Březácký zpravodaj
3/2011

Dobrý den sousedé,
není to tak dlouho, co začaly letní prázdniny a už chybí jen pár dní a je tu nový školní rok.
Pro dospělé mají prázdniny jiný význam než pro děti školou povinné. Určitě si většina z nás pod
pojmem prázdniny představí léto slunce a dovolenou. Každý si může představit prožití ideální
dovolené jinak, ale asi ve většině případů bude pro správnou dovolenou důležité teplo a slunce.
Letošní prázdniny nám nabídly spoustu krásných prosluněných dnů. Je pravda, že jsme si mohli
v nějaký čas myslet, že léto skončilo v červnu a už nás nic lepšího nečeká. Jak se říká, konec dobrý,
vše dobré. Tak jako vždy nám ze všech prázdninových zážitků zbydou jen vzpomínky a pár
fotografií, které nakonec zapadnou někde v šuplíku zapomnění.
My jsme se rozhodli, že se s vámi podělíme o některé prázdninové zážitky a tak jsme se dali do
práce a proti původnímu plánu vydali nové číslo Březáckého zpravodaje již nyní. Letošní léto bylo
opravdu štědré na kulturní a sportovní akce. Přinášíme vám také informace z obecního úřadu.
Tou nejžhavější novinkou, která nás podle ohlasů z kuloárů hodně zajímala, byl výběr nové
ředitelky nebo ředitele základní školy. Během prázdnin proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem
bylo doporučení dvou kandidátů na post ředitele školy. Z těchto dvou kandidátů vybrali naši
zastupitelé nového ředitele pana Mgr. Jiřího Stašu. Jistě jste si také všimli, jak se naše škola obléká
do nového kabátu. Bohužel, práce se v posledních dnech zbrzdily díky vlaštovkám, které se na
fasádě školy ubytovaly. V nejbližších dnech se vlaštovky vydají na svou každoroční pouť do
jižních krajů a tak se stavaři budou moci opět vrhnout do práce, aby se naše děti těšily do nové
školy.
Přinášíme vám také vzpomínky na kulturní akce počínaje tradičním volejbalovým turnajem,
Janskými hody, které se obzvláště vydařily. Také jsme byli svědky slavnosti ke 100. výročí
založení Tělovýchovného spolku a o několik dní potom jsme se mohli potěšit při naší moravské
písničce a oslavit desáté výročí založení pěveckého souboru MUŽÁCI. Vyznavači recese si mohli
změřit síly na místním koupališti v soutěži HRY U HRANIC. Ti, kteří ve sportu dávají přednost
disciplíně zvané vzpírání, mohli vzdát hold zlatavému moku během PIVOBRANÍ. Na sportovních
akcích pořádaných během léta na koupališti si dospělí a hlavně děti užili spoustu legrace. Věřím, že
o nich budeme mluvit minimálně do příštích prázdnin.
Skoro bych zapomněl ještě na jednu událost, která má pro naši obec obzvlášť velký význam. To tu
ještě nebylo! Naši hasiči dostali zbrusu nové zásahové vozidlo. Dovolím si jim tímto popřát ať jim
slouží bez problémů co nejdéle a vždy je doveze ve zdraví domů. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby
novou stříkačku nemuseli pro záchranné účely nikdy použít. To je asi neuskutečnitelné.
Ing. Petr Sýkora
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Informace z obecního úřadu
Usnesení čís. 08/2011
ze zastupitelstva Obce Březí, konaného dne 25. 08. 2011
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Ladislava Lašáka a p. Františka Lásku
Pro: 8 hl.
Proti: 0 hl.
2. Zapisovatelku p. Alenu Dardovou
Pro: 8 hl.
Proti: 0 hl.

Zdržel se: 0 hl.
Zdržel se: 0 hl.

3. Zápis a usnesení ze zastupitelstva obce Březí ze dne 22. 06. 2011
Pro: 8 hl
Proti: 0 hl.

Zdržel se: 0 hl.

4. Zápis a usnesení ze zastupitelstva obce Březí ze dne 14. 07. 2011
Pro: 7 hl.
Proti: 0 hl.

Zdržel se: 1 hl.

5. Předsedou finančního výboru p. Františka Lásku
Pro: 7 hl.

Zdržel se: 1 hl.

Proti: 0 hl.

6. Výsledek výběrového řízení na dodání PD a inženýrskou činnost na Revitalizaci bývalého
vojenského objektu PS Březí a to firmu A.Z.A.P. spol. s.r.o. Chomoutov-Olomouc
Pro: 6 hl.
Proti: 0 hl.
Zdržel se: 2 hl.
7. Rozpočtové opatření čís. 03/2011
Pro: 8 hl.

Proti: 0 hl.

Zdržel se: 0 hl.

