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Aktuality z jednání zastupitelstva obce

O čem jednalo zastupitelstvo naší obce na
zasedání 09.12.2019:
Přítomno dle prezenční listiny –11 členů
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva
3. Volba člena Rady obce Březí
4. Rozpočtové změny
5. Obecně závazné vyhlášky obce Březí
6. Revokace a prodej pozemků
7. Různé
8. Závěr
Bod 2. Složení slibu člena zastupitelstva obce
Pan starosta seznámil přítomné s ukončením činnosti
členů zastupitelstva, navrhl nové členy. Ing. Mgr.
Jaromíra Jedličku a Mgr. Pavlínu Damborskou, kteří
složili slib a stali se právoplatnými členy obecního
zastupitelstva.
Bod 3. Volba člena Rady obce Březí
Pan starosta seznámil přítomné s ukončením činnosti
člena rady, navrhl nového člena – pana Jindřicha
Kadrnku, který byl zvolen.
Bod 4. Rozpočtové změny
Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým
opatřením, které bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Březí schválilo ,,Rozpočet na rok
2020“
 celkové příjmy rozpočtu ve výši 58 019 200,- Kč
 financování ve výši
28 079 600,- Kč
 celkové výdaje rozpočtu ve výši 86 098 800,- Kč
Bod 5. Obecně závazné vyhlášky
Pan starosta přečetl zákon, který nařizuje změny
vyhlášek, po té dal hlasovat.
Zastupitelstvo obce Březí schválilo:









Obecně závaznou vyhlášku obce Březí o
místním poplatku ze psů
Obecně závaznou vyhlášku obce Březí o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Obecně závaznou vyhlášku obce Březí o
místním poplatku z pobytu
Obecně závaznou vyhlášku obce Březí o
stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závaznou vyhlášku obce Březí o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Březí.

Bod 6. Revokace a prodej pozemků
V tomto bodě byly projednány revokace a prodej
pozemků, zveřejnění záměrů prodeje pozemků.
Kdo z občanů má zájem se dovědět více, může
nahlédnout do oficiálního zápisu na OÚ.
Bod 7. Různé
Zastupitelstvo obce Březí schválilo Smlouvu o
sdružení prostředků mezi Obcí Březí a Obcí Nový
Přerov s účinností od 01.01.2020 (cílem této smlouvy
je družit prostředky a zřídit společnou jednotku požární
ochrany).
Pan starosta seznámil přítomné s nákupem části
pozemku za prodejnou Jednoty a to : rozšířit chodník –
zvýšení bezpečnosti chodců (v úseku škola – prodejna
Jednota). Nákup byl schválen.
Bod 8. Závěr
Pan starosta na konec jednání shrnul odvedenou práci
pracovníků OÚ a navrhl budoucí plány pro obec Březí.
Poděkoval za účast s přáním hezkých svátků
vánočních a mnoha zdraví do nového roku 2020.
Věra Subotová

Obecní úřad informuje
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Obecně závazné vyhlášky obce Březí
Zastupitelstvo obce Březí schválilo na posledním loňském
jednání nové znění obecně závazných vyhlášek.
Tyto vyhlášky obsahují následující změny ve výši poplatků:
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok, splatná do 30.6.
příslušného kalendářního roku činí:
a) za jednoho psa
- 200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
- 300,- Kč
c) za psa, jeh o ž držitelem je osoba starší 65 let
- 100,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým
je osoba starší 65 let
- 150,- Kč
OZV č. 3/2019
prostranství

o poplatku za

užívání

veřejného

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i
započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb
- 10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
prodeje
- 10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
- 50,- Kč
d) za provádění výkopových prací
- 1,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení
- 1,- Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- 50,- Kč
g) za umístění zařízení cirkusů
- 10,- Kč
h) za umístění skládek
- 0,- Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- 5,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce - 5,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
- 5,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
- 5,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl
- 5,-Kč
Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění reklamních zařízení

- 150,-Kč/měsíc

OZV 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
OZV 5/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku činí 530,- Kč, splatná do 30.11. příslušného
kalendářního roku a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 280,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Všechny platné obecně závazné vyhlášky obce Březí jsou
k dispozici na internetových stránkách obce Březí.
Cena vodného na rok 2020
Cena platná od 1.1.2020 do 30.4.2020
včetně 15% DPH
Cena platná od 1.5.2020 do 31.12.2020
včetně 10% DPH

49,91/m3
47,74/m3

Cena stočného na rok 2020
Stočné

41,80/m3

Prosíme všechny občany, kteří doposud neuradili své
závazky vůči obci, aby tak učinili co nejdříve.
Od začátku letošního roku je možné na obecním úřadě platit
prostřednictvím platebního terminálu.
-OÚ-
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Z předvánočních kulturních a společenských akcí

Vánoční zpívání u stromečku, aneb poslední adventní neděle.
Poslední adventní neděli jsme se na náves ke stromečku přišli vánočně naladit. Letos se vše začalo chystat už ráno.
Pánové stavěli pódium, dámy zdobily stany. Všichni jsme ale byli zvědaví na večer. Většina spoluobčanů dorazila se
stmíváním a rovnou se postavila do fronty na svařák. Jaké překvapení, když nám děvčata nalévala lahodný svařáček
do skleněného hrnečku. Myslím, že je to krok kupředu a velmi toto chválím. Mohli jsme si u stánku zdarma zobnout taky
něčeho slaného nebo sladkého. Zvláště naše věčně hladové děti toto ocenily a ochutnávaly :-) Otužilejší se mohli
posadit k nachystanému posezení a ochutnávat i poslouchat, jak zpívá ženský sbor Studánka a zpěváci Mužáci. A když
pak začali i kluci z B-tetu, zazpívali jsme si s nimi. Měli to krásně nacvičené, profesionálně nazvučené a pódium vánočně
nazdobené. Je vidět, že je to baví a že na vystoupení trénovali. A prý aby nás potěšili, nazpívali i nové písně. Na závěr
jsme se v publiku objali a zpívali společně "... To k Vánocům patří..." Když kluci skončili, dali jsme si poslední svařené,
popřáli si se sousedy:“ Šťastné a veselé“ a šli domů.
Počasí letos vyšlo parádně, rozpršelo se až později večer. A tak nic nebránilo parádnímu zážitku a pohodové vánoční
atmosféře. Chci touto cestou poděkovat všem, co se na takové akci podíleli. Každému, kdo přiložil ruku k dílu a zvučil,
stavěl, sponzoroval, nalíval, zařizoval, pekl nebo jen něco půjčil. Je paráda mít takovou tradici a kolem sebe takové lidi.
Doufám, že se tradice v naší obci nadále udrží a třeba i rozšíří. A děvčatům, co nalévala svařák, přeju příště lepší hrnce
a větší zásobu tohoto lahodného nápoje. :-)
S úctou a pozdravem věrná fanynka B-tetu -ma-

Zpívání u vánočního stromu
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Z předvánoční kulturních a společenských akcí

Copak to nového pod Pálavú ?
Také letos, jako už ani nevím kolik let, se schází vinaři a
příznivci zlatavého moku o svatém Martinu, aby
„překoštovali“ svá mladá vína a trochu o nich poklábosili.
Jaký byl rok, jaké víno, málo kyselinek nebo moc, tomu
něco chybí, tohle se musí ošetřit a tamto se
rýsuje jako moc dobrý ročník. K tomu
připraví pořadatelé něco dobrého k
zakousnutí a je z toho příjemné odpoledne
v kruhu přátel, známých nebo i celých
rodin. Letos ale bylo něco jinak.

