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Dobrý den sousedé,
díváte se na čtvrté a taky poslední číslo zpravodaje roku 2012. Než jej
prolistujete a začtete se do některých článků, dovolte mi malé ohlédnutí za
událostmi, které kolem nás proběhly. Určitě mně dáte zapravdu, jak se obec za
poslední roky probudila. Není to vidět jen na měnící se tváři – oprava budovy
obecního úřadu, fary, areálu pohraniční roty a také přípravy obytné zóny u rybníku.
Já mám na mysli především rozvoj kulturního života.
Během roku jsme měli možnost navštívit spoustu akcí počínaje Fašankem, tradičním
Koštem, v létě Pivobraní a Hody, koncem léta fotbalové kláni Uliček, Setkání
pěveckých sborů, pro děti byl uspořádán Pohádkový les a v poslední části roku
Babské hody, Setkání seniorů a Posezení u cimbálu. Pravděpodobně jsem na
některou akci zapomněl, což mi snad prominete, důležitější je skutečnost, že za
všemi těmito akcemi je spousta hodin příprav a práce hrstky nadšenců. Je fakt, že si
většinou ani neuvědomíme, co všechno musí někdo udělat a zařídit, než je ta či ona
akce připravena.
Proto si dnes dovolím jménem všech diváků a návštěvníků těmto obětavým lidem
vzdát za jejich práci hold. Nemohu všechny jmenovat, to by byl hodně dlouhý
seznam, přesto si neodpustím alespoň jedno jméno vyzdvihnout. Je to paní Ludmila
Řežábková, která je hnacím motorem a hlavním organizátorem mnoha akcí. Mne
samotného neustále překvapuje, odkud bere pořád tolik energie a nápadů. Je nám
velkým vzorem a já si přeji a připouštím, že je to tak trošku sobecké, aby jí ta
obrovská síla a víra v dobro lidí vydržela ještě hodně dlouho.
Před námi je zbytek měsíce prosince. S tím se pojí tradice staré několik tisíc let.
Lidé se setkávají a přejí si hodně dobrého. Já si myslím, že je načase proměnit přání
ve skutečnost a chovat se k sobě přátelsky a s láskou nejenom během Vánoc a
Silvestra, ale hlavně po čas celého roku.

S přáním hodně štěstí a zdraví v roce 2013
za redakci zpravodaje Ing. Petr Sýkora
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Informace z obecního úřadu
Lokalita RD Rybník
Dokončeno bylo veřejné osvětlení v ceně 700 000 Kč, 35 parcel kompletně
připravených, 10 budoucích parcel je zatím bez svítidel, pouze postaveny stožáry.
Dodělají se v další etapě.
Realizovány sítě nízkého napětí, připraveno 52 stavebních pozemků, dalších 14
bude nachystáno do 30.října 2014. Finanční podíl obce je 835 000 Kč.
Chystá se prodej PZ firmě RWE. Po zmiňované sanaci vrtu se ještě musí
zkolaudovat silnice a kanály. Výstavbě rodinných domů to však nebrání.
Čistička odpadních vod (ČOV)
Firma VHS připravila staveniště a během listopadu byly zahájeny práce. V rámci
informovanosti ohledně přípojek na ČOV se v lednu 2013 chystá setkání s občany
Březí, kde budou seznámeni s průběhem stavby.
Odvodňovací kanály
Stavební práce na odvodňovacích kanálech (záchytné příkopy) byly dokončeny.
Výborná byla spolupráce zvláště s Pozemkovým úřadem Břeclav a s firmou
Ekostavby, kdy se během stavby vyřešilo mnoho nedostatků v projektové
dokumentaci.
Budova Obecního úřadu
Fasáda byla již dokončena začátkem listopadu, cena činila celkem 2 900 000 Kč, z
toho dotace 1 350 000 Kč. Interiér budovy bude realizován do konce letošního roku.
