Březácký zpravodaj
1/2017

www.breziumikulova.cz

Co nového v tom Březí, aneb z rubriky „na kus řeči …“
Tož Matúšu … a je to tu, ….. už sa to ucho utrhlo…..
slovo dalo slovo a na tém zastupitelstvu teho 14. června 2017
uderilo, jak blesk z modrého neba. A že – bod dva – „budeme
hlasovat o odvolání obecní rady a aj starosty“ - Asi v „nem“ hrklo,
dyž to čul, šak čučel do prázdna, ják oprčená koza. Nikdo to asi už
ani nečekal, ale Březí má od teho letošního června nového starostu.
Ne, že by ten starý nic nedělal, šak slubem nic nepokazíš, ne? No,
ale asi si už nekeří všímli, že ináč sa toho zas tak moc nového v tej
dedine od posledných voleb nestalo a že by snád aj pre tých
obyčajných občanú bylo lepší, dyby tam ten „ogar“ už nezacláňal a
dal šancu iným, keří by pro tu dedinu aj chtěli neco užitečného
udělat.
Tož zdravíijú ťa
stařeček „pogáček“

Změny ve vedení obce
Jozef Pavlík byl odvolán
novým starostou Březí
byl zvolen ing. Petr Sýkora
K zásadní změně došlo 14. června letošního roku na
veřejném jednání Zastupitelstva obce, kdy přítomnými
zastupiteli, většinou hlasů a s okamžitou platností byli
odvoláni starosta, místostarosta a členové rady obce. Ve
funkcích tak skončili Jozef Pavlík jako starosta, František
Vykoukal jako místostarosta, Milan Štěpán, Aleš Bedřich a Marián Dačo, členové rady.
Novým starostou byl současně jmenován ing. Petr Sýkora, místostarostou Petr Kern - oba
jsou nově i členové rady obce. Dalšími členy rady byli zvoleni ing. Milan Dalajka,
Mgr. Věra Subotová a Aleš Bedřich.
Vedení obce se tedy ujal nový starosta, který nám pro Zpravodaj odpověděl na několik
otázek:
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Pane starosto, především gratulace ke zvolení. Proč jste se vlastně stal starostou, jaké máte
představy o funkci a jak vidíte novou práci a „starost“ o obec?
Nikdy jsem neměl ambice na takovouto funkci. Pracoval jsem jako konstruktér jednoúčelových
strojů, ta práce mě velmi bavila a doufal jsem, že u ní zůstanu až do konce mého produktivního
věku. Bohužel, nastala situace, kterou bylo nutné řešit, a tak jsem na žádost mých koaličních
přátel tuto funkci vzal. Nenarodil jsem se jako starosta, a tak jsem neměl vůbec žádnou
představu o tom, do čeho jdu.
Do konce řádného volebního období je něco málo přes rok. Na tak krátkou dobu si samozřejmě
nemohu dělat žádné plány, co vybudovat. Chtěl bych ale především usilovně pracovat na
uklidnění situace v obci a připravit určité projekty pro svého nástupce tak, aby se mohla naše
obec rozvíjet ke spokojenosti nás všech.
Hodně rozjitřená byla situace ohledně školy a školky, kdy skončil ředitel, začalo se politikařit
a nedařilo se vybrat jiného…
Chápali jsme vážnost stavu školních zařízení v obci a rychle jsme vše začali řešit. Realizovalo
se nové výběrové řízení, které bylo ukončeno jmenováním Mgr. Věry Zouharové do funkce
ředitelky školy. Moc bych si přál, aby se kádr školy opět stmelil a pracoval v klidu a pohodě
hlavně k prospěchu našich dětí. Podle mého názoru do školy politika nepatří.
A co je nového ve školních zařízeních nyní?
Podařilo se nám v krátké době vyřídit reklamaci zahrady mateřské školy, nevyřešenou
předešlým starostou víc než dva a půl roku od jejího vybudování. Do školy byl přijat na
pozici školníka pan Zdeněk Darda. Musím říct, že vzal svou práci od začátku velmi zodpovědně
a přeji škole, aby s takovým nasazením vydržel pracovat co nejdéle a potvrdil tak staré přísloví,
kdo je hned po řediteli nejdůležitějším zástupcem školy.
Začal jste starostovat a bylo to v době před otevřením koupaliště. Jak bylo připraveno na
zahájení sezony?
Hned na začátku své práce mě čekal k rozlousknutí těžký oříšek, co s koupalištěm. Na
koupališti sice nějaké přípravné práce probíhaly, ale zdaleka nebyly hotové, i když bylo již v
květnu podle dlouhodobých předpovědí počasí jasné, že červen bude hodně teplý. Na tomto
místě musím pochválit zaměstnance obecního úřadu, ať se jedná o pracovníky, jak se říká
"rychlé roty" nebo administrativy, že se mi snažili pomoci tuto situaci úspěšně vyřešit. Povedlo
se a provoz byl již zahájen. Jediná věc, co mi na tom vadí je, že z pětiset denních návštěvníků
koupaliště je pouze deset místních. Přesto jsem rád, když se jdu podívat na koupaliště a
promlouvám s turisty, že naše koupaliště chválí a je to možná jeden z důvodů, proč se do Březí
v budoucnu chtějí vracet. Jsem spokojen, že i bufet na koupališti funguje ke spokojenosti
návštěvníků. Jak se říká, mají vše pod jednou střechou - rekreaci i občerstvení. Musím zde také
připomenout obětavou práci pana Hýbla, který se nám stará o kvalitu vody v bazénech. S vodou
jsou spokojeni nejen plavci, ale také, co je neméně důležité, kontrolní orgány.
Dosavadní odběry vody zkušební laboratoří dopadly na výbornou.
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Problém měla obec také s kontrolami ohledně biokoridorů u obce, kdy minulému vedení
hrozily sankce a vracení dotací. Podařilo se vám vše uspokojivě vyřešit?
V prvních dnech mé funkce jsem byl postaven před skutečně vážný problém. Říkáme mu
"oplocenky" - tři lokality v okolí Březí, které mají sloužit jako biokoridory nebo krajinotvorné
prvky.
Problém se jmenoval "Vrátit poskytnutou dotaci" nebo se ještě pokusit situaci zvrátit ve
prospěch obce. Při jednáních se zainteresovanými institucemi vyplula na světlo různá fakta,
které asi nebude potřeba zveřejňovat. Uspokojivým výsledkem bylo, že když se nám
ve vymezeném čase podaří dát tyto lokality do akceptovatelného stavu, můžeme očekávat ze
strany poskytovatele dotace shovívavý postoj. Opět musím vyzdvihnout pracovníky "rychlé
roty", že se jim podařilo přijatelně připravit lokality do termínu kontroly.
Investiční život a rozvoj obce byl v poslední době pozastaven, v podstatě se nerozvíjela žádná
aktivita. Nehodláte to změnit?
Určitě! Obec nemůže stagnovat! Je třeba život občanům zlepšovat i ulehčovat a také měnit
vzhled Březí k lepšímu. Spolu se zastupiteli obce jsme co nejrychleji schválili smlouvy, které
jsou důležité pro další rozvoj výstavby rodinných domů v lokalitě Rybník, především budování
el. sítě. Další věc, kterou se nám podařilo dojednat, je projekt na obnovu chodníků kolem silnic
II. a III. třídy. Na tuto akci je možné žádat a obdržet až 85% dotací. Uzavřeli jsme smlouvu s
firmou Modrý projekt s.r.o., která by měla celou akci zaštiťovat od zpracování projektu, výběru
dodavatelů až po samotné řízení, kontrolu a kolaudaci stavby. V součinnosti se stavbou
chodníků jde i akce na položení vedení vysokého a nízkého napětí do země.
Firma E.ON jako dodavatel a investor celé akce zařadila tento projekt do investičního plánu na
rok 2018. S pokládkou el. vedení do země jsou spojeny i další akce, jako je vybudování nového
systému veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, rekonstrukce starých vysloužilých a
nevyhovujících části vodovodu a také zasíťování celé obce rozvody pro optické datové kabely.
To by mělo do budoucna řešit přenos vysokorychlostního internetu, telefonu, kabelové televize
a dalších služeb, jež moderní sdělovací sítě umožňují.
To vše má ale jednu negativní stránku, kterou vám nechci a nebudu zakrývat. Bude se muset
kopat a s tím budeme muset přečkat další období prachu a bláta na komunikacích. Jedno je ale
jisté, bez této akce bychom se stejně v budoucnu dál neobešli, a tak se alespoň můžeme těšit, že
to budeme mít brzy a snad vše najednou a dohromady konečně za sebou.
Za minulého vedení obce se také zastavila činnost na projektu rekonstrukce prodejny
Jednoty, kolem této akce nastalo velké ticho...
Vstoupili jsme do nového jednání se zástupci JEDNOTY o rekonstrukci nebo spíš zbourání a
stavbě nové prodejny. Přizvali jsme i architekta, aby byl nový kabát prodejny v souladu s
připravovanou studií modernizace návsi.
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A co další akce?
V průběhu července byla dokončena oprava obecního sálu. Jsou vyměněna okna, střecha na
přístavku a další drobnosti. Tuto akci od počátku zaštiťoval pan Milan Štěpán. Věnoval tomu
opravdu hodně času, až jsem měl někdy podezření, že ho to musí doopravdy bavit… Myslím,
že mu za to můžeme veřejně poděkovat. Samozřejmě nemohu zapomenout ani na pomoc našich
žen, hlavně z pěveckého sboru Studánka, které se velkou péčí věnovaly úklidu celé budovy. A
věřte, že tam práce bylo dost.
Zdá se, že obecní starosti převzal starosta „na plný úvazek“ a že se mu daří.
Pane starosto, přejeme vám do dalšího období pevné nervy a jen a jen samé úspěchy, které
obec i naši spoluobčané potřebují. Ať se vám daří.
Rozhovor připravil a za odpovědi poděkoval Mgr. Miroslav Kupilík

