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Dobrý den sousedé,
i když je na titulní straně uvedeno pořadové číslo 4. otevřeli jste teprve třetí číslo
Březáckého zpravodaje, které v tomto roce 2013 vychází. Díky organizačním
problémům, jejichž hlavní část padá na moji hlavu, se regulérní třetí číslo nepodařilo
vydat.
V tomto čísle proto uvádíme i některé příspěvky, které měli vyjít dříve i přesto, že
nejsou již tak zcela aktuální. Samozřejmě jsme tady zařadili i příspěvky nové.
Blíží se konec roku a s tím jsou spojené svátky, na které se těší hlavně malé děti. My
starší máme více radost z radosti dětí než ze shonu, který je s přicházejícími svátky
spojen. Konec roku je dobrá příležitost udělat tlustou čáru za uplynulým obdobím a
zhodnotit co se povedlo a co ne.
Akce, která se nejvýrazněji dotkla asi všech obyvatel Březí je stavba kanalizace.
Přinesla nám mnoho nepříjemností hlukem těžkých stavebních strojů počínaje,
špinavými komunikacemi a hlavně spoustou prachu všude kolem. Útěchou nám je
fakt, že stavba pokračuje rychle a v příštím roce bude určitě ukončena. Pak už nás
čekají, jak se říká v jednom oblíbeném českém filmu, jen samé pozitiva. Vždy když se
dívám na dění v ulicích napadá mě jedna myšlenka „proč to nemohlo být uděláno
dříve třeba před deseti patnácti lety. Ve spoustě okolních vesnic se tyto akce dávno
realizovaly. Co je důležité za mnohem příznivějších finančních podmínek.
Letošní rok byl velmi zvláštní, nejdříve dlouho deštivé počasí a potom následovaly
nekonečná a úmorná vedra. Samozřejmě teplé léto přálo dovoleným.
Co je v naší obci dominantní je pěstování vinné révy a výroba vína. Proto je náš kraj
tak turisticky oblíbený. Jsem velmi zvědav, jaké bude hodnocení letošní sklizně a
hlavně jak lahodné budou její produkty. Myslím, že není nejdůležitější, jestli budou
horší nebo lepší než v jiných letech. Důležité je, že budeme mít možnost srovnat je
s roky jinými a to nám umožní si pamatovat, v čem byl rok 2013 výjimečný.
Nevíme co nás čeká v roce příštím i přes to si můžeme popřát, aby byl lepší nebo
alespoň tak dobrý jako ten současný, končící.
Jménem redakce našeho zpravodaje vám přeji hodně úspěchů, radosti a hlavně pevné
zdraví po celý rok 2014.
Ing. Petr Sýkora
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Vážený pane starosto,
Dovolte, abychom Vám poděkovali za vstřícné jednání při přípravě Jánských hodů a následné
povolení k jejich konání.
Děkujeme všem zainteresovaným, za poskytnuté služby – spolupořadatelům TJ Sokol Březí
za občerstvení pro dechovou kapelu, kameramana, chasu a návštěvníky; spolupořadatelům a
pracovníkům OÚ Březí za přípravu posezení a celého prostředí v místě konání; paní Binderové
a paní Řežábkové za opravu a nachystání krojů a také našim hasičům za řízení dopravy.
Děkujeme současně všem občanům, za vlídné přijetí, pohoštění a za Vaši podporu a účast po
čas konání hodů.
Chasa Březí

Aktuality z radnice komentuje starosta obce Petr Kern
Čistička odpadních vod (ČOV):
Výstavba ČOV a kanalizace probíhá podle časového harmonogramu, a k 30. 11. 2013 je hotovo
75% stavby. Financování tohoto projektu také jde hladce a dosud se zaplatilo 77 882 000.-Kč.
Zbývá ještě doplatit zhruba 25 000 000.- Kč do konečné ceny za celé dílo dle smlouvy. V této
částce je spoluúčast obce 3 800 000,-Kč a tyto peníze máme v rozpočtu rezervované. Toto jen
na vysvětlenou, že obec má financování zajištěné. V prosinci tohoto roku se firma VHS
soustředila na opravy povrchů v ulicích, kde již skončili výkopové práce a proto se
nepokračovalo ve výkopu dalších kanálů. Tyto se budou dodělávat v prvním čtvrtletí příštího
roku a jsou to uličky za kostelem až po ulici Novou. Z celkových 13 000 m délky kanalizace,
zbývá v této části 1 800 m. ČOV je stavebně téměř hotova, na jaře se dokončí poslední vrstva
komunikace a oplocení. Dále se nainstaluje celá technologie, kvůli zárukám, také před
dokončením.
Samostatná kapitola je ulice Mládežnická, tady se práce na komunikacích budou provádět až na
jaře.
Snížení prašnosti v obci Březí
V současné době probíhá výběrové řízení na nákup zametacího vozu pro úklid veřejného
prostranství. Nejnižší nabídku podala firma GERDEN studio z Brna s cenou 1 337 604 Kč. 90%
ceny hradí dotace ze SFŽP. Tento vůz bude pravděpodobně dodaný v prvním čtvrtletí roku
2014.
Separace bioodpadů v obci
Ve výběrovém řízení uspěla firma MEVA BRNO, která za částku 489 200 Kč bez DPH dodala
obci pro občany kompostéry na bio odpad. V zakázce je 100 ks o objemu 900 l, 110 ks o
objemu 720l, a pro veřejné účely 6 ks o objemu 2000 l. Dotace ze SFŽP je 90 %.
Koupaliště
Letos celkem 17 352 návštěvníků, o 2 024 více než vloni. Na vstupném se utržilo 439 589 Kč,
což na běžné provozní náklady stačí, ale celkové náklady jsou, bohužel, větší než příjmy
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z důvodů alespoň těch nejnutnějších oprav. Na příští sezónu je potřeba pořídit například nové
filtrační zařízení na bazénovou vodu. Ke konci prázdnin byly již problémy s čistotou vody,
nevím, do jaké míry za to může zastaralá technologie, ale každopádně děkuji všem za
vydařenou sezónu.
Rekonstrukce kuchyně ZŠ
Kuchyně ZŠ prošla velkou rekonstrukcí za zhruba 800 000 Kč. Stavebně kompletně a částečně
také technologicky, s tím, že zbytek starého zařízení se vymění za nové později, dle financí. Bez
této investice hrozilo uzavření provozu ze strany hygieny.