A tak v naší dědině v roce 2001 vznikl mužský pěvecký
sbor. Setkávání se stalo legální, vínka se pokoštovala,
zazpívalo se, začalo se jezdit na vystoupení a padla i
jakási pochvala za bohulibou činnost.
A ženským spadla brada, ale ne na dlouho, přece nebudou
sedět doma, že? Když můžou zpívat chlapi.....

Na "Svatomartinském koštování" se sešli i
naše pěvecké sbory a nejen to, přijel i jejich
spřátelený sbor ze Slovenska. A hned bylo
veselo. Lidové písně moravské i ty
slovenské se rozezněly a nálada byla jaksi
nezvykle sváteční. Nebylo divu. Naši
zpěváci totiž nazpívali CD a na podzimní
vinařské akci jej uvítali do života.
A tak jsme odposlechli i něco z historie
mužského sboru: Kdysi dávno se sešla parta chlapů při
koštování mladých vín a když byli ve třetím nebo čtvrtém
sklepě, si jeden postěžoval - to zas bude doma kravál,
králíky jsi nenakrmil a na dvoře udělá pořádek kdo? ... no
u nás to nebude jiné soukali ze sebe ostatní.
Potom ale Jendu Stibůrka napadla spásná myšlenka, co
takhle založit pěvecký sbor. Jak řekli, tak udělali.

A tak vznikl v roce 2004 ženský pěvecký sbor Studánka.

Tož tak.
Ale vraťme se do přítomnosti. Na přípravě CD začaly oba
sbory pracovat koncem roku 2018. Něco z dosavadní
produkce a pak několik písní z naší oblasti pod Pálavou,
za doprovodu cimbálové muziky p. Petra Mikulky se
skvělým cimbalistou z naší obce
Ladislavem Bravencem ml. Natočení
CD není vůbec levná záležitost, tak
sbory poděkovaly za finanční podporu
OÚ Březí a také Spolku vinařů a
zahrádkářů z Březí.
A kdo si "Cédéčko" koupil, může
vychutnat třeba i se sklenkou dobrého
moku ještě i dodatečně trochu z „téj
moravské kultůry“.

Tož tak...
-bpo-

Z předvánoční kulturních a společenských akcí
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Babská zábava 2019
Po krátké (roční) přestávce jsme zase
pořádaly Babské hody (zábavu). Důvod,
proč jsme změnily název hody na
,,zábavu“ je ten, že jsme chtěly udělat
,,odlehčenou“ verzi hodů.
Opět nastaly horečné přípravy: nové
kostýmy,
nacvičování
nástupu
a
půlnočního překvapení, napéct koláčky,
připravit občerstvení, nazdobit sál a oslovit
spoustu lidí, aby nám s tím pomohli.
Bylo fajn, že se k nám přidala "děvčata"
nově žijící tady u nás v Březí. Nezapomněl
na nás ani "fanklub" z Mělníka a okolí. Moc
mile nás překvapila Chasa Březí.
K dobré náladě přispěla hudební skupina
"Hurikán" z Moravského Krumlova. Na naší zábavu zavítalo 200 návštěvníků a všichni se báječně bavili a zábavu si
užívali. Za to všem, kteří jste došli a podpořili jste nás, patří velké DÍKY. Celý večer slovem provázela Gabriela Vidlička
v krásném kroji, za což ji také moc děkujeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Březí za pronájem sálu a umožnění zkoušek, Heleně Binderové za
ušití krojů, Ludmile Řežábkové a ostatním děvčatům za upečení koláčů, chlapům a dámě u vstupného, děvčatům v
šatně, hlavním nalévačům v baru a
sklepníkům, bez kterých bychom měli
sucho v hrdle.
Největší dík a potlesk patří děvčatům,
která tuto akci uskutečnila. Budeme se
těšit opět v listopadu.
-mka-

Kulturní a společenské akce
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Setkání seniorů

Rozsvěcování vánočního stromu

"Moc děkujeme za krásný program a skvělé pohoštění" ...
"Byli jsme tu poprvé a určitě příjdem zas ! Děti i zkušení
zpěváci byli skvělí a moc se nám vše líbilo." ...
"Velmi děkujeme Kulturní komisi Březí za krásně
připravené prostředí, výborné pohoštění a dobré vínko,
které nás příjemně naladilo ke zpěvu a dobré náladě." ...

Jak ten rok rychle uběhl a je tu opět 1. advent a sním i
rozsvěcování vánočního stromu. Program zahájil probošt
Mgr. Pavel Pacner, následovalo vystoupení dětí z MŠ a
ZŠ a poté sbor Mužáci a Studánka. Příjemný a pohodový
čas vánoční popřál všem přítomným i pan starosta. Než
se rozsvítil strom, vlezlou zimu mírnil horký čaj a svařené
vínko červené - dobře to holky z KK navařily.

... tak tohle je pár zápisů v naší kronice z 19.10.2019.
Stalo se již tradicí, že na podzim pořádá kulturní komise
spolu s OÚ Březí SETKÁNÍ SENIORŮ. Cílem tohoto
setkání je právě příjemná pohoda, sousedské popovídání
i přípitek dobrým vínkem, za které našim vinařům sponzorům moc děkujeme. Jako obvykle členky KK a naši
příznivci se postarali o přípravu pohoštění a taktéž sálu na
tuto událost.
Takže - sejdeme se i letos na podzim? Myslím, že ano.
Uděláme vše, aby to klaplo...
-bpo-

Sázej stromky pro potomky
Když se jeden strom pokácí, dva by se měly nasadit... Tak
tohle byla taky vydařená akce. Akce na 101. výročí vzniku
Československa, tedy 28. října. Letos se vybrala lokalita,
kde se nebude kopat elektrika a podobné veselosti a to na
novém sídlišti u rybníka. Pracovníci OÚ připravili ovocné
stromky i jamky. Přišla spousta lidí, DDPáci připravili
pojízdný bufet s čímsi horkým do bříška. Někteří se
věnovali dětem a děti výrobě lampionků, ze sousedství
kdosi napekl pár pekáčů buchet.
K dobré pohodě děti ze školky zazpívaly, co se v té školce
naučily. A pak to vypuklo, 12 stromků jako měsíců v roce
bylo zasazeno. Děti si je pojmenovaly leden až prosinec a
slíbily, že o ně budou pečovat a zalévat, aby pěkně rostly.
Až na nich dozraje první ovoce, bude co mlsat.
Když se začalo stmívat, všichni se odebrali v tom
lampionovém průvodu na hřiště. Za asistence hasičů i
rodičů se opékaly buřty, povídalo se a veselilo. Tak tohle
je snad začátek pěkné tradice a tak už spekulujte, kam
nasadíme další stromečky.
-bpo-

Nashle pod vánočním stromem 22.12. to se přidají i hoši
B-tet a zazpívají nám taky pár koled. Jejich manželky nám
též připraví něco na zahřátí a prý i něco dobrého na zub.
A taky jo. Dík všem co se na těchto akcích podíleli.
-bpo

