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Zelené Březí
Určitě jste si všimli, co letošní vydatnější deště udělaly s přírodou. Březí se doslova topí v syté zeleni. Stromy, keře a tráva nám dávají
najevo, kdo je tady doopravdy pánem.
Obci tak nezbývá, než se pustit do boje se záplavou zeleně a přinutit ji dodržovat naše pravidla. Sekáme trávu, stříháme keře a
kácíme stromy. Je to nekonečná a nesnadná práce. Navíc za ni obec nesklízí obvykle pochvalu, ale právě naopak. Sklidili jsme kritiku
za pročištění parku u základní školy, za pokácení přestárlých topolů na fotbalovém hřišti, za pokácení nebezpečných stromů na
hřbitově, za likvidaci trávy v chodnících a obrubnících herbicidem. Přesto v péči o zeleň obce nemůžeme polevovat.
Obec v posledních letech využila dotace na výsadbu stromů, o které se musí starat v rámci podmínek této dotace. Na jaře jsme
nechali vykácet staré topoly u Družstevní ulice a vysadili na jejich místě víc než dva tisíce nových sazenic. Staráme se o čištění
odvodňovacích kanálů a zeleň v extravilánu obce. Snažíme se průběžně udržovat všechny obecní travnaté plochy. Nechali jsme
upravit betonové truhlíky vedle prodejny Jednoty. Na podzim máme v plánu vysadit okrasné rostliny kolem nového chodníku u kostela
a v parku před základní školou.
Přestože děláme všechno, co je v našich silách, jsme vděční za každého Březáka, který se o zeleň před svým domem stará sám.
Pokud chceme, aby naše obec vypadala jako dobře udržovaná zahrada, musíme podle svých možností přispět každý.
PhDr. Miroslav Vymyslický
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Slovo Starosty
Starosty Březí pana PhDr. Miroslava Vymyslického jsme se zeptali:
Březí je v současnosti jedno velké
staveniště, naráz probíhá spousta
stavebních a dalších prací. Po obci
se pohybují dělníci různých firem i
těžká technika, navíc přes naši obec
vede objížďka a valí se tedy přes nás
spousta osobních aut a kamionů.
Vedení obce to nemá rozhodně
snadné vše úspěšně zvládnout.

„Jsem si jistý, že nepohodlí a
starosti, které teď stavby provází,
budou odměněny v dohledné době
krásnějším Březím,“ říká starosta
obce PhDr. Miroslav Vymyslický.
Dobrý den pane starosto, zdá se, že se život po
coronavirové krizi vrací zpět do starých kolejí. Jak obec v
krizi obstála?
Dobrý den, především v krizi obstáli občané. Rád bych jim
poděkoval za jejich ukázněnost, za nabídky pomoci
spoluobčanům, za pozitivního ducha, kterého si v průběhu
krize udrželi.
Bude mít krize nějaké důsledky pro Březí i nadále?
Důsledky pro organizaci života v obci snad už tolik ne, ale
ekonomické dopady budou drtivé. Obec pravděpodobně přijde
o pětinu svých příjmů z rozpočtového určení daní, což jsou
téměř všechny finanční prostředky, které obci obvykle zbývají
na investice. Stát slibuje, že peníze vrátí obcím formou dotací,
ale ty jsou nenárokové a jejich získání je administrativně
náročné a zbytečně drahé. Dotace jsou také přesně
zaměřené, takže obec nemůže zpravidla vybudovat to, co
opravdu potřebuje, ale to, na co stát dotace poskytne.
Jsou tedy ohroženy některé projekty, o kterých jste mluvil
v předešlých rozhovorech?
To doufám přímo ne. Ulici Lipovou a Topolovou jsme úspěšně
dokončili, uložení vodovou na Hlavní ulici probíhá, rozvody