Výměna vodovodu
Firma VAK Břeclav dokončila výměnu vodovodu na ulici Mládežnické v délce 500 m, od
křižovatky Mikulovská, po křižovatku Příční a po jedné straně na ulici Pohraniční.
Připravujeme propojení vodovodu v lokalitě sklepů U Rybníčku, za Sedlatým. Je to spodní část
Sklepní ulice a prodloužení vodovodního řádu na ulici Větrná, směrem k Zoubkům.
Projekty chystané na rok 2014
Rozšíření kapacity MŠ + dětské hřiště
Revitalizace obecního rybníka
Výsadba zeleně v obci
Propojení záchytných odvodňovacích kanálů na Ořechovou horu
Dokončení revitalizace bývalého PS útvaru

PF 2014
Přeji vš
všem občanům klidné
klidné prož
prožití
ití svá
svátků vá
vánoční
nočních a v Nové
Novém
roce zdraví
zdraví a řadu splněný
splněných přá
přání.
Děkuji touto cestou vš
všem, kteří
kteří jakoukoli měrou pomá
pomáhají
hají, či
reprezentují
reprezentují naš
naši obec.
Starosta obce Petr Kern
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Vše pro kvalitu výuky
O novinkách ve škole s jejím ředitelem Mgr. Jiřím Stašou
Již před dvěma lety psal do našeho Zpravodaje ředitel školy v Březí, Mgr. Jiří Staša, co bude
chtít postupně ve škole změnit. Jeho prvořadým úkolem bylo zajistit více peněz pro školu
z dotací a zároveň zvýšit počet žáků otevřením se veřejnosti, aby neodcházeli do okolních škol.
Jak se Vám, pane řediteli, podařilo tyto hlavní úkoly splnit?
Řekl bych, že to vyšlo velmi dobře. V letošním školním roce máme zapsáno 152 žáků (2011/12
bylo 127), z nichž tři navštěvují školu v Rakousku. Samozřejmě, že počet nezávisí jen na škole,
ale žáci už neodcházejí do okolních škol. Dalším byl projekt EU „Peníze do škol“, který stále
probíhá. Tady učitelé vyrobili několik set digitálních učebních pomůcek, což bylo podmínkou,
pro použití další části finančních prostředků k nákupu audiovizuální techniky. Dnes je každá
učebna vybavena projekční technikou. Na prvním stupni jsou namontovány nové moderní
školní tabule, na každém stupni je jedna interaktivní tabule. První třída je vybavena zcela nově.
Výše uvedené by však nemělo význam, kdyby se současně neměnila i kvalita výuky a
přístup k žákům, že?
Ano. Učitelé se průběžně vzdělávají v oblastech pedagogiky, psychologie a nových metod
učení. O tom, že se něco mění k lepšímu, svědčí výsledky testování České školní inspekce
(ČŠI), kde jsme byli výrazně nad republikovým průměrem. V minulém školním roce jsme
rovněž upravili ŠVP (školní vzdělávací program) podle nových požadavků MŠMT, jehož
platnost je od letošního školního roku. Měli jsme výhodu, protože většinu nových předmětů
jsme na naší škole už vyučovali. Zároveň se nám osvědčil edukační program pro předškoláky,
proto ho budeme pořádat i další roky. Odborným školením projde další pedagogický pracovník.
Letos máme na škole tři nové asistenty pedagoga, kteří pomáhají ve třídách, kde jsou děti, které
pomoc potřebují.

V minulém školním roce jste se ale ani nevyhnul určité kritice rodičů na kvalitu výuky…
Ano, byly jisté menší stížnosti na výuku některých učitelů, ovšem aktivním přístupem pedagogů
i některých rodičů jsme to zvládli. Velmi mě těší, že nátlakové akce rodičů se poté změnily na
konstruktivní dialog a vzájemné vysvětlení problémů. A to je i jedna z cest, jak zlepšovat
kvalitu naší školy. Z naší strany mohu ubezpečit, že máme také funkční program ochrany před
šikanou, který je součástí našeho minimálního preventivního programu. Zde je právě velmi
důležitá spolupráce s rodiči.
Jak fungovala spolupráce s obcí?
Přístup vedení obce ke své škole je na výborné úrovni. Vyzdvihl bych zejména jednu důležitou
věc. Obec odpovědným přístupem především zajistila rekonstrukci školní kuchyně, která už
neodpovídala hygienickým, ale ani technickým podmínkám dnešní doby. Školní jídelna denně
vaří 260 obědů, nebyly to zbytečně vynaložené prostředky. A zdá se, že strávníkům i více
chutná.
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Jaké novinky a co dalšího chystáte v novém školním roce?
Provoz školní družiny (ŠD) byl, na žádost rodičů, zkušebně prodloužen do 16 hodin. Pokud
bude určitá naplněnost až do konce provozu ŠD, bude tento stav ponechán do konce školního
roku.
Škola se účastní projektu Gymnázia Mikulov – Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Pro žáky jsou připraveny vyučovací
hodiny v laboratořích Gymnázia Mikulov.
Dále bych uvedl několik projektových dnů: Den zdraví, Den vzdělanosti a knihy, Den výživy,
Halloween day, Výstup na Pálavu. Ze sportovních činností například: podzimní olympiádu,
florbal, badminton, Trojboj starosty Hrušovan n. J., malou kopanou, sportovní den v tělocvičně,
Coca Cola Cup, netradiční olympiádu. Od října začnou zájmové kroužky pod DDM Mikulov,
které nabízí širokou škálu mimoškolních činností. Kromě toho se škola podílí na společenském
a kulturním životě v obci. Mateřská škola je naplněna do maximální kapacity a pro letošní rok
připravuje také mnoho zajímavých akcí. Například: dýňování s rodiči na zahradě, karnevalový
den, podzimní vycházka za Hejkalem atd.
A co byste si přál v nadcházejícím období?
Předně bych rád popřál našim dětem klidný, ale zajímavý školní rok, pedagogům optimismus a
rodičům radost ze svých dětí. V nastávajícím období přeji všem klidné prožití vánočního času a
v novém roce hodně zdraví.
Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Mgr. Miroslav Kupilík

Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku.
V návaznosti na rozvoj mobilních komunikačních technologií se rozvíjí i mnohé další oblasti.
Jednou z nich jsou i služby turistům i obyvatelům jednotlivých regionů. Jednu takovou novou
službu bych vám ráda představila.
V uplynulých dnech se v obcích a chráněných územích mikulovského mikroregionu objevili
malé zelené informační tabulky (30x10 cm) – tzv. tagglisty, ale v souvislosti s touto službou se
můžete setkat i s výrazy jako bee tagg, QR kód, virtuální naučná stezka, stezka pro mobilní
telefon. Vždy ale jde o jednu věc. Představte si, že jste turista a chcete se na výlet připravit.
Víte, že v oblasti, do které směřujete, jsou instalované tagglisty. Máte telefon s fotoaparátem a
přístupem na internet. Chcete se o oblasti rychle a krátce něco dovědět. Máte všechny
předpoklady využít přednosti naučné stezky v telefonu. V klidu domova si přes
www.taggmanager.cz nahrajete jednoduchou aplikaci (některé telefony ji již v sobě obsahují).
V terénu pak najdete tagglist, otevřete aplikaci a vyfotíte kód. Ten vás přesměruje na webovou
stránku s informacemi o obci, chráněném území, jeho zajímavostech, atd. Text je vždy doplněn
fotografiemi či obrázky. Informaci si můžete po přečtení v mobilu ponechat, nebo vymazat.
Nebo si vše prostudovat předem u počítače a do terénu vyrazit vybaven veškerými
informacemi.
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Celkem na území mikroregionu je momentálně nainstalovaných 80 zastavení v 8 stezkách –
sídla mikroregionu (2 stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR Tabulová hora, Růžový
vrch a Kočičí kámen, Chráněná území, Natura 2000 a Památné stromy.
Tyto první tagglisty v regionu vznikly díky iniciativě Vzdělávacího a informačního střediska
Bílé Karpaty, které získalo finanční prostředky pro projekt Naplňování Karpatské úmluvy na
Ostrožsku - Horňácku a Mikulovsku z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Eva Řezáčová, CEV Pálava
www.cev.palava.cz