Kalendář akcí 2020
8.únor
Guláše - sál OÚ ve14:00 hodin /OÚ/
29.únor
Fašanková zábava /DDP/
21.březen
Výstava vín /vinaři a zahrádkáři/
4.duben
„UKLIĎME ČESKO“ - úklid kolem vesnice
sraz v 9:00 hodin na Kovárně /OÚ a další spolky/
30. duben
Pálení čarodějnic /Sokol, hasiči, OÚ/
9.-10.květen Přehlídka otevřených sklepů Březí a Dolní
Dunajovice /spolek vinařů, www.dunajovskekopce.cz/
10.květen
Den matek, začátek v 15:00 hodin v sále
/srdečně zve Kulturní komise, OÚ/
květen ...
Zájezd pro důchodce /Kulturní komise, OÚ/
31.květen
MDD /OÚ, ..a další spolky/
20.-21.červen Jánské hody /Chasa Březí, OÚ/
Červenec/srpen Léto otevřených sklepů /spolek vinařů/
4.červenec Uličky - fotbalové klání /Sokol Březí, OÚ/
11.červenec Setkání
pěveckých
sborů
/Mužáci,
Studánka, OÚ/
12.-13.září
Závod modelů aut - klání o Moravský koštéř
/RC sport Březí: www.rcbrezi.cz/
17. říjen
Setkání seniorů /Kulturní komise, OÚ/
28. říjen
Sázení stromů /OÚ a další spolky/
15. listopad Martinské koštování /Zahrádkáři a vinaři/
21. listopad Babské hody /Přátelé dobré zábavy, OÚ/
29. listopad Rozsvěcování vánočního stromu /Kulturní
komise, OÚ/
(změna termínu akcí vyhrazena)
-bpo-

Co možná nevíte?
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Při loňském mistrovsví světa v tzv. Trifecta Spartan Race 2019, které se konalo koncem roku
v řecké Spartě, reprezentoval Českou republiku také Roman Tóth a ve své kategorii obsadil skvělé
2. místo. Podrobnější reportáž o průběhu, pocitech Romana, i dalších účastníků během tohoto
obtížného závodu připravíme v nejbližším čísle BZ.
Romanovi za skvělý výsledek a reprezentaci blahopřejeme.
-mc-

Z RC Sportu
Poslední akcí našeho klubu v letošním roce byla spoluúčast při pořádání společenského večírku. K tomuto účelu jsme
se sešli ve sklípku U Kozlíků v Dolních Dunajovicích. Tento sklípek je známý především dobrým zázemím a výbornou
kuchyní. Posezení bylo spojeno s předáním cen těm nejlepším v letošním roce.
Jak už jsem se zmínil minule, tak po osmileté nadvládě jezdců našeho klubu se pro letošek stal mistrem ČR v kategorii
modelů Large scale Off Road nejlepší slovenský jezdec Adrian Uhrik ze začínajícího klubu Stařeč u Třebíče. Zde
vybudovali nadšenci super moderní RC areál, kde se pojede v roce 2021 první mistrovství Evropy v naší republice.
(Adrian byl v minulých letech členem našeho klubu a vybojoval pro nás dva tituly). Na druhém a třetím místě ale skončili
již naši borci Filip Jílek a Dalibor Roháč.
V příštím roce budeme hlavně řešit zdroj užitkové vody v depu (stávající nám vyschl). A jako vždy od jara do podzimu
permanentní údržba areálu, který se pomalu stává víceúčelovým. Ale hlavně nás čekají tři závodní víkendy a to dubnový
předsezónní tzv. Warm-up a dále dva víkendy seriálu mistrovství České republiky a to v červnu a v září.
Kompletní kalendář je již také na stránkách klubu.
Jan Žďárský

Workshop malování technikou Pouring Fluid
V neděli 15. 12. 2019 se uskutečnil v knihovně Workshop malování technikou Pouring
Fluid. Malovali jsme obrazy v různých velikostech a vyřádili jsme se i co se barevnosti
týče. Workshop vedla paní Iva Kolman. Tímto jí děkujeme za krásné nedělní odpoledne a
seznámení s novou technikou.

Workshop malování keramických hrnečků
V neděli 17. 11. 2019 se uskutečnil v knihovně Workshop malování
keramických hrnečků. Workshop vedla paní Ivana Snopková z keramické dílny v Brodě nad Dyjí. Tímto jí také děkujeme
za krásné nedělní odpoledne. Náramně jsme si to užili.
Jana Kudýnková – knihovnice

-9-

Úspěšné bilancování aktivit obce
V Březí se loni podařilo realizovat celou řadu
akcí
Tak nám ten čas neuvěřitelně rychle letí, jsme všichni
opět o rok starší a začíná nám už rok 2020. Snad
bude stejně úspěšný, jako byl ten uplynulý. Občané
Březí jistě zaznamenali řadu změn, které v obci
nastaly, a nutno dodat, že vesměs pozitivních. A
značnou zásluhu na nich má samozřejmě starosta
PhDr. Miroslav Vymyslický, který seznámí
prostřednictvím Zpravodaje občany se vším
důležitým, co se v obci událo.
Dobrý den pane starosto, máme za sebou rok 2019 a
také rok a dva měsíce vašeho funkčního období. Co se
vám za tuto dobu ve vašem úřadě a v obci podařilo?
Podařilo se rozběhnout většinu projektů, které jsme
občanům ve volbách slíbili.
V lokalitě U Rybníka se rozběhla stavba zasíťování
posledních dvou ulic, která by měla být dokončena na jaře
příštího roku, aby se noví majitelé stavebních pozemků
mohli pustit do stavby svých domů.
Vodovody a kanalizace Břeclav vyměnily vodovodní řad
na jedné straně ulic Dunajovická, Hlavní a Nádražní.
Napojují přípojky k domům a jakmile to počasí umožní,
budou pokračovat s výměnou vodovodního řadu na druhé
straně těchto ulic.
Podařilo se rekonstruovat část budovy cizinecké policie,
kterou obec v loňském roce koupila, aby se do ní mohl
přestěhovat obecní úřad. Přízemí je vyhrazeno
zaměstnancům údržby obce a podatelně. V prvním patře
jsou kanceláře obecního úřadu s potřebným prostorem pro
uložení obecního archivu. Jsem velmi rád, že má Březí
konečně obecní úřad, který odpovídá jeho velikosti a
potřebám. Především však poskytuje zaměstnancům
vhodné podmínky pro práci a obyvatelům důstojné
podmínky, pro vyřizování jejich záležitostí.

„na slovíčko starosto“
Sportovní halu jsme vybavili kódovým zámkem a
kamerovým systémem, který nám umožnil ušetřit náklady
na správce haly.
Před letní sezónou proběhla částečná rekonstrukce a
úprava areálu koupaliště. Především byly provedeny
práce na základní údržbě bazénů, vznikla nová budova
pokladny, bylo vyměněno osvětlení, byl opraven prostor
bufetu a provedena celková úprava zeleně v areálu.
V čističce odpadních vod vyměnila odborná firma
aerizační systém pro čištění odpadních vod.
Správa a údržba silnic provedla na žádost obce opravu
silnice v ulici Hlavní a Nádražní.
Celý rok jsme se snažili průběžně věnovat zeleni v
intravilánu i extravilánu obce. Ve spolupráci s mysliveckým
spolkem Artemis se podařilo odstranit velkou část starého
oplocení biokoridorů. Vznikla nová alej ve spodní části ulic
Javorová a Kaštanová. Byly pokáceny nebezpečné stromy
na hřbitově i jiných částech obce. Proběhla revitalizace
parků před starým obecním úřadem a základní školou.
V extravilánu se podařilo opravit některé cesty ve
vinohradech a dešťové vpusti, které usměrní vodu při
přívalových deštích.
Školní rok jsme zahájili se dvěma příspěvkovými
organizacemi obce, které vznikly oddělením mateřské
školy od základní školy. Mateřská škola vykročila
správným směrem ke spokojenosti rodičů i dětí. Obec jí
pomohla rekonstrukcí dvora a zahrady.
Od 1.1.2020 budou v obci platit nové obecně závazné
vyhlášky obce, které zastupitelstvo odsouhlasilo ke konci
roku 2019. Zastupitelstvo také schválilo rozpočet obce na
rok 2020, který umožní v příštím roce pokračovat v
projektech, které jsou pro obec nezbytné.
Vskutku rozsáhlá a úspěšná bilance. Co se vám
naopak nepodařilo?
V letošním roce jsme nezískali dotaci na opravu ulice U
Školky, ale je reálná naděje, že se nám to podaří začátkem
příštího roku. Proto na této ulici zatím provádíme pouze
dílčí opravy. Nezískali jsme dotaci na opravu hřbitovní zdi
ani na nové hřiště za základní školou.