elektřiny jsou z velké části v zemi, nové veřejné osvětlení a
výměna starých svítidel se uskuteční v nejbližších týdnech.
Nové chodníky na ulicích Dunajovická, Hlavní a Nádražní se
začnou co nevidět pokládat.
Co ulice U Školky?
Na tu jsme bohužel dotace nezískali, ale zastupitelstvo
rozhodlo, že ji obec opraví z vlastních prostředků. Vzhledem
k tomu, že se tato ulice napojuje na ulici Mikulovskou, po které
je vedena objížďka kvůli opravovaným mostům na Nových
Mlýnech, budeme muset s její generální opravou počkat do
ukončení objížďky. Pokud najdeme dostatek finančních
prostředků, budeme veřejnou zakázku na opravu ulice
U Školky soutěžit na podzim a na jaře bychom chtěli začít s
opravou.
Budou se dostavovat poslední byty na bývalé rotě?
Podali jsme žádost o dotaci, která by měla z větší části uhradit
náklady na vybudování posledních čtyř malometrážních bytů.
Budeme s napětím čekat, jak naše žádost dopadne. Pokud
dobře, mohli bychom se do realizace pustit ještě letos.
Takhle to vypadá, že peněz na uvedené stavební projekty
máte dost.
Při sestavování rozpočtu jsme počítali s malou rezervou, ale o
tu nás připravila coronavirová krize. Takže teď už rozpočet je
a v příštích letech ještě bude hodně napnutý. Pokusíme se
snížit provozní náklady obce, ale to je možné pouze do určité
míry. Navíc se obec musí starat o svůj majetek, a to někdy
může být dost nákladné. Od začátku prázdnin obec například
vyměňuje kotelnu, rozvody a radiátory v základní škole. Což
je nutná, ale velmi nákladná oprava.
Co naše koupaliště? Dočkáme se jeho opravy?
Budu upřímný, asi těžko. Koupaliště je provozuschopné, ale
investovat do něj 60 milionů jako Mikulov nemůžeme, protože
je prostě nemáme. Ty počty jsou jasné. Zjednodušeně.
Mikulov dostává od státu každý rok na svůj provoz 100 milionů
a Březí 20 milionů. Oprava koupaliště v Mikulově i tady stojí
stejně. Budeme se muset podívat pravdě do očí a přiznat si,
že obec velká jako Březí si prostě takovéto koupaliště v
budoucnu nemůže dovolit. Je to obrovská plocha obce, která
je deset měsíců v roce zavřená.
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To věřím, ale když se jich zeptáte, kolikrát vloni na koupališti
byli, řeknou vám, že se tam koupat nebyli už několik let. Mají
bazény na zahradě, tráví dovolenou v zahraničí, nemají čas,
protože musí pracovat. Koupaliště v Březí je spíše turistická
atrakce. Jeho opravy a udržování by dávaly smysl, kdyby
koupaliště vydělávalo, ale už léta to tak není.
Chcete tím říct, že občané Březí vlastně sponzorují
rekreaci turistům?
V podstatě ano. Někdy vyšší, někdy nižší částkou. Záleží na
tom, kolik obec během let investuje do oprav. To ani
nepočítám čas a energii obecních zaměstnanců, které
každoročně zprovoznění koupaliště stojí.
Nepomohlo by zvýšení vstupného?
To jistě. V letošním roce k němu také budeme muset přikročit,
to se však zpravidla odrazí na počtu návštěvníků. Koupaliště
je také závislé na počasí, a to nám například v letošním roce
nepřeje. Navíc musíme udělat celou řadu opatření vzhledem
ke Covid-19.
Co tedy obec s koupalištěm zamýšlí?
Koupaliště je krásný areál, který by neměl být otevřený pouze
dva měsíce v roce. Znám celou řadu jeho problémů a snažím
se dívat do budoucnosti v horizontu desítek let. Představit si,
jak obec bude vypadat a jaké bude mít potřeby. Nyní blízko
koupaliště stojí nové domy, a přibudou další. Už teď si jejich
obyvatelé stěžují na hluk z koupaliště přes den a na noční
akce o víkendech. O budoucnosti koupaliště by měli
rozhodnout především občané. Zamyslet se nad tím, jak
prostor využít, aby se z málo využívané plochy změnil ve
vyhledávaný a všeobecně využívaný areál.
Obyvatelé Březí si v poslední době zvykli hledat
informace
na
facebookových
stránkách
Březí.
Navštěvujete je taky?
Facebooková stránka a skupina Březí u Mikulova je
přejmenovaná stránka a skupina Březí 04, kterou jsem před
několika lety založil. Podstatné a důležité informace obec
sděluje prostřednictvím oficiálních webových stránek obce,
obecním rozhlasem a informačními systémy ROZaNA a
“V obraze”. Facebookové stránky Březí dávají obyvatelům
možnost sdílet příspěvky o Březí, informovat a diskutovat k
aktuálním tématům. Někdy je diskuze na stránkách věcná a
přínosná, někdy je to trošku horší.
Diskutujete na facebookových stránkách s občany?
Pokud cítím, že se diskutuje věcně a pro dobro věci, tak ano.

„Osobně považuji možnost diskutovat o aktuálních problémech na
sociálních sítích za důležitou.“
Pokud jsou příspěvky urážlivé, nepravdivé a nekompetentní,
nechávám je bez povšimnutí. Osobně považuji možnost
diskutovat o aktuálních problémech na sociálních sítích za
důležitou. Obyvatelé se mohou vyjádřit k tomu, co je trápí a co
si myslí. Obec tak může velmi rychle reagovat na požadavky,
přání a názory občanů.
V poslední době se i na facebookových stránkách obce
objevily stížnosti na rušení nočního klidu hlasitou hudbou
nebo odpalováním ohňostrojů. Co na to říkáte?
Vždycky jsem si myslel, že mezi slušnými lidmi jsou některá
pravidla soužití jasná a nemusí se ošetřovat zákony nebo
obecně závaznou vyhláškou. Myslel jsem si, že je jasné, že
nemohu sousedy obtěžovat hlasitou hudbou přes den nebo
dokonce v době nočního klidu. Myslel jsem, že je samozřejmé,
že v neděli se na vesnici nepouští hlasité stroje, neseká se
tráva a neřeže dřevo. Myslel jsem si, že pokud vlastním psa,
musím se postarat o to, aby sousedy nerušil hlasitým
štěkotem. Bohužel, ne všichni obyvatelé obce tato pravidla
respektují a obec bude muset proto přistoupit k přijetí obecně
závazné vyhlášky, která bude hlučné činnosti regulovat.
Odpalování ohňostrojů je zvláštní kapitola. Věřím tomu, že o
silvestrovské půlnoci, když to všichni čekají, to pro nikoho není
problém, ale pokud chce někdo dělat ohňostroj v průběhu
roku, bylo by dobré upozornit sousedy a nahlásit jeho konání
na obecním úřadě, abychom na něj mohli ostatní občany
upozornit.
Chtěl byste něco vzkázat obyvatelům Březí?
Kromě přání hezkých prázdnin bych je chtěl poprosit o
trpělivost. Stavební sezóna je v plném proudu a nikomu z nás
není příjemné chodit po rozkopaných chodnících, v blátě a
prachu. Snažím se ve spolupráci se stavebními společnostmi
řešit vaše připomínky a námitky, snažíme se vám vyjít co
nejvíc vstříc s umístěním veřejného osvětlení a způsobit co
nejmenší škodu na keřích a trávnících, o které se staráte.
Jsem si jistý, že nepohodlí a starosti, které teď stavby provází,
budou odměněny v dohledné době krásnějším Březím.
Věříme, pane starosto, že vše zvládnete a obec bude zase
o něco krásnější.
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Za časů korony…