Další probíhající aktivity, chystané a nové projekty a plány v obci
Výstavba rodinných domků
Na konci roku 2016 probíhala realizace třetí ulice rodinných domků v lokalitě Rybník. Byl
hotový vodovod, elektrická síť NN a veřejné osvětlení. Udělal se dešťový a splaškový kanál,
plyn a silnice. V současné době dokončujeme propojení plynu a poté jeho kolaudaci. Na
Katastrálním úřadu musíme přepsat tyto plochy z orné na plochy komunikací, jinak to
komplikuje prodej stavebních parcel.
Připravuje se celkové zasíťování další, čtvrté ulice, kde je již položený vodovod. Zahájení prací
na jaře 2018.
Na zbývajících, posledních dvou plánovaných ulicích, se bude na podzim 2018 rozvádět
elektrická síť NN.
Chodníky
Probíhá jednání s firmou E.ON o položení nadzemního vedení NN do země. Tato akce se týká
spodní části vesnice a samotná realizace byla posunuta asi na rok 2020. Důvodem je, že minulé
vedení obce blokovalo prodej pozemků, které firma E.ON potřebuje na výstavbu trafostanic.
Obnovili jsme jednání o zasíťování NN lokality sklepů u rybníka. Realizace podzim 2018.
Změna územního plánu č.2
Roku 2012 byl vypracován Územní plán, za čtyři roky měla proběhnout jeho aktualizace.
V současné době chystáme podklady a žádosti pro změnu Územního plánu č. 2., které chceme v
září odevzdat na stavební úřad. Samotný proces schvalování atd. trvá zhruba rok až rok a půl.
Stočné (VaK vyúčtování, paušál pro ty co mají studny, smlouvy…)
Je připravená nová smlouva na likvidaci odpadních vod. Cena je stanovena na 41,80 Kč pro
tento rok. Tato smlouva řeší i uživatele, kteří používají vodu z vlastní studny. Na základě
odečtů spotřeby vody (VAK) se bude vyúčtovávat stočné – podzim 2017.