„na slovíčko starosto“
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Ještě pořád se nepodařilo přimět všechny občany, aby
napojili své domy na splaškovou kanalizaci.

pomáhali. Velmi si vážím jejich práce a věřím, že se nám i
v příštím roce bude dařit naši obec rozvíjet.

Co plánujete na příští rok?

Přeji všem Březákům klidné Vánoce a aby se jim i v novém
roce žilo v Březí dobře, aby v něm rádi bydleli a našli v
něm všechno, co ke šťastnému životu potřebuji.

Společnost E-on by měla být na jaře připravena na
položení vedení nízkého napětí do země v části obce od
ulice Mikulovské až k nádraží.
Obec má připravený projekt na výměnu veřejného
osvětlení. Tam, kde se bude ukládat vedení nízkého
napětí do země, se budou instalovat nové sloupy
veřejného osvětlení. U zbylých světel se budou stávající
svítidla měnit za nová. Na nová světla jsme získali dotaci
v dotačním programu EFEKT II.

Pane starosto, za Zpravodaj přejeme i vám, abyste
zdárně naplnil to, co jste na těchto stránkách nastínil
a ať se vám daří alespoň tak, jak v roce minulém.
Připravil Mgr. Miroslav Kupilík

Připravujeme projekt na výměnu kotlů a části topení v
základní škole. Současné kotle dosluhují a jejich provoz
není ekonomický.
Podařilo se nám dohodnout s družstvem Jednota na
odkoupení části jejich pozemku, abychom mohli přeložit
chodník, který vede od prodejny Jednota, kolem kostela, k
základní škole, dál od silnice a zvýšit tak bezpečnost
chodců v tomto úseku.
Máme připravený projekt na instalování světelného
dopravního značení na přechodu pro chodce u základní
školy. Jakmile budeme mít všechna potřebná povolení,
přikročíme k jeho realizaci.
V budově nového obecního úřadu plánujeme vybudovat
víceúčelovou zasedací místnost. V budově starého
obecního úřadu prozatím zůstane knihovna a uvolněné
prostory pronajmeme.
Ke konci roku došlo ke změnám v zastupitelstvu.
Můžete nám říct k jakým?
Na mandát zastupitele a člena rady obce rezignoval pan
Rudolf Dobiáš ze sdružení nezávislých kandidátů “Pro
rozvoj obce ”. V zastupitelstvu ho nahradil pan Ing.
Mgr.Jaromír Jedlička a v radě obce pan Jindřich Kadrnka.
Ze sdružení nezávislých kandidátů “Pro lepší Březí”
rezignoval pan František Vykoukal, kterého nahradila paní
Mgr. Pavlína Damborská.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům obce,
zastupitelům a dobrovolníkům, kteří nám celý rok

Schůzka občanů se společností provádějící
uložení elektrického vedení nízkého napětí
do země.
Z důvodů nevyhovujícího technického stavu a časté
poruchovosti elektrického vedení nízkého napětí, plánuje
v letošním roce společnost E-on provést rekonstrukci této
sítě v ulicích Pohraniční, Hlavní, Nádražní, Mládežnická a
Sklepní.
Podle současných norem se ukládá vedení nízkého napětí
do země. Z toho plyne pro majitele domů a dalších
nemovitostí, kterých se uložení nového vedení týká,
povinnost poskytnout společnosti provádějící tyto práce
potřebnou součinnost při připojování dotyčných
nemovitostí na tuto síť.
Z tohoto důvodů zveme všechny občany, kterých se nové
připojení týká, na schůzku se společností ZMES, která
bude práce zajišťovat a poskytne majitelům nemovitostí
potřebné informace.

Tato schůzka se uskuteční dne 31.1.2020 v 16:00
v obecním sále Březí.
-OÚ-
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Historie a dějiny obce
Pokračování v letech 1989 až 1995
Obchod
Odvětví, které po listopadu 1989 doznalo největšího
rozmachu, je bezesporu obchodní síť. Dříve ovládal naši
obec výhradně socialistický způsob zásobování – u nás
konkrétně to byla JEDNOTA – lidové spotřební družstvo,
které včetně obchodu ovládlo i pohostinství. Jaké bylo
zásobování obchodu, nedostatkové zboží a fronty, které si
museli občané vystát, o tom jsme se zmiňovali už
v minulých zpravodajích.
Nelze se tedy divit, že ihned, jakmile se naskytla první
příležitost, se jí naši občané, známí svou podnikavostí a
dovednýma rukama chopili a začali podnikat. Jedni
s větším, jiní s menším úspěchem. Jako první soukromý
obchod v naší obci zahájila v červnu 1990 prodej prodejna
potravin v budově přilehlého prostoru bývalého kina
„SDRUŽENÍ“ Potraviny „ČaP“ drobné zboží. Toto sdružení
tvořily majitelky obchodu Zdeňka Červeňáková a
Bohumila Pokorná. Sortiment tvořily potraviny a
drogistické zboží. V červnu 1993 otevřela stejnojmenný
obchod se stejným sortimentem vedle rodinného domku
paní Červeňáková.
Rozestavěnou hrubou stavbu odkoupili manželé Bartoňovi
od obecního úřadu na podzim 1992. Již 10. prosince
otevírá majitelka Miroslava Bartoňová prodejnu „Konzum
Arnika“. Tato prodejna se díky nejen modernímu a vkusně
vyřešenému interiéru a exteriéru stala záhy nejoblíbenější
a také nejnavštěvovanější prodejnou v naší obci.
Potraviny „COOP“ průmyslové zboží - vedoucí Vlasta
Janásová, zástupce Alena Foblová, prodavačka
Zapalačová M. Tato prodejna, sice nejstarší je uváděna na
tomto místě proto, že k novému názvu došlo nejpozději.
Dosud stále byla JEDNOTA. Prodejna je malá, ale čistě a
vkusně upravená. I zboží je zde vystaveno v moderních
regálech a mrazících boxech. Její sortiment tvoří výhradně
potravinářské výrobky, uzeniny, nápoje nealkoholické i
alkoholické. KOOPERATIVA – prodejna průmyslového
zboží – vedoucí Helena Veselá, zástupce Eva Kališová. I
v této prodejně nadřízené orgány zaspaly dobu. Přes
ochotu a snahu personálu, který má zboží vystaveno,