Novinky
Chystá se II. Etapa-byty kasárna, realizace do podzimu 2013
Bude provedena část nového vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení na ulici
Lesní - připojení nového RD.
U koupaliště se staví nová trafostanice pro nové 3 RD a připojení ČOV, včetně
vedení nízkého a vysokého napětí.
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V rámci výstavby ČOV se zrekultivuje poslední černá skládka v obci v prostoru
bývalého ZD - naproti vrátnice. Vedení obce důrazně upozorňuje občany na zákaz
vyvážení jakýchkoliv odpadů, včetně stavební sutě, k rybníku. Dovážet se sem může
jen zemina.
Úhrada obecních poplatků
Do konce roku je možné uhradit poplatky za sběr komunálního odpadu a poplatky
za registraci chovu psů.
Návrh úpravy dopravy v obci
Dopravní situace v Březí není složitá, přesto je několik míst, které jsou nepřehledné
a obzvlášť nebezpečné. Každým rokem se počet aut a jiných dopravních prostředků
na silnicích zvyšuje a proto nemůžeme předpokládat, že by se bezpečnost provozu
v ulicích obce sama zlepšila. Z hlediska bezpečnosti se jeví nejkritičtějším místem
křižovatka u obecního úřadu na ulici Mikulovská a dále křižovatka ulic Mikulovská,
Na Štěrkách, Pohraniční a U Školky. Křižovatky byly nedávno vybaveny novými
zrcadly, to určitě přispělo ke zlepšení orientace řidičů. Přesto zůstávají tyto uzly
velmi nebezpečnými a je nutné dbát při jejich průjezdu zvýšené opatrnosti.
V souvislosti s opravou a zateplením fasády budovy obecního úřadu je průjezdnost
křižovatkou ještě více omezena.
Během oprav budovy obecního úřadu byl provoz obcí upraven. Změna dopravy
trvala několik měsíců a tak jsme si mohli v praxi vyzkoušet, co přinese pozitivního a
co negativního. Na základě těchto zkušeností vám předkládáme návrh úpravy
dopravy v obci.
Než proběhne další jednání s nadřízenými dopravními orgány, rádi bychom
k tomuto problému znali názor veřejnosti. V průběhu měsíce ledna uspořádáme
veřejnou anketu, kde budou občané Březí moci vyjádřit svůj názor. Očekáváme, že
se ankety zúčastníte v co největším počtu a budete situaci hodnotit hlavně z pohledu
zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Pro názornost předkládáme mapku s
uvažovanými úpravami dopravy v obci Březí.
Obecní úřad Březí
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Rozhovor s ředitelem základní školy
„Škola spojuje veřejnost přes své děti. Má učit, vychovávat, zajistit rovný
přístup všem, ale politiku nechat politikům“, říká ředitel Mgr. Jiří Staša.
„Vztah s obcí je otevřený a korektní“
Již více než rok působí ve funkci ředitele naší školy Mgr. Jiří Staša. Pochází
z Ostravy, kde vystudoval Pedagogickou fakultu obor fyzika a základy průmyslové
výroby. První čtyři roky učil v malém městečku na severní Moravě, v roce 1981 se
přestěhoval do Drnholce, kde učil hlavně fyziku, vystudoval výchovné poradenství a
byl výchovným poradcem. V roce 1990 byl jmenován zástupcem ředitele. Mnoho let
byl svazovým inspektorem bezpečnosti práce pro několik okolních okresů, což mu
umožnilo poznat mnoho škol a tyto zkušenosti mohl přenést i do práce ředitele školy
v Březí. Navíc, střední technické vzdělání a fyzika mu umožňují dobrou orientaci i
v problémech hospodárného provozu školy. Mgr. Jiří Staša poskytl našemu
Zpravodaji rozhovor.
Pane řediteli, při nástupu jste si dal za úkol zvýšení počtu žáků a otevření se
veřejnosti…
Financování školy ze státních prostředků na platy pedagogů se odvíjí od počtu žáků.