Milí třídící přátelé!
Na www.isnobrezi.cz sekce „Hodnocení stanoviště“ (zobrazí se po přihlášení) bylo zveřejněno
hodnocení jednotlivých stanovišť za první a druhé čtvrtletí tohoto roku. Součástí hodnocení je i
předpokládaná sleva na poplatku za odpady. Doporučujeme si hodnocení projít a získat tak
představu o kvalitě třídění odpadů na Vašem stanovišti. Pokud jste ztratili přihlašovací údaje ke
svému odpadovému účtu, stačí napsat email na isnobrezi@centrum.cz. Heslo Vám rádi znovu
zašleme. Účastníci ISNO, kteří nemají internet, mohou navštívit své známé, kteří internet mají,
nebo se zastavit na obecním úřadě.
Novinkou na www.isnobrezi.cz je vylepšená inventura stanoviště, kam můžete uvést všechny
členy Vašeho stanoviště a tím zajistit přesný výpočet slevy na poplatku. Dále je díky této změně
možné vytvořit jedno velké stanoviště tj. více domácností např. v bytovém domě se může spojit
v jedno velké stanoviště.
Účastníkům ISNO, kteří ISNO nejsou spokojeni s výší svojí slevy, doporučujeme zodpovědět
následující otázky. Přistavujete k výsypu pouze plné popelnice? Šlapete PET lahve? Třídíte, co
je tříditelné? Snižujete produkci odpadů např. Nekupujete balené vody, používáte jednu nákupní
tašku atd.? Máte dobře vyplněnou inventuru stanoviště tj. jsou tam uvedeni všichni, kdo doma
třídí, a je u nich správně uveden čas? Máte dobře vyplněný registrační formulář – máte v něm
uvedeny způsoby, jakými snižujete produkci odpadů? Máte v inventuře nahlášeny všechny
nádoby, které používáte nebo jste letos používali? Pokud odpověď na všechny otázky zní ANO,
pište na isnobrezi@centrum.cz Rádi Vám poradíme…
Tým popelářů STK

Kdo šetří, má za tři někdy i za čtyři
Každý, kdo se do 31. prosince 2013 zapojil do ISNO tj. vyplnil a odeslal inventuru nádob a
registrační formulář, získá navíc kromě úlevy ISNO i mimořádnou úlevu na poplatku za odpady
90 Kč, přičemž maximální možná úleva na poplatku i po přičtení 90 Kč činí 350 Kč na osobu.
Jak je možné, že třídím odpady a mám nulovou úlevu na poplatku? Nejčastější příčinou jsou
poloprázdné nádoby přistavované ke svozu nebo nepošlapané obaly jakou jsou např. PET lahve,
krabice od mléka atd. Úlevy na poplatku nejsou nic jiného než sčítání a odečítání příjmů a
nákladů. Pokud obsloužení jedné nádoby stojí cca 22 Kč, druhotných surovin je v nádobě
pouze za cca 12 Kč, což odpovídá nádobě s nesešlapanými PET lahvemi, o úlevě na poplatku
zde nemůže být řeč. Náklady 22 Kč minus příjmy 12 Kč rovná se 10 Kč zbývá doplatit. Odpady
se dají třídit efektivně se slevou na poplatku to znamená příjmy z druhotných surovin pokryjí
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náklady na svoz a tudíž je možné z vybraného poplatku udělit slevu, nebo neefektivně bez slevy
tj. příjmy z druhotných surovin nepokryjí náklady na svoz a tudíž je třeba zbytek nákladů
doplatit z vybraného poplatku.
Nicméně je třeba nezapomínat na podstatu třídění odpadů, kterou je ochrana životního
prostředí. Primárním cílem ISNO není úspora peněz, ale zvýšení produkce tříděných odpadů!
K tomu, aby se třídilo více odpadů, ISNO využívá všechny možné motivační prostředky, jako je
již zmíněná možnost ušetřit peníze tj. kdo efektivně třídí odpady, platí za odpady méně, ale také
pohodlnost tj. nádoby na třídění má občan doma, nemusí nikam nic nosit. Celkem nás mrzí,
když někdo řekne, že nebude třídit odpady jen proto, že jeho úleva na poplatku je menší než
čekal.
Bohužel některé občany by malá popřípadě nulová úleva na poplatku mohla od třídění odpadů
odradit, proto se zastupitelstvo obce rozhodlo ocenit všechny, kdo projevili zájem a zapojili se
do ISNO, mimořádnou úlevou 90 Kč. Kdo získal malou nebo žádnou úlevu z důvodu nějaké
chyby např. přistavoval poloprázdné popelnice nebo nešlapal PET lahve, bude i přesto
oceněn…
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo třídíte odpady a zvláště pak těm z Vás, kteří to
děláte nezištně. Děkujeme a přejeme příjemné prožití vánočních svátků…
S pozdravem popeláři STKO

Kam s ním? – Do kompostu!
V červnu roku 2008 přijal Evropský parlament směrnici o odpadech číslo 75/442/ES. Tato
směrnice
zahrnuje
základní
principy
nakládání s odpady v EU a to recyklaci, snahu
o co nejmenší produkci odpadů či princip, že
každý stát se má o své odpady postarat sám.
Hlavní náplní této směrnice je nová hierarchie
nakládání s odpady. Všechny státy EU jsou
dle ní povinny se postarat o nějaké využití
odpadů – buď recyklací na jiné výrobky, nebo
výrobu energie. Teprve když není možnost
odpady dále využít, mohou se bezpečným
způsobem odstranit.
Třídění odpadů nám jde zatím velice dobře,
ale co další body této hierarchie? Jsou
otázkou individuálního přístupu každého
z nás, pouze je třeba věřit, že to má smysl.
Mezi mnohé druhy využití odpadu, patří
kompostování,
při
němž
využíváme
bioodpad. Pro vysvětlení – bioodpad, tedy
kompostovatelný odpad, lze v podstatě
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rozdělit na dvě hlavní skupiny: biologicky rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné
komunální odpady (BRKO).
Biologicky rozložitelné odpady: všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství,
zahradnictví, myslivosti, rybářství, výroby a zpracování potravin. Dále odpady ze zpracování
dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, z kožedělného, kožešnického a
textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a
odpady z čištění odpadních vod.
Biologicky rozložitelné komunální odpady: odpady z domácností a jim podobné odpady
z živností, úřadů i průmyslu. Patří zde separovaný odpad z domácností a zahrad, dále odpady
z veřejné zeleně, z tržišť a odpady z kuchyní a stravoven.
Pro naše účely kompostování se tedy jedná v podstatě o organické zbytky z domácností (zbytky
z ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, zbytky jídel atd.) a zahrad (posekaná tráva, listí,
piliny, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy atd.).
Nevhodné ke kompostování jsou: exkrementy masožravých zvířat, popel z uhlí, cigaret, rostliny
napadené chorobami, stolní oleje a tuky, kosti, odřezky masa, kůže atd.
Proč kompostovat?
-

můžeme snížit náklady na odpad až o 40%

-

snižuje množství odpadu ukládaného na skládky

-

pomáhá naplnit skládkovou směrnici a odvrátit tak hrozící pokuty za její
neplnění