Pro pamětníky
nemůže nabídnout nic jiného, co tu dříve nebylo.
Sortiment tvoří zpracovatelské potřeby, čistící prostředky,
barvy, papírnictví, hračky, sklo a porcelán, vše
v omezeném výběru.
Místa, která neodmyslitelně patří k oživení obchodu a tedy
i možnosti investovat, patří mezi nejvyhledávanější. Mezi
ně se v prvé řadě „usadily“ podniky s pohostinskou
činností, ať již jako bistra, občerstvení nebo kavárny a
restaurace. Jak již bylo zmíněno, jediná tato zařízení
reprezentující byla moderně a architektonicky vkusně
řešená budova „Pohostinství Jednota“ (pomineme-li
malou restauraci na nádraží, která již stejně nebyla delší
dobu v provozu). Toto si Jednota ještě nějaký čas
ponechala, ale vzhledem k častému střídání vedoucího a
i obslužného personálu podnik upadal, zákazníků ubývalo,
takže při životě a tak říkajíc „nad vodou“, ho udržovaly
pouze různé rodinné akce. Částečné oživení nastalo po
jeho koupi soukromým podnikatelem a nesl název
„Restaurace u Bízů“. Ani ti však příliš neuspěli, přestože
v důsledku výstavy dálnice Vídeň - Brno zde stály řady
nákladních vozidel, jejichž řidiči se zde stravovali.
Od 1. ledna 1995 se stává majitelem Polášek František.
Budova nese název HOSTINEC. Vedoucí provozu
Bohumila Fučíková, 2 kuchaři, 3 pomocné síly v kuchyni,
4 číšníci. Po menších změnách v obsazení zaměstnanců
je v současné době patrno, že dochází k oživení provozu.
I nadále zůstávají prostory kavárny určeny ke konání
rodinných akcí. Pro místní občany dle objednávky jsou
obědy za jednotnou cenu 25,-- Kč. Konají se zde i
příjemná posezení s hudbou, ale i vyhledávané a oblíbené
dny specialit, ať již rybích, zvěřinových, drůbežích nebo
také čínská kuchyně. V horním podlaží je salonek, kde je
možno si zahrát biliár, nebo kulečník, k dispozici jsou také
hrací automaty.
HOSTINEC KUŽELNA - „Emoš a Peťa“. Dlouhou dobu
byla v obci nejoblíbenějším dostaveníčkem především
mužů kuželna, která byla vybudována v “AKCI Z“. Stala se
dokonce i svárem v rodinách, protože se stávalo, že
občané, především družstevnice, šly brzy ráno do práce a
kuželna stále „duněla“. Nic však netrvá věčně a tak i
kuželnu stihl osud a omrzela se, nebo nastaly problémy u
jejích návštěvníků, kteří ji postupně opouštěli, až nakonec
zůstala prázdná a několik let chátrala. Jako první se jí po

Pro pamětníky
převratných událostech ujal Rostislav Hrubý, který ji
poměrně velkým nákladem opravil a renovoval, potom ji
převzal Emil Štvrtecký a Petr Damborský. Již od samého
začátku své renovace se stala magnetem pro občany,
kteří rádi hrají kulečník, který je v obci jediný, ale občas si
rádi zahrají i kuželky. Jsou zde vystaveny i trofeje různých
soutěží a her a tabulky rekordů, dosažených v různých
hrách. Provoz byl zahájen 23. VII. 1991.
Majitelé dalšího objektu pohostinství „Noční bar“ Helena a
Vlastimil Štěpánovi, zahájili provoz 1. září 1992. Místo, ve
kterém Noční bar provozuje svoji činnost, má jako celá
řada jiných objektů v obci také svoji historii. Nachází se
v sousedství místního hřbitova a patřil majetku Moravské
vinařské závody, n. p. Mikulov. Tyto zde měly svoji
provozovnu a lisovnu SKLEP BŘEZÍ. V tomto sklepě vládl
sklepmistr Štička Ivan, který však odešel do vinařství
Mělník a po něm se stal sklepmistrem pan Jan Žďárský,
který vína ve zdejším sklepě dovedl k dokonalosti, která
znamenala celou řadu ocenění na celostátních, ale i
mezinárodních výstavách. V rámci modernizace a
likvidace byl odprodán JZD Mikulov a posléze zrušen.
Pronajat byl na krátkou dobu do péče Josefě Klusové.
Objekt byl již 2 x vykraden.
Dá se bez nadsázky říci, že poslední „Doménou“ LSD
JEDNOTA byla malá hospůdka U Nádraží. Jako vedoucí
si zde dobře počínal spolu se svou manželkou tehdejší
předseda MNV Jindřich Kadrnka. Sice malá, ale zejména
ve večerních hodinách velice živá. To, když se vraceli ze
zaměstnání občané obce z Mikulova nebo od Novosedel.
I tu však rozšířením sítě ČSAD z náměstí potkal osud
postupného zanikání.
Hospůdku zakoupila a zrenovovala rodina Kovaczova
z Novosedel pod názvem „Na Kovárně“. Provoz byl
zahájen 3. dubna 1994, kdy byl slavnostně naražen první
sud piva „BERNARD“ z Humpolce. Během dalšího měsíce
došlo ke zprovoznění ubytování v horní části budovy,
která byla novými majiteli podstatně zrenovována. Vaří se
zde chutná jídla a v letních měsících je nutno přibrat
brigádníky na zvládnutí provozu.
Ostatní obchodní činnosti
AZ – obuv, kožená galanterie – majitelka Jana Hlaváčová
od roku 1992.

-12Prodejna obuvi – majitelka Ludmila Řežábková od roku
1993.
BURZIÁNKA HELA – majitel Milan Štěpán, prodejna
v opravené budově bývalých jeslí – od roku 1994. Nabízí
levný nábytek, bytový textil, osvětlovací zařízení a bytové
doplňky.
ILONKA – textil a galanterie – majitelka Marie
Kratochvílová, od roku 1993. Sortiment v galanterii je
pestrý, počínaje stuhami, přes knoflíky, dále trička, dětské
prádlo, obleky z konfekce a střižné zboží.
„SECOND HAND“ levný textil z dovozu – majitelka
Vykydalová Jarmila, provoz zahájen v roce 1992. Ošacení
pro dospělé i děti letní i zimní, dovezené z Holandska.
VIN:TEX levný textil z dovozu- majitelka Jana Bízová od
roku 1994. Pestrý výběr zboží dovezeného z Belgie.
DOMÁCÍ POTŘEBY – levné nádobí – majitelka
Matoušková Vladislava od roku 1995. Velice žádaný a
oblíbený artikl, jako kuchyňské nádobí jednotlivě i v celých
soupravách se prodává na váhu.
Z obecní kroniky zpracovala Ludmila Řežábková

Vzpomínka
V roce 2019 nás opustili naši spoluobčané:
Lindnerová Marie, Janišová Milada, Dufková Jarmila,
Darda Jiří, Kalous Emil, Černoušková Anna, Mlátilík
František, Jurenová Marie, Surý Ludvík, Jurák
Vladimír, Berger Helmut Andreas, Zapalačová Marie,
Slezák Milan, Navara Roman, Bartoš Bohumil,
Bečvová Ludmila, Vilímková Eva, Janda Ferdinand.

Věnujme jim tichou vzpomínku.
Kulturní komise OÚ

Společenská kronika
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Vítání občánků
V měsíci září jsme přivítali: Kristýnku Šebestovou
Veroniku Rosickou
Nelu Němcovskou
Děvčátka byla krásná, jako princezny a my jim všem třem
přejeme, aby i jejich dětství bylo jako v pohádce.
V říjnu jsme přivítali:

Samuela Prčíka
Marušku Špiříkovou
Jaromíra Jedličku

Těmto také přejeme hezké dětství
s rodiči a všemi kolem. Při vítání
Jaromírka bylo zajímavé, že v obřadní
síni bylo najednou pět Jaromírů a protože
to nebývá obvyklé, tak vám je posílám
alespoň na fotce.
Věra Subotová

Naši jubilanti
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci
slavili
svá
jubilea
tito
naši
spoluobčané:
Fišerová Marie, Mančík František, Mokrý Josef,
Machálková Anna, Šafránková Rostislava, Komosný
Karel, Hrabánek Jan, Gráfová Alenka, Kupilík Miroslav,
Vaněk Martin, Filipová Františka, Bedřichová Marie,
Stiburek Jan, Střižíková Zdeňka, Janoška Jan, Rutová
Františka, Bergmann Hubert, Rusková, Zajíc Jan, Fourová
Bernarda, Petreček Antonín, Hrnčíř František, Hrůzová
Alžběta, Medalová Věra, Holcová Anežka.
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví a osobní pohodu.
Kulturní komise OÚ