8. Návrh Kupní smlouvy na prodej CAS 32, T 148 za cenu 120.000,-- Kč
Pro: 8 hl.
Proti: 0 hl.
Zdržel se: 0 hl.
II. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Starostovi obce, aby jmenoval na pracovní místo ředitele Základní školy Březí, okres
Břeclav, příspěvkové organizace pana Mgr. Jiřího Stašu
Pro: 6 hl.
Proti: 0 hl.
Zdržel se: 2 hl.
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Něco k třídění odpadů
V minulých dnech proběhl průzkum, zda by byl zájem třídit plastový a papírový odpad do
popelnic, které nám do každé domácnosti zadarmo dodá společnost STKO Mikulov. Zájem
občanů o toto třídění je nad očekávání velký. Z celkového počtu 474 obydlených domů a 8
bytových domů s celkovým počtem 36 bytů se k tomuto třídění doposud dobrovolně
přihlásilo bezmála 300 domácností. V první řadě chceme těmto občanům poděkovat a po
půlročním až ročním zkušebním provozu chceme tyto občany zvýhodnit oproti těm, kteří
odpad netřídí. Věříme, že do budoucna se k tomuto třídění přidají i zbývající domácnosti.
Pokud nenastanou nějaké komplikace, měly by být popelnice dodány během měsíce října
2011 a od této doby by měla nastat i změna svozu odpadů. Tříděný odpad (plasty a papír) by
měl být svážen jedenkrát za čtyři až pět týdnů. Komunální odpad a bioodpad zatím
zůstane jedenkrát za dva týdny. U bioodpadu plánujeme změnu svozu v zimních měsících.
Ředitelem společnosti STKO Mikulov nám bylo přislíbeno, že bude vypracován celkový
svozový plán, který ihned zveřejníme a doručíme do každé domácnosti. Dále nám ředitel
STKO Mikulov slíbil, že každá popelnice bude označená podobně jak je popelnice na bioodpad. Vzhledem k tomu, že zájem o toto třídění odpadů je velký, domníváme se, že třídit do
velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěny po obci, je zbytečné, a proto tyto
kontejnery budou zrušeny. Na jednotlivých svozových místech budou kontejnery na sklo bílé
a barevné a na tetrapak. Jen na svozovém místě před Arnikou (zhruba střed obce) budou
dočasně i velkoobjemové kontejnery na plast a papír.
Za svoz jedné popelnice (o obsahu 240l, o obsahu 120l, poloprázdná, plná, s obsahem 1 kg
odpadu nebo s obsahem 50kg odpadu) prostě za jakoukoliv popelnici se platí 17,24 Kč. Proto
všechny spoluobčany touto cestou žádáme o maximální využívání kapacity popelnice.
Vážení občané, protože se v následujících letech očekává, že budeme donuceni zákonem třídit
veškeré odpady, chceme se na toto období již teď připravit a sami víme, že jde o zkušební
plán a po ročním provozu vyhodnotíme danou situaci a podle té se zařídíme do dalších let.
Děkujeme za pochopení.
Upozornění:
upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku 500,-Kč za poplatníka (osobu) je dle
OZV č. 01/2011, kterou se mění OZV obce Březí č. 01/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů - splatný do 30. 09. 2011.
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Konkurz na ředitele Základní školy v Březí
Ke konci školního roku obdržel starosta obce rezignaci ředitelky školy paní magistry Libuše
Drápalové na místo ředitele školy. Z toho důvodů byl vyhlášen konkurz na nové místo
ředitele/ky školy. Konkurzní komise, která měla 7 členů, byla složena z větší části
z odborníků a ze zástupců obce. Na volné místo se přihlásili 4 uchazeči, z nichž 2 získali
stejný počet bodů. Jelikož byl výsledek téměř nerozhodný, rozhodl jsem se, po konzultaci
s odborníky ze Školského krajského úřadu v Brně, že na místo ředitele školy jmenuji pana
magistra Jiřího Stašu.
Jmenování ředitele proběhlo na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 08.2011.
Před hlasováním měl jeden ze zastupitelů několik otázek, které bohužel nebyly k dané situaci
vhodné. Nechtěl čekat s naší odpovědí a z jednání zastupitelstva obce odešel bez jakékoliv
omluvy. Šlo o zástupce školské rady, která doporučovala na tuto pozici svého kandidáta s tím,
že školskému problému rozumí víc než všichni ostatní, jelikož spoluzakládal hotelovou školu
v nedaleké vesnici a je dobrý manažer a má rozsáhlé zkušenosti. Všichni v obci vidíme, jakou
práci za působení ve funkci v zastupitelstvu obce odvedl. Škoda jen, že tímto svým jednáním
škodí jen a jen Vám, občanům Březí.

Vybudování sítí technické infrastruktury pro
výstavbu nových RD-lokalita U Rybníka
V lokalitě U Rybníka (v ulici Družstevní) je plánována výstavba sítí technické infrastruktury
pro následnou výstavbu 95 rodinných domů V současné době je zde vybudován vodovod, u
kterého byly celkové realizační náklady 3 040 000,- Kč včetně DPH. K úhradě těchto
nákladů byla použita dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 750 000,- Kč. Jedná se
o dotaci na zasíťování parcel pro rodinné domy ve výši 50 000,- Kč za jednu parcelu.
V lokalitě je tedy evidováno 55 dotovaných parcel, na kterých je nutno do 10-ti let od
zkolaudování vodovodu postavit a zkolaudovat rodinné domy. V případě, že nebude
zkolaudováno všech 55 domů, bude nutno celou dotaci (včetně vyměřeného penále) vrátit.
Firma p. Milana Veselého dále zpracovala projektovou dokumentaci v úrovni pro územní
řízení, která řeší realizaci ostatních sítí a to:

Březácký zpravodaj

Strana - 4

-

plynovod
dešťová kanalizace
splašková kanalizace vč. čerpací stanice splaškových vod
veřejné osvětlení
místní rozhlas
rozvody NN
komunikace a chodníky

Výše uvedená dokumentace je v současné době projednávána v rámci územního řízení. Po
vydání právoplatného územního rozhodnutí a zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení bude souběžně vedeno stavební řízení a organizována veřejná obchodní
soutěž na výběr zhotovitele stavby. Vše je směřováno tak, aby byla dne 1.03.2012 zahájena
realizace stavby s tím, že v podmínkách pro zhotovitele stavby bude uvedeno, že musí do
30.05.2012 kompletně zrealizovat první dvě ulice ve směru od obce (jedná se o 45 parcel).
V řešeném území se nachází naftový vrt (je zajímavé, že v původní dokumentaci, kterou
zajišťovalo minulé vedení obce, na realizaci vodovodu není o vrtu žádná zmínka), který
významným způsobem limituje výstavbu inženýrských sítí a následně rodinných domů.
Zástupci firmy VESELÝ okamžitě začali jednat s příslušnými vlastníky a následně i s firmou,
která bude provádět sanaci tohoto vrtu, která by měla proběhnout počátkem příštího roku
firmou PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ. Cena této sanace je vyčíslena na cca 4,5 mil Kč a
podařilo se nám po několika jednáních zajistit financování ze zdrojů státu. Od relikvidace této
sondy se bude odvíjet zahájení prací na samotných inženýrských sítích. Bude se postupovat,
jak je výše uvedeno. Velikosti pozemků se pohybují od 650 m2 do 912 m2. Cena za pozemky
bude upřesněna po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Poté bude přistoupeno
k prodeji jednotlivých stavebních parcel.
Na obecním úřadě je k nahlédnutí studie územního celku této lokality, kde je vidět rozložení
ulic s odpočinkovými zónami a jinými prvky. Všechny následující informace budou průběžně
doplňovány na webových stránkách: www.novebydlenivbrezi.cz