Žádáme zároveň občany, kteří ještě doposud nejsou na
novou kanalizaci připojeni, aby se připojili.
obecní úřad
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Na téma změna starosty v Březí
reagovali již některé okolní plátky –
viz také článek (vpravo) převzatý
z Břeclavského deníku, kde se oba
zmiňovaní pánové k nastalé změně
vyjádřili.
O rozhovor a jeho stanovisko jsme
požádali také člena Rady obce pana
Aleše Bedřicha

Řekl nám: Dál už to
s Pavlíkem prostě
nešlo…
Do voleb šel na kandidátce
spolu s Jozefem Pavlíkem, po
téměř třech letech však zvedl
ruku pro jeho odvolání. Proč?

Redakce Zpravodaje přinesla odpovědi na všechny důležité otázky
spojené se změnou vedení obce:
S jakými představami a cíli jste šel do komunálních voleb v naší obci?
AB: Neustále mi bylo podsouváno, že předchozí vedení, převážně z řady podnikatelů, pracuje
jen pro sebe a ne pro občany a obec. Vesnice byla rozdělena na dva tábory a chtěl jsem tuto
situaci alespoň částečně změnit. Naivně jsem si myslel, že to dokážu. Chtěl jsem se angažovat
hlavně v oblasti sportu, ale nejen ve fotbale. Vybudovat multifunkční hřiště pro všechny
zájemce o sport a všechny věkové kategorie. Myslel jsem si, že starosta pan Pavlík, pracující
v oblasti dotací, ještě zvýší finanční možnosti obce.
Proč se vaše představy a cíle nenaplnily?
AB: Zpočátku jsme se rozkoukávali a seznamovali s činností v obci. Rozjely se různé akce,
vždy však na poslední chvíli nebo poslední den možnosti získání dotací. Na všech schůzích
Rady jsme o všem neustále mluvili, ale nic nedělali. Kdybychom udělali polovinu toho, co jsme
chtěli udělat, byli by všichni občané spokojeni, ale bohužel. Navíc pan Pavlík pracoval jako
neuvolněný starosta. Na první ustavující schůzi slíbil, že od června příštího roku bude starostou
na plný úvazek – uvolněný. Uplynuly tři červny a slib nesplnil, prostě lhal.
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Co jste pro vaše představy a cíle dělal Vy?
AB: Po prvním roce jsem na každé Radě panu Pavlíkovi říkal, že to takhle nejde dělat. Lidé
jsou nespokojeni, není za námi vidět práce. Pan Pavlík nás však k žádné práci nepustil, vše chtěl
dělat a o všem rozhodovat sám. A úkoly, které měl od nás zadány, neplnil, i když si termíny
určoval sám. Např. smlouva pro občany na stočné. Proč teď budou platit občané až s ročním
prodlením? Protože pan Pavlík smlouvu nejen nevypracoval včas, ale navíc ji vypracoval i
velmi špatně.
Kdy jste se rozhodl pro radikální řešení?
AB: Čím více se prohlubovala naše nečinnost, tím více hádek vznikalo na schůzích Rady.
Potkával jsem občany Březí, kteří se pana starosty Pavlíka ptali, proč se nic nebuduje a nedělá?
Odpovídal jim, že za to mohou členové Rady. Byl jsem si vědom, že opět pan starosta Pavlík
lže. Že to tak není. A to mě utvrdilo v tom, že musí nastat změna. Za svým stanoviskem si
stojím a vnitřně jsem přesvědčen, že jednám správně. Toto moje rozhodnutí podpořili, i když až
po odvolání starosty, i někteří další členové naší koalice.
Redakce: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil v další práci pro naši obec.

Aktuálně
-

z mateřské školy, aneb ohlédnutí za koncem školního roku

První červnový týden byla naše školka plná barev, slavili jsme totiž den dětí. Každý den se nesl
ve znamení jiné barvy a soutěže. Navštívili nás místní hasiči, kynologický klub Kerberos a
opékali jsme špekáčky. Tento týden plný zábavy jsme završili návštěvou westernového
městečka v Boskovicích, kde se dětem moc líbilo. Hned u vchodu nás přivítal šerif, který nás
provedl celým městečkem. Po hledání pokladu a krmení zvířátek jsme se příjemně unavení a
plní zážitků vraceli domů. S koncem školního roku jsme se rozloučili na zahradě mateřské školy
v hawajském stylu. Děti si mohly zkusit namíchat koktejly, vyfotit se s kamarádem ve
fotokoutku, hledat poklad na pláži a z našich předškoláků se složením slibu stali školáci. Ale i
o prázdninách se ve školce pořád něco děje. Děti se mohou těšit do nově vymalovaných
barevných tříd a na opravenou zahradu. Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září.
Pěkný zbytek prázdnin přeje kolektiv Mš