„Všudypřítomní
cykloturisté
najednou v Březí a
okolí nebyli“
Korona, koronavirus, pandemie či
Covid-19 jsou pojmy, které jsme si v
uplynulých měsících zvykli užívat
měrou vrchovatou. Zničehonic se vir,
ač neviditelný, projevil a hodně nám
omezil život. A tím, že o sobě dal vědět
poprvé, hledaly se teprve cesty, jak co
nejúčinněji reagovat, jak se bránit, aby
se zamezilo nejhoršímu. A tak přišla
bezpečnostní opatření, byl vyhlášen
dokonce nouzový stav.

rychle daly do práce a šily a šily,
nejdříve pro nejbližší, pak pro známé i
jen tak, kdyby někomu chyběly.
Prostě paráda, doba sice těžká, ale lidi
spojila. Bylo báječné, jak se lidi
dokázali bleskurychle semknout,
chovat se zodpovědně, vzájemně si
pomáhat a být velmi obětaví pro
ostatní. Rodiče a děti se museli
vyrovnat s uzavřením škol a dík
zasloužili především učitelé, kteří
dokázali ze dne na den učit na dálku.
Korona nám zavřela hranice, ty byly
od půlky března střežené a překročit je
bylo možné jen někde a jen na

Korona prostě vylidnila na několik
týdnů obce i města. Přišel strach či
obava, co bude, platil zákaz
shromažďování.
Korona
nám
předvedla, že se dá fungovat čistě
online.
Museli jsme mít roušky (k zakrytí úst a
nosu), dodržovat diskrétní zónu a řídit
se pokyny… v čekárnách u lékaře bylo
najednou prázdno, vše se řešilo
telefonicky v lékárnách a v otevřených
obchodech, na poštách rozestupy,
restaurace, penziony, hotely a většina
obchodů, sportovních a kulturních
zařízení zavřených. Při příchodu do
práce se zaměstnancům měřila
teplota a všichni nosili roušky. Kdo
musel k zubaři, byla mu změřena
teplota, a podepsal prohlášení, že
nemá příznaky korony.
Roušky byly sice nedostatkovým
zbožím, ale naše aktivní ženušky se

výjimku. Pendleři museli strpět denní
kontroly
příznaků
infekčního
onemocnění. Zpočátku se Rakušané
našim lidem smáli, že nosí roušky, ale
pak je také nasadili… Dovolená v
zahraničí se zdála být nesplnitelná –
skoro
všechny
destinace
byly
uzavřeny či značně omezeny, byl
zákaz létání.
Všudypřítomní cykloturisté najednou v
Březí a okolí nebyli, na ulicích mrtvo,
chyběl halas, smích a zpěv z vinných
sklípků. Asi všichni vinaři sčítají škody,
kdy nemohli pořádat degustace, košty,
otevřené sklepy a další. Rušení
vinařských
akcí
a
omezení
turistického ruchu na vinaře tvrdě
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dopadlo, ale každý si poradil a své
zákazníky si většinou udržel.
Když jsme v období před koronou
potkali někoho s rouškou, jevilo se to
jako něco, co nebylo normou. Za
korony jsme si zvykli je nosit všichni.
Vzbudily v nás pocit bezpečí a
sounáležitosti.
Nejvíce ohrožená
skupina – senioři, získala privilegium,
mohla nakupovat přednostně ve
vyhrazených časech. I nastal také
den, kdy v obchodech nebyla mouka a
další potraviny…Lidi zachvátila panika
a dělali si zásoby. Naštěstí to
pominulo a vrátilo se to do běžných
kolejí. Nyní se člověk dívá jinak na
zdravotníky, bezpečnostní sbory,
pošťáky, prodavače a další profese,
které byly tzv. v první linii – v kontaktu
s veřejností, je více respektu a
pochopení.
Za časů korony, tedy zejména během
března až května, se nám změnilo
mnohé, restriktivní opatření, zdá se,
splnila účel a život se jeví v
současnosti jako po koroně. Zákazy
se rozvolňují, vše se postupně vrací
do normálu. Obchody otevřeny,
restaurace
a
penziony
vítají
návštěvníky a cykloturisté jezdí jako
by se nic nestalo. Ti, co toužili vyjet k
moři, opět mohou tam, kde to je
umožněno.
Už nemusíme nosit roušky, můžeme
na fotbal, do divadla. Báječné.
Nastává doba pokoronavirová…Ale
jak sdělují odborníci, virus byl, je a asi
stále bude. Měli bychom se tedy podle
toho chovat. Těžkou zkouškou jsme
prošli, ale vyhráno ještě pravděpodobně není.
Mgr. Miroslav Kupilík
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Kolaudace ulic Lipová a Topolová
Na konci června proběhlo slavnostní otevření ulic Lipová a
Topolová. Završila se tak desetiletá snaha čtyř starostů a
občanům bylo předáno 96 stavebních pozemků v lokalitě U
Rybníka. Slavnostního otevření ulic se zúčastnili zástupci