Chybějící prostředky musí doplatit zřizovatel, tedy obec. Po zjištění, že někteří žáci
chodí do okolních škol z různých důvodů, jsem si položil otázku proč? Odpověď mi
dali rodiče, kteří mě v počátku mého působení navštívili ve škole. Nebylo jich málo
a jsem velmi rád, že se tak stalo, protože urychlili proces změny chování školy
k veřejnosti. Oprávněné podněty rodičů jsem řešil v co nejkratší době, ostatní jsem
se snažil vysvětlit. Protože škola je jedním ze středobodů Březí, stojí obec peníze,
ale zároveň spojuje velkou část veřejnosti přes své děti na společných akcích školy,
považuji za velmi důležité, aby byla veřejnost informována o dění ve škole a
případně se spolupodílela na akcích školy. Součástí informovanosti jsou webové
stránky školy, které postupně vylepšujeme.
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Jaké se tedy vytvářejí podmínky, aby děti neodcházely do jiných škol?
Tady vidím dva hlavní problémy. Jednak vybavení školy a druhý kvalita a efektivita
výuky. Vybavení je „jen“ otázka peněz, tedy je možno řešit rychle, ale zkvalitnění
výuky je časově náročnější. V loňském školním roce, z projektu EU Peníze školám,
jsme vybavili učebny projekční technikou a byla nakoupena výpočetní technika.
Nelze si pod tím představit, že do školy dorazily finanční prostředky a škola
nakoupila, ale učitelé musí vyrobit sady digitálních učebních pomůcek, které
podléhají kontrole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a pak
teprve nakupovat. Významnou pomocí obce se vybudovala neexistující učebna pro
odborné předměty a zcela se zrekonstruovala učebna výpočetní techniky, kde
následně proběhlo testování žáků 5. a 9. třídy Českou školní inspekcí (ČŠI).
Zkvalitnit a zefektivnit výuku nelze tak rychle, jak nakoupit počítače, ale
nastavením určitých podmínek, motivací, vzděláváním a kontrolou dochází
k pozitivním změnám. Upravili jsme si náš školní vzdělávací program, aby lépe
vyhovoval potřebám vzdělávání, učitelé si zvyšují odbornost v akreditovaných
kurzech.
Jak vlastně funguje vztah obec a škola, kolik škola dostává dotací (na co je
používá)? Vztah obce a školy je otevřený a korektní, škola sestavuje návrh rozpočtu
a obec upraví a schvaluje. Škola předkládá průběžně čerpání a nepředpokládané
výdaje (havárie) řeší s obcí. Rozpočet kryje provoz školy a malou část mezd.
V loňském roce jsem postupně zrušil veškeré nevýhodné smlouvy a změnil
dodavatele služeb. V letošním roce dostala škola (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) od obce
2 878 900 Kč. Z toho jde 1,2 mil. na platy s odvody a zbytek na provoz, ve kterém
jsou hlavní položkou energie. Zde se opět vracím na začátek, kde jsem uvedl vztah
mezi počtem dětí a finančními prostředky od státu. V letošním roce nám přibyli 4
žáci ve škole a 7 ve školce. To by se mělo projevit pozitivně v rozpočtu na další rok.
Ale tady je třeba zmínit, že stát šetří, kde se dá, školství nevyjímaje. V letošním roce
nám z 5,7 mil. na platy stát vázal (ubral) 2,15% . To už je nepřehlédnutelná částka.
V současné době proběhla rekonstrukce regulace vytápění školy, která byla zcela
nefunkční a byla nahrazena moderní automatikou, což by mělo přinést další
významné úspory za energie.
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Jak se projevilo sloučení ZŠ a MŠ?
Sloučením základní školy s mateřskou školou se na vedení školy přenesly
dlouhodobě neřešené problémy v mateřské škole. Z hlediska úspor administrativních
výdajů, personálního propojení a větší provázanosti školy a školky je to výhodné.