-

návštěva „rodáků“

V sobotu 17. června navštívili naši obec bývalí rodáci Březí (do r. 1949 Prátlsbrun - německy
Bratelsbrunn). Po krátkém požehnání v kostele Jana Křtitele, kde je přivítal starosta ing. Petr
Sýkora a pan probošt Pavel Pacner, jsme se společně odebrali na hřbitov, kde jsme zapálili
svíčky u kříže a památníku rodáků, padlých ve II. světové válce.
Informace z obecní kroniky i současnosti vybrala Ludmila Řežábková
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Dějiny a historie
-

z obce a „radnice“ Březí

V posledním pravidelném výtisku zpravodaje č. 3 vydaném v roce 2014 jsme se dozvěděli, co
se událo v obci v roce 1982.
Nyní budeme pokračovat rokem 1983. Podle statistiky z kroniky se dozvídáme, že v obci je 436
domů, ve kterých žije 1392 občanů. Oproti minulému roku bylo o 9 domů více a počet občanů
vzrostl o 68 osob. Narodilo se 32 dětí, 18 děvčat a 14 chlapců. Dovíme se také, jaká se dětem
dávala jména. Převládala Aneta, Dominik a Daniel.
V tomto roce byl velký nedostatek dešťových srážek a tak vinou sucha byla menší úroda
broskví a meruněk. Ve vinicích byla sklizeň velmi dobrá a cukernatost dosáhla v průměru 19-ti
stupňů. Vinařské závody vykupovaly víno podle jakostních skupin. I. jakost za 12,60 Kčs za
litr, II. jakost za 11,00 Kčs a III. jakost za 8,00 Kčs.
ONV Břeclav poskytl naší obci finanční prostředky, které byly použity na opravu budovy
bývalé poradny, kde bude zřízena provozovna holičství a kadeřnictví, byla vybudována část
komunikace ke školce a chodníky v délce 150 m. byla provedena oprava a úprava vnitřní části
budovy MNV. Na koupaliště byla zakoupena čistička bazénových vod a vybetonovány čerpací
jímky. Do velkého bazénu byla brigádnicky položena dlažba. Započalo se s další výstavbou
komunikace na dnešní ulici Větrné a položena část chodníků v Kostelní ulici.
Mladí „svazarmovci“ si vybudovali klubovnu a dílnu ve staré hospodářské budově MNV,
upravili prostranství pro stánek prodeje zmrzliny a zbourali část budovy kina.
Sbor pro občanské záležitosti pod vedením Marie Kratochvílové, členky JZD, měl po celý rok
hodně práce. Slavnostně do života bylo přivítáno 26 dětí, vybaveno 7 občanských pohřbů. Pro
padesátníky a šedesátníky bylo připraveno pěkné posezení, na kterém zazpíval ženský pěvecký
sbor a účastníci tohoto setkání pak dlouho vzpomínali.
Zásobování obyvatel bylo po celý rok dosti dobré. Největším nedostatkem byla malá prodejna
potravin, která už nevyhovuje stálému přírůstu obyvatel obce. Vznikají tak fronty na zboží,
hádky mezi občany a různá nedorozumění.
Za prodané zboží byly v Jednotě tyto tržby:
-potraviny – vedoucí Alois Filip
-průmyslové zboží – vedoucí Antonie Dobiášová
-prodejna masa – vedoucí Leona Kořínková
-pohostinství – vedoucí Petr Grulich
-pohostinství U nádraží – vedoucí Božena Kadrnková
-prodej zmrzliny – Marie Wagnerová
-volně prodané noviny a časopisy celkem

1,268.357 Kčs.
3,265.000 Kčs,
1,183.322 Kčs,
1,978.950 Kč,
265.000Kčs.
81.126 Kč
109.860 Kčs.

Ve školním roce 1982 - 1983 navštěvovalo školu 265 žáků, kteří se učili v 11 třídách a
v jednom oddělení školní družiny.
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Pod vedením ředitele Miroslava Pokorného pracovalo ve škole 12 kvalifikovaných učitelů,
jedna vychovatelka bez kvalifikace, 4 provozní zaměstnanci a 2 kuchařky ve školní jídelně. Na
škole pracovalo celkem 8 zájmových kroužků.
Celoročně pracoval kroužek mladých rybářů, pěvecký, národopisný, technický, rozhlasový,
přechodně pak pěvecko-recitační, zdravotnický, střelecký a fotografický. Žáci se podíleli na
veřejně prospěšných pracích, především na úpravě školního dvora a pozemku, okolí školy a
koupaliště.
V tomto roce bylo v obci také pořádáno celkem 8 tanečních zábav: 5 plesů, pomlázková zábava,
zábava PPS, Štěpánská zábava. Tradiční hody pořádal Sokol. Místní zahrádkáři měli svou
výstavu vína 23. května. Výstavu ovocných a zeleninových jídel připravily pro rodiče žáků
z Březí a Dobrého Pole kuchařky školní jídelny.
Za uplynulý rok bylo v místní knihovně, pod vedením Boženy Fojtíkové, celkem 8.394
výpůjček knih.

Společenská kronika a kultura
Svá životní jubilea oslaví tito naši spoluobčané:
V měsíci září:
Foblová Alena
Minaříková Marie
Petrečková Jarmila
Čepera Bohumír

Křižáková Hana
Skalník Miroslav
Straková Františka

Grulich Petr
Kuba Bohumil
Koudela Karel

Huspeninová Olga
Tréšková Naděžda
Bartoš Bohumil

Kudynková Marie Šula Ladislav
Barátová Věra
Procházka Jiří
Horňáková Anežka Gráfová Alena

Nováková Marie
Veselý Miroslav
Větrovská Marta

V měsíci říjnu:
Kovařík Jiří,
Řádková Věra,
Fišerová Marie

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, ať se ještě dlouho těší v kruhu svých blízkých dobrému
zdraví a celkové spokojenosti ze života.
SPOZ (KK)
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Knihovna 2016/2017
Burza vyřazených knih
Obecní knihovna oznamuje, že celé září bude v knihovně probíhat burza vyřazených knih
(otevřeno v souladu s výpůjční dobou knihovny). Přijďte si udělat radost koupí pěkné knížky za
symbolickou cenu. Velký výběr: dětské knížky, beletrie pro dospělé, detektivky, naučná
literatura a jiné.
Provozní doba:
Středa 8:00 – 12:00 hod a 15:00 – 18:00 hod
Pátek 15:00 – 18:00 hod
Čtenáři také mohou navštívit naše webové stránky: http://www.knihovnabrezi.webk.cz/
nebo facebook: https://www.facebook.com/knihovnabrezi/. Kde se mohou dozvědět
informace o novinkách, akcích v knihovně atd.
Knihovnu mohou čtenáři navštívit nejen za účelem výpůjčky knih, ale i posedět v příjemném
prostředí u kávy nebo čaje.
Momentálně probíhá v knihovně