všech společností, které se na projektování lokality a
vybudování inženýrských sítí podíleli. Přejeme všem
majitelům stavebních pozemků, aby se jim v Březí, které je
zase o něco krásnější, dobře bydlelo.

Na konci června proběhlo slavnostní otevření ulic Lipová a Topolová.

Den otců
O letním slunovratu, tedy třetí neděli v červnu, byl svátek otců. Den otců ( od roku 1910, resp. 1966) je svátek na počest otců,
oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. U nás zatím není příliš rozšířený, ale i tak gratulujeme.
Kulturní komise OÚ

Naši jubilanti
V měsíci dubnu, květnu a červnu oslavili svá jubilea tito naši spoluobčané:
Pavlíčková Božena, Procházková Marie, Rašovská Antonie,
Trojková Květoslava, Janásová Vlasta, Sůvová Soňa, Dvořák
Ladislav, Dalajka Milan, Dobiášová Anna, Cesarová Emilie,
Bergmannová Miroslava, Démek Miloslav, Bízová Vlasta,

Kornhauserová Anna, Slančíková Marie, Darda Arnošt, Falk
Vladimír, Nálezný František, Grulich Pavel, Veselá Helena,
Fribert Josef, Mlátilíková Irena, Zatloukalová Jarmila.
Všem našim jubilantům přejeme hodně zdraví a osobní pohodu.
Kulturní komise OÚ
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Milí čtenáři řádků o Mateřské škole Březí,
tak je to zase tady. Ta doba letních, prázdninových dnů, dnů
plných odpočinku, dnů, kdy si máme čas vzpomenout na to,
co předcházelo a zhodnotit, jak se vydařily předešlé dny a co
jsme všechno podnikali. Nejdříve tedy k bilancování...
V jarních měsících jsme se všichni ocitli v nelehké situaci,
která pro nás všechny byla neznámá. Nevěděli jsme, jak
dlouho přerušení provozu mateřské školy potrvá, kdy se zase
společně sejdeme ve třídách v plném počtu… Věřím ale, že
ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím
nejlepším pro Vás a Vaše děti byla jedinečná příležitost a
možnost trávit společně více času, povídat si, sdílet,
pozorovat drobné každodenní pokroky dětí a radovat se z
nich. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Věřím, že
všichni jsme tuto situaci a nabízené příležitosti využili k tomu,
abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to
rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
A co se dělo v mateřské škole při uzavření? Myslím, že se
máme čím pochlubit, a tak Vám nabízím malý výčet našich
aktivit a vylepšení. Jakmile se otevřely dveře mateřské školy,
děti se vrhly na nově vytvořené dopravní hřiště a interaktivní
chodník, který sklidil opravdu velký úspěch a děti zde tráví
spoustu času. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že z
nehezkého a nefunkčního smyslového chodníku byla
vytvořena krásná zahrádka, do které jsme společně s dětmi
vysadili bylinky, zeleninu a okrasné květiny. Z malých
sazeniček rajčat jsou už obři a ředkvičky čekají, až je společně
sklidíme a slupneme ke svačině jako salát. Na volné místo v
záhonu pak děti vysely hrášek a dál sledují růst semínek a těší

Děti zahrádku pečlivě kontrolují a zalévají.
se na novou sklizeň. Zahradní domek s venkovními hračkami
dostal také zaslouženou péči, a tak jsme jej vyklidili, vyčistili a
uložili hračky dle různého zaměření. Sami jsme si také upravili
dopadovou plochu (kamínky) pod herními prvky na zahradě.
Děti také potěšily nové didaktické pomůcky, které jsme vyrobili

a pomáhají nám tak ke kvalitnějšímu a smysluplnějšímu
vzdělávání. V době, kdy se všichni zahalovali do roušek před
neviditelným nepřítelem, si mohli i občané Březí okusit
šikovnost rukou všech zaměstnanců, a to v podobě roušek,
kterých jsme ušili přes 500 kusů. Nezaháleli jsme ani v
dálkové výuce dětí a rodičům každý týden chystali Domácí
školku na různá témata. Že se práce nebojíme jsme zjistili při
menší rekonstrukci kanceláře a šaten. Ukázalo se, že na nás
ve školce si nepřijde ani olupující omítka a nerovné stěny tento souboj jsme vyhráli a máme to ve školce zase o kus
hezčí. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
jsme vytvořili knihovnu s odbornou literaturou pro pedagogy.
Dále jsme čistili chodníky, upravovali parkovací stání, čistili