Dočasným zvětšením kapacity mateřské školy byli uspokojeni skoro všichni zájemci
z obce, a dá se předpokládat, že budou pokračovat v místní ZŠ, což přinese více
státních prostředků a ušetří obecní rozpočet. Aby to takto fungovalo, je třeba řešit
letité problémy mateřské školy. V současné době proběhla v MŠ následná kontrola
ČŠI, která přesně popsala přetrvávající problémy, které vytvářejí napětí na
pracovišti, ale i pozitivní změny v poslední době. Zde bych přivítal větší spolupráci
s rodiči, jak ve formě podnětů, které je třeba řešit, tak i větší otevřenost rodičů. Nedá
se řešit něco, o čem vedení neví, nebo jen zaslechne z ulice. To pak může vést jen
k podání stížnosti, která ve výsledku problém nevyřeší a jen zvýší napětí.
Stále se objevují hlasy, že je na škole velký počet učitelů na malý počet žáků (v
jednom ze Zpravodajů se objevilo srovnání z roku 1956, kdy školu
navštěvovalo 252 žáků a vyučovalo 10 učitelů a v současnosti chodí do školy 120
žáků a vyučuje 13 tzv. nespokojených učitelů)…
Zde je vysvětlení jednoduché. Každá škola má svůj učební plán, který vychází
z předepsaného plánu MŠMT. Ten kromě obsahu určuje i počet hodin, které musí
škola dodržet. Z toho plyne i počet vyučujících. Nelze jen spočítat počet učitelů ve
škole, protože ne všichni mají plný úvazek, ale je třeba vědět kolik celých úvazků
má škola. Naše škola nemá jedinou hodinu navíc.
Ve Zpravodaji č.4/2011 jste byl trochu rozčarovaný z přílišného politikaření na
obci. Stále trvá?
Už při konkurzu mně bylo vnucováno, že ředitel je politická funkce, ale já mám
zkušenost, že na tak malých obcích je celkem jedno, z jaké je kdo strany, ale co je
ochoten pro obec udělat. Bohužel, nekulturní chování našich některých politiků
z vysokých funkcí proniká i tady. Naštěstí ne tak často. Tady se znovu opakuji
v tom, že škola spojuje veřejnost přes své děti, má učit, vychovávat, zajistit rovný
přístup všem, ale politiku nechat politikům.
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Jste ředitelem školy již víc než rok. Jak byste toto období zhodnotil?
S nástupem jsem si stanovil krátkodobé cíle a pak ty, které nelze splnit za rok.
Z těch krátkodobých se podařilo vybavit školu na slušnou úroveň, srovnatelnou
s okolními školami. Snad se podařilo i zklidnit určité napětí, které jsem ve škole cítil
po svém nástupu, ale to by měl zhodnotit někdo jiný. U většiny učitelů, dle
doložitelných výsledků, se zvedla úroveň jejich práce a kreativita. Sami si aktivně
předávají zkušenosti s používáním nové techniky, které pak využívají ve svých
hodinách. Tady by při správném vedení měl mít ředitel možnost finančně rozlišit
lepší práci od horší, průběžně motivovat k další práci, ale to současná finanční
situace nedovoluje. Měli jsme dvě státní kontroly, na bezpečnost a ochranu zdraví a
následnou kontrolu ČŠI. Z žádné nebyl sepsán protokol, ze zprávy ČŠI lze vyčíst
pozitivní posun změnou vedení MŠ i přes přetrvávající problémy. Škola pokračuje
v projektu EU Peníze do škol, kde bude mít dále možnost čerpat další finanční
prostředky. Z osobní iniciativy učitelky Z. Filipové škola získala prostředky na další
multimediální učebnu a tělovýchovné vybavení. V dalším roce se chci zaměřit na
modernizaci školní kuchyně a rekonstrukci sociálního zařízení ve škole, které
neodpovídá dnešním standardům. Kolik se podaří udělat, bude záležet na finanční
situaci.
Děkuji za rozhovor.