BALENÍ KNIH A UČEBNIC
formát A5 a menší 3,- Kč
formát A4 a větší 5,- Kč

OBECNÍ KNIHOVNA BŘEZÍ

Něco k činnosti knihovny:
Registrovaných čtenářů bylo 156
Knihovnu navštívilo v roce 2016 – 2738
návštěvníků.
Internet využilo – 692 osob
Výpůjček celkem- 2872

www.knihovnabrezi.webk.cz
www.facebook.com/knihovnabrezi
obecni_knihovna.brezi@seznam.cz
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Nejžádanější tituly 2017:
Dospělí:
1. Dominik Dán – Nestydaté neviňátko
2. Irene Kelly – Matčiny hříchy
3. Jennifer L. Armentrout – Seznam mrtvých
Děti:
1.
2.
3.

Bárbie na maškarním bále
Satan J. Maas – Dvůr trnů a růží
Zuzana Pospíšilová – Hasičské pohádky

Nejlepší čtenář roku: na začátku roku vyhlašujeme nejlepšího čtenáře za uplynulý rok.
Jako čtenář roku je vyhodnocen ten, kdo je pravidelným návštěvníkem knihovny a za uplynulý
rok přečetl nejvíce knih, tento pilný čtenář potom dostane knihu.
Nejlepší čtenář roku 2016:
1. Trysková Květa
2. Židelová Marie
3. Veverková Vlasta
4. Pouzarová Ludmila
5. Deáková Anastázie

6. Kornhäuserová Gabriela
7. Kašparová Petra
8. Minařík Petr
9. Komárek Karel
10. Demková Helena

Akce knihovny v roce 2017:
Malovaní na textil
V pátek 7. 7. 2017 proběhla v knihovně akce
Malování na textil. Malovalo se na tašky a trička.
Malovaly se mandaly, květiny pod.
Pasování prvňáčků 2017
28. 3. 2017 proběhlo v knihovně již tradiční pasování prvňáčků do Rytířského řádu čtenářů.
Prvňáčci byli nejprve pasováni do Rytířského řádu čtenářů, pak si každý jako správný rytíř
nakreslil svůj erb.
Návštěva žáků základní školy
Ve dnech 28. 3. – 31. 3. 2017 navštívili knihovnu žáci 1. - 5. třídy základní školy. S dětmi
jsme si povídali o knihovně, knihách, orientaci v knihovně a učili se vyhledávat v on-line
katalogu. Potom plnily zábavné úkoly. Doufám, že se jim v knihovně líbilo a brzy nás opět
navštíví.
Velikonoční tvoření - malování kraslic voskem
V sobotu 26. 3. 2017 se uskutečnilo v knihovně
Velikonoční tvoření. Tentokrát jsme si vyzkoušeli
malování voskem.
Ze začátku se vyskytlo i několik „křáplých“ vajec,
ale posléze se umělecká tvorba rozjela.
JK obecní knihovna
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Pěvecký sbor Mužáci a Studánka
V současné době má soubor Mužáci, který vede pan Jan Stiburek 16 členů, z toho z Březí
je 6 členů, 2 z Dobrého Pole, 1 z Perné, 1 z Dolních Dunajovic, 1 z Bavor, 2 ze Sedlece, 2
z Mikulova a 1 z Hrušovan n/J. Soubor se pravidelně schází každý čtvrtek na zkoušce.
Některé akce kde jsme mohli a kde ještě můžeme letos naše pěvecké soubory vidět i slyšet?
-Mužáci

-Studánky

Leden -pohřeb
Střelec Bohumil - aktivní člen mužského sboru
-Březí - Guláše
Březen -pohřeb
Machálek Antonín -aktivní člen mužského sboru
-Mikulov – výstava vína
Duben -Perná - výstava vína
-Otevřené sklepy Březí a Perná
-Pavlov - výstava vína
-Hrušovany n/J - výstava vína
Květen -Bulhary – sečení trávy
-Březí – otevřené sklepy
-Dobré Pole – pohřeb
Červen Mikulov – festival mladých vín a otvírání sklepů
Kovářov-Folklorní festival v Kovářově u Orlíku – dvoudenní vystoupení, druhý
den jsme zpívali v kostele. Sklidili jsme velké ovace za píseň „Madona“

Červenec -Březí

setkání pěveckých souborůJako každý rok se uskutečnil 11. ročník zpívání pěveckých sborů, což považujeme
za velmi zdařilé, setkalo se devět souborů. Slyšeli jsme samé pozitivní ohlasy, jak
od účinkujících, tak i od diváků. Tímto bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu
jak za peněžitý dar, tak i za zajištění ozvučení. Také moc a moc děkujeme všem
sponzorům. Vinařům za víno a ostatním za peněžitou podporu.

Srpen

-Mackovice-hody
-Bavory-hody
-Mikulov -slavnosti vína
-Folklorní slavnosti „Trnava“

Září
Vinobraní Mikulov
Vinobraní Novosedly
Troskotovice (hody)
Dobré Pole

Foto je z folklorního festivalu v Kovářově u Orlíku
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Sním si
svůj
sen o

I takové sny jsou … aneb přání mladých maminek v lokalitě novostaveb
„U Rybníka“
…………. O čem občas sníme v nové lokalitě U Rybníka? Zdá se mi o obci, ve které léta bydlím
a představuji si, jak by mohla vypadat ….. - lavičky lákající k posezení pod stinnými stromy dětské hřiště a okolí osázené zelení, - odpadkové koše rozmístěné po obci, chodníky a ……… a
…. v první řadě také informovanost občanů.