-

získáme cenné organické hnojivo

Mimo kompostování lze bioodpad zpracovat také v bioplynových stanicích, sloužících k výrobě
bioplynu. Rovněž vzniká odpad - digestát. Ten lze použít také jako hnojivo.
Kvalitnější alternativou klasického kompostování je vermikompostování. Produkty tohoto
procesu patří nejkvalitnějším přírodním hnojivům vůbec. Využívá se při něm schopnosti žížal
dosáhnout vyššího stupně přeměny organických hmot. Je to alternativa náročnější, v závislosti
na produkovaném množství vyžaduje adekvátní prostor. Péče spočívá v pravidelném vlhčení
substrátu a pravidelném krmení žížal. Co z vermikompostu příznivě ovlivňuje růst rostlin je
obsah vody a mikroorganismy. Vedlejším produktem je žížalí čaj, který při větším obsahu vody
vytéká. Jako ředěný je výborným tekutým hnojivem. Na internetu lze dohledat sortiment
výrobků tohoto odvětví i s konkrétními popisy využití. Vermikompostováním se zabývá
například firma Ekovermes.
Bc. Romana Cvrčková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hornicko geologická fakulta
Institut environmentálního inženýrství
Zpracování a zneškodňování odpadů
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Školní rok 2013/2014 – výběr z akcí:

První třída
Do naší školy letos v září nastoupilo 24 prvňáčků, na které čekala nová paní učitelka, ale také
zcela nově vybavená třída. Žákům byly zakoupeny nové lavice a židličky, skříně na cvičební
úbory a výtvarné potřeby, ale hlavně zbrusu nová interaktivní tabule, která obohatí a zpříjemní
výuku.

A kolektiv? Kdo by čekal, že se dostalo na slzy a strach, ten má smůlu. Jelikož jsme se s dětmi
viděli v lednu u zápisu, v dubnu na Edukačních skupinách a na konci srpna u společného
grilování, onen „První školní den“ jsme si užili jako staří známí.
Mgr. Eva Vážná, třídní učitelka prvňáčků
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Návštěva Mahenova divadla – Cyrano z Bergeraku
V pondělí 30. Září 2013 navštívili žáci 2. stupně naší školy činohru Cyrano z Bergeraku
v Mahenově divadle v Brně. Toto drama napsal francouzský spisovatel a dramatik Edmond
Rostand, nechal se volně inspirovat skutečnou osobou Hectora Saviniena de Cyrano.
Pyšný gaskoňský šermíř Cyrano je beznadějně zamilovaný do své sestřenice Roxany, ale nejen
kvůli svému velkému nosu jí své city nikdy nevyznal.
Paní učitelka nám o ději divadelního představení vyprávěla již ve škole v literární výchově, a
tak jsme se opravdu upřímně těšili, až Cyrana a Roxanu uvidíme na vlastní oči. Netrpělivě jsme
čekali, až uslyšíme známé úsloví „Svůj širák odhazuji v dáli….“. Představení, které jsme
zhlédli, naplnilo naše očekávání a všem bych ho vřele doporučila.
Vanesa Janotová, žákyně 6. třídy

Výlet do Brna do muzea Antrophos
Ve středu 16. října 2013 jsme společně se 4. a 5. třídou navštívili muzeum Antrophos v Brně.
Po příjezdu na místo jsme se prošli krátce po parku, který byl krásně zbarvený podzimními
barvami. Proběhla svačinka a pak už jsme se celí netrpěliví vydali na prohlídku expozic muzea.
To je rozděleno do tří pater – viděli jsme mnoho lebek, kostí, velkého mamuta, sošek,
pravěkých nástrojů atd. Dokonce jsme si prohlédli i nástěnné malby. Moc se mi líbil velký
mamut, na kterého některé děti vhodily peníze pro štěstí. Po prohlídce jsme se nakoupili pár
dobrot na cestu zpět a těšili se domů. Děkujeme paní učitelce Mucalové, která výlet
zorganizovala.
Kateřina Buráková, žákyně 6. třídy
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Halloween 2013 – projektový den
Zábavné dopoledne plné krásně strašidelných masek se na naší škole uskutečnilo v pátek 25.
října 2013. Kromě aktivit ve třídách pod vedením třídních učitelek na naše malá i velká
strašidýlka čekala tělocvična plná zábavných her, o které se postarali žáci 8. a 9. ročníku.
Všichni, kteří poctivě splnili úkoly na všech deseti stanovištích, se mohli vydat do přechodně
zřízené strašidelné kanceláře, kde jim byl vystaven „Strašidelný průkaz“
a navíc dostali malou sladkost.
V úředníky se proměnili chlapci z šesté
třídy a ani jejich spolužačky nelenily.
V jejich kompetenci byl totiž „Salón
krásy“, ve kterém všem zájemcům
vytvořily divoké účesy a na obličej
namalovaly ještě divočejší masky. Díky
paní učitelce Kláře Goišové, která se
ujala dokumentace masek v impro
vizovaném fotoateliéru, tak zůstane
našim žákům pěkná vzpomínka. Celé
dopoledne bylo zakončeno v tělocvičně
divokým rejem.
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Sběr papíru
Na konci měsíce října se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru, o který se postarala paní
učitelka Filipová. Stejně jako na jaře mohli žáci přinášet starý papír v pondělí až čtvrtek vždy
ráno před vyučováním a ještě ve čtvrtek odpoledne. I když se v naší obci třídí papír v rodinách
do modrých popelnic, našlo se dost rodičů, kteří svým dětem pomohli sběr roztřídit, svázat a
přivést do školy. A proč? Protože jim chtěli pomoci k výhře. A jak to dopadlo?
Nejlepší jednotlivci získali „Rodinný poukaz do Aqualandu Morava“
Terezie a Viktorie Židelovy
Michaela a Martin Bízovi
Kateřina Brázdová

474,5 kg
325 kg
169 kg

Nejlepší 1. třída s přinesenými 632 kg
získala balík papírů do kopírky.
GRATULUJEME!!!
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Podzimní olympiáda – projektový den
V pondělí 18. 11. 2013
jsme uspořádali již druhý
projektový den, který byl
tentokrát
zaměřen
na
podporu
pohybových
aktivit
našich
žáků.
Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách (v běhu, skoku
do dálky z místa, hodu
kriketovým míčkem a ve
šplhu na tyči) a jelikož
byly připraveny diplomy
pro všechny třídy zvlášť,
vždy pro první tři místa,
oceněných bylo poměrně
dost. A kdože patřil mezi
úspěšné? To si můžete prostudovat na webových stránkách školy www.zsbrezi.cz ve
výsledkové
listině.
Všem
úspěšným sportovcům gratulujeme. Za zdařilou organizaci
celého dne děkujeme paní
učitelce Vážné a žákům 8. a 9.
třídy.
O vánoční besídce i dalších
akcích naší školy, jako je např.
koncert S hudbou proti drogám,
lyžařský výcvik, recitační soutěž
či jarní divadelní představení vás
budeme informovat v příštím
čísle a na webových stránkách
www.zsbrezi.cz.