zahradní nábytek, montovali nábytek do kanceláře a šatny,
vyčistili koberce, vydezinfikovali a uklidili všechny prostory
školky,…
Od února jsme pro předškoláky a jejich rodiče nabízeli
přípravu na školu v podobě Edukačně stimulačního programu.
Zájem z řad rodičů současných předškoláků byl opravdu
veliký a celkem se přihlásilo 19 dětí. V programu si děti formou
hry rozvíjely schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí
čtení, psaní a počítání. Rodiče získávali náměty pro práci s
dítětem a ukázky, jak s ním dále pracovat. Také viděli, jak jeho
dítě spolupracuje s ostatními dětmi, s učitelkou. Účast rodiče
na lekci je velmi důležitá a je i dobrým vkladem pro počátky
školní docházky. Musím vyzdvihnout výbornou spolupráci s
paní učitelkou Romanou Kotoučkovou a budu se těšit na další
společné akce. Také bych ráda poděkovala paní ředitelce
Věře Zouharové za možnost konání lekcí v prostorách ZŠ.
K zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
se prostřednictvím dálkového zápisu přihlásilo 29 dětí. V
příštím roce se nám mírně zvýší počet dívek, ale množství
chlapců bude stále převyšovat.
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I když bych ráda pokračovala v pozitivních zprávách, mám i
jednu nepříznivou. V rámci rozpočtu mateřské školy se nám
podařilo ušetřit nemalou částku a tu jsme chtěli využít na
rozšíření zahrady, která je pro děti svým vybavením velmi
nevyhovující a nedostačující. Mnou podaná žádost o
schválení tohoto pro mě logického kroku byla radou obce
dvakrát zamítnuta. Každým pohlédnutím na školkovou
zahradu si kladu otázky - Proč nemůžeme za naše peníze
zvelebit a zpříjemnit tak hojně využívanou část mateřské
školy? Proč naše aktivita v šetření financí a přemýšlení je
takhle shozena ze stolu? Přemýšlím, ale žádnou logiku v
tomto kroku nevidím. Jsem optimista a nejsem zvyklá se
vzdávat, budu se snažit svůj záměr a slib jak rodičům, tak
samotným dětem splnit. Držte mi pěsti.

Teď už se jen těšíme na začátek prázdnin i v naší mateřské
škole a doufáme, že děti, a nejen ty odcházející, budou mít na
co vzpomínat a ty co zůstanou, nebo mezi nás přijdou nové,
se mají na co těšit...
A na závěr pár poděkování. Ráda bych vyslovila poděkování
všem rodičům, kteří nám pomáhají a spolupracují s námi.
Poděkování patří všem paním učitelkám, panu učiteli a
provozním zaměstnancům za všechnu práci, snahu a
trpělivost. A poděkování patří také všem zaměstnancům obce.
Přeji všem pohodově odpočinkové prázdniny plné sluníčka,
načerpání spousty sil do další práce, která nás čeká na
podzim.
Sandra Bejdáková, ředitelka MŠ

Naše práce není jen o tom, abychom děti něco naučili a vytvořili jim krásné prostředí, ale i tom, jak nás dokážou děti neskutečným
způsobem pobavit svou bezprostředností a přebrepty. Pro vykouzlení úsměvu na rtech přidávám pár perliček od našich dětí.
Perličky z naší školičky:
Uč.: „Děti, kdo ví, co se vyrábí ze švestek?“ … „Štamprdla!“
Dítě: „Můj tatínek má sestru … a to je moje maminka“
Uč.: „Víte, kde je Afrika?“ … „V Chorvatsku!“
Uč.: „Poznáte tento tvar?“ (obdélník) … „Obrubníček!“
Uč.: „Mariapanno…. „Mariánka šla už domů“ :-D
Uč.: „Jak se má to vaše miminko?“ Dítě: „Papá z prsánka a bydlí v kočárku.“
Dítě: „Víš, že mám ve skříňce slunečnicové brýle?“ (sluneční)
Uč.: „Co je to za kytičku?“ Dítě: „Tulimák.“
Uč.: „Jak se jmenuje mláďátko od kozy?“ Dítě: „Kozátko.“
Uč.: „Když babička s dědou už nechodí do práce tak se jim říká.. …důch….“ Dítě: „Duchové!“
Březácký zpravodaj 3/ 2020
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Vzdělávání na dálku
V minulém čísle jsme vás informovali o začínající výuce na
dálku. Nikdo z nás netušil, jak dlouho tato situace bude trvat.
Také nikdo z nás neměl s touto situací žádné zkušenosti
a i škola se s ní musela vypořádat. Ale jak vlastně probíhá
vzdělávání na dálku a jak funguje škola, když do ní děti
nesmí?
Na začátku jsme museli zajistit informační kanál,
prostřednictvím kterého komunikovali spolu s učiteli také žáci
a rodiče. Tím se stal informační systém Bakaláři. Někteří
učitelé dále používali email, Messenger a WhatsApp.
Osvědčil se také YouTube kanál pro nahrávání videí, hlavně
s geometrií.
Začalo se tedy učit distančně. Jak přesně vzdělávání bude
vypadat, nikdo netušil. Bylo jasné, že bude velmi náročně
nejen pro děti, ale hlavně pro rodiče. Starší žáci jsou již
schopni pracovat samostatně, u mladších byla úloha rodičů
nepostradatelná. Je obdivuhodné, jak řada z nich roli učitelů
zvládla.Spoustu věcí se museli naučit i učitelé. Počítačová
gramotnost se v průběhu distanční výuky u mnohých zvýšila.