Doplnění informací k CAS Tatra Terrno 1
Celková hodnota nového automobilu činí 5 592 000Kč. V září tohoto roku obec zaplatí
1mil.Kč z rozpočtu obce a 2mil. téhož měsíce z dotací. Zbývající část peněz 2 592 000Kč je
rozvržena do 3 let formou ročních splátek.
Současně s nákupem nového stroje pozbyla zastaralá technika využití, která se prodala za
120 000Kč. Jedná se o automobil Tatra 148.
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Kanalizace a ČOV Březí
V současné době je na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Březí vydáno právoplatné územní
rozhodnutí. Zpracovává se projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení pro kterou
zajišťuje firma p. Milana Veselého vydání následujících rozhodnutí:
-

stavební povolení na pozemní stavby
stavební povolení na dopravní stavby
stavební povolení na stavby vodohospodářského charakteru
nakládaní s vodami – jedná se o povolení vypouštění odpadních vod z ČOV Březí

V současné době je projektová dokumentace projednávána s dotyčnými orgány a institucemi.
Vzhledem k tomu, že je trasa kanalizace (jedná se o cca 60 % délky) částečně vedena na
pozemcích, u kterých není v současné době znám vlastník, provádí nyní katastrální úřad
došetření vlastníků těchto pozemků. V územním řízení nebyla tato problematika řešena,
protože stavba byla povolena veřejnou vyhláškou (tj. uveřejněním na úřední desce) jako
veřejně prospěšná stavba, díky čemuž nebylo nutno dokládat souhlasy majitelů dotyčných
pozemků. V rámci stavebního řízení ovšem musí být dotyčné pozemky smluvně vypořádány.
Proto se na vás, kterých se to bude týkat, obracím s prosbou o podepsání uvedených smluv.
Smlouvy vám budou předloženy v průběhu měsíce září t.r., aby mohla akce na výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod zdárně pokračovat.
Každý majitel nemovitosti by se měl pomalu rozmýšlet, ve kterých místech bude chtít vést
vedení přípojky ke své nemovitosti. V následujících měsících se rozběhnou projektové práce
na tyto přípojné sítě. O těchto důležitých informacích bude svoláváno sezení v sále OÚ
s občany Březí.

Realizace úspor energie objektu základní školy v obci Březí
V současné době probíhají realizační práce na zajištění snížení energetických nároků budov
základní školy. Doposud bylo realizováno zateplení půdy foukanou izolací v tloušťce 18 cm a
celkové ploše 1 594 m2. Dále probíhá výměna otvorových výplní (okna a dveře), jejichž
celková plocha činí 650 m2 a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce
14 cm na celkové ploše 1 538 m2. Zhotovitelem výše uvedených stavebních prací je firma
BUILDSTEEL s.r.o. se sídlem v Hustopečích. Termín dokončení stavby je 30. 09. 2011.
V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby byla vybrána výše uvedené firma
s nabídkovou cenou 5 877 695,-Kč včetně DPH.
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Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace, která byla podkladem pro výběr zhotovitele,
neřešila některé z provozních a estetických problémů, bylo nutné, v rámci realizace projektu,
podepsat dodatek ke smlouvě o dílo řešící následující:
-

ovládání oken na WC z podlahy
změnu barvy oken v hlavním průčelí
dodávku a montáž římsy na nové budově
vyrovnání velkých odskoků fasády ve dvorním traktu
nové oplechovaní atik, markýz a HUP
nový nadstřešní žlab
nosnou konstrukci pro difúzní folii, která zabraňuje pronikání vlhkosti do foukané
izolace

Celkové náklady na výše uvedené práce činí 692.314,-Kč. Projekt dále neřešil dodávku a
montáž stínících žaluzií. Náklady spojené s jejich osazením ve výši 80.000,-Kč včetně DPH
budou hrazeny z provozních prostředků základní školy.
Při realizaci kontaktního zateplovacího sytému bylo dále zjištěno, že ve výkazu výměr schází
(a tím není ani součástí podepsané smlouvy o dílo) 115 m2 zateplení ostění v tloušťce 4cm a
275 m2 zateplení fasády v tloušťce 14 cm. Zhotovitel vyčíslil náklady na výše uvedené
vícepráce ve výši 330 000,-Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že zpracovatel projektové
dokumentace a výkazu výměr odmítl provést úhradu výše uvedených víceprací, je tento
problém v současné době řešen přes právního zástupce.

MAS Mikulovsko
Obec Březí prostřednictvím MAS Mikulovsko o.p.s. požádala o dvě dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu, projekty byly podány v rámci výzvy 2/2011.
První žádost se týká rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti. V rámci této dotace se zbudují
podhledy, podbití u střechy, provede se osazení parapetů u oken a nátěr fasády. Na balkóně se
osadí zábradlí a bude položena dlažba. Celkem na tyto práce obec zažádala o částku 242 010
Kč. Žádost byla podaná v rámci Fiche 7 (Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS
Mikulovsko) dne 8. 6. 2011 a 23. 6. 2011 byl projekt vybrán k financování. Nyní projekt čeká
na schválení Státním zemědělským intervenčním fondem.
Druhá žádost se vztahuje na opravu fary z 18. století. Díky této dotaci se provedou
následující stavební úpravy - oprava schodiště, provedení drenáže kolem objektu, repase
oken a dveří, výměna poškozených částí krytiny a oprava vnější omítky. Celkem na tyto práce
obec zažádala o částku 584 201Kč. Žádost byla podána v rámci Fiche 5 (Ochrana a rozvoj
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přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko) dne 8. 06. 2011 a
23.06.2011 byl projekt vybrán k financování. Projekt nyní čeká na schválení Státním
zemědělským intervenčním fondem. V případě schválení projektů lze očekávat realizaci na
jaře roku 2012.