Postřehy, názory, aneb co se nestihlo vytisknout v minulém čísle
Nesmyslné drancování zeleně ve školním
parku
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
chtěla bych veřejně (v obecním zpravodaji) vyjádřit
nesouhlas a naprostý údiv nad vykácením keřů a dřevin
v parku u školy. Z jakého důvodu byly tak bezhlavě
zdrancovány tyto dřeviny, které v parku po několik let
rostou, o které léta svědomitě pečovala paní G. a které
poskytovaly školákům citelnou ochranu před zplodinami
z rušné silnice?
Na první pohled přišel školní park „pouze“ o pár vzrostlých
keřů, ve skutečnosti, a to je mnohem důležitější, školáci
přišli o významnou zeleň poskytující množství zdravého
vzduchu – každý metr čtvereční vzrostlé zeleně poskytuje
ochranu před oxidem uhličitým a zplodinami, které se nyní
z rušné silnice budou valit rovnou do oken školy. Tyto keře
nevyrostly přes noc a jistě nebyly do parku před školu
umístěny náhodou – domnívám se, že v tom byl
promyšlený záměr krajinného architekta, který projekt
školního parku před lety připravil. Nyní, když vzrostlá zeleň
konečně obyvatelům přináší zamýšlené benefity, tak je
bezmyšlenkovitě zničena? (Nemluvě o tom, že to jistě
nebylo zadarmo.) Jaké byly důvody vykácení se mohou
občané jen domnívat – pokud jím byly odpadky, které lidi
místo do koše házejí do parku, tak to se v moderní
společnosti řeší dodáním více odpadkových košů,
případně častějším sbíráním – tomu bohužel absence
keřů nepomůže. Pokud bylo důvodem to, že si do keře
občas někdo odskočí – tomu bohužel absence keřů taky
nepomůže, lidi zkrátka mají své potřeby a než aby si to
pustili do kalhot, to si radši skočí za strom nebo za
zastávku.
A v neposlední řadě mě velmi mrzí vykácení okrasných
keřů, které dlouhodobě paní G. krásně zastřihovala do
pohádkových tvarů labutí a hříbků a maminky s malými
dětmi si je tam chodily prohlížet jako do pohádkového lesa.
A mnohé děti měly takovou fantazii, že v dalších keřích
viděly vláčky, dinosaury nebo trpaslíky – a tenhle efekt
nenahradí žádná okrasná růžička ani rychle rostoucí živý
plot – za tím je spousta let růstu a citlivé zahradnické péče.
Velmi se přimlouvám, aby další kroky zasahující do
veřejné zeleně v Březí probíhaly promyšleně a s ohledem
na životní prostředí, aby se vzrostlá zeleň zbytečně
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nedrancovala a aby se péče radši věnovala místům, které
teprve potřebují upravit (např. okolí koupaliště, záhonky a
prostory u vlakového nádraží, prostor před Obecní
hospodou a mnoho dalších), než těm, které už byly krásně
vzrostlé a upravené. Kácení vzrostlé zeleně je navíc úplně
proti současným světovým trendům – všude kolem se totiž
stromy a keře cíleně zasazují, jen v Březí se kácí i letité
větrolamy, topoly a krásné břízy.
Děkuji, že vezmete mou stížnost na vědomí,
Julia Děngeová
(článek napsala a na OÚ posílala Z. Menšíková-Děngeová)

Názory našich čtenářů jsou převzaty a otištěny doslovně a pro úplnost
zde na veřejný dopis paní Menšíkové uvádíme také odpověď pana
starosty

Vážená paní Menšíková,
Jsem velmi rád, že vám zeleň v naší obci není lhostejná.
Zároveň je mi velmi líto, že tak zásadně nesouhlasíte
s revitalizací parku před základní školou. Věřte mi, že
obec dlouhou dobu zvažovala, jakým způsobem park
upravit, vzhledem ke stavu, v jakém byl. Stávající keře
byly přerostlé, jejich údržba a údržba okolí těchto keřů byla
velmi náročná. Úprava tvarů, do kterých byly keře před léty
stříhány už nebyla téměř možná. O nepořádku a
hygienické situaci v okolí těchto keřů se jistě nemusím ani
zmiňovat. Z těchto důvodů obec přistoupila k jejich
odstranění. V jarních měsících plánujeme v parku provést
novou výsadbu rostlin a keřů a instalovat do parku stoly a
lavičky, aby mohly park aktivně využívat školní děti.
Jsem si vědom, že s revitalizací parku řada občanů
nemusí souhlasit, ale dříve nebo později by k ní muselo
dojít. Doufám, že v budoucnu budete s podobou a
využitím parku spokojená.
Váš text přepošlu redakci Březáckého zpravodaje.
Děkuji za váš email a přeji hezký den,
PhDr. Miroslav Vymyslický
starosta obce Březí
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Základní škola informuje
V úvodu našeho školního příspěvku mi dovolte, abych jménem všech zaměstnanců naší školy předala přání do nového
kalendářního roku 2020. Našim žákům přejeme mnoho studijních úspěchů a jejich rodičům a blízkým notnou dávku
pochopení a trpělivosti. Ale ze všeho nejvíc přejeme dětem i dospělým pevné zdraví, štěstí, neutuchající skutečnou
lásku a vzájemné obohacování během roku.
Čím se obohatili žáci naší školy v posledních měsících předešlého roku a co je brzy čeká, o tom se zmiňují následující
články.
Ředitelka školy Mgr. Věra Zouharová

Výlet do Prahy
Ráno jsme se všichni sešli na nádraží. Jakmile jsme byli ve vlaku, rozdala nám paní učitelka žlutou
kšiltovku, abychom se neztratili. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali za krásami památek.
Nejprve jsme navštívili na Václavském náměstí Národní muzeum. Poté jsme prošli Zlatou uličkou,
kde se nacházela krásná brnění, šaty a spousta malých domků. Vyrazili jsme i na Pražský hrad, do
katedrály svatého Víta, kde se vyjímala v oknech barevná mozaika. Z hradu jsme zamířili ke Karlovu
mostu, Prašné bráně a Staroměstskému orloji. Vše bylo moc krásné. Moc se mi líbila i jízda metrem.
A to už se blížil konec našeho denního výletu. S třídou jsme hladoví šli na dobré jídlo a čekali na
příjezd vlaku. Unaveni jsme sedli do vlaku a odjeli domů za rodiči. Všichni jsme si výlet moc užili.
Napsala: Natálie Galová

Kouzelnické představení a balónková show
Na konec září jsme pro žáky prvního stupně objednali kouzelníka Jana Adamce ze Znojma. Ten ve svém představení, do
kterého zapojil i děti samotné, vykouzlil květiny, míčky, provazy nebo šátky. Za odměnu všem pomocníkům vymodeloval
zvířátka z balónků.
Velkou radost udělaly balónky i ostatním dětem, neboť si je dle předchozí objednávky mohly zakoupit.
V nabídce byla labuť, pejsek, medvídek, žirafa, medvídci v srdíčku, králík Bungs Bunny na kole nebo pejsek Pluto s kostí.
Dětem se představení velmi líbilo.

Výuka plavání
Od 13. září do 15. listopadu se uskutečnilo deset dvouhodinových lekcí plaveckého kurzu, který je určen žákům druhého a
třetího ročníku. Stejně jako v předešlých letech, i letos jsme jezdili do Plavecké školy
v Hustopečích, která poskytuje výuku plavání žákům základních škol v rámci povinné
tělesné výchovy. Obsahem výuky plavání je nejen učivo obsažené v rámcovém
vzdělávacím programu ZŠ, ale také prvky branného plavání, prvky dopomoci
unavenému plavci a záchrany tonoucího. Plavecký kurz směřuje na jedné straně k
poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznání účinků
konkrétních pohybových činností, na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Současně bojuje proti zdravotním oslabením nebo obezitě a vyrovnává určitý pohybový
deficit, který u žáků vzniká v dnešní počítačové době.
A jak se dařilo našim žákům? Někteří se učili překonat strach z vody a pohybu v ní. Jiní zdokonalovali své plavecké dovednosti:
plavecké styly (znak, prsa, kraul), záchranu tonoucího, plavání pod vodou a plavání 25 metrů na čas. Nejrychlejšími plavci,
kteří se na jaře 2020 zúčastní plaveckých závodů jsou Leona Matýzková a Filip Grega, oba žáci 2. třídy.
Mgr. Eva Vážná

Aktuality ze základní školy
Putování s muzikou
První listopadové pondělí nás poctili svou návštěvou členové
cimbálové muziky Réva s velmi krásným výchovným
koncertem. Čtyřicetpět minut
dlouhou, žánrově pestrou
cestou od dob minulých až po
současnost. Cílem tohoto
koncertu bylo představit
cimbálovou muziku tak, jak ji
žáci neznají a tento cíl se jim
skutečně podařilo naplnit.
Zábavnou
formou
nám
přiblížili různé hudební žánry
(folklor,filmová hudba, hudba z pohádek, jazz, rock, klasická
hudba, country, pop i hudba hororová). Vtáhli žáky do děje
kladením otázek ze světa hudby. Správně odpovídající žáky
odměnili malým dárkem. Umožnili jim také, aby si beze studu
zatančili a tím vším nám ukázali,že cimbálová muzika není
jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a
pobavit také dnešní mladou generaci. To vše na klasické
hudební nástroje - cimbál, housle, kontrabas, klarinet a
saxofon.

PISQWORKY 2019
Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili oblastního kola soutěže
v pisqworkách na Gymnáziu v Mikulově. Žáci bojovali ve
dvou týmech a oba týmy postoupily z rozřazovacího kola do
semifinále. Z deseti družstev se naši žáci umístili na pěkném
pátém místě.
Všem gratulujeme.
Mgr. Magda Černáková – učitelka matematiky
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oceněnými byli Kateřina Smolová z 5.třídy, která získala
2. místo, Matěj Kadlec z 6. třídy obsadil 2. místo a Martin
Odehnal z 9. třídy si odnesl cenu poroty.
Děti byly pozvány na slavnostní vyhlášení výsledků
krajského kola soutěže do Brna do Divadla Polárka na
divadelní představení a do Hvězdárny a planetária Brno.
Všem šikovným mladým tvůrcům pěkných příběhů a
básniček blahopřejeme a společně se těšíme na další
krásná dílka plná dětské fantazie.
Mgr. Jana Tichá

Muzeum železné opony Valtice
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce navštívili žáci 8. a
9. třídy Muzeum železné opony ve Valticích. Muzeum
prezentuje mnoholetou historii služby na státní hranici se
zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989.
Muzeum železné opony ve Valticích je prvním muzeem svého
druhu v České republice a žákům se tam moc líbilo.
Mgr. Z. Podsedníková, Mgr. Z. Hajná

Oslavy 30. výročí Sametové revoluce
proběhly u nás ve škole formou projektového dne, který se
konal v pátek 15. listopadu 2019. Každý třídní učitel si
připravil pro své žáky program připomínající události
z listopadu 1989 a přiměřeně věku se pokusil přiblížit život
v totalitě. K tomuto účelu posloužila výstava školních
pomůcek, učebnic a výukových materiálů, o níž se postarala
paní učitelka Zdeňka Hajná. V čítárně na ni navazovala
výstava oděvů a potřeb denního života doplněná fotografiemi
z novin a časopisů z podzimu 1989.

„Jižní Morava čte“

Rozsvícení vánočního stromu

Žáci ZŠ Březí se zúčastnili již tradičně literárně
výtvarného projektu Moravské zemské knihovny Brno a
Knihovny Břeclav s názvem „Jižní Morava čte“. Cílem
projektu je podpora čtení dětí a mládeže v
Jihomoravském kraji prostřednictvím literárně -výtvarné
soutěže. Letos na téma „Tajemství knihovny“.
Dětem se podařilo napsat zajímavé, poutavé, nápadité
práce, výtvarně velmi zdařile zpracované. Slavnostní
vyhlášení se konalo v Městské knihovně v Mikulově.
Porota ocenila několik prací z naší školy jako jedny
z nejlepších. První místo v kategorii 5. tříd vyhrály

Sbor žáků vedený paní učitelkou Darinou Mucalovou přispěl
svým vystoupením při
rozsvícení vánočního
stromu, které se konalo
první adventní neděli 1.
prosince
2019.
Jelikož se sbor skládal
z žáků různých ročníků,
tak se holky a kluci
s paní učitelkou pravidelně scházeli ráno před vyučováním a
v době velkých přestávek a my jim za jejich píli děkujeme.
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Mikulášská nadílka ve škole

Program byl citlivě protkán hrou na hudební nástroje a
doplněn mluveným slovem našich starších spolužáků.

Dlouhé roky se na naší škole držela tradice obcházení tříd
Mikulášem s anděly a čerty. Ve třídách si vyslechli básničky,
písničky a sliby
nezbedníků, rozdali
perníčky a šli dál.
Jenže tentokrát to
bylo zcela jinak.
Velice
krásné
dopoledne si zažili
malí i velcí školáci
6. prosince 2019.

Celá vánoční besídka byla zakončena přáním krásného
prožití svátků vánočních.

A o co šlo? Žáci 9. ročníku se svou třídní učitelkou Zdeňkou
Hajnou a paní asistentkou Miroslavou Nedvědovou proměnili
tělocvičnu v bydliště čertů, tedy PEKLO a andělů, tedy NEBE.
Originálním způsobem připravené pekelné disciplíny, vážení
hříšníků, stvrzení svých slibů na úpisu a pohovor s Luciferem
vystřídaly disciplíny nebeské mezi anděly zakončené
veršováním a zpěvem před samotným Mikulášem a
obdržením sladkostí.
Celá akce měla velkolepý úspěch a my za ni moc děkujeme.

Vánoční besídka
Již tradiční akce se uskutečnila 18. 12. 2019 od 17 hodin
v sále Obecního úřadu Březí. Celou hodinu se sálem
rozléhaly koledy, básně o Vánocích i zimě, ale i
reprodukovaná hudba, při které žáci tančili svá vystoupení.

Z kalendáře školy
16. – 17. 10. 2019 – ČŠI – průzkum kvality výuky v matematice
na 1. stupni
7. 11. 2019 – Florbal – okrskové kolo – mladší žáci - 1.místo
11. 11. 2019 – Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání
v školním roce 2019/2020 - matematická
gramotnost (6. třída)
15. 11. 2019 – Florbal – okresní kolo – mladší žáci – 3. místo
3. 12. 2019
– Florbal – okrskové kolo – starší žáci – 5. místo
5. 12. 2019
– Podané ruce – preventivní program (4., 5. a 6.
třída)
20. 12. 2019 – Vánoce ve třídách
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 - Vánoční prázdniny
12. 1. – 17. 1. 2020 - Lyžařský výcvikový kurz (žáci 2. stupně)
16. 1. 2020 – Návštěva žáků ÚP Břeclav – volba povolání (9.
třída)
– K-centrum Břeclav – preventivní program (8.
třída)
20. 1. 2020 – Pedagogická rada
30. 1. 2020 – předání výpisu z vysvědčení (poslední
vyučovací hodinu)
31. 1. 2020 – Pololetní prázdniny
– Školení ve spolupráci s ČŠI (všichni vyučující)
3. 2. 2020
– Beseda s mořeplavcem
17. 2. – 21. 2. 2020 - Jarní prázdniny
Žáci a vyučující ZŠ Březí

Osobnosti Březí
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Z Březí až do Šanghaje
Již dlouho chci představit jako úspěšného mladého muže svého syna. Zpočátku byl proti, ale za svůj život ví, že mamce
a učitelce se nemá odporovat.
Tak tady ho máme: Bohdan Subota mladší:
Od dětství velmi dobrý fotbalista, jeho největším
úspěchem je hra za dorost Slavie Praha. Tomuto
sportu bylo v rodině podřízeno mnoho. Víkendy s
fotbalem, tréninky, sportovní akce klubů. Neměl to
zrovna lehké ani ve škole. Od třetí třídy navštěvoval
Volksschule a Hauptschule v Drasenhofenu. Ale i
tam si vedl dobře. Pak následovalo gymnázium
v Praze a poslední ročník v Mikulově.
Po ukončení gymnázia Masarykova univerzita –
fakulta sportovních studií. Ještě stále hrál fotbal, ale
jednoho dne se rozhodl, že po ukončení bakalářského
studia v Brně půjde studovat vysokou školu do
Německa – rozhodl se pro mezinárodní obchod.
Toto rozhodnutí otočilo jeho život úplně jiným
směrem. Studoval, absolvoval stáže, cestoval.
Součástí studia bylo i studium v Šanghaji. Zajímá ho
poznávat svět a jiné kultury: Čínu, Vietnam, USA,
Austrálii, celou Evropu. Po ukončení školy začal
pracovat u firmy Shell v Hamburku jako finanční
analytik. Následoval pracovní pobyt v Houstonu, kde
zažil pravou Ameriku v „hlavním městě energie”, jak
se mu v Texasu říká. V současné době pracuje
v Londýně v oblasti fůzí a akvizic, kde jsou jeho
náplní investice do obnovitelných zdrojů. Vzdělávání
ho baví i nadále a své znalosti si prohlubuje
například kurzy na Wharton School of the University
of Pennsylvania nebo London School of Economics.
Život v Londýně, kde žije se svou přítelkyní Alenou, je rychlý a pestrý. Vrací se rád domů, kde má spoustu kamarádů ze
studií i fotbalu. Jednou se chce vrátit, pracovat a žít v Praze. Příští rok udělá velmi významný krok ve svém životě – bude
se ženit.
Tak, můj synu, ať se Ti daří. Jsem na Tebe hrdá.
Tvoje mamka Věrka

Naši nejmenší
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U nás ve školce aneb jak si užívají naši nejmenší….
S novým rokem každý rekapituluje rok
minulý, co přinesl či odnesl, úspěchy
či neúspěchy… Přestože škola žije
svým vlastním školním rokem - od
září do srpna, i nás nutí rozhraní
kalendářních roků ohlédnout se zpět.
Shrnout, co se zdařilo, či nezdařilo.
Tento mezník také ukončuje jedno z
nejvýznamnějších období v roce Vánoce - v mateřské škole prožívané
velice intenzivně.
Advent v naší školce byl přímo nabitý
činnostmi, které děti seznamovaly s
tradicemi a zvyky Vánoc a směřovaly
ke společným oslavám - k vánoční
nadílce v mateřské škole a slavnostní
besídce. Při tom všem jsme se snažili
nezapomínat na příjemnou vánoční
atmosféru. Celý advent děti tvořily výrobky k výzdobě mateřské školy, seznamovaly se s vůněmi Vánoc, s některými
zvyky, ochutnávaly tradiční vánoční cukroví nejen od rodičů, ale také si
cukroví samy pekly. Při dopoledních vycházkách jsme pozorovali
vánoční výzdobu a před odpočinkem si četli vánoční příběhy a během
činností poslouchali koledy.
V posledním listopadovém a prvním prosincovém týdnu proběhly
v mateřské škole individuální schůzky s rodiči. Za přítomností dětí,
jejich portfolií a videonahrávky ze vzdělávacího procesu, jsme rodičům
poskytli náhled do života jejich dětí ve školce. Vidíme v těchto
společných konzultacích smysl a jsou pro nás všechny velkým
přínosem. Moc děkujeme všem rodičům za úžasnou zpětnou vazbu,
kterou nám poskytli v hodnotících dotaznících a už se těšíme na jarní
schůzky.
A máme tu leden. Ve třídách utichlo šeptání o vánočních dárcích a
stromečku a soustředění se přeneslo na zimní radovánky - pozorování
změn v přírodě, dovádění ve sněhu, stavění sněhuláků,… Pilní jsme i
v činnostech uvnitř mateřské školy - soustředíme se na rozvoj motoriky,
procvičování řeči, zdokonalujeme se v sebeobsluze, trénujeme paměť
a pozornost. Všemi činnostmi si zlepšujeme naši trpělivost a
spolupráci. Rádi se také ostatním pochlubíme novou básničkou,
písničkou, známe pravidla spousty her a u našich výtvarných dílek se
každý rád zastaví. Předškoláci dávají svým činnostem pevný řád a už
teď se těší k zápisu do školy. Budeme se snažit udělat maximum, aby
všichni uspěli.

Aktuality z mateřské školky
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V lednu zahájíme Edukačně-stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče. Jeho cílem je rozvíjet schopnosti a
dovednosti důležité pro zvládnutí vstupu do základní školy. Obsahově velmi pestré lekce jsou zaměřené na smyslové
vnímání, početní představy, rozvoj řeči, soustředěnost při práci, uvolňování ruky, správné držení tužky apod. Rodiče se
aktivně podílejí na plnění zajímavých úkolů, mají možnost srovnání, jsou odborně vedeni. Účast ve skupině ulehčí dětem
vstup do školy, do nového prostředí, kterým bude základní škola a pomůže eliminovat některé problémy.
Nyní je pro mě ta nejvhodnější chvíle, abych poděkovala všem, kteří mají zásluhu na chodu naší školy. Ráda bych
vyslovila poděkování všem rodičům, kteří nám pomáhají a spolupracují s námi. Pedagogům i provozním zaměstnancům
bych ráda poděkovala za jejich nápady, vstřícnost a obětavost při veškerém dění v mateřské škole. Všechny akce, které
pořádáme, je nejenom třeba uvážlivě naplánovat, promyslet, uskutečnit, ale je zapotřebí také vynaložit spoustu vlastního
času a ochoty. Za toto vše nejenom jim, ale i jejich rodinám velmi děkuji. Velké poděkování patří také zřizovateli a
zaměstnancům Obecního úřadu Březí a to za podporu, pomoc a spolupráci jak v souvislosti s provozem školy, tak při
konání školních akcí.
A co na závěr? Snad jen jedno přání… Ať máte každý den alespoň jeden důvod se usmát.
Přeji všem krásný rok 2020.

Sandra Bejdáková
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Aktuality, Pozvánky

Tříkrálová sbírka
V naší obci se v sobotu 4.1.2020 uskutečnila Tříkrálová sbírka. Velcí i malí koledníci byli rozdělení do 7 skupinek.
Počasí nám přálo a přející byli i naši spoluobčané a do pokladniček přispěli 42.262,-- Kč, které byly odeslány na účet
Oblastní charity Břeclav a budou použity na charitativní projekty, jak v našem regionu, tak také na celém území republiky
i v zahraničí.

Všem štědrým dárcům děkujeme. Koledníci

Pozvánky

-22-

Úklid sněhu
Prosíme obyvatele Březí, aby v zimních měsících neparkovali svá auta na chodnících a okrajích
komunikací. Pokud na takových místech svá auta ponecháte, obec nemůže efektivně odklízet sníh
z vozovky, zametat chodníky o ošetřovat je posypovým materiálem. Využívejte prosím pro parkování
garáže a nájezdy svých domů.
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