Rádi bychom popřáli všem našim žákům i jejich rodičům poklidné
vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví, štěstí, pohodu a stálý
úsměv na tváři doma i ve škole.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Březí (sestavila Mgr. Klára Goišová)
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Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:
V měsíci červenci: Milan Komoň, Anna Koňaříková, Marie Zapalačová, Jarmila Pořízková,
Marie Štěpánová, Anna Kalousová, Anna Straková
V měsíci srpen:

Jana Jandová, Vladislav Buchta, Anežka Hájková, Zdenka Zoubková,
Karel Schuster, Marie Komosná, Marie Čeperová, Jiří Kufa, Františka
Zezulčíková

V měsíci září:

Aleš Vala, Petr Dobiáš, Stanislav Krška, Marie Marčíková, Anna
Dočkalová, Josef Kňourek, Jarmila Janotová, Alena Klvačová, Jozef
Halčišák, Ludmila Ježová, Františka Zámečníková, Jarmila Červená,
Svatava Kašpárková, Ladislav Bravenec

V měsíci říjen:

Marie Fišerová, Alena Grulichová, Anna Machálková, Anežka
Horňáková, Karel Bedřich, Kristina Čížková, Adolf Kňourek, Kateřina
Páleníková, Jana Polášková, Miluše Skaláková, Pavel Polášek, Marta
Studnařová, Emil Štvrtecký, Kateřina Švrčková

V měsíci listopad:

Věra Dardová, Marie Bedřichová, Anton Javorek, Rostislav Hrubý,
Bohuslav Malůš, Zdeňka Střižíková, Marie Jurenová, Antonín Kolařík,
Františka Rutová, Hubert Bergmann

V měsíci prosinec:

Věra Obořilová, Jan Zajíc, Bernarda Fourová, Marie Mančíková,
Vladislav Střižík, Štěpánka Filipová, Anežka Holcová, Jaroslav Studnař

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní spokojenosti.

Vzpomínka
V tomto roce nás opustili naši spoluobčané: Anna Straková, Marta Štěpánová, ing. Zdeněk
Zeman, Stanislav Holbík, Jan Pavlinec
Věnujme jim tichou vzpomínku.
SPOZ a zastupitelé obce
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Dějiny obce a radnice- rok 1976
V obci žilo 1229 občanů, z toho 633 mužů a 596 žen, v 362 domech. Narodilo se 24 dětí, 14
chlapců a 10 děvčat.
V tomto roce proběhly volby do národního výboru. Předsedou byl zvolen Jindřich Kadrnka.
Volebním program obsahoval, když přeskočím ideově výchovné a politicko-organizační
činnosti, hlavně dostavbu koupaliště, budování komunikací, přístavbu mateřské školy, bytovou
výstavbu a občanskou vybavenost.
Do obřadní síně byla zakoupena kolébka na vítání nových občánků. Byl založen pěvecký
kroužek, který bude zpívat na různých akcích v obci a na občanských pohřbech. Členové sboru
pro občanské záležitosti uskutečnili vánoční besedu pro důchodce, navštívili staré opuštěné
občany a chodili gratulovat jubilantům.
Potěšitelné rostla výstavba nových rodinných domků. V řadové zástavbě na Mládežnické ulici
dostal každý stavebník zadarmo stavební pozemek, dotaci od státu 82.000,-Kč a úrok na půjčku
od st. spořitelny činil 1%. Na samostatně stojící rodinný domek činila státní dotace 62.000,-Kč
a úrok 2,7%. Bylo rozestavěno 38 domků, převážně v řadové zástavbě.
V obci bylo již 131 automobilů, tzn. 1 na 10 obyvatel, 354 televizorů, z toho 5 barevných.
Hodně se využíval Multiservis, kde za poplatek 115,-Kč měsíčně. Opravy byly zdarma a do tří
dnů a po pěti letech se televizor stal majetkem uživatele.
V obci bylo 265 důchodců, kteří pobírali v průměru 882,-Kč měsíčně. V novém pohostinství
(dnes obecní hospodě) pracovalo 10 zaměstnanců, podávalo se v průměru 120 obědů denně,
bylo zde konáno 19 svateb, plán tržeb byl překročen o 126 tisíc.
V družstevní jídelně šestičlenný kolektiv vařil 400 obědů denně. Školní rok byl tradičně
slavnostně zahájen na školním dvoře, za účasti mnoha občanů a zástupců MNV. Vyučovalo se
stále na třech místech, ale začalo se blýskat na lepší časy, neboť byl zbourán přístavek u školy,
čímž vzniklo místo pro přístavbu nové školy. Ale to si ještě dlouho počkáme. 206 žáků
vyučovalo 12 učitelů.
Ze zvláštních událostí stojí za zmínku, že od 2. března byla na obloze, na východě, viditelná
kometa vždy od 5 hod. ráno a to až do konce měsíce. V březnu začal hořet plynový vrt mezi
naší obcí a Dolními Dunajovicemi. Plameny šlehaly až do výše 50 metrů, obloha byla celá
ozářená a ozýval se velký hukot, trvající pět dní.
V dubnu došlo k částečnému zatmění slunce a v květnu částečnému zatmění měsíce a také
k zemětřesení o síle 4 stupňů, po dvou hodinách 26 otřesů. Škody způsobeny nebyly.
Rok 1977 – snížil se počet obyvatel na 1211 a zvýšil počet domů na 390. Narodilo se 16 dětí. A
protože v tomto roce se slavilo 60. výročí VŘSR a také 30. výročí vítězného února, dávali si
naši uvědomělí občané, na počest těchto událostí, socialistické závazky, hlavně na zvyšování
politicko-ideově výchovné práce…. V akci „Z“ se pokračovalo ve výstavbě koupaliště, kde
byly vybudovány houpačky, kolotoče, vybetonován taneční parket, kurty pro házenou,
košíkovou a nohejbal a provedeno osvětlení celého koupaliště. Bylo rozestavěno 10 nových
rodinných domků, jedna šesti bytovka a čtyř bytovka pro členy JZD.
Oproti roku 1976 se snížil počet důchodců na 232 a zvýšil se jejich průměrný důchod na
982,Kč.
Sbor pro občanské záležitosti připravil vítání občánků, předávání občanských průkazů
patnáctiletým občanům, zorganizoval setkání 25-ti letých, 50. a 60-ti letých občanů, zlatou
svatbu Františky a Františka Lindnerových. Pan František Panáček zhotovil smuteční katafalk
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pro občanské pohřby. Zpěvačky, které zpívaly na všech akcích v obci, vedl učitel hudby, pan
Jakub Husák.
Do školy nastoupilo 220 žáků. Žáci 1. třídy se učili na Valickém, na MNV byla 2., 4., a 5. tř.
Do Dobrého pole dojíždělo 15 žáků 3. třídy a v hlavní budově školy se učili žáci vyšších
ročníků. V posledním čtvrtletí roku má být zahájena přístavba školy.
Taneční zábavy začaly plesem mateřské školy, potom základní školy, který byl zahájen
polonézou, v únoru potom ples požárníků, svazáci měli ples maškarní. V březnu zábava MDŽ,
ples zahrádkářů a 19. března Josefovská zábava. V dubnu pořádal svaz žen pomlázkovou
zábavu. V říjnu pořádali svazáci Zástěrkovu zábavu, v listopadu byly Martinské hody a ještě
Kateřinská zábava. Na konci roku byla ještě Štěpánská zábava. V tomto roce proběhlo na hřišti
velké sportovní odpoledne spojené s jezdeckými závody – parkurem.

Kultura
Za účasti 9 pěveckých sborů a cimbálové muziky „Kasanica“ se uskutečnilo VII. setkání
pěveckých sborů. Tentokrát
nám počasí přálo a tak jsme
všichni mohli prožít pěkné
kulturní odpoledne. Tak
jako v minulých letech nás
přišel pozdravit pan starosta
Petr Kern a také pan
senátor Jan Hajda. Děvčata
ze sboru opět napekly
výborné koláče.