Prioritou by měla být komunikace vedení obce Březí s obyvateli. O akcích plánovaných, ale
i již uskutečněných se můžeme dočíst ve Zpravodaji, ale lidé by chtěli být informováni hlavně
o každodenních událostech (např. změna otevírací či ordinační doby …). V dnešní době
internetové a mobilní komunikace je rozhlas překonaný. V současnosti obecní rozhlas
informuje neaktuálně a ne o všem. Nejde slyšet všude a hlavně … člověk nemusí být v době
hlášení doma! Všechna hlášení (místního rozhlasu a aktuality) by mohla být zveřejněna
na stránkách obce a měla by být možnost je zpětně dohledat, což v současnosti chybí.
Co s tím? V některých městech (Valtice, Mikulov) funguje zasílání aktuálních novinek a zpráv
pomocí SMS, což by asi mohlo být pro naši malou obec finančně náročné. Ale zasílání
informací pomocí e-mailu už by snad mohlo být reálné a schůdnější. Nebo v některých obcích
mají zřízenou facebookovou stránku (Novosedly, Dolní Dunajovice), která slouží ke stejnému
účelu, tj. k aktuální informovanosti občanů o dění v obci.
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Vzhledem k rychle rostoucí výstavbě nových rodinných domů v lokalitě U Rybníku je již také
potřeba dořešit přístup k tomuto místu. Chybí chodník od novostaveb směrem na ulici Hlavní
(po Družstevní ulici). A co bezpečnější cesta k nádraží? Z ulice Javorové na ulici Nádražní
kolem bývalých kasáren?
Co takhle odpadkové koše rozmístěné po obci (nejen na psí exkrementy)? Samozřejmostí by ale
mělo být i jejich pravidelné vyvážení a uklízení, aby to nebylo jako na cyklostezce, kde jsou
barely neustále přeplněné a odpadky se pak válí po zemi. Pokud je ovšem nevyveze ochotný a
aktivní důchodce.
A možná ……….. někdy, až ve vzdálené budoucnosti sním o novém sběrném dvoře s výdejem
rozložitelných sáčků do košů na bioodpad.
☺ md

Staráme se o Váš odpad

ISNO (Inteligentní systém nakládání s odpady)
Je systém, který má primárně za úkol podpořit recyklaci odpadů a tím snížit množství odpadů,
které budou ukládány na skládky, případně energeticky využívány ve spalovnách.
Inteligentní systém nakládání s odpady umožňuje domácnostem zejména pohodlně třídit
komunální odpady – systém svozu door-to-door, ale i občany „odměnit“ stanovením výše slev
na poplatcích za odpady podle toho, jak vysoká je jejich produkce. Třídění odpadů je díky
ISNO stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem.
Domácnosti, které jsou zapojeny v systému a poctivě třídí odpad, mohou dosáhnout snížení
výše tohoto poplatku až o 70%. (např. roční poplatek ve výši 500 Kč/osoba – 350 Kč (70%
sleva) = 150 Kč výše ročního poplatku po slevě). Výši poplatku a slev stanovuje obec a je
upravována závaznou vyhláškou dané obce.
Jak se přihlásit do systému ISNO?
Pro zapojení do systému třídění a tím zajištění možnosti ovlivnění výše poplatků za odpady je
nutné kontaktovat ISNO poradkyni p. Lucii Rážovou, telefonicky na tel. č. 736 516 020, nebo
na adrese STKO, spol. s r.o., Brněnská 1090/65, Mikulov.
Přihlášením občana do systému je vytvořen jeho „odpadový účet“. Je důležité v tomto účtu
provést počáteční zápis údajů o stanovišti, osobách zúčastněných v systému a tyto údaje
následně udržovat v aktuálním stavu. Jedná se zejména o aktualizaci počtu osob zapojených do
systému na daném stanovišti nebo změnu čísla čipového kódu při výměně za poškozený vlivem
nešetrného zacházení nebo vlivem klimatických podmínek.
Všechny svážené nádoby jsou těmito čipy označeny a automaticky se načítají při „vyklopení“
nádoby do svozového vozu a tato data jsou uložena v databázi.
Tím vzniká informace o tom, kolik která domácnost odevzdala odpadů a jakého druhu. Vždy po
uzavření čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domácnostem připíší bonusy podle celkového
objemu a poměru tříděného a směsného odpadu.
Březácký zpravodaj 1/2017
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Nádoby na tříděný odpad si mohou občané vyzvednout u pověřeného pracovníka obce a mohou
se tak zapojit do systému.
.