Státní fond životního prostředí
Další dotace, o kterou obec Březí požádala, je ze Státního fondu životního prostředí, prioritní
osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, v rámci 26. výzvy. Projekt se jmenuje
„Snížení prašnosti v obci Březí“, jak sám název napovídá, má projekt přispět ke snížení
prašnosti. K tomu má dopomoci samosběrný vůz, který by zametal 7,5 km chodníků a
především 21,17 km komunikací. Pořízením tohoto vozu se zachytí 4,71 tun celkových emisí
(prachu) za rok, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí v obci. Cena pořízení vozu je
vyčíslena na 1 329 614Kč, z toho budou náklady obce 186130Kč (což je 14 % ceny projektu).
Žádost o dotaci prošla krajským pracovištěm SFŽP bez závad a nyní se čeká na vyhodnocení
žádosti na SFŽP v Praze.
-Obecní úřad Březí-

Nové zásahové vozidlo
Vážení spoluobčané,
všichni nebo alespoň většina
z Vás už dobře ví, že naše
jednotka
dostala
nové
zásahové vozidlo TATRA
Terrno 1 od dodavatele THT
Polička. Je to sen snad každé
jednotky v každém koutě
světa. Nám se tento sen splnil
a den 12. srpna 2011 se zapsal
velkým písmem nejen do
kroniky našeho sboru, ale i do
dějin obce Březí. Požární
vozidlo se totiž nekupuje
každý den a někdy ani za 100
let. Naší jednotce se této pocty dostalo a moc si toho považujeme. Práce hasičů je velmi
důležitá nejen pro naši obec ale i pro ostatní vesnice. Nejedná se vždy jen o hašení ohně, který
Březácký zpravodaj
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je záludný a nevyzpytatelný ale k této činnosti patří i boj s velkou vodou a další pomocné a
likvidační práce. Proto je důležité mít skvělý tým a partu lidí jako máme my a do které jsme
velmi rádi přijali naše nové hasičské vozidlo, na které jsme se všichni moc těšili. A proto
bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se svou činností a aktivitou podíleli na jeho
získání. Jsou to především naši minulí a nynější zastupitelé a dámy pracující v kanceláři obce.
Bývalý starosta pan Pavlík a nynější starosta pan Kern, bez kterých by se tento projekt nikdy
nemohl uskutečnit.
Na závěr nezbývá než si přát, aby auto dlouho spolehlivě sloužilo a vždy nás v pořádku
dovezlo zpět domů.
S pozdravem hasiči obce Březí.

100 let tělovýchovného spolku
Druhý srpnový den 2011 proběhlo, u příležitosti oslav 100. výročí založení tělovýchovné
jednoty, na našem hřišti pěkné sportovní odpoledne. Odehrál se fotbalový turnaj za účasti TJ
Jablonica a Vrádiště ze Slovenska, TJ Únanov a domácího mužstva. Po skončení turnaje
předal pan starosta Petr Kern diplomy zasloužilým členům tělovýchovné jednoty. K dobré
pohodě
zazpívali
naši
Mužáci a zahrála kapela
Rafael na „Červencové
noci“, která následovala po
sportovním odpoledni.

V letošním roce si 6. srpna
2011 připomínáme v naší
obci jedno významné výročí
– uplynulo přesně 100. let
od vzniku tělovýchovného
spolku
v tehdejším
Bratelsbrunnu. Tělovýchovný spolek vychovával mládež jak po stránce tělesné, tak i
duchovní na velkém cvičišti, které jim bylo obcí dáno k dispozici a mělo v té době množství
cenného nářadí. Podle kroniky Bratelsbrunnu v roce 1921 oslavoval TS 10. výročí svého
založení. Byl představen nový spolkový prapor. Oslav se zúčastnilo velké množství spolků a
hostů z okolí. Domy byly vyzdobeny prapory a slavnostně zkrášleny. Slavnostní průvod byl
Březácký zpravodaj
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bouřlivě pozdravován a celá akce měla vynikající průběh. TS měl přes 100 cvičících členů ve
věku 6 až 25 let.
Tolik z historie od založení TS po konec 2. světové války podle kroniky Bratelsbrunnu.
Po osvobození a osídlení pohraničí byla 4. 4. 1947 založena tělovýchovná jednota Sokol. TJ
Sokol to nebyl jen fotbal ale také prostná cvičení mužů, žen a žáků. Cvičení probíhala pod
vedením p. B. Fojtíkové, učitelů J. Munducha a Vl. Hanáka.
V roce 1955 se naši sportovci zapojili do nácviku 1. celostátní Spartakiády – do Prahy odjelo
18 cvičenců.
V roce 1957 byla uzavřena smlouva o pronájmu sálu u Křižáků, který potom sloužil nejen ke
kulturním účelům, ale také našim cvičencům.
V roce 1958 byla dokončena stavba nového hřiště, šatny a sprchy pro hráče. Hřiště bylo tehdy
celé oplocené – kde je mu dnes konec? Staré hřiště u JZD už nevyhovovalo moderním
potřebám rozvíjejícím se sportům.
V roce 1960 se konala v Praze 2. celostátní Spartakiáda. Žáci naší školy nacvičovali, ale do
Prahy neodjeli z důvodu karantény. V Praze cvičily pouze naše ženy.
V naší obci se nacvičovalo na všechny Spartakiády, žáci v místní škole, dorost v místech
svého učiliště, vojáci u svých útvarů a ženy v sále nebo na hřišti.
V roce 1978 bylo slavnostně otevřeno koupaliště, kde mimo kulturních programů probíhaly
soutěže v plavání a skocích do vody.
V roce 1982 se na místním hřišti uskutečnil jezdecký den. Své umění na koních předvedli
členové jezdeckého oddílu při JZD Březí.
Na předních místech v okresních soutěžích ve střelbě ze vzduchovek a malorážek se umístili
také naši Svazarmovci.
Rekreační sporty, které se provozují v naší obci: florbal, volejbal, plážový volejbal,
džezgymnastika, badminton, plavání, rybářské závody, Rc sport, tenis.
Tradici volejbalových turnajů zahájili starší z party DDP – Jedlička, Šebesta a spol. a hrávali
tenkrát pod Sokolem. Občas uspořádali utkání na koupališti. Po delší časové odmlce
v tradicích pokračovaly děti této party a volejbalová utkání pokračují už desátým rokem.
Začínalo se hrát v pěti týmech, ovšem skvělá atmosféra se brzy roznesla krajem a dnes už sem
jezdí týmy z okolí – D. Dunajovice, Mikulov, Jevišovka, Znojmo nebo Kroměříž.
Velké oblibě se těší také cvičení jazzgymnastiky. V současnosti je moderní ZUMBA, která
používá podobné prvky jako aerobik. Lekce Zumby je prospěšná nejen tělu, ale výrazně
ovlivňuje i psychiku cvičenců. V tělocvičně ZŠ se jednou týdně schází cvičenci od šesti do
čtyřiceti let.
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Naši obec reprezentuje nejlepší tenista na vozíčku pan Miroslav Brychta. Velkým úspěchem
byla jeho účast na MS v Melbourne v Austrálii. V jednotlivcích obsadil 4. místo a ve čtyřhře
17. místo z 28 družstev celého světa. Patřil také do reprezentace ČR v basketbalu, kde byl
nejlepším hráčem.
Beze sporu patří poděkování několika obětavým jedincům, kteří vyvíjí největší aktivity v
oddílu kopané - TJ SOKOL.
Předsedové TJ Sokol: Josef Tesař, Karel Bedřich, Emil Štvrtecký st., Anton Javorek, Karel
Bedřich ml., Marian Dačo, Josef Jakeš, Petr Kolařík, Bohdan Subota.
Složení základny:
fotbalový potěr – přípravka
mladší žáci
starší žáci
dorost hraje III. okr. tř.
mužstvo B IV. okr. tř.
mužstvo A okresní přebor