Na úspěšnosti této akce se
podíleli naši sponzoři:
obec Březí, obec Dobré Pole, Autodoprava – Zemánek, Zahrádkáři a vinaři Březí,
Stolařství – Kuba, Autodoprava – Zdeněk Zaoral, Voda-plyn – Lašák, Burzianka Březí,
Hudec Martin, Netserv – Kovacs, OVB ALLFINANZ a.s. – Kamil Janás a Jaromír
Valíček, OTTLENS Šumperk – Kubíček, Vitas s.r.o. - Bartoň Jan, PEMAG – Polachovi,
Klempířství – Vaněk, Masáže – Matýzková, Langer Jan, Kadeřnictví – Kyněrová,
Meziúdolími – Nangerval, Dr. Pluháček, Žaluzie – Bolfík, Drogerie – Kňourek. Dále
vinaři: Gastvín Hrušovany, Vinselekt -Michlovský, Ševčík, Diana, David Kern, Martin
Šebesta, Jar. Drmola, St. Popela, vinaři Bavory, Dobré Pole, Zd. Cvrček, P. Osička, J.
Hryzlák, J. Bartoň, J. Stiburek, Arnošt Darda, Jar. Zajíc, J. Rišica, Fr. Mančík, Jar. Straka,
K. Koudela a Ant. Kňourek.
Všem sponzorům patří vřelý dík a také za ozvučení areáu díky ing. Petru Sýkorovi.
Ludmila Řežábková a zpěváci

Březácký zpravodaj 4/2013

Strana - 16

www.breziumikulova.cz

Knihovna
V obecní knihovně proběhli během letních prázdnin tyto akce.
Pro děti byla určena akce, která proběhla 28. června 2013. Děti se mohly naučit techniky
decoupage na textil a malování barvami na textil, kterými si mohly ozdobit látkové tašky, které
jsem jim ušila.
Dále jsme pak byli s dětmi 1. srpna 2013 na výletě v Mikulově, kde jsme navštívili Mikulovský
zámek a Městskou knihovnu, kde si děti po hodinové prohlídce zámku odpočinuly a prohlédly
si knihovnu.
4. srpna 2013 se uskutečnil ve spolupráci s Bubutvořením základní kurz Scrapbookingu.
Účastníci kurzu si vytvořili podle vlastní fantazie krásná přáníčka. Lektorkou pro tento kurz
byla paní Ivana Buštová.

Setkání absolventů po 50-ti letech
Dne 3. května 2013 naši školu navštívili absolventi, kteří měli sraz po 50-ti letech. Paní Anežka
Komárková připravila pro své spolužáky dvě překvapení, která byla utajena až do poslední
chvilky.
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Prvním tajemstvím byla prohlídka školy. A tím druhým bylo to, že nebyli pozvaní jen
spolužáci, ale i třídní učitel Vladimír Janík se svou manželkou Lidkou, kteří v té době na naší
škole učili. Ti také udělali zápis do knihy hostů, jak rádi by se vrátili do dnešní zmodernizované
školy.

Pro všechny bylo velkým překvapením, na jaké úrovni je dnešní školství. Absolventi si
prohlédli nejen starou školu, kterou navštěvovali a kde nejvíce zavzpomínali na svá dětská léta.
Navštívili také nové učebny, tělocvičnu a s radostí také výstavku našich dětí „Babiččina
kuchyně“, kde zavzpomínali, co měli doma v kuchyni, případně, co ještě mají.
Menší kulturní program si připravili žáci naší školy, kteří následně také předvedli, jak dnešní
děti pracují s interaktivní tabulí a další moderní technikou. Doufám, že všechna překvapení a
vzpomínky na krásná školní léta splnila svá očekávání.
Romana Kotoučková
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Vesele se hodovalo ….
Významným folklorním svátkem a společenskou událostí jsou tradiční krojované hody.
Málokdo si uvědomuje, že hody jsou vlastně zvláštní formou národního kulturního dědictví.
Budeme-li pátrat po původu hodů, musíme jít hlouběji do historie. Hody se vždy slavily jako
křesťanský svátek a poděkování za dobrou úrodu, která má nastat nebo již byla zkončena.
Slavnost v naší obci začíná vždy nejbližší neděli k výročnímu dni narození Jana Křtitele,
kterému je zasvěcen zdejší kostel.
Zajištění zdárného průběhu hodů si vzala na starost místní chasa: Lucie Sellnerová - Kamil
Janás, Veronika Konečná - Petr Zavadil, Miroslava Řežábková - Pavel Kadrnka, Lenka
Zadražilová - Daniel Bedřich, Veronika Cigánková - Tomáš Švrček, Adéla Odložilíková Jakub Caletka, Petra Tesařová - Lukáš Kotouček, Michala Bedřichová - Josef Moravčík, Jana
Křižáková - Stanislav Linhart, Kamila kotoučková - Radek Křižák, Denisa Kolaříková - Petr
Dufka, Jaroslav Zavadil, Jaroslav Tesař, Radek Oborný.
Úkolů je čekalo hodně. Zajistit máju a malé májky, očistit je, připravit růže s fábory na ozdobu
májek i prostor na koupališti, zařídit občerstvení a v neposlední řadě si vyzkoušet kroje, aby
všechno bylo tak, jak má být. Všude se uklízelo, čistilo, zametalo a prožívala se předhodová
horečka. Naspěch měly nejen hospodyňky. Finišovali i pracovníci VHS Břeclav, ti museli
urychleně zprovoznit silnici na Hlavní ulici, aby byla schůdná a hodující, při cestě za zábavou,
neutrpěli žádnou újmu.
Velká mája se stavěla tradičně ručně již týden před hodami, zpívaly oba naše pěvecké sbory a
stárci a vyhrávala cimbálová muzika sourozenců Osičkových. Točilo se zdarma pivečko, které
jako sponzorský dar věnovala firma VHS Břeclav za to, že máme rozkopané ulice. Letos se
chasa rozhodla, že nebude určen první a druhý stárek a stárka, ale všichni se budou o povinnosti
dělit stejným dílem.
V sobotu ráno v 8.oo h se všichni stárci a stárky sešli v kostele, kde jim pan probošt Pavel
Pacner udělil hodové požehnání. Pak šli k obecnímu úřadu požádat pana starostu o hodové
právo a za doprovodu dechové hudby "Zlaťulka" se vydali zvát všechny občany na hodové
veselí, které se večer konalo na koupališti. Večerní zábava nezačala nijak optimisticky, mračilo
se, občas zahřmělo a spustil se déšť. Návštěvníci se váhavě trousili a někteří se přišli zeptat,
jestli ty hody vůbec budou. Stárci se stárkami nešťastně sledovali oblohu, která neslibovala nic
dobrého. Nakonec devátá hodina všechno rozhodla - vyjasnilo se a hostů přibývalo stále víc.
V neděli, druhý hodový den, se chasa sešla u máje a průvodem se odebrala na koupaliště. Po
slavnostním nástupu a úvodním tanci vystoupil dětský taneční folklorní kroužek "Jarabáček" z
Drnholce. Děti předvedli pásmo her i moravskou besedu. Vystoupení bylo nádherné a diváci
odměnili tanečníky velkým potleskem. Pak pokračovala odpolední zábava. Večer bylo vstupné
dobrovolné. Tancovalo se a zpívalo a i po předání hodů ženáčům se vesele hodovalo do ranních
hodin. Každý si to mohl užít. Díky Vám chaso a opět za rok!
-hb-
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Pohádkový les
V sobotu 24. srpna 2013 se za fotbalovým hřištěm začaly objevovat pohádkové postavy, které
již podruhé provedly děti naším pohádkovým lesem.
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Počasí se při otevření vstupu umoudřilo a lesem prošlo na 170 dětí. Přivítali je Mach a
Šebestová; Rumcajs, Manka a Cipísek; Jeníček a Mařenka s ježibabou; Křemílek a
Vochomůrka; loupežníci; Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Ferda mravenec, Beruška a brouk
Pytlík, čerti; vodník s vodnicí a na konci získaly medaili a sladkou odměnu od krále a královny.
O občerstvení se starali námořníci a včelky s Vilíkem. Na hřišti si děti mohly opéct špekáček,
zastřílet z luku, zaskotačit si na skákacím hradě a nechat si namalovat obličej. Nakonec si děti
zatancovaly na parketu se všemi postavami a poté zhlédly ukázku činnosti Celní správy ČR.