Před Velikonocemi jsme plynule přešli na tzv. online hodiny
probíhající pomocí aplikace Microsoft Teams. Přestože
vzdálená výuka probíhala až do konce školního roku, někteří
žáci se mohli vrátit zpět do školních lavic. Nejprve to byli 11.
5. deváťáci, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, 25. 5.
přišli žáci prvního stupně a jako poslední se 8. 6. přidali
zbývající žáci druhého stupně. To vše samozřejmě za
přísných hygienických a organizačních podmínek.
V letošním roce jsme nestihli procvičit všechno učivo a
vzdálená výuka nedosáhla na každého. Před sebou máme
nový školní rok a vše se dobere, procvičí a zopakuje hned na
jeho začátku. Všichni jsme se v uplynulých měsících naučili
něco nového. Spolupráci, komunikaci, ohleduplnosti, toleranci
a úctě. Všichni jsme si uvědomili, že vzdělávání nejlépe
funguje při vzájemné spolupráci školy, rodičů a žáků.
Za intenzivní pomoc, komunikaci a spolupráci právě rodičům
děkujeme. Bez nich by to v letošním školním roce opravdu
nešlo. Všem přejeme krásné, pohodové léto, hodně zdraví a
dětem báječné prázdniny.
Kolektiv pracovníků základní školy

Učení na dálku
Jak jsme prožívali dobu učení na
dálku? Zpočátku se nám ta doba líbila,
mohli jsme dlouho spát, nemuseli
jsme brzy vstávat do školy, byli jsme
doma s rodinou. Neměli jsme tolik
povinností a učení.

Ale co škola, když jsme do ní nemohli?
Myslíme, že byl dobrý nápad nás
propojit přes MS Teams, ten program
byl užitečný na komunikaci mezi námi
i s učiteli, kteří nám posílali různé

úkoly, kvízy, prezentace, cvičení,
videa, mohli jsme se několikrát týdně
slyšet nebo vidět při online výuce,
takže jsme nezůstali úplně bez
informací a mohli jsme probírat učivo
nebo si i popovídat.
Docela se nám online výuka líbila a
nebylo by špatné i v budoucnu nějaké
dny nechat online výuku a jiné dny
chodit do školy.Zjistili jsme, že nějaké
učivo je ale lepší probírat ve škole
s učitelem, než ho probírat na dálku.
Doma některým z nás ale začalo být
smutno. Upřímně, netušili jsme, že
tuto větu někdo z nás někdy řekneme:
Občas se nám prostě stýskalo po
škole a hlavně po kamarádech.
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Na otázku, co ses dozvěděl o sobě
během „korona prázdnin“ jsme
odpověděli třeba, že jsem líný, že mi
rostou pomalu vlasy, že mám větší
čas na sebe a na koníčky, že se učím
žonglovat, že si potřebuji udělat
zdravější jídelníček, že mě nebaví být
zavřený doma atd.
Tak jsme byli rádi, že většina z nás do
školy v červnu šla, že jsme se po
dlouhé době zase viděli se spolužáky,
což bylo dobré, i když to bylo
dobrovolné. Pak se vlastně můžeme
těšit i na opravdové prázdniny.
Přejeme všem pěkné léto.
Šesťáci ZŠ Březí
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Online vzdělávání v době koronaviru
Pandemie COVID-19 zastavila ze dne na den výuku na školách. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude opatření trvat. Jak tedy převést
výuku ze školních lavic do domácností? I přesto, že školy neměly příliš zkušeností s distančním studiem nebo online výukou, bylo to
pro ně jediné řešení.
Bylo však těžké zapojit všechny žáky, a to z důvodu chybějící techniky na straně žáků. Proto každý učitel přistupoval k výuce dle
možností. Někteří dávali úkoly emailem, na Bakaláře, jiní byli s dětmi spojeni online. Tato zkouška byla velkým přínosem pro učitele,
žáky i rodiče.
Spousta učitelů i žáků se těšila na brzký návrat do školy (hlavně na kamarády). , kteří se nemohli dostavit, byli s námi ve třídě
prostřednictvím obrazovky. A na ty, kteří nemohli přijít do školy vůbec, se budeme těšit po prázdninách.
Mgr. Romana Kotoučková

Ukázka skupinové práce žáků 5. ročníku po znovuotevření školy s dobrovolnou účastí

Poděkování rodičům
Náhlé uzavření školy mne překvapilo
stejně jako všechny ostatní. Ve
spěchu jsem žákům zadala učivo do
konce týdne a pak ho posílala stejně
jako kolegové přes Bakaláře. Možnost
výuky přes Microsoft Teams jsem
uvítala s velkou radostí, ani ne tak
kvůli učivu, ale spíše kvůli našemu
třídnímu kolektivu a vzájemným
vztahům.

stejně. Za pochodu jsme se učili
ovládat aplikaci, být trpělivý, když
technika zlobila, pečlivě naslouchat,
správně odpovídat, psát svoje i
lajkovat komentáře druhých, vkládat
fotografie a psát na sdílenou tabuli.
Já jsem si našla zalíbení ve tvoření
prezentací a kvízů, díky kterým jsem
monitorovala zvládání učiva. A právě
za zmíněné zvládnutí učiva, při přijetí
zodpovědnosti za vzdělávání, chci
rodičům mých žáků velmi poděkovat.