5-9 let
10-12 let
13-15 let
16-18 let

18 hráčů
18 hráčů
13 hráčů
15 hráčů
25 hráčů
18 hráčů

trenéři
Libor Kolařík, Aleš Pouzar
Josef Jakeš
Josef Jakeš
Bohdan Subota,Roman Toth
Aleš Bedřich
Miroslav Poredský Jaroslav Ondra

Mimo hlavní fotbalovou sezónu pořádá TJ Sokol fotbalové turnaje starších pánů.
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Velké oblibě se těšily každoroční turnaje v kopané ulic, tzv. ULIČKY, o putovní pohár. Hráči
se svými vlajkonoši do hry dávali opravdu celé své srdce a svůj fotbalový um, za
povzbuzování značné části občanů obce, kteří fandili svým Šohajům, Kozlíkům, Grandům a
UVS /ulici vrcholového sportu/. O zábavu se staral TRALALABEND pod vedením Jendy
Mančíka. Oblíbenými se staly také fotbalové zápasy Stokiláčů a Čtveraček a také kopaná
První šoférské perutě.
Všem našim sportovcům a obětavým příznivcům všech sportů, provozovaných v naší obci
přejeme hodně zdaru.
-LR-

Naše mládež – chování – vandalismus
Co svět světem stojí, vždy se naděje na lepší budoucnost vkládaly do výchovy potomků. Při
výchově se však mnohdy někde stala chyba. Rodiče, ve snaze poskytnout svým dětem vše tak, aby
se měly lépe než oni, v mnohých případech zapomněli, že výchova nespočívá jen v materiálních
hodnotách, ale jsou i jiné hodnoty, které je zapotřebí u dětí rozvíjet, aby si vytvořily vztah nejen ke
svým blízkým, ale také k hodnotám vytvořených jinými. Na to se často zapomíná. Děti tak nabývají
vědomí, že všechno dostávají bez jakékoli zásluhy, automaticky jen berou i bez poděkování a
považují to za samozřejmost. Mnohé si tak nejsou schopny vytvořit vztah k hodnotám, protože je to
nikdo nenaučil. Stačí se jen rozhlédnout. Při cestě do školy děti zavítají do prodejny pro něco
dobrého na zub. Jen výjimečně uslyšíte pozdrav případně slova prosím nebo děkuji. Potká-li
výrostek staršího člověka na ulici a náhodou ho neporazí, tak v lepším případě Vás nepozdraví.
V horším případě Vás vyprovodí pěkně peprnou poznámkou. Také jsem byla svědkem, že
mládenec si místo pozdravu před paní uplivl. Zřejmě má doma zářný příklad. Slušnost se
z repertoáru mládeže jaksi vytratila. Smutné je, že tyto negativní jevy se vyskytují mezi dětmi už
v mateřské škole. Odrostlejší mládežníci se nudí, nemají co dělat, jsou plni energie a potřebují se
někde vybít. Sportovat? Věnovat se nějaké užitečné činnosti? Kdepak, to není nic pro ně. Nejlepší
zábavou je přece rozbíjení, ničení a poškozování všeho co potkají a nejlépe za tmy, anonymně.
Nevěříte? Rozhlédněte se. Naše obec měla jedno z nejhezčích vlakových nádraží na trati Břeclav –
Znojmo. Dnes je to nádraží hrůzy. Co komu asi udělal přístavek vedle hlavní budovy, ve kterém
bývaly toalety pro cestující, že musel být ztrestán sprejerskými, rádoby uměleckými výtvory,
rozbitými dveřmi a okny?
A co koupaliště? Trpí nočními nájezdníky, kteří mají spoustu sil na to, aby přelezli
obvodovou zeď, vykoupali se a za odměnu naházeli odpadkové koše do bazénů. Čekárny na
autobusových zastávkách se zaskvěly novotou, neuběhl však ani týden a stěny byly okopané, okna
rozbitá, otisky podrážek v neuvěřitelné výšce a dřevěné parapety se věčně válí na zemi.
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Základní škola se pomalu odívá do nového, zatepleného kabátu. Jen co zedníci odstranili
na jedné straně budovy lešení, stala se stěna středem zájmu party nevychovanců, kteří se bavili
házením nezralých zelených ořechů tak, aby na stěně zůstaly řádné důlky a pěkně zelené skvrny –
na žluté se přece dobře vyjímají. Kolem školního dvora se buduje nové oplocení a ani to vandaly
nenechává v klidu. Plot se buduje teprve tři týdny a již dvakrát byl zničen. Závodní dráha klubu RC
sport Březí se rovněž stává terčem vandalů, že ničí dílo jiných, jim evidentně nevadí. A jaký
nepořádek po jejich nájezdech zůstává, to se nedá ani popsat. A to je jen menší výčet aktivit
některých jedinců – výtečníků – naší mládeže. Že odstranění výsledků jejich řádění stojí nemalé
finance i námahu je nezajímá, protože jejich kredo je nic nedělat, mít všechno a užívat si jakýmkoli
způsobem. Na škodu celé společnosti a naší obce.
-HB-