Chtěly bychom poděkovat všem aktérům, Obecnímu úřadu
Březí, TJ Sokolu Březí, STP a sponzorům, bez jejíchž
pomoci by se tento den nemohl uskutečnit. Děkujeme také
všem návštěvníkům a budeme se těšit opět na další rok.
P. Kadrnka a M. Řežábková

Svaz tělesně postižených
Celý rok jsme se těšili na to, jak si opět vyrazíme za "hranice všedních dnů". V sobotu 17.srpna
t.r. se nás sešel pěkný houf. Všichni jsme byli vybaveni batůžky se vším, co na výletě nesmí
chybět. Cílem naší cesty byly Čechy pod Kosířem, kde jsme navštívili muzeum kočárů.
Pan průvodce se nám maximálně věnoval, zhlédli jsme hasičské muzeum a prošli jsme si
rozlehlý zámecký park (zámek je v současné době v rekonstrukci). Téměř celé dopoledne jsme
strávili v této malebné hanácké vesničce.
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Poledne se kvapem blížilo, naše žaludky se hlásily o své a vydali jsme se tedy za vidinou
nějakého dobrého oběda. Nebylo to však vůbec jednoduché, kterékoliv restaurační zařízení jsme
navštívili, tam byla svatba nebo se to jako restaurace jen tvářilo a na tak početnou výpravu
neměli prostory nebo kuchaře. Při tomto putování za dobrým obědem jsme přijeli do Plumlova,
a protože ani tam jsme nepořídili, navštívili jsme tedy na lačno jejich zámek. Stálo to za to. Na
nádvoří plumlovského zámku probíhalo rytířské klání se spoustou kejklířů, různých
historických postav a zvířátek.

Pak už byl konečně ten vytoužený oběd v motorestu U podkovy. Jako pozornost podniku přistál
na každém stole hrnek s domácím sádlem a chléb a z jídelníčku si každý mohl vybrat podle své
chuti. S plnými bříšky jsme vyrazili do muzea letecké a pozemní techniky ve Vyškově. Zastihli
jsme start i přistání vyhlídkového letadla, nad námi kroužily větroně (větroni?) a kolem nás tiše
odpočívala rezavějící vojenská technika.
Poslední zastávka byla na kafíčko u Toma. Po celý den se na nás z azurové oblohy smálo
sluníčko a větřík nám rozcuchával vlasy. Všem se výlet líbil, vrátili jsme se všichni v pořádku a
těšíme se na příště.
H.Binderová

Události fotbalového klubu
Fotbalový turnaj uliček se odehrál v pátek 5. června 2013. Po urputných bojích z nich vyšlo
vítězně družstvo Grandů. Večer po skončení fotbalových klání, vítězům i poraženým, ale i
příznivcům tohoto oblíbeného sportu zahrála do bílého rána živá kapela. Všichni zúčastnění si
to náležitě užili.
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Jedenáctého srpna jsme zahájili Fotbalovou sezónu 2013-2014. Do tohoto soutěžního ročníku
jsme přihlásili 2 družstva mužů, 2 družstva žáků a 2 družstva přípravek. U družstva mužů „A“
došlo k částečné obměně (dva naši hráči odešli na hostování do Mikulova a dva z Mikulova
k nám na hostování do konce soutěžního ročníku). Podle prvních výsledků tato změna „A“
družstvu prospěla. Částečné oživení je patrné i u „B“ družstva mužů (že by to bylo změnou
trenéra).
V pátek 6. září se 25 mladých fotbalistů a členů doprovodu zúčastnilo mezistátního zápasu
Česká republika – Arménie. Fotbalový zápas se hrál v Praze – Edenu, kam nás dopravil
autobus. Nálada během cesty i na stadiónu byla báječná.

Fandili jsme, co nám hlasivky dovolily až na ten výsledek. Důležité je, že jsme se všichni ve
zdraví vrátili domů.
Josef Jakeš

Setkání seniorů
A tak jsme se sešli již potřetí. Nebylo to však jednoduché. Při chystání sálu, na schůzkách, kde
jsme se domlouvali, co změnit, čím setkání obohatit, jsme měli obavy. Přijdou nebo nepřijdou?
Tentokrát jsme setkání připravili skromnější. Čím jsme ho ale předčili, byla výzdoba. Opět
zapracovala Kamila Odložilíková. My jsme pomohli a sál byl připraven, jak pro televizi.
Sponzoři: Martin Šebesta, Staňa Holbík, Mirek Řežábek, Milan Dalajka věnovali víno, OÚ
přispěl penězi na občerstvení a členky Sboru udělaly různé dobroty. Program předvedl Dunájek,
děti ze školky a k poslechu a tanci zahráli chlapi z Brna. Setkání bylo naplněno příjemnou
atmosférou, milými setkáními a hlavně povídáním přátel u stolů. Nakonec přišlo poměrně dost
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seniorů a ukázali, že se dokáží bavit. Nakonec došlo i na vrtěnou a verbuňk. A jak se jim setkání
líbilo, napsali do naší kroniky. Vybrala jsem za všechny pouze dva příspěvky, potěšily nás.
„Kdo zde nebyl, může jen litovat.!!!“
Krásný byl program dětí z MŠ, i folklórního souboru „Dunájek“ z Dolních Dunajovic – bylo to
nádherné. Občerstvení i zábava SUPER!
Za náš stůl/8 osob/ Komárková Anežka

Dnešní připravené vystoupení bylo velice pěkné, a co se týče občerstvení, je na jedničku. Nám
se to všem líbilo a příští rok to chceme znovu, protože setkání nás, dříve narozených, je vždy
prospěšné, co se týká nálady a to se odráží na zdraví, což všichni potřebujeme.
Díky všem, kteří to pro nás nachystali.
Fučíková B., Bergmanová, Deáková, Stibůrková, Barátová V. Větrovská, Řežábková M.
Za SPOZ Mgr. Věra Subotová

Vítání nových občánků
K slavnostnímu zápisu do kroniky obce přišli rodiče Jana
Plisková a Jiří Slančík se svojí dcerou Nikolkou, Iveta Hrůzová a
Jiří Stopa s dcerou Terezkou a Aneta a Milan Dalajkovi s dcerou
Natálkou. Za pěkný průběh obřadu děkujeme žákům naší školy
s paní učitelkou Darinou Mucalovou, Gabriele Mančíkové za
hudební doprovod a všem, kteří se na slavnostní akci podíleli.
Rodičům přejeme hodně radostných chvil při výchově svých
dcerušek a těm zase hodně lásky od svých rodičů.
SPOZ
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Tříkrálová sbírka
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…“ S touto koledou vaši
domácnost navštíví tři králové v neděli 5. ledna 2014 po obědě s kasičkami Charity a tak začne
Tříkrálová sbírka v naší obci. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Část je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Za pochopení a otevřené dveře Vám děkují koledníci.