Připravil Mgr. Miroslav Kupilík

Dějiny radnice a obce od roku 1968
V ulici u kina, dnes Pohraniční, byla dokončena kanalizace, která si vyžádala částku
250 tisíc korun, z toho obec zaplatila 90 tisíc a ONV 160 tisíc korun. Pokračovalo se
v budování koupaliště, akce by měla skončit v roce 1971 a má stát 370 tisíc korun.
Zatím byly v loňském roce provedeny zemní práce. U nově postavené kuželny bylo
zřízeno WC. Na návsi byla postavena čekárna, pro občany cestující autobusy a byl
postaven altánek u fary v hodnotě 15 tisíc korun. Všechny uvedené akce byly
prováděny brigádnicky v akci Z. Na vlakové zastávce bylo vydlážděno nástupiště,
opraveny vnitřní prostory čekárny a kanceláří. Snížil se ale počet přepravovaných
osob, neboť se začalo více využívat autobusové dopravy. Byly zvýšeny sazby u
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přepravy zavazadel a spěšnin, proto občané začali více využívat poštovních služeb.
Měsíčně bylo přistaveno průměrně 15 vagonů k přepravě materiálu a různého zboží,
přepravu převzala automobilová doprava. Stanice byla udržována v čistotě a
okrášlena květinovými záhony. Byla - dnes je opuštěná, zanedbaná, dá se říci přímo
otřesná. Ve škole proběhlo očkování dětí proti TBC, neštovicím, tyfu a obrně. Zubní
lékař prohlédl a ošetřil dětem chrup. Školu navštěvovalo 284 žáků, vyučovalo se ve
12 třídách, vyučovalo 16 učitelů a 1 vychovatelka byla ve školní družině, kterou
navštěvovalo 25 žáků. Bylo pořádáno 11 tanečních zábav, tradiční hody – 3 dny a
Sokol na hřišti pořádal Červencovou noc. Sbor pro občanské záležitosti připravil 5
vítání nových občánků a 1 zlatou svatbu manželů Štěrbových. Naši hasiči dvakrát
zasahovali u požárů železničních vagonů na místní zastávce.
Rok 1969 – byla zahájena, v akci „Z“, přístavba a generální oprava sálu. Budou
vyměněna všechna okna a dveře, nové elektrické vedení, nová svítidla, stoly a židle.
Začala také výstavba vodovodu od Dunajovského vodojemu a ke konci prosince
bylo dotaženo potrubí až pod Lišťák. Jednalo se o skupinový vodovod a zdroj vody
byl v Brodu nad Dyjí. Na návsi se zřídil oplocený park a část byla vydlážděna
betonovými kvádry. Byl odstraněn památník první světové války, který
nevyjadřoval žádný vztah k našemu státu. Spíš někomu vadil. Byly rozestavěny 3
rodinné domky – rodiny Václava Hrůzy, Rudolfa Dobiáše a Zdeňka Režňáka. JZD
začalo stavět pro své členy osmibytovku. Členky SPOZ připravily 16 vítání nových
občánků a zlatou svatbu manželů Bedřichových. 21 osamělých seniorů se zúčastnilo
společenského večera před štědrým dnem, který pro ně připravili na MNV. V tomto
roce došlo k podstatnému zvýšení cen potravin, cigaret, stavebního materiálu,
motocyklů, textilu a nábytku. Současně se zvýšením cen se provedlo snížení cen u
čisticích prostředků, kdyby se z toho národu udělalo nevolno, aby se čistění
neprodražilo. Zásobování prodejny bylo celkem uspokojivé až na nedostatek masa,
zápalek a toaletního papíru a před Vánocemi, jako obvykle, chybělo jižní ovoce a
vánoční kolekce. Hody se nemohly pořádat, poněvadž se opravoval sál a v listopadu
se v kožichu venku nedá tančit. Ve škole se učilo 274 žáků pod vedením 14 učitelů.
V obci vypukly 3 požáry. Domek Marie Pavlíčkové lehl popelem i přes zásah
našeho i mikulