Událo se před rokem

Takový pohled na kostel
naše generace asi již
nikdy neuvidí.

Aktuality, Anketa
Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu

Zeptali jsme se našich zastupitelů

V době, kdy budete číst tento článek, bude s
Je to již rok od doby, kdy proběhly volby do
největší pravděpodobností probíhat rekonstrukce obecních zastupitelstev. I když je to poměrně krátký čas
stávajícího vodovodního řadu v ulicích Dunajovická, po zvolení, nedalo nám to a položili jsme našim
Hlavní a Nádražní. Stávající vodovod je starý téměř 40 zastupitelům dvě jednoduché otázky:
let, zvolna dosluhuje. Rekonstrukce bude rozdělena na
dvě části. První část bude zahrnovat opravu vodovodu
1. Proč jste kandidoval/a/?
na levé straně ulice, tedy na straně, na které stojí
2. S jakým předsevzetím jste šli do voleb a co z
obecní úřad. Ta by měla proběhnout do konce letošního
toho se vám podařilo / nepodařilo / za první
roku. Druhá část rekonstrukce, tedy pravá strana ulice,
rok občanům splnit?
by se měla uskutečnit začátkem příštího roku.
Ne, že bychom od této ankety očekávali nějaké
zázraky, ale kromě starosty, který je pravidelným
dopisovatelem Březáckého zpravodaje a kterého jsme
tím tedy z této ankety vynechali, si můžete z odpovědí
zastupitelů sami vybrat, jak cítí a vidí svoji činnost a
dosavadní výkon a jak svými slovy hodnotí průběh
prvního roku celkem čtyřletého volebního období.

Práce by měly probíhat tak, že dojde k rozebrání
chodníků a vyhloubení výkopu pro položení nového
vodovodního potrubí. Na vodovodní potrubí se napojí
domovní přípojky a budou provedeny tlakové a
hygienické zkoušky. Pokud vše proběhne v pořádku,
bude výkop zahrnut. Chodníky se opraví pouze
provizorně, protože na jaře příštího roku by na jejich
místě měl být proveden výkop pro uložení vedení
nízkého napětí do země.

Jednotlivé odpovědi najdete na následujících
stránkách a řadili jsme je v pořadí tak, jak nám je
Připojit domy na vodovod bude možné stávající zastupitelé posílali. Takže v tom nehledejte žádné
přípojkou. V případě, že bude někdo z majitelů domů upřednostnění nebo zvýhodnění některých členů
připojen kovovou přípojkou, bude možné přípojku zastupitelstva.
vyměnit za plastovou. V takovém případě bude muset
majitel uhradit jak přípojku, tak i zhotovení výkopu pro
Je otázkou, jestli jsme vybrali správný čas na
její uložení.
položení anketních otázek. V období vinobraní a
podzimních prací jsou asi téměř všichni zastupitelé
Všechny uvedené práce nebudou pro obyvatele zaneprázdnění jinými důležitějšími úkoly. Na celkem 2
nijak příjemné, ale jsou nezbytné pro efektivní otázky nám ze čtrnácti zastupitelů stihli nebo se
zásobování obyvatel obce pitnou vodou. Nový vodovod rozhodli poslat odpověď jen 4 zastupitelé. Nevíme, jestli
by měl bez problémů fungovat několik desítek let a jeho ostatní nestíhali, zapomněli, nebo…?
bezporuchovost by měla zajistit trvanlivost a celistvost
chodníků, pod kterými by měla být uložena nebo je Závěr ať si doplní každý čtenář sám.
protíná.
-red-

-red-
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Obecní náves s několika pohledy na kostel, aneb jak šel čas…
Foto 26.10.2018

Foto 6.12.2018

Foto 7.1.2019

Foto 9.4.2019

Foto 26.9.2019

Foto před
dokončením prodejny
3.10.2019

foto -mc-
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Aktuality z mateřské školy
Nahlédnutí k našim nejmenším aneb okénko do
Mateřské školy v Březí…

pedagoga Veronika Kornhäuserová. Jídlo nám připravuje
paní Jana Kolaříková a o úklid nám pečuje paní Julie
Mančíková.
Děti, které již mateřskou školu navštěvovaly dříve,
byly překvapeny novými úpravami ve třídách a na zahradě,
které proběhly během letních prázdnin. V souvislosti
s opravami a změnami bych velmi ráda poděkovala
zřizovateli, zaměstnancům obce i zaměstnancům mateřské
školy za hladký průběh prací a za vzornou přípravu mateřské
školy k novému školnímu roku.
Velká změna také proběhla v podobě nového školní
vzdělávacího programu s názvem “Jsme jeden tým, jedna
školka.”, ve kterém si spolu budeme hrát, zpívat, malovat a
učit se hodně užitečných věcí. Objevíme svět hraček, her,
pohádek, dětských příběhů. Nebude opomíjeno ani
zlepšování podmínek ve všech oblastech rozvoje mateřské
školy jako takové. Hezké počasí nám umožňuje pobyt na
upravené zahradě. My ale nebudeme zůstávat jen na
zahradě, vyrazíme s dětmi za všelijakým dobrodružstvím vycházky po okolí, divadla, zábavní centrum, planetárium,
poutavé výlety…
Pro pozitivní klima naší mateřské školy se budeme
snažit stavět na spolupráci s rodinou. Mateřská škola se
bude rodinu snažit aktivně zapojit při vzdělávacích
činnostech, při společném řešení vzdělávacích pokroků
dětí… Proto přicházíme s několika novinkami, které by měly
tuto spolupráci prohloubit. Jedná se zejména o zavedení
individuálních schůzek pro rodiče s přítomností dětí, na
kterých budou rodiče informovaní o prospívání jejich dětí, o
individuálních pokrocích v rozvoji učení a dalších možných
postupech při vzdělávání. Dále pak informování rodičů o
akcích a aktivitách v MŠ pomocí nových webových stránek.
Provázanost mateřské školy a rodiny mají zajistit společné
projekty a sešlosti, které nám jistě přinesou spoustu hezkých
a příjemných chvil.
Přeji všem, kteří jsou součástí naší školky, rodičům,
zaměstnancům, a hlavně dětem, aby zažívali po celý školní
rok hodně pozitivních pocitů, spokojenosti a úspěchů. Těším
se na vstřícnou a aktivní spolupráci s rodiči současných i
budoucích dětí MŠ Březí.

Máme za námi několik týdnů nového školního roku,
období v mateřských školách již tradičně provázené slzičkami
nově příchozích dětí, které prochází velkou životní změnou,
období zvykání si dětí na jiný řád a režim, na kolektiv. Každé
dítě tuto změnu snáší jinak, ale většina se s ní brzy vyrovná a
do školky se těší.
Letošní září bylo v naší mateřské škole obzvlášť
náročné a výjimečné, a to jak počtem nově příchozích dětí,
tak také v personálním složení mateřské školy. Změnilo se
vedení mateřské školy a byly přijaté nové paní učitelky a
velkou novinkou je i nový pan učitel. S potěšením musím
konstatovat, že interně tyto změny mateřskou školu velmi
obohatily a pozitivně naladily.
Během prvních týdnů jsme si tedy na sebe všichni
zvykali, nově příchozí děti se postupně seznamovaly s
kamarády, učitelkami a personálem školky a také s pravidly
soužití v kolektivu. To všechno se děje formou hry,
modelových situací, dramatizací příběhů a pohádek,
povídáním si v „ranním kroužku“, společnými aktivitami ve
třídách i na zahradě… Je toho spousta, co ve školce děláme
a rodiče mají určitě hodně možností, jak se o tom přesvědčit.
Především se o dění dozvídají z vyprávění svých ratolestí.
Na chodbách i v šatnách si pak mají možnost prohlédnout
výtvarné práce, na nástěnkách uveřejňujeme básničky a
písničky, které se společně v jednotlivých třídách učíme. O
chystaných kulturních a jiných školních akcích si pak mohou
přečíst na nástěnce, kde máme vyvěšené tematické plány,
které rodičům přibližují veškeré aktivity v mateřské škole. Co
nevidět se také všechny informace budou promítat na našich
nových webových stránkách, které vám představíme během
podzimu.
V letošním školním roce naši mateřskou školu
navštěvuje 60 dětí, což je naše celková kapacita. Děti jsou
rozděleny do dvou heterogenních tříd (2-4 let) a jedné
homogenní třídy (5-6 let). V Pohádkové třídě se o děti starají
paní učitelka Markéta Mikulancová a pan učitel Pavel Karlík.
Děti z Písničkové třídy má na starosti paní učitelka Hana
Jankovičová ve spolupráci s panem učitelem z Pohádkové
třídy. V Písmenkové třídě se o děti starají paní ředitelka
Sandra Bejdáková, paní učitelka Šárka Juřenová a asistentka

Sandra Bejdáková, ředitelka MŠ
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Anketa
Z odpovědí našich zastupitelů:
Vladimír Machálek

Ing. Dalajka Milan
Otázka 1) Chtěl jsem se podílet na dění
svými nápady prostředí v obci, ať už se
mezilidské vztahy. Naše vesnice si jistě
přístup k práci a občané si zaslouží mít
bude dobře žít.

Otázka 1)
Jako každý občan i já jsem přišel na obecní zastupitelstvo se
svou žádostí asi před 25 lety. Zde jsem pochopil, že mi není
lhostejný život v naší obci. Začal jsem chodit na
zastupitelstva ne pravidelně, ale často. Proto mám stále
zájem o dění v naší obci.

v obci, zlepšovat
jedná o vzhled či
zaslouží pozitivní
obec, kde se jim

Otázka 2)
Tuto odpověď nechám na vás, občanech, zda jsem nebo
nejsem přínosem pro obec Březí.

Otázka 2) Jedním z mnoha bodů bylo uklidnění situace v
Základní a Mateřské škole Březí. Letos se podařilo rozdělit
obě instituce na dva samostatné celky.

Mateřská škola má nyní novou paní ředitelku. Již od prvních
momentů jsou nejen rodiče ale hlavně děti nadšené, jak se Jindřich Kadrnka
podařilo zlepšit veškeré dění ve školce. Velké díky patří
všem jejím zaměstnancům a panu starostovi, který vše dotáhl Otázka 1)
Kandidoval jsem proto, že mi záleží na naší obci. Na tom, v
ke zdárnému konci.
jakém prostředí žijeme, kde vyrůstají naše děti, trávíme
pracovní i volný čas, kde zestárneme. Naše obec byla dle
Moc se mi líbí, jak se obecní budovy začaly zkrášlovat
mého názoru delší dobu v útlumu a je třeba, aby se zde
různými květinami, přibyla spousta barevných zákoutí.
začalo opravdu lépe žít, pracovat a bavit se životem. Je
Obecní pracovníci vyčistili nespočet míst, kde byla dříve suť.
spousta věcí, co lze zlepšit, opravit, posunout dále, vylepšit,
Spolky výborně fungují ve spolupráci s obcí, informovanost
postavit a k tomu chci svým dílem přispět.
občanů je minimálně o 100% lepší. Pracuje se na novém
obecním úřadě, koupaliště skvěle vypadá a funguje.
Postupně se začne pracovat na novém vodovodu, osvětlení,
Otázka 2)
chodnících.
Spolu se svými kolegy jsme si stanovili více cílů. Některé jsou
krátkodobé a některé budou vidět a sáhneme si na ně
Velice mě mrzí, že nevyšlo přemístění místního obchodu za později. Za rok se rozběhlo, podařilo dodělat, či nastartovalo
obecní úřad. Jsem přesvědčen, že by se tím zvýšila opravdu dost věcí. Ať už další fáze stavebních pozemků,
bezpečnost chodců. Mohli chodit po chodníku, který by se výměna vodovodního řádu, uložení VN, bezpečnost u školy,
značně posunul od silnice. Samozřejmě chápu rozhodnutí složitá a neveselá situace ve školce, poslední fáze opravy
vedení Jednoty Mikulov, kdy se museli ohlížet na ekonomiku budovy vojenského útvaru, přesun a oprava do nové budovy
(byť obec nabízela finanční kompenzaci) a čas nynější obecního úřadu se zázemím pro pracovníky a techniku obce,
realizace.
Pro mě je zásadní bezpečnost občanů a konečně výraznější proměna koupaliště, hřbitova, části školy,
budoucnost obce.
dvorek a okolí ve školce, atd. Myslím si, že je toho opravdu
dost, ale ještě víc nás čeká.
Pevně věřím, že letošní rok byl pomyslný rozjezd a podaří se
-rednám ještě více zrealizovat naše nápady ke spokojenosti
všech občanů.
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Anketa, oznámení
Pozvánka
Bc. et Bc. Sabina Dvořáková, DiS.
Otázka 1)
Důvodem mé kandidatury byla dlouhodobá nespokojenost
s kvalitou života v naší obci a způsob komunikace s majoritní
částí obyvatel.
Otázka 1)
Mohu za sebe říct, že věci veřejné mi nikdy nebyly lhostejné.
Situaci v obci sleduji mnohem více od doby, kdy jsme se do
Březí před 13 lety přistěhovali. Např. v oblasti komplexnější
informovanosti směrem k veřejnosti shledávám i nadále velké
rezervy (nedostatečné využití oficiálních stránek obce).
Stejně tak stav infrastruktury, čistota a způsob údržby všech
veřejných prostranství (nejen prostor v bezprostřední
blízkosti obecního úřadu), bezpečnost v obci (neutěšená
dopravní situace, vozidla stojící na chodnících bránících v
pohybu chodcům, volně pobíhající psi ohrožující místní
obyvatele atd.), absence odpadkových košů na ulicích, stav
přístupové komunikace k vlakovému nádraží, resp. ke
koupališti, kterou denně využívá spousta občanů, stále
vnímám jako nedostačující, byť nelze pracovníkům obce upřít
jistou snahu o revitalizaci obce, jejíž konečnou úroveň nechť
si každý posoudí sám.
Myslím, že pouhý jeden rok od voleb není dost dlouhá doba
k objektivnímu bilancování. Jsem toho názoru, že řada
stávajících aktivit směřujících ke zlepšení stavu obce přinese
hmatatelné výsledky teprve v budoucnu. Proto je třeba být
trpělivý, důsledný a všestranně snaživý i nadále. Jen tak lze
dosáhnout změn, které budou přínosem pro všechny.
-red-

Oznámení knihovny o změně půjčovní doby
Obecní knihovna Březí oznamuje svým čtenářům,
že od 9. 9. 2019 se mění půjčovní doba.
Knihovna bude pro veřejnost otevřena v tyto dny:
Út – 8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00
Čt – 8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00
Pá – 8:00 – 12:00

-jk-

-jk-
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Aktuality

Výlet – Valtice
Ve čtvrtek 18. 7. 2019 jsme byli na výletě ve Valticích,
kde jsme navštívili krásný valtický zámek a volně přístupnou
výstavu Zámek – sídlo pokroku.
S dětmi pak Žabí sklep, kde probíhala výstava Tajůplný svět.
A abychom vstřebali nové informace a šlo nám to lépe,
navštívili jsme čokoládovnu Chokolito, která sídlí na
zámeckém nádvoří. Výlet se vydařil. Počasí nám přálo a
příští rok se těšíme, že opět někam s našimi čtenáři
vyrazíme.

Jana Kudynková
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Na slovíčko, starosto

Spousta práce za sebou i před sebou

místního rozhlasu. Až potom dojde k celkové rekonstrukci
chodníků.
Vím, že všechny stavení práce budou pro obyvatele těchto
ulic velmi nepříjemné. Výkopy, stroje, provizorní chodníky, to
všechno budou muset po určitou dobu tolerovat. Odměnou
jim bude nový vodovod, veřejné osvětlení a chodníky, které
dají ulicím podobu na mnoho let.

Léto se nachýlilo, podzim na nás již mává a čilý
ruch v Březí se stále nezastavuje. Aktivita
stávajícího vedení obce nepolevuje a projevuje se
to výrazně prakticky ve všech činnostech. Staví se,
opravuje, mění, organizuje, nově plánuje a u všeho
je samozřejmě náš starosta, PhDr. Miroslav
Připravujete výstavbu nových ulic v lokalitě U Rybníka?
Vymyslický.

V říjnu by mělo být dokončeno výběrové řízení na zhotovitele

Dobrý den, pane starosto, prázdniny skončily a přichází stavebních prací ve dvou nových ulicích Lipová a Topolová.
nový školní rok. Co nás v naší obci čeká?
V listopadu by měly být zahájeny stavební práce a s
kolaudací počítáme v květnu nebo červnu příštího roku.
V současné době probíhá doprodej posledních pozemků na
těchto ulicích.

Nový školní rok začínáme se dvěma příspěvkovými
organizacemi obce. Oddělili jsme mateřskou školu od
základní školy a vznikly tak dva samostatné subjekty. Po
všech peripetiích, které provázely mateřskou školu v
posledních letech, si od osamostatnění od školy slibuji
zklidnění situace v mateřské škole a spokojenější děti i
rodiče. Mateřská škola má novou paní ředitelku, většinu
nových učitelek, a dokonce i jednoho pana učitele.

Budou to poslední stavební pozemky v obci?

Na základě územního plánu by mohly nové stavební
pozemky vzniknout za fotbalovým hřištěm a v lokalitě u ulice
Vinohradnické. Vše bude záležet na tom, jak se obci podaří
od majitelů vykoupit pozemky.
To jde jen tak oddělit školku od školy?
Další stavební pozemky bude prodávat v nejbližších
Je to velmi složitý administrativně správní proces. Složitější, měsících soukromý investor za koupalištěm.
než jsem si dokázal představit, ale společně s paní ředitelkou
mateřské školy se nám ho podařilo zvládnout. Mimo Je pravda, že se obec snaží mluvit stavebníkům do
administrativní starosti, kterým jsme se museli věnovat, jejich představ o domech na nových ulicích v lokalitě U
provedla obec ve školce a jejím okolí celou řadu stavebních Rybníka?
úprav, které zpříjemní dětem pobyt na školní zahradě, ale Přímo tak bych to neformuloval, ale obci není a nemůže být
také usnadní rodičům parkování před budovou mateřské lhostejné, jaké domy v obci vyrostou. Březí je moravská
školy.
vinařská obec a bylo by hezké, kdyby si zachovala svůj ráz.
Rád bych popřál mateřské a základní škole co nejvíc Patří do ní nižší domy, které nebudou rušit její vzhled.
úspěchů. Těm nejmenším dětem ve školce, aby byly Několikapatrové městské vily svojí výškou a objemem
spokojené a žákům a žákyním ve škole, aby letošní školní vesnickou zástavbu narušují. Také se snažíme ohlídat, aby
rok pro ně byl plný nových vědomostí a dobrých známek.
nové domy nezhoršovaly sousedské vztahy třeba tím, že
budou mít okna v patře umístěná tak, že z nich bude výhled
Jaké stavební projekty nás ještě do konce roku čekají? na celou zahradu souseda. Práva každého stavebníka na
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na rekonstrukci dům podle jeho představ končí tam, kde začínají práva jeho
vodovodního řádu na Dunajovické, Hlavní a Nádražní ulici. sousedů na soukromí a nerušené užívání vlastního majetku.
Na levé straně ve směru od Dunajovické k Nádražní ulici S tím samozřejmě souvisí různá “dočasná” řešení v podobě
budou rozebrány chodníky a do země položeno nové mobilních domů (mobilheimů), kterých už máme v obci
vodovodní potrubí. Po jeho zahrnutí se chodníky provizorně několik. Měli bychom myslet na to, co si o nás pomyslí naši
zprůchodní. V jarních měsících příštího roku se provede potomci, až budou hodnotit jak koncepčně a esteticky jsme
výkop pro vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení a se chovali v době, kdy jsme v obci žili a spravovali ji.
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Na slovíčko starosto
Skončila letní sezóna,
koupaliště v Březí?

jak

hodnotili

návštěvníci A já přitom vím, že před jeho domem, na obecním pozemku,

Z reakcí návštěvníků vím, že se jim na našem koupališti
líbilo. Oceňují čistotu vody, zeleň a služby, které jsou jim k
dispozici. Počet návštěvníků je každý rok přibližně stejný a je
závislý na počasí, které nám letos úplně nepřálo. Troufám si
říct, že naše koupaliště má velmi dobré jméno. Já bohužel
vidím především další investice a opravy, které koupaliště
nutně potřebuje. Budeme se snažit každý rok uvolnit
přiměřenou finanční částku, která by umožnila provést aspoň
ty nejnutnější opravy.

zarůstá trávou odložený stavební materiál nebo na obecním
trávníku parkuje jeho jeden, či více automobilů.

Obec investuje nemalé prostředky do údržby zeleně a
pořádku v obci a chce, aby tato investice měla smysl. Proto
její obyvatelé, kteří na obecních pozemcích skladují jakýkoliv
materiál nebo parkují vozidla na udržovaných travnatých
plochách, mohou v nejbližší době očekávat od obecního
úřadu písemné upozornění s výzvou a termínem, do kdy jsou
povinni svoje prohřešky napravit.
Pokud nedojde k nápravě, bude obec nucena v případě

Co dalšího se děje v obci a není to na první pohled skladování čehokoliv na obecním pozemku vyměřit hříšníkovi
vidět?
poplatek v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce o
Rád bych zmínil výměnu provzdušňovacího systému v
čističce odpadních vod. Je to jedna z věcí, která není přímo
vidět, ale pro bezchybný chod čističky je životně důležitá.
Původní systém byl zastaralý a vzhledem k svému věku
nebyl schopný plnit svoji funkci. Nový systém by měl vydržet
delší dobu, měl by být efektivnější vzhledem ke spotřebě
elektrické energie, a především ohleduplnější k přírodě.

místních poplatcích. Výše poplatků se odvíjí od velikosti
zabraného pozemku a doby skladování. V některých
případech se může vyšplhat na tisíce až deseti tisíce korun.

Parkování na trávníku, který leží na pozemku obce a obec ho
udržuje, tedy mimo nájezdy k domům, může být hodnoceno
jako neoprávněný zábor veřejného prostranství s pokutou ve
výši desítek tisíc korun, pokud toto parkování bude řešit
Policie ČR. Je to krajní řešení. Pokud však řidičům nepřipadá
Co plánujete do konce letošního roku?
zvláštní, že zaparkují auto uprostřed udržovaného trávníku,
Obec se spolu s kulturní komisí bude podílet na organizaci který není jejich, nezbude obci nic jiného, než k tomuto
všech akcí, které probíhají v souvislosti s vánočními svátky a řešení přistoupit.
koncem roku. Těším se na letošní Martinské koštování, které
by mělo být spojeno se slavnostním křtem nového CD našich Další nešvar, který obec trápí a který se bohužel stal tradicí,
je vynášení odpadu ze zahrad před dům s očekáváním, že
pěveckých sborů Mužáci a Studánky.
odpad odvezou obecní zaměstnanci.
Pane starosto, máte hodně práce za sebou, ale i Obecní zaměstnanci takový odpad rádi odvezou starším
před sebou. Ať se vám podaří zrealizovat vše, co spoluobčanům, pro které by bylo obtížné odpad zlikvidovat,
ale pro ostatní občany Březí je pro tyto účely každou sobotu
jste si ve vedení obce předsevzali.
otevřen sběrný dvůr.
Připravil Mgr. Miroslav Kupilík

Pořádek v obci

Možná se vám zdá, že je postup úřadu příliš přísný, mnohým
přinese komplikace, ale jsem si jistý, že většina obyvatel
postup obce přivítá.

“Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku
nevidíš.” Toto biblické úsloví mě napadne vždycky, když si na Všichni usilujeme o to, aby se nám v Březí žilo příjemně a
obec přijde někdo z občanů stěžovat na neposekanou trávu abychom byli pro ostatní obce inspirací v čistotě obce a
kvalitě bydlení.
nebo nepořádek v obci.
Starosta Březí
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Z historie obce
mikulovského zdravotního střediska. Jinak však akutní
případy a první pomoc provádí MUDr. Pluháček.

Historie a dějiny obce
Pokračování v letech 1989 až 1995.

Školství

Zdravotnictví
O zdraví našich občanů bylo dobře postaráno. Každý, kdo
potřeboval lékařské ošetření nebo pouze vyzvednout léky
v lékárně, musel jet do OÚNZ v Mikulově. Změna, která po
roce 1989 nastala zřízením soukromých ordinací, přinesla
značnou úlevu všem občanům, ale především starším,
invalidům nebo déle nemocným občanů.
V naší obci si zařídil soukromou ordinaci MUDr. Zdeněk
Pluháček. První zdravotní středisko bylo otevřeno v červnu
1992 v přízemních prostorách zdejší fary. Od června 1993
byla ordinace přestěhována do nově zbudovaného objektu
na Kostelní ulici. Ordinační doba pondělí až pátek od 13.00
do 16.00 hod. Lékař spolupracuje s Charitou Břeclav v péči o
ležící pacienty, zabezpečuje péči o pacienty celých 24 hodin.
Pro návštěvy používá vlastní automobil s vybavením pro
poskytnutí první pomoci.
První veterinární péči provozoval od r. 1990 MVDr. Miroslav
Fobl, ihned po svém odchodu ze služeb Okresního
veterinárního úřadu v Břeclavi. Kromě prevence ochrany
zvířat pro zemědělské družstvo poskytuje v rámci svých
možností služby pro domácí zvířata všech druhů, což
znamená očkování proti různým chorobám a infekcím, ať už
chovatelského nebo jatečního zvířectva. Poskytuje i ochranu
a péči v oblasti různých exotů, jako jsou např. cizokrajní
ptáci, plazi, želvy a pod. V akutních případech nebo na
požádání přijíždí i do domků chovatelů a provede patřičný
veterinární zákrok přímo na místě.
Další řadu výhod, spojených s úsporou času, jízdami
k zubním lékařům (s výjimkou ošetření chrupu, trhání zubů a
pod.),
je
zřízení
soukromé
STOMATOLOGICKÉ
LABORATOŘE, kterou vybudovala a provozuje ve svém
domě Paní Ivana Černá. Provoz byl zahájen 1. 12. 1993,
pracuje zde jeden zubní technik. Zde se provádí veškeré
snímací a fixní zubní náhrady, zpracování zubních otisků od
zubních lékařů s kterými spolupracuje. Ve své laboratoři dále
provádí protetické náhrady a opravu porušených nebo
zlomených zubních protéz.
Dětská poradna, která byla dříve v budově obecního úřadu a
kam, podobně jako do školy, dojížděla dětská lékařka
z Mikulova, byla zrušena a s dětmi je nutno zajíždět do

Bilance školního roku 1994/1995.
Školní rok ukončilo 234 žáků, z toho 30 žáků z I. stupně se
samými výbornými, 33 žáků z II. stupně s vyznamenáním.
Celkem je to 63 žáků, což znamená, že je to každý 4. žák
naší školy. S jednou dostatečnou (4) ukončilo školní rok 20
žáků, s více dostatečnými 31 žáků a 2 žáci neprospěli. Ti
budou dělat v posledním srpnovém týdnu opravné zkoušky
z matematiky.
Organizační struktura školy:
ředitelka – Hájková Inge,
zástupce – Mlejnková Vlasta,
12 třídních učitelů,
5 netřídních,
1 vychovatelka ŠD,
5 správních zaměstnanců.
Ve 12ti třídách se učí 234 žáků.
Třída / počet žáků / chlapci / dívky / třídní učitel
1.
22
12
10
Čermáková Jindřiška
2.A
18
10
8
Martinovičová Ludmila
2.B
15
7
8
Peňázová Zdeňka
3.
20
8
12
Chmelinová Marie
4.A
16
11
5
Vážná Eva
4.B
16
7
9
Zvonek Vladimír
5.
26
17
9
Hajná Zdena
6.
29
14
15
Sedláková Stanislava
7.A
15
7
8
Novotná Jitka
7.B
16
7
9
Subotová Věra
8.A
20
11
9
Větrovský Milan
8.B
21
14
7
Svatoň Miloslav
9.
z důvodu malého počtu žáků, nebyla 9tá třída
otevřena a žáci dokončili základní vzdělání v Mikulově.
Netřídní učitelé: Pokorný Miroslav, Pokorná Alena,
Kašpárková Marta
Vychovatelka ŠD: Sedláková Hana
Správní zaměstnanci: Zadražilová Lenka, Kňourek Adolf,
Dalajková Anna, Špinarová Hana, Zavadilová
Bronislava
Mateřská dovolená: Svatoňová Věra, Kotoučková Romana,
Damborská Pavlína
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Z historie obce, pozvánka klubu
Pozvánky
Školní jídelna
Vedoucí: Tomaníková Emilie
Hlavní kuchařka: Židelová Marie
Kuchařky: Buchtová Karla, Mančíková Juliana,
Mlátilíková Irena
Ještě do konce června roku 1995 se ve školní jídelně kromě
obědů pro školáky vařilo pro občany obce cca 40 obědů.
Toto však bylo zrušeno a vaří se pouze pro školu 130 obědů
a pro MŠ 50 obědů.
V tomto roce byla provedena oprava střechy na staré budově
školy a zhotovena nová střecha na nové budově, kde byla
střecha rovná, kterou zatékalo do budovy. Náklady 1,800.000
Kč uhradil z jedné poloviny obecní úřad, druhou potom
okresní úřad, odbor školství.

Mateřská škola
ředitelka: Nemešová Ludmila, zástupce: Jakešová Miluše,
učitelky: Žofková Simona, Lásková Vlasta, školnice:
Mančíková Julie,
pomocná kuchařka: Mlátilíková Irena
Mateřská škola je dvouletá, podle věku dětí.
Rok 1.
- věk 3 - 4,5 roků, počet dětí 29, děvčat 15, chlapců 14
Rok 2.
- věk 4,5 – 6 roků, počet dětí 27, děvčat 19, chlapců 8
Organizačně spadá pod Okresní úřad Břeclav, který také
dotuje učební pomůcky a hračky. Budova MŠ je majetkem
obecního úřadu a leží v krásném prostředí v blízkosti
sportovního areálu u akátového lesa, na pokraji obce. Byla
zrekonstruována, vybavena moderním zařízením bytovým,
lůžkovým a sociálním, s celkovou částkou 2 miliony Kč a
podle potřeby je nadále dotována OÚ. Nemalou měrou
přispívají různou formou i místní podnikatelé.
Z důvodu malého počtu dětí, dále i jejich neustálého poklesu,
byly dnem 30. 6. 1992 zrušeny dětské jesle. Příčinou však
byly i stále se zvyšující finanční náklady na jejich provoz,
takže se staly prodělečné.
Z obecní kroniky zpracovala Ludmila Řežábková
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Aktuality ze základní školy
Základní škola informuje

Z kalendáře

Začátek školního roku 2019/2020 bude v historii školy spojen
s oddělením mateřské školy.

13. 9.- 15.11. - Plavecký výcvik 2. a 3. ročník
17. 9. - Praha – výlet 5. ročníku
25. 9. - Kouzelnické představení
21. 10. - Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník
22.-24.10. - Sběr starého papíru
29.-30.10. - Podzimní prázdniny
1.11. - Halloween
15.11. - Oslavy 30. výročí Sametové revoluce
- Projektový den
21.11. - Anglické divadlo – 2. stupeň
5.12. - Školou chodí Mikuláš
18. 12.- Vánoční besídka
23.12.2019 - 3.1.2020 - Vánoční prázdniny

Od prvního září jsme tedy opět:
Základní škola Březí, okres Břeclav,
příspěvková organizace.
Pedagogický sbor tvoří:
- ředitelka školy: Mgr. Věra Zouharová
- zástupce ředitele: Mgr. Milan Větrovský
- třídní učitelé (viz tabulka níže)
- bez třídnictví: Mgr. Magda Černáková, Ing. Eva
Svobodová
- vychovatelky ŠD: Mgr. Libuše Drápalová, Bohumila
Škarvadová
- školní asistentka pro školu i školní družinu: Blanka
Žišková, Bc. Hana Manišová

1.

počet
třídní učitel/ka
žáků
Mgr. Darina Mucalová
16

2.

20

Mgr. Eva Vážná

3.

18

Mgr. Sylva Dubinová

4.

16

Mgr. Věra Latýnová

5.

26

Mrg. Romana Kotoučková

Alena Fábry

6.

18

Mgr. Jana Tichá

Bc. Milada Bílová

7.

17

Ing. Miroslav Říman

8.

16

Mgr. Zuzana Podsedníková

9.

24

Mgr. Zdeňka Hajná

třída

Prvňáčci
V letošním školním roce nastoupilo do první třídy 16 žáků.
Jejich třídní učitelkou je Mgr. Darina Mucalová. Vzhledem
ke skutečnosti, že již několik let učí také Anglický jazyk na
prvním stupni, bylo nutné posílit výuku dalšími vyučujícími,
a to v Tělesné výchově (Mgr. Drápalová), Umění a kultuře
(Blanka Žišková) a v Prvouce (Mgr. Věra Latýnová).
Ve třídě také pracuje asistentka pedagoga Dana
Moravčíková. Tato skutečnost je pro děti nakonec přínosná
s ohledem na socializaci a vytváření vzájemných vztahů ve
škole.
Žáčkům i jejich rodičům přejeme klidný první rok školní
docházky.

asistent pedagoga
Dana Moravčíková

Bc.Hana Manišová

Miroslava Nedvědová

Mezi nepedagogické zaměstnance školy patří:
- hospodářka: Vladimíra Cvrčková
- školník: Zdeněk Darda
- uklízečky: Anna Dalajková, Bronislava Zavadilová
Školní jídelna:
- vedoucí: Jana Vykydalová
- kuchařky: Hana Indrová, Lenka Malůšová, Oldřiška
Holbíková
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Aktuality ze základní školy
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
je dlouhé roky nedílnou součástí edukačního procesu
na naší škole. Díky DVPP (Další vzdělávání
pedagogických pracovníků) si učitelé rozšiřují své
vědomosti v oblasti spolupráce s asistenty pedagoga,
autismu, poruch učení, poruch chování a v posledních
letech také v oblasti psychiatrie. Vzdělávání, vzájemná
komunikace a spolupráce mezi kolegy, s rodiči
i odborníky je v naší strategii základem, na který
navazujeme v každodenní pedagogické činnosti:

V této etapě je možné pracovat se žáky v rámci
vyučování i mimo něj, s případným využitím
skupinových forem péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Pokud ani tento
přístup nepomáhá vyřešit vzdělávací obtíže
žáka (3 měsíce), je po analýze realizovaných
přístupů rodičům doporučeno komplexní
pedagogicko-psychologické
vyšetření
ve
školském poradenském zařízení, v PPP.

1. Individualizovaná pomoc učitele:
Učitel/třídní učitel eviduje počáteční obtíže
žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro
zjištění
žákových
vzdělávacích
specifik,
realizuje dopomoc v hodinách
a spolupracuje s rodiči pro překonávání obtíží.
Konzultuje své postupy s pracovníky Školního
poradenského pracoviště (ŠPP). Se souhlasem
zákonných zástupců lze vypracovat základní
diagnostiku (Mgr. Eva Vážná) a následně
vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP).

3. Individuální vzdělávací plán:
Žák, u kterého nedošlo k překonání
vzdělávacích obtíží v rámci stupně 1 a posléze
2, je na základě žádosti rodiče komplexně
vyšetřen školským poradenským zařízením
(pedagogicko-psychologická
poradna),
v
případě potvrzení speciálních vzdělávacích
potřeb žáka může být po jejich žádosti
vypracováván individuální vzdělávací plán, ve
kterém jsou definovány vzdělávací cíle a
mohou být také doporučeny a posléze
realizovány odborné intervence v rámci školy
dle poradnou navrhovaných podpůrných
opatření. Škola spolupracuje se školským
poradenským zařízením na pravidelném
vyhodnocování IVP, iniciuje kontrolní vyšetření
dle závěrů doporučených postupů z PPP.

2. Plán pedagogické podpory:
Je vytvářen po dohodě s rodiči na pomoc
žákovi s problémy ve vzdělávání, je
strukturovaný, cílený na jednotlivé předměty a
přístupy k žákovi, definuje silné a slabé stránky
žáka, podílí se na něm učitel/třídní učitel ve
spolupráci s odborníky školního poradenského
pracoviště (výchovný poradce, školní metodik
prevence).

Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Vážná
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Aktuality ze základní školy, sport
Konzultační hodiny
Příměstský tábor stolního tenisu
pro zákonné zástupce jsou každý první čtvrtek
Letos o prázdninách proběhl již druhý ročník týdenního
v měsíci.

příměstského tábora stolního tenisu pod záštitou DDM
Mikulov. Zúčastnilo se jej 35 dětí z Březí a okolí. Po odborné
stránce se na něm střídali trenéři ze stolního oddílu z Březí
a Mikulova. Byli zde děti, které se stolním tenisem teprve
začínaly, i děti, které již pravidelně hrají soutěže v rámci
okresu. Náročný týden zvládli všichni s nadšením a s přáním
uskutečnění i v dalších letech. Chtěl bych tímto poděkovat
všem trenérům a rodičům, kteří nám s touto sportovní akcí,
která nemá na okrese obdoby, pomáhali.

1. Mgr. D. Mucalová 7,15 – 7,30 12,30 – 13,30
2. Mgr. E. Vážná 7,15 – 7,30 13,00 – 15,00
3. Mgr. S. Dubinová 7,00 – 7,30 13,00 – 13,30
4. Mgr. V. Latýnová 7,15 – 7,45 12,30 – 13,00
5. Mgr. R. Kotoučková 7,15 – 7,45 12,30 – 15,30
6. Mgr. J. Tichá 7,10 – 7,30 12,30 – 13,30
7. Ing. M. Říman 7,00 – 7,30 12,30 – 13,30
8. Mgr. Z. Podsedníková 13,30 – 14,30
9. Mgr. Z. Hajná
13,30 – 14,30
Mgr. M. Černáková
13,30 – 14,30

Ruda Dobiáš

Letní soustředění v ping pongu, aneb očima rodičů účastníků
tábora.

Šablony II – OPVV
V letošním školním roce se podařilo naší škole zapojit do
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášené
MŠMT.
Tento projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogů,
umožní nám ve škole vytvořit pozici školního asistenta pro
základní školu a školní družinu, pedagogové sdílejí své
zkušenosti s pedagogy z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv, pro žáky je zaměřen na projektové dny
s odborníky ve škole i mimo školu a na doučování.
Díky pracím, které na vytvoření projektu v letních měsících
proběhly, se základní škole podařilo získat finanční
prostředky ve výši 725 474,00 Kč a školní družině 200
182,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity ve
prospěch žáků školy a školní družiny a dále na vzdělávání
pedagogů.
Pedagogové získají nové zkušenosti a seznámí se s formami
a metodami výuky na jiných školách. Žákům ve škole a ve
školní družině pomůže školní asistent. Projektové dny žáci
prožijí nejen ve škole, ale i mimo školu. Tyto dny zatraktivní
výuku, dětem poskytnou nový pohled na různé vědní obory,
odborníci z praxe dětem odpoví na všechny jejich otázky
a vzdělávání bude probíhat různými formami např. besedy,
procházky, exkurze, kvízy, interaktivně atd. Věřím, že
zapojením do projektu se výuka v naší škole stane pro žáky
více zajímavou, poutavou a přitažlivější.

Obdivuji děti za jejich nadšení, pokroky, energii a chuť
zdokonalovat se. Velké uznání a poděkování patří všem skvělým
trenérům a ochotným dospělým, kteří si našli čas a celý týden se
dětem obětavě věnovali. Zaslouží si obrovský obdiv za bezvadnou
organizaci, vedení a za úžasné pokroky, které děti díky nim v tak
krátkém čase udělaly.
Co říct na závěr? Snad přání mého syna ...."mami, já bych chtěl,
aby takové bezvadné soustředění bylo aspoň dvakrát za rok".

Mgr. Věra Zouharová
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Jana Chromíková

Aktuality, pozvánky
Naši jubilanti
V měsíci červenci, srpnu a září slavili svá jubilea tito naši
spoluobčané:
Pokorný Miroslav, Rosický Zdeněk, Demková Helena,
Smetanová Marie, Hajná Zdeňka, Zoubková Zdenka, Trněná
Marie, Čeperová Marie, Kocourek František, Rosická Eva,
Staňková Maria, Bedřichová Ludmila, Klůsová Josefa,
Grulichová Alena, Čepera Bohumír, Kratochvíl Miroslav,
Pokorná Alena, Černoušek Václav, Koudela Karel, Marada
Vojtěch, Větrovská Marta, Holešínská Růžena, Červená
Jarmila
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví a osobní pohodu.
Kulturní komise OÚ

Sázej stromky pro potomky, aneb….
při loňském sázení lípy u příležitosti 100 let vzniku ČSR Martinské chutnání a křest CD
jsme se zmínili, že nechceme zůstat jen u jedné akce a jednoho mužského a ženského pěveckého sboru z Březí.
stromu, ale že bychom rádi založili novou tradici, kde bychom se
mohli každý rok při tomto výročí nejen opět sejít a zavzpomínat, V sobotu 9. listopadu od 14.00 hodin proběhne v místním sále
tradiční Martinské chutnání mladých vín.
ale také v různých koutech obce zasadit další stromy.
Letos tedy opět s podporou OÚ připravujeme
Tentokrát to bude ve velice slavnostním duchu. Mužský a
pokračování. Prozatím se upřesňuje
ženský pěvecký sbor z Březí pod vedením p. Jana Stiburka
lokalita (tak aby se nenarušily
spolu s jejich „trenérem“ p. Františkem Láskou totiž usilovně
probíhající zemní práce v obci) a také
a tvrdě zkoušeli, dřeli a pracovali a nyní vydávají své
druhy stromků, které se budou
CD!!!
právě do vybrané lokality hodit.
Je to vyvrcholení a sladká odměna za jejich dlouholetou
Zároveň připravujeme doprovodný
práci a obrovský přínos v šíření dobrého jména obce
program, lampionový průvod pro
Březí.
děti i logistiku občerstvení též pro
Součástí sobotního odpoledne bude vystoupení našich Bdospělé. Bližší informace budou
Tet, hrát bude cimbálová muzika. K degustaci budou
včas oznámeny rozhlasem i na
vína od místních i přespolních vinařů, k zakousnutí bude
plakátech.
nějaký ten kousek husy, sýry ze sýrárny Klimeš a taky
Těšíme se, že v pondělí 28. října 2019
nějaká pramenitá voda bude.
přijdete v hojném počtu, jako při
Přijďte si popít, pochutnat, pozpívat a vzdát hold této skvělé
loňském sázení.
partě
nadšenců a milovníků lidové písničky.
Zvou pořadatelé
Jindřich Kadrnka
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RC sport
Rc sport letos bez titulu
Poslední prázdninový víkend se v Solnici jely poslední letošní
dva závody modelů LS Off Road, které jezdí a pořádá náš
klub. Sobotním vítězstvím a nedělním třetím místem si letos
nejlepší slovenský účastník v seriálu Adrian Uhrík zajistil titul
Mistra ČR: tentokrát jezdí v barvách klubu ze Starče a tím
pádem ukončil osmiletou nadvládu klubu RC sport Březí,
jehož byl v minulých letech součástí a vybojoval pro nás tituly
v letech 2015 a 2016.
V půli září pořádal náš klub na domácí trati poslední dva
závody ze seriálu „O Moravské Koštéř". Za nádherného
počasí doprovázeného kanonádou děl z Ořechovky a vůní
burčáku dorazili do depa všechny známé tváře včetně mistra
Evropy Martina Krause a vicemistra Petra Hartmana z
letošního klání v Rakousku, kde za sebou nechali celou
Evropu. Petr se třemi domácími tituly jezdí za náš klub již
desátou sezónu. Před závody jsem obešel a poprosil naše
vinaře a požádal o menší sponzorský příspěvek. Naši noví
spoluobčané Václav a Kristýna Klozovi a ,,pančelka" Markéta
Johnová mně pak vyšli velice ochotně vstříc a připravili pro
účastníky z obdržených vzorků velice zdařilou ochutnávku,
která se u táboráku protáhla až hluboko do sobotní noci.
Tentokrát přišlo dost místních diváků i turistů, kteří jeli okolo a
měli se na co dívat.
V sobotu potvrdil svoji letošní formu Adrian před našimi borci
Jílkem a ,,Hartisem" a odnesl si vítězný pohár. V neděli v
dramatické honičce s našim Filipem Jílkem, v samém závěru
Adrian odstoupil z druhého místa (zapomněl si dotankovat, i
to se může mistrovi stát). Na jeho místo se pak posunul
Martin Kraus z Č. Budějovic a na třetí ,,Hartis".
Děkuji všem sponzorům z Březí - vinařství Kern, Kňourek,
Kadrnka, M. Šebesta a Staňovi Popelovi z Perné za podporu,
dále fa. „Šebestova cibule“, která přispěla více, než „několika
sáčky“ cibule a také místnímu mini masokombinátu, který
měl na starosti bufet. Děkuji také domácím klukům Fišerovým
- Petrovi s Vaškem a Láskovým - Martinovi a Frantovi, že se
podíleli na organizaci této již třetí letošní velice zdařilé akce.
Za zhlédnutí stojí video pořízené přímo z kokpitu „závodního
auta“ během závodu na dráze v Březí. Video najdete na
webových stránkách
http://www.rcbrezi.cz/ . Je označené
jako - Video by Filip.
Jan Žďárský
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Adrian Uhrík
Filip Jílek

„Hartis“
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