Podomní obchodníci
Obchodní zástupci dodavatelů mnohdy podávají lidem zkreslené či neúplné informace.
Prodejce sice argumentuje tím, že platit nižší ceny než u současného dodavatele, ale už vás
třeba neinformuje o detailních podmínkách smlouvy. Někteří podomní prodejci totiž nezřídka
nedají lidem vůbec šanci nahlédnout do podmínek nové smlouvy a zároveň se snaží vzbudit
dojem, že dokument je nutné podepsat okamžitě.
Mnoho lidí si stěžuje, že obchodnímu zástupci doslova naletěli. Podle odborníků je totiž tento
způsob prodeje hodně o psychologii, neboť prodejci mají většinou velice slušný vzhled, a lidé je
tak snadno neodmítnou, navíc se ke všemu přidá moment překvapení a někdo tak může této
situaci podlehnout. Někteří prodejci dokonce udávají, že je posílá městský starosta.
Po neuváženém podepsání smlouvy tak zákazníky někdy čeká nemilé překvapení v podobě
plateb, o nichž nebyla řeč – například různých aktivačních či deaktivačních poplatků nebo
poplatků za předčasné vypovězení smlouvy. Stejně tak může hrozit i několikatisícová pokuta za
předčasné vypovězení smlouvy se stávajícím dodavatelem!
Jak odstoupit od smlouvy?
Pokud jste doma neuváženě podepsali smlouvu s obchodním zástupcem, máte ze zákona právo
od ní písemně odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů.
Jestliže dosud nedošlo k plnění dodávky zboží či služeb dodavatelem (tedy pokud vám elektřinu
či plyn stále dodává původní dodavatel), můžete od smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez
jakékoliv sankce do 1 měsíce.
Dodavatel vás na tyto možnosti musí upozornit písemně, jinak platí jednoroční lhůta
k odstoupení od smlouvy!
Vaše odstoupení je nutné dodavateli doručit v zákonné lhůtě písemně (ideálně doporučeně a
s dodejkou) - nejlépe připravte dvakrát a jednu kopii si ponechte.
Dodavatel vám potom musí vrátit případné zaplacené poplatky do 30 dnů od převzetí
odstoupení.
Je třeba dbát na to, že možnost odstoupení od smlouvy daná zákonem neplatí, jestliže jste si
sami vyžádali osobní návštěvu dodavatele.
POZOR! V některých smlouvách bývá takové pozvání malými písmeny zmíněno a
předpřipraveno – vše si proto raději důkladně přečtěte, než smlouvu podepíšete!
Někteří podomní prodejci používají různé záminky.

Březácký zpravodaj 4/2013

Strana - 27

www.breziumikulova.cz

Dalším fíglem podomních obchodníků bývá, že vystupují tak, abyste nabyli dojem, že novou
nabídku vám poskytuje váš stávající dodavatel. V některých případech se pod různými
záminkami dokonce vydávají za pracovníky velkých dodavatelů.
Může se také stát, že daný pracovník chce vidět vaše vyúčtování a celkově to působí tak, jako
by šel za dodavatele udělat odečet elektroměru či plynoměru. Nato si dejte pozor! Odečty
měřidel totiž provádějí zástupci distributorů, nikoliv dodavatelů a opravdoví pracovníci
distributorů po vás nebudou chtít v takovém případě předkládat faktury.
Jak jednat s podomním prodejcem?
Ověřte si totožnost prodejce, který vás doma kontaktuje s nabídkou levnější elektřiny nebo
plynu.
Veškeré předložené informace si ověřte také u dodavatele, jehož jménem obchodní zástupce
vystupuje.
Pokud se vám v jednání podomního obchodníka cokoliv nezdá, nepodléhejte tlaku a
neuspěchejte vaše rozhodnutí o možném podpisu smlouvy – nejlépe nic nepodepisujte, dokud si
to pořádně neprostudujete.
Nejprve si nechte jen předložit návrh smlouvy, obchodní podmínky a platný ceník.
V podepisovaných smlouvách čtěte i všechny texty malým písmem a vyžadujte informace o
všech poplatcích, které by připadaly v úvahu.
Informujte se zejména na délku výpovědní doby, a zda by byla smlouvy na dobu určitou nebo
neurčitou.
Nezapomeňte, že seriózní obchodník je vám ochoten dát dostatek času na rozmyšlenou.
Na jednání podomního prodeje si můžete stěžovat.
Povinnost uvádět pravdivé a úplné informace o dodávkách energie ukládá obchodníkům
energetický zákon.
Jestliže narazíte na problematický přístup, můžete na jednání prodejce podat stížnost
Energetickému regulačnímu úřadu nebo Státní energetické inspekci.
-PS-

Babské hody
Co to je Babské hody? Ještě nedávno by mnozí z nás nad tímto pojmem jen nic netušíc kroutili
hlavou. My co jsme nelenili a přišli se 23. listopadu podívat na tuto akci už víme, že je to veselí,
které pořádají za pomoci mužské populace především ženy. Nejedná se však jen o organizační
stránku. Děvčata se postarali také o zábavu v pravém slova smyslu. Ale to bych předbíhal
události.
Děvčata nenechali nic náhodě. Scházeli se několik měsíců před konání Babských hodů a kuli
pikle jak co zorganizují a pilně sestavovali program, jehož základem bylo skupinové taneční
vystoupení.
Pod vedením Mirky Řežábkové nacvičili několik čísel tanečních vystoupení, které by mohli
klidně konkurovat účastníkům uměleckých soutěží jako například „Československo má talent“.
Ještě, že se konala podobná akce také v Iváni. Tak měli naše děvčata možnost vyzkoušet si, co
se naučili nejdříve mimo domácí taneční parket. To byl pro ně, jak se říká křest ohněm. Na
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zkouškách je to něco jiného jak před diváky. Tam není možné, když se něco nepodaří, zastavit a
začít znova.
Všechna čest. Byly prostě skvělé. Jestli děvčata v jejich vystoupení nějaké chyby udělali, ví to
jen ony samy. My diváci jsme stáli s otevřenou papulou a příjemně jsme se bavili. Důkazem
toho byl závěrečný nadšený potlesk. To jsme ještě nevěděli, že nás čeká po půlnoci ještě jedno
vystoupení.
Taky děvčata z Iváně se přijeli na oplátku podívat do Březí. Nejen podívat, taky zatancovaly
svůj veselý program na téma husopasek.
O další zábavu se postarala bezvadná muzika Horenka z Bořetic pod vedením Libora Sadílka.
Tak a to je vše. Až, možná už příští rok uslyšíte, že se v Březí konají Babské hody budete vědět,
oč jde. Tak neváhejte a přijďte se podívat a pobavit určitě nebudete litovat. No vlastně nechoďte
všichni ať se do Březáckého sálu vejdeme.
Už dnes se těším, co si naše
holky příště vymyslí. Vřelé
díky, bylo to moc pěkné.
-PS-
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Večer u vánočního stromu
Ženský a mužský pěvecký sbor a zpívající hoši 5TET Vás
srdečně zvou

v pondělí 23. prosince v 17:00 hod
na tradiční koledování u vánočního stromu.
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