Přehled tříděného odpadu v obci Březí:
PAPÍR

PLAST

r. 2015

34,159951 t

32,900964 t

r. 2016

36,434555 t

31,791059 t

od 1. 1. - 30. 6. 2017

16,002284 t

14,571457 t

Pro oživení opakujeme povinnosti občana v rámci systému ISNO
Vzhledem k tomu, že dochází neustále k nedorozumění ohledně slev a celého systému ISNO,
rozhodli jsme se, že v několika bodech shrneme základní podmínky, jak dosáhnout slevy
v rámci třídění:
1. založit si prostřednictvím Obce nebo přímo v kanceláři STKO u ISNO referenta svůj
odpadový účet.
2. důsledně vyplnit registrační formulář a potvrdit inventuru stanoviště na
www.mojeodpadky.cz - což obnáší kontrolu osob, které na daném stanovišti třídí a nádob do
kterých odpad odkládáte.
Inventuru osob i nádob je potřeba udělat také při jakékoliv změně a následně alespoň 1x ročně,
aby výsledná sleva z poplatku co nejvíce odpovídala skutečnosti.
3. začít odpovědně třídit odpad do nádob k tomu určených a snažit se předcházet vzniku
odpadů.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plast, BIO) jsou opatřeny čipem na její zadní straně ve spodní
části mezi kolečky.
U papíru a plastu je čip ve formátu: STKO00011111.
U BIO je čip ve formátu: STKO00002222.
Nádoby na směsný odpad jsou opatřeny 5místným čárovým kódem a to z boku nádoby.
Bližší informace o systému ISNO najdete ve Vyhlášce Obce, v které produkujete odpad, nebo
na stránkách www.stko.cz nebo se můžete obrátit na ISNO referenta v kanceláři STKO spol.
s r.o. Mikulov a to na paní Lucii Rážovou.
Případné reklamace ohledně výše slevy, nebo chybně evidovaných vývozů budeme s Vámi rádi
řešit v řádném termínu uvedeném ve Vaší Vyhlášce.
Děkujeme, že třídíte a těšíme se na spolupráci s Vámi.
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Něco ze sportu
-

činnost klubu RC Březí

Krátce k loňskému roku. Závodníci našeho klubu prokazovali i v roce 2016 skvělou
formu, kterou zúročil slovenský zástupce Adrian Uhrík v další titul mistra České republiky.
Adrian také ovládl seriál závodů o takzvaný „Moravské koštéř“ a svoji vynikající formu
potvrdil třetím místem na mistrovství Evropy ve Francii. V loňském roce se v Březí jely
celkově čtyři volné závody a dva závody mistrovství ČR. Klubu se také podařilo realizovat
novou přípojku proudu přímo z trafostanice do prostoru depa a tím nahradit již nevyhovující
připojení z kabin. Toto nové připojení je dimenzováno s reservou, takže se může v budoucnu
použít i k jiným účelům.
V letošním roce 2017 se u nás již odjela čtyři klání mistrovství ČR a na závěr letošní
sezony nás čekají ještě dva volné závody a to 30.9 a 1.10. Jarní volné závody byly kvůli
špatnému počasí zrušeny. Letos má našlápnuto na zisk titulu další náš jezdec a to Jaroslav
Prokeš z nedalekých Valtic. Již šestkrát stanul na nejvyšším stupni a jen dvakrát byl poražen.
Nebude to mít ale jednoduché, druhý v pořadí, patnáctiletý talent Martin Kraus z klubu Praktik
České Budějovice, který nedávno skončil čtvrtý na Mistrovství Evropy v Anglii, se jistě bude
snažit Jardovi cestu k titulu co nejvíce znepříjemnit.
V současné době prochází trať v Březí částečnou rekonstrukcí.
Jan Žďárský

-

kalendář podzimních zápasů TJ Sokol Březí

MUŽI A podzim 2017
13.8.2017 16:30 Kostice

Březí

20.8.2017 16:30 Březí

Podivín

27.8.2017 16:30 Hlohovec

Březí

3.9.2017 16:00 Březí

Šitbořice

9.9.2017 13:00 Březí

Přibice

17.9.2017 15:30 Moravská Nová Ves

Březí

24.9.2017 15:30 Březí

Tvrdonice

30.9.2017 15:00 Hustopeče

Březí

8.10.2017 15:00 Březí

Moravský Žižkov

15.10.2017 15:00 Velké Němčice

Březí

22.10.2017 14:30 Březí

Lednice B

29.10.2017 14:00 Strachotín

Březí

4.11.2017 14:00 Březí

Hrušky

11.11.2017 14:00 Březí

Kostice
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MUŽI B podzim 2017
19.8.2017 16:30 Březí B

Pouzdřany

27.8.2017 16:30 Perná

Březí B

2.9.2017 16:00 Březí B

Bavory

9.9.2017 16:00 Březí B

Přibice B

17.9.2017 15:30 Pavlov

Březí B

1.10.2017 10:00 Cvrčovice

Březí B

7.10.2017 15:00 Březí B

Dolní Dunajovice

15.10.2017 15:00 Pohořelice B

Březí B

ŽÁCI OP PODZIM 2017
3.9.2017 13:00 Březí

Hlohovec

10.9.2017 13:00 Březí

Podivín

17.9.2017 13:30 Valtice

Březí

24.9.2017 13:00 Březí

Zaječí

30.9.2017 14:00 Velké Pavlovice

Březí

8.10.2017 13:00 Březí

Velké Němčice

15.10.2017 12:45 Perná

Březí

21.10.2017 13:00 Březí

Pouzdřany

29.10.2017 11:00 Nikolčice

Březí

PŘÍPRAVKA PODZIM 2017
3.9.2017 10:00 Březí

Velké Němčice

10.9.2017 10:00 Březí

Zaječí

17.9.2017 10:00 Krumvíř/Klobouky

Březí

24.9.2017 10:00 Březí

Pohořelice

1.10.2017 10:00 Vranovice/Ivaň

Březí

8.10.2017 10:00 Březí

Velké Pavlovice

15.10.2017 10:00 volný los

Březí

22.10.2017 10:00 Březí

Novosedly

29.10.2017 10:00 Bořetice

Březí
Zdroj PM
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sportovní klub stolního tenisu Březí oznamuje,

že na podzim tohoto roku připravuje zahájení činnosti klubu. Zveme tím všechny
zájemce o tento sport, kteří by jej chtěli provozovat na úrovni rekreační, závodní či při
práci s dětmi.
Bližší informace podá Rudolf Dobiáš mob. +420 603 889 770