Vysoký počet přihlášených žáků
k videohovorům mne jen ujistil, že i
ostatní (žáci a jejich rodiče) to cítí

Mgr. Eva Vážná
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Sběr starého papíru
V letošním školním roce se uskutečnil pouze na podzim, což nám vůbec nebránilo v jeho vyhodnocení a následném ocenění těch
nejpilnějších. Celkem jsme nasbírali 4 450 kg papíru. Do sběru se zapojilo 51 žáků školy a jedenáct z nich, uvedených v tabulce,
odevzdalo více než 100 kg. Všem žákům a jejich rodičům děkujeme za péči o životní prostředí a těm nejlepším gratulujeme.
Mgr. Eva Vážná a Mgr. Zdeňka Hajná

Pořadí

Jméno

Třída

Množství papíru

1. místo

Pípal Miloslav

2. třída

472 kg

2. místo

Rychnovský Vít

3. třída

398 kg

3. místo

Smetana Dominik

8. třída

351 kg

4. místo

Kováčová Simona

8. třída

314 kg

5. místo

Galová Natálie

5. třída

250 kg

6. místo

Černý Daniel

3. třída

226 kg

7. místo

Buráková Štěpánka

5. třída

211 kg

8. místo

Pouzar Dominik

9. třída

162 kg

9. místo

Vlček Tomáš

5. třída

132 kg

10. místo

Košková Karolína

1. třída

129 kg

11. místo

Láska František

4. třída

109 kg

Poslední zvonění
Velmi nezvyklý konec povinné školní docházky se určitě vryje do paměti letošním deváťákům, se kterými jsme se rozloučili s příslibem,
že nás budou průběžně informovat, jak se jim daří a když to bude možné, tak nás také navštíví.
Do dalších let studentského i osobního života jim společně s třídní učitelkou Mgr. Zdeňkou Hajnou přejeme vše nejlepší.
Bíza Martin
Dvořáková Daniela
Grzybová Eliška
Hajdová Michaela
Hekrlová Sabina
Horňáková Kristýna
Indra Adam
Kalusová Barbora
Kňourek Petr

Kyněra Vít
Lysoňková Michaela
Maradová Veronika
Odehnal Martin
Opravilová Marin
Petrák Jan
Petráková Natálie
Pouzar Dominik
Pouzar Tomáš
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Samus Václav
Sapík Jaroslav
Slezáková Adéla
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Z březáckého hřiště až na světové stupně vítězů
Dnes vám budu psát o úspěšném mladém muži, pro kterého
jsou sport, vytrvalost, překonávání překážek, jak v osobním
životě, tak ve sportu, velmi důležité. Sám o sobě napsal tak
zajímavě a s přehledem, že jsem již nemusela nic dodávat.

V roce 2019 jsem ve Spartan race v CEU sérii obsadil 1. místo
ve věkové kategorii 24-29 let, na mistrovství Evropy v italských
Dolomitech jsem obsadil 19. místo ve věkové kategorii 24 -29
let, na mistrovství světa v Trifektě v řecké Spartě jsem obsadil
2. místo ve věkové kategorii 24-29 let.

Roman Tóth

Na konci roku 2019 jsem šel
závod na Lipně v elitní kategorii,
která
se
považuje
za
profesionální a obsadil jsem tam
3. místo.

Vždy mě lákal sport a tak jsem se asi od 5 let
věnoval fotbalu, který jsem hrával za TJ Sokol
Březí, FC Pálavu Mikulov, RSM Šardice a FK
Hodonín. Poté se mé fotbalové kroky vrátily zpět
do rodného Březí, kde žiji dodnes.

V roce 2020 už se účastním
pouze závodů v elitní kategorii a
zatím mám za sebou tyto
závody:
Rakousko Kaprun – 9. místo
Slovensko Bánská Bystrica –
7. místo
Česká
republika
Brno
–
3. místo
Španělsko
Mallorca
–
9. místo

V roce 2017 jsem poprvé vyzkoušel extrémní překážkové
závody (Spartan race), které mi doporučil kamarád, jelikož
jsem hledal nějakou novou sportovní výzvu.
Co vůbec je Spartan race? Je to závod, který se skládá, ze 3
druhů tratí:
1 – sprint do 7km (20 překážek)
2 – super do 12 km (25 překážek)
3 – beast do 22 km (30překážek)
Většinou se jedná o běh v lyžařském areálu, takže o pořádné
kopce není nouze a překážky jsou typu: nošení břemen (pytel
s pískem, řetěz, kýble se štěrkem), různé ručkování,
přeskakování a balancování. Za nezdolání překážky
následuje trest v podobě 30 „angličáku“.