Společenská kronika
Životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
V měsíci červnu:
Edita Buchtová, Bohumil Střelec, Anna Hrabalová, Jan Hlaváč,
František Janás, Anna Vážná
V měsíci červenci:
Anna Koňaříková, Helena Haumerová, Pavel Svoboda, Marie
Štěpánová, Anna Kyněrová, Vlasta Zajícová, Anna Kalousová, Marie
Oborná, Anna Straková
V měsíci srpnu:
Zdeňka Hajná, Květoslava Turečková, Věra Tobiášová, Anežka
Hájková, Anka Bartošová, Jarmila Pregetová, Marie Komosná,
Jaroslav Josefík, Helena Binderová, Libuše Valová, Novák Josef
Svá životní jubilea v měsíci září oslaví tito naši spoluobčané:
Juliána Kachlířová, Petr Dobiáš, Marie Marčíková, František
Vykoukal, Zdeňka Kršková, Anežka Demková, Vít Černý, Františka
Zámečníková.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, ať se ještě dlouho těší v kruhu svých blízkých,
dobrému zdraví a celkové spokojenosti v životě.
Přehled kulturních akcí, které v tomto roce připravuje SPOZ spolu s obecním úřadem:
Vítání občánků se bude konat v sobotu 3. 9. 2011 v zasedací síni obecního úřadu.
Posezení pro seniory
sobota 5. listopadu
Mikulášská nadílka
neděle 4. prosince
Vánoční jarmark
sobota 10. Prosince
Březácký zpravodaj
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Vánoční koncert
Vánoční koledy

-

sobota 17. Prosince
pátek 23. prosince

Pro naše seniory připravuje obecní úřad a SPOZ posezení pro seniory, které se bude konat
v sobotu 5. listopadu 2011 od 15,00 hod. v sále obecního úřadu. Přijďte si posedět, popovídat,
zazpívat a poslouchat pěknou hudbu, ale také zatančit. K dobré náladě přispějí svým
vystoupením děti souboru Jarabáček z Drnholce, naše pěvecké sbory a dudácká skupina
z Jarošova nad Nežárkou.

Výzva
- vyzýváme zájemce o ruční práce: od října bude zahájen kurz pletení z papíru. Zájemci o tuto
činnost se mohou přihlásit v místní knihovně na OÚ.
- letos ještě plánuje uspořádat v prosinci VÁNOČNÍ JARMARK, proto taktéž vyzýváme
zájemce – prodejce svých výrobků - ručních prací, dobrého vína, svařáčku či medoviny,
perníčků a jiných laskomin, aby se přihlásili nejpozději do konce listopadu u paní Marie
Kratochvílové na tel.: 731 901 751.
-SPOZ a zastupitelé obce-

Výročí 10 let od založení pěveckého sboru
Mužský pěvecký sbor MUŽÁCI Březí byl založen na podzim roku 2001. Zakládajícími členy
sboru byli Jan Stibůrek, Josef Chaloupka, František Hrnčíř, Štěpán Opluštil, Emil Štvrtecký,
Bohumil Střelec, Karel Koudela, František Mančík, Pavel Cesar, Milan Slezák, Antonín
Machálek, František Vaněk, Ludvík Surý, Josef Kňourek, Zdeněk Šebesta, Pavel Mikel,
Daniel Bedřich. Z Mikulova zpívá v souboru Josef Mančík a Jiří Šustr, z Bavor Jiří Pončík,
z Perné František Kulkus a Petr Auštein, z Dobrého Pole Josef Rišica a Milan Kubíček.
V letošním roce přišel do souboru Jaroslav Zajíc.
Všichni jmenovaní zpěváci však v souboru nepůsobí až do současnosti. V dnešní době má
sbor 17 členů. Vedoucím souboru je Jan Stibůrek, po umělecké stránce soubor vedl Josef
Chaloupka. Pěvecký soubor je finančně podporován obecním úřadem. Tuto podporu vrací
obci vzornou reprezentací nejen v našem regionu, ale po celé naší vlasti a také mimo
republiku.
Během roku absolvují několik desítek vystoupení. Rok začíná tradičním zpíváním na
brněnském výstavišti, kde probíhá veletrh cestovního ruchu – REGINTOUR. Pak jsou to
výstavy vína a košty, nejen v naší obci, ale v celém okolí. Za těch deset let trvání sboru se
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uskutečnilo mnoho vystoupení. Tady můžeme vzpomenout jenom některá, poněvadž
vyjmenovat všechna, by zabralo několik stran, např.:
Setkání pěveckých sborů – Březí, Dolní Dunajovice, Pohořelice, Valtice, Moravský Krumlov.
Promenádní koncerty v Mikulově, Národy Podyjí v Mikulově a Otvírání jarní sezóny
Folklorní slavnosti ve Štítné nad Vláří, oslavy Horňácka ve Velké nad Veličkou a Valašských
Kloboukách.
Předhodové zpívání v Březí, Valticích, Tvrdonicích, Velkých Pavlovicích, Pohořelicích.
Tradiční vinobraní – Mikulov, Novosedly, Znojmo, Martinské zpívání v Žabčicích.
Konec roku, to je tradiční zpívání koled při besedě u cimbálu, pak u vánočního stromu nejen
v Březí a také v okolních obcích.
Naši zpěváci nás reprezentovali také v Praze - zpívali před senátem ve Valdštejnské zahradě.
Letos poprvé zpívali ve Tvrdonicích na Trvdoňských slavnostech.
V obci se zúčastňují všech kulturních a významných událostí. Do dalších pěveckých let jim
přejeme hodně úspěchů.
-Ženský pěvecký sbor STUDÁNKA, SPOZ a zastupitelé obce-

Páté setkání pěveckých sborů
se uskutečnilo 9. července 2011 na hřišti v Březí u příležitosti 10. výročí založení mužského
pěveckého sboru. Po společné písni o Březí proběhly gratulace od pana starosty Petra Kerna,
pana senátora Jana Hajdy, ženského sboru Studánka a byly předány upomínkové dárky.
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Dárky zúčastněným sborům předávaly naše krojované stárečky. Podle vyjádření zúčastněných
to byla velmi povedená akce, přijela hromada souborů z blízkých i vzdálených moravských
vísek, z Čech aj dokonce z dalekej ciziny ze Slovenska. Soubory zazpívaly písně známé i
neznámé, ale zato všechny pěkné. Zasloužený aplaus sklidila i skupina 5-tet, kterou tvoří naši
mladí kluci.

Na závěr oficiální části slavnosti si všechny soubory zazpívaly společnou píseň.

Bylo krásně, slunce pražilo jak o život a protože zpívání bylo ještě málo, přenesli muzikanti
z Břeclavi cimbál a další nástroje z altánku na travičku a hráli jak o dušu skoro do půlnoci bez
přestávky – klobouk dolů.
-Ludmila Řežábková-
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Dějiny našeho kostela
Už od roku 1696 měl Bratelsbrunn vlastní kostel,
který stál uprostřed vesnice a navazoval na budovu
dnešní fary, která byla postavena později až v roce
1742. V roce 1836 byla věž starého kostela o jeden
sáh zvýšena, musela však být zase v následujícím
roce kvůli zatížení a špatnému stavebnímu provedení
snížena. Když pak v roce 1853 hrozil starý kostel
zřícením, bylo přijato rozhodnutí postavit dnešní
dům Páně.
Základní kámen nového kostela je umístěn jeden sáh
vysoko v pilíři vedle oltáře sv. Jiřího a byl 24. června
1853 četou husarů a celou kapelou přivezen
z Drasenhofenu. Dnes si můžeme tento základní
kámen prohlédnout, poněvadž je stará omítka na podezdívce uvnitř kostela odstraněna.
V prvním roce (1853) byla stavba dokončena až ke klenutí. Když bylo klenutí v příštím roce
hotovo a střecha byla právě postavena, zřítila se 1. září 1854 o polední přestávce část stavby
na severní straně včetně klenutí a střechy, přičemž byl usmrcen pokrývačský učeň
z Mikulova, který na trámové vazbě obědval. Důsledek této katastrofy byl, že právě do
poloviny postavená věž, stejně jako přilehlé zdi a také pilíře musely být zbourány. Stavba
nemohla proto dva roky pokračovat a teprve když se do základů věže a pilířů položily
kamenné kvádry přivezené z Krumlova, mohla být hrubá stavba v roce 1858 dokončena.
Protože starý kostel byl ukvapeně zbourán, museli občané Bratelsbrunnu chodit do kostela
v Dobrém Poli, což bylo pro staré lidi obtížné, byla na místě starého kostela pořízena nouzová
stavba ze dřeva.
Vnitřní vybavení nového kostela – hlavní oltář, kazatelna, oltářní obraz a varhany bylo
pořízeno Církevním fondem. Boční oltáře a křížová cesta byly pořízeny z darů zbožných
občanů. Dárcem lustru byl Jakob Kern z Vídně. Je to zřejmě největší lustr svého druhu v celé
republice. Měří 4 m na výšku, průměr dolního kruhu je 2 m a je na něm 13684 skleněných
křišťálových ověsků. Pod tímto lustrem se stalo na svatodušní pondělí 7. června 1897 neštěstí,
když udeřil blesk během požehnání do kostela a sjel po závěsu lustru do vnitřního prostoru.
Pod lustrem stojící mladá děvčata byla bleskem zasažena. Většina zraněných dívek se
zotavila, čtrnáctiletá Johanna Reinischová však zranění podlehla. Hromosvody byly na
kostele instalovány až dva roky po tomto neštěstí. V roce 1995 byl lustr restaurován.
Tato oprava stála 400 tisíc Kč. Obec přispěla částkou 25 tisíc Kč, zbývající částka byla
uhrazena ze sbírky farníků a dotací od státu.
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Z prostředků obce byla postavena v roce 1862 zeď kolem kostela. V tomto roce, 8. prosince,
byl nový kostel slavnostně vysvěcen mikulovským proboštem. Čtyři lípy vysazené v roce
1860 jsou darem lesní správy v Dolních Dunajovicích.
V roce 1908 byla provedena důkladná oprava kostela a fary. Kostel byl vymalován, lavice a
varhany natřeny a byla zasazena nová okna s malbami. Další důkladná renovace kostela se
prováděla v roce 1928, kdy byla věž snížena o 260 cm a byla zhotovena nová čtyřboká věžní
střecha a posazen nový kříž. Původní kříž je usazen v betonovém podstavci před kostelem.
Věž je až ke špičce kříže vysoká 46,90 m. V této věži byly dány poprvé do provozu věžní
hodiny, které odbíjejí čtvrti a celé hodiny na dvou zvonech a splňují dlouhodobé přání
obyvatel.
Před 1. světovou válkou bylo v obci pět zvonů. Největší zvon, z roku 1893, který vážil
přibližně 700 kg, nemohl být umístěn ve věži, proto pro něj byla postavena malá zvonice.
V roce 1899 byla zvonice odstraněna, protože stála v cestě při výstavbě silnice do Dolních
Dunajovic, a pro tento krásný zvon byla postavena zvonice v kostelní zahradě. Druhý v pořadí
největší zvon, vážil asi 400 kg a třetí zvon vážil 188 kg. Nejmenší z pěti starých zvonů, vážil
jen 24 kg a byl v paměti uchováván jako umíráček. Během války byly všechny zvony
zrekvírovány (zabaveny a roztaveny).
-Ludmila Řežábková

Tradiční volejbalový turnaj
Podle tradice se první týden v červnu utkává na koupališti několik družstev z Březí a blízkého
i dalekého okolí ve volejbalovém klání. Tuto tradici založili otcové z partie DéDéPáků Jedlička, Šebesta, Červeňák pod
názvem RS Dolňák a hrávali na
Pastvinkách. To bylo zhruba
v roce 1985. Sportu vládl Sokol
a čekala se fronta na banány. Po
převratu a kratší časové odmlce
se této tradice chytly děti této
partie a začátkem devadesátých
let pokračovaly ve volejbalovém
řádění. Tehdy jako pořádající
tým vyhráli Kloaky.
Ovšem doba volejbalu nepřála a tak nastala opět pauza. Všechno má svůj čas a tak i turnaj
zažil svoji poslední renesanci v roce 2001. Od té doby je tradice dodržena a její popularita
stále vzrůstá. Začínalo se hrát v pěti týmech, ovšem skvělá atmosféra se roznesla krajem a
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v současnosti hrává přes jedenáct týmů.
Z Dunajovic, Mikulova, Jevišovky a
dokonce i Znojma a Kroměříže. Týmy
jsou složeny ze skoro profesionálů,
rekreačních sportovců i úplných amatérů,
co hrají hlavně pro srandu. Začíná se
hned po ránu nástupem a losováním
protivníků. Poslední roky se končí až za
tmy, opět nástupem, vyhlášením vítězů a
předáním cen. Je totiž hodně týmů a tak se
hraje skutečně celý den. Kdo zrovna nehraje, může si pochutnávat na opékaném prasátku,
špekáčkách, pivku i guláši. Vyhlášením však nic nekončí. Hráči se přiobléknou, posadí pod
stan a společně se pije, jí, hraje na kytary a zpívá až do brzkých ranních hodin.
Turnaj se pořádá hlavně pro zábavu. Pořadatelé z party DéDéPé sice mají spoustu práce a
plnou hlavu starostí, ale radost z akce je nejlepší motivace. A na závěr pochvala přespolnímu
týmu Sexy bonbonky, který už několikátým rokem turnaj vyhrává. (Jsou to totiž skoro
profesionálové)
Tak příští rok první víkend v červnu se na všechny těším!
-Marcela Brumková- tým Bolek a Lolek-

Rybník KAČEŇÁK
Jako každá vesnice tak i Březí má vodní nádrž, která slouží jako zdroj vody pro hasiče.
Z historie víme, co vše předcházelo k úpravě do dnešní podoby. V současné době má rybník
Kačeňák rozlohu zhruba 0,75hektaru a je krásným místem pro relaxaci, kterou mohou
využívat jak místní občané, tak i turisté, kterých v poslední době zaznamenáváme více a více.
Kačeňák se stal pro mnoho dětí místem, kde probíhá rybářský kroužek a děti se učí sportovní
rybařině a vztahu k přírodě. To vše se podařilo vybudovat za spolupráce několika rybářů a
OÚ Březí. Každým rokem v období MDD se konají rybářské závody jak pro děti tak pro
dospělé.
Jsme rádi za tento krásný koutek přírody a věříme, že občané se nadále budou chovat k této
lokalitě s úctou a pochopením.
-rybářský spolek-
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RC Březí
Přehled výsledků modelářského klubu Rc sport Březí v roce 2011.
umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

jméno
Marek Schiller jun.
Adrian Uhrik
Filip Jílek
Roman Petrák sen.
Jaroslav Ochoc
Dušan Vater
Petr Hartman
Jaroslav Prokeš
Jan Ždárský jun.
Libor Novotný sen.

klub
RC sport Brezí
RC sport Brezí
RC sport Brezí
ARC Mar. Lázne
Modelklub RK
Modelklub RK
RC sport Brezí
RC sport Brezí
RC sport Brezí
RC sport Brezí

počet bodů
372
286
282
278
267
238
209
199
196
195

Náš klub vystupuje letos v nejsilnější sestavě v jeho historii od roku 2005. V současné době
má 21 stálých členů, z toho 15 aktívních jezdců, kteří se zúčastňují seriálu závodů Mistrovství
České republiky a dále seriálu volných závodů o tkz. Moravské koštéř (zde není potřebná
závodní licence) tento seriál se jede na tratích Březí, Hodonín, Olomouc. Letos se do našeho
klubu po dvou letech vrátil Petr Hartman z Kunovic, který pro náš klub vybojoval v roce 2008
první titul mistra České republiky. Kvůli studijním povinnostem v Praze se nemohl letos
zúčastnit všech závodů a nemá také dostatek času na přípravu modelu a tak se mu letos
nedaří, jak by si představoval. Že to ale stále umí, dokázal na dvou zimních závodech
v Holandsku, kde byla kompletní evropská špička (120 jezdců) a zde se vždy umístil v první
desítce. Naštěstí máme v klubu další špičkové jezdce: jako třeba juniorského mistra Evropy
Marka Schillera ze Svitav, který letos vede suveréně tabulku MČR před našimi dalšími jezdci
Adrianem Uhríkem ze
Žiliny a Filipem Jílkem z
Nov. M. na Mor. V první
desítce je celkem 7 našich
jezdců. Obdobná situace
je také v pohárovém
seriálu. Zde vede Filip
Jílek před naším Jardou
Prokešem z Valtic. Zde je
v první desítce šest březáků. Více o životě našeho RC klubu se dozvíte na internetových
stránkách www.rcbrezi.com.
-Jan Žďárský-
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Jánské hody 2011
Letos se konaly hody již tradičně v červnu a to 25. a 26. června. Mája se stavěla ve čtvrtek a
aj se také postavila. Byla pravda trochu
menší než obvykle, ale nikoho nezabila,
nikomu neublížila, nakonec byla i pěkná
rovňučká a štíhlá jako proutek. Při
stavjení máje aj trochu popršelo, začalo
hned jak šohajé máju vztyčili. To byl
trochu jak se říká škrt přes rozpočet,
protože
bylo
nachystané
bohaté
občerstvení.

Hosté se nenechali odradit nepřízní
počasí a schovali se pod přístřešky a deštníky. Ti, kteří vydržali, mohli okusit z bohaté
nabídky nápojů a jídla. A tak sa prasa přeca jen ugrilovalo a též aj celé zkonzumovalo a
cimbálová muzika k tomu do noci vyhrávala a barkomu se to aj líbilo a tak si při tem břéskl
pár známých písniček.
No a samotné hody …
Počasí se umoudřilo a tak mohly v sobotu ráno začít hodovní ceremonie na ulici U Dílen před
domem prvního stárka Prokopa Pokorného.
Odpoledního průvodu krojovaných i nekrojovaných dospělých i dětí se sešla hodně. Průvod se
za podpory dechové hudby a
někdy i břéskání chasy
doslova valil na konečné
místo veselí, kterým se stalo
již tradičně místní koupaliště.
Taneční parket praskal ve
švech. Radost pohledět, jaká
spousta mládeže v krojích, od
těch nejmenších prcků až po
dospělé, předváděla krásu
lidových krojů a samozřejmě
také svoje taneční umění. To
byla paráda …..
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Krojovaných párů bylo letos patnáct:
Pokorný Prokop - Buchtová Jana
Zavadil Petr - Konečná Veronika
Linhart Stanislav - Křižáková Jana
Gorčík Martin - Cigánková Veronika
Klaška Jan - Kotoučková Kamila
Kotouče Lukáš - Tesařová Petra
Toth Roman - Tothová Nikola
Aust Václav - Čížková Jitka

Moravčík Josef - Bedřichová Michaela
Kolařík Petr - Odložilíková Adéla
Křižák Radek - Bravencová Jana
Gorčík Michal - Opluštilová Sylvie
Holešinský Roman - Cvrčková Romana
Komosný Tomáš - Sellnerová Lucie
Pec Jiří - Botošová Jana

No a ještě bylo v krojách pár sklepníků:
Křižák Aleš, Kiš Jiří, Zapalač Tomáš, Holbík Ondřej, Straka Jiří
tož povedené to bylo ....
-bpo-
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