Myslivecké sdružení Artemis
Z příspěvků aktivních funkcionářů sdružení k jeho činnosti.
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás seznámit v krátkosti s programem našeho Mysliveckého sdružení Artemis
v k.ú. Březí. Po převzetí honitby v roce 2015 jsme dali možnost myslivcům mladším i starším
podílet se na myslivecké činnosti. Podmínkou byla aktivní činnost, ať již spojená s loveckou
aktivitou, či brigádnickou činností. Tito myslivci byli obeznámeni s naším plánem tuto honitbu,
vyhlášenou dříve vysokými stavy drobné zvěře, pozvednout nad stávající úroveň. Chceme, aby
laťka péče o zvěř, nastavená dřívějším nájemcem honitby, byla nejen vyrovnána, ale i
překročena. Stav klesající populace drobné zvěře a nastávající vzestup zvláště zvěře černé je
bohužel v celé republice. Mnozí z vás si jistě vzpomenou na koroptve, či křepelky v hojném
počtu, bohaté výřady zajíců a bažantů na honech. Někteří si vzpomenou i na odchytávání zajíců,
ať již jako školáci či dospělí a jejich následný prodej převážně do Francie.
Opravili jsme a vybudovali zásypy, krmelce či jiná myslivecká zařízení, nakoupili betonové
napáječky, které pravidelně doplňujeme a tím pomáháme přežít nejenom lovné zvěři přes
abnormálně horká léta.
Do zazvěření honitby investujeme každoročně nákupem cca 400 bažantů a 100 koroptví, které
vypouštíme ve formě kuřat s adoptivními kvočnami. Přežití máme 60 – 70 %. S tímto
vypouštěním jsou již dobré zkušenosti z Mikulova a podmínky v Březí jsou lepší zejména
z důvodu více políček a nekosených luk a výběru správné lokality. Na výsledky naší práce se
jezdí dívat i organizace z jiných částí republiky či účastníci sokolnických seminářů. Jsme jedni
z mála na okrese, kteří se snaží tuto činnost dělat. Jsou obce, kde bažanty a zajíce již vůbec
nestřílí, nebo jen symbolicky. Chtěl bych zdůraznit, že to neděláme kvůli masu, ale kvůli pocitu,
že přírodě něco dlužíme. Do budoucna bychom chtěli zakládat více remízků či intenzivně
neobhospodařovaných porostů, které vytváří nejen úkryt pro zvěř, ale zejména potravní
rozmanitost.
Již pravidelně pořádáme brigády na úklid okolí obce, myslivecké plesy a zábavy.
Minulý rok jsme ve spolupráci s organizacemi DDP, Přáteli dobré zábavy, Kerberos, vinaři
Březí, školou Březí, obec Březí, hasiči Březí, hostinec U Ciboušů jednotlivci jako Martin
Bedřich, Víťa Kadrnka, Dalibor Polášek, Ladislav Bravenec pořádali v sále akci „ Guláše“.
Výtěžek celé akce v hodnotě 21 000 Kč jsme předali do ZŠ a MŠ v Březí.
Rádi vás všechny na naších dalších akcích uvidíme.
Jsme přesvědčeni, že i v 21. století má myslivec, a to zvláště na vesnicích, nezastupitelnou
úlohu ať již při tlumení škodné, vyrovnávání normovaných stavů zvěře či péče o přírodu.
Doufáme, že i pro vás, kteří se zatouláte do přírody kolem Březí, ať již na vycházce či na kole,
bude tento pohled nad rozmanitostí a počtem zvěře radostný i v budoucnu.
Rudolf Dobiáš, předseda Mysliveckého spolku Artemis Březí
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Chtěli bychom vás také ujistit, že nejsme myslivci jenom proto, abychom stříleli vaše psy nebo
kočky, ale že je potřeba vzájemné spolupráce a tolerance k oboustranné spokojenosti jak naší,
tak i zvířat či zvěře.
Věřím, že budeme v revíru dodržovat platné zákony a že se budeme k té naší přírodě chovat tak,
jak se sluší a vážit si jí, neboť je jí čím dál méně. Škodná a zvěř škodící myslivosti vysoko
překračuje únosné stavy a stavy drobné zvěře “hlavně bažantí“ jsou na okraji minima. Proto se
my myslivci budeme snažit a věřím, že i s vaší pomocí být tímto směrem co nejvíce nápomocni
a to jak ohleduplností, tak i pořádkem v revíru.
Na závěr bych vás chtěl upozornit, že v případě problémů čí nálezů nemocné nebo uhynulé
zvěře se můžete obrátit na moji osobu.
S pozdravem „Lesu zdar“,

myslivecký hospodář, Jaroslav Zajíc, Mládežnická 349, Březí

Letos proběhla již třetím rokem úklidová akce, kterou organizovalo Myslivecké sdružení
Artemis. Tato akce se týkala úklidu ve větrolamech, svodnicích, remízcích a jejich okolí.
Akce probíhaly ve spolupráci s organizacemi „DDP, Kerberos“, Obecním úřadem Březí a
dobrovolnými brigádníky z řad občanů a dětí (letos celkem 54). Přesto, že se tato akce koná
opakovaně na stejných místech, i tak byly výsledkem 3 traktorové vlečky plastů, skla, železa a
dalšího materiálu, který má končit na skládkách, popřípadě v kontejnerech na sběrných dvorech,
ale v žádném případě by neměl být nezodpovědnými lidmi vyvážen do přírody. Jenom pro
zajímavost, prvním rokem se jednalo o 7 traktorových vleček.
Akce budeme další rok opět organizovat – termín vyhlásíme v dostatečném předstihu.
Poděkování patří všem „uklízečům“ za jejich výkon.
Ing. Vlastimil Mihalík, honební starosta k.ú. Březí

A na závěr –
je tu ještě pozvánka
na vystoupení našich

„březáckých elegánů“
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