Mým plánem na tento rok je
účastnit
se
CEU
série,
mistrovství Evropy v rakouském
Oberstdorfu a mistrovství světa v SAE Abu Dhabí. Jestli se
zúčastním mistrovství světa v Trifektě v Řecku, o tom ještě
nejsem rozhodnutý.
Veškerý svůj volný čas věnuji převážně běhu (5x týdně), kdy
běhám po okolí Březí, ale největší část tréninku směřuji na
Pálavu, kde toho můžu „nastoupat“, co nejvíc. Pokud je čas, o
víkendu, jezdím trénovat na Lysou horu nebo Jeseníky.
Jednou týdně mám silový trénink a jezdím na horolezeckou
stěnu. Jako odpočinkový den volím kolo.
Romane, nejen za sebe, ale za všechny, kteří o Tobě a Tvém
sportu teď budou něco vědět, přeji hodně zdaru a úspěchů v
tak náročném sportu jaký děláš.
Věra Subotová

V roce 2018 jsem ve Spartan race v CEU sérii (země Česko,
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko) obsadil druhé
místo ve věkové kategorii 18-24 let.
Březácký zpravodaj 3/ 2020
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Rc sport s dobrým startem
Automobiloví modeláři z klubu Rc
sport Březí mají letos s měsíčním
zpožděním odjety již čtyři z celkových
16 závodů seriálu MČR. První dva se
jely v Solnici a následující dva na
domácí dráze 27.-28.června.

Krásné
letní
slunečné
počasí
provoněné právě kvetoucími lípami,
které v okolí zasázeli naši předkové,
přilákalo na toto sportovní klání snad
největší účast co kdy v Březí byla a to

34 závodníků a to nejen z naší vlasti,
ale již tradičně ze Slovenska.
Tentokrát nás potěšil svojí účastí také

Onno Abbes, majitel firmy Elcon, což
je
jedna
ze
značek
modelů
zúčastňujících se závodů, který
dorazil se svým 12 letým synem (též
závodníkem)
až
z
dalekého
Holandska.

Tento závodní víkend v Březí měl opět
skvělou atmosféru.

Děkuji sponzorům této akce a to fa.
Cibule Šebesta a vinařství ing.
Miroslav Kovács z Dolních Dunajovic.
Děkuji také děvčatům v kiosku
Markétě Johnové a Kristíně Klozové
za výborný bufet což také patří do
rámce závodu. Další domácí akce
bude 19.-20. září.
Jan Žďárský

Po oba dny stál na nejvyšším stupni náš
letos zatím neporažený Petr Hartman.
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TJ Sokol Březí aktuálně
Zdravíme všechny z fotbalového hřiště.
Možná spousta z Vás si již všimlo, jak se nám zázemí celého
areálu krásně mění. Celé období, kdy nemohla fotbalová
sezóna probíhat, jsme všichni pilně pracovali na úpravě kabin
a okolí hřiště.
A co vše je na hřišti nové,či vylepšené?
Začnu změnami v interiéru kabin. Je toho spousty a nelze tu
vše vypisovat. Proto jen namátkově.
Náš správce Milan provedl nátěry všech zárubní,silikonování
sprch, vylíčil toalety,bar,prádelnu.

S pomocí dobrovolníků,členů Tj Sokolu a našich kamarádů,
jsme odvedli velký kus práce, za což všem ještě jednou
děkujeme.
Dále se napojovala v areálu elektřina, zpracovávalo dřevo,
pokládal chodník. Za hřištěm se pod vedením správce Jožky
Jakeše provedla úprava terénu. Tzv. puky od závlah se
vyvýšily, aby správně fungovaly, apod.

Ten,kdo se letos zúčastnil Uliček 2020 si mohl vše
prohlédnout. Největší změnou na hřišti je ale nová fasáda,
která se ještě dokončuje.

Proběhla nejen oprava fasády, ale také s pomocí
velké podpory OÚ Březí úprava terénu, na které se
podíleli i naše děti společně s Liborem Kyněrou, který
terén celkově upravil.
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Výsledkem naši skvělé práce všech,byla obrovská odměna v
podobě velké návštěvnosti letošního turnaje ulic Uliček 2020.

TRÉNUJEME I PŘES PRÁZDNINY!!!!!!!!!
Hledáme stále nové členy do týmů dětí:

Doufáme,že se Vám všem na Uličkách líbilo, zachováte nám
Vaši přízeň a budeme se s vámi na hřišti stále potkávat.
Moc všem děkujeme
Výsledky letošního ročníku turnaje ulic:
1. Šohaji
2. Grandi
3. UVS
4. Kozlíci

Ml.přípravka - (rok nar. = 2014,2013,2012)
trenér E. Galová, V.Melíšek tel.607 588 240
St.přípravka - (rok nar. = 2011,2010)
trenér J. Zezulčík - tel.605 103 338
Ml.žáci - 11-13 (rok nar = 2009,2008)
trenér J. Kubíček - tel.736 252 045
Těšíme se na Vás!
Erika Galová

Hvězdičky zvítězili nad maminkami 2:1
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Hledá se SEKÁČ TRÁVY okolo
bunkru – Satelitního řopíku

Oplocený pozemek cca 70 m2 – na pravidelnou,
dlouhodobou spolupráci. Přes léto cca 1x měsíčně, zbytek
roku dle dohody.
Cenu nabídněte na: satelitniropik@gmail.com,
nebo tel: 731 100 711.
Dlouhodobá spolupráce, vše je na dohodě. Z mých zkušeností
při pravidelném sečení stačí obyčejná "strunovka".

Redakce zpravodaje hledá nové
REDAKTORY

- zajímáš se o dění v naší obci?
- baví tě psát články?
- chceš informovat spoluobčany o tom co se děje?
- baví Tě neustále něco zlepšovat?
Přidej se k nám. Redakce Březáckého zpravodaje hledá nové
redaktory do týmu.
Pokud máš zájem napiš na: redakce-brezi@email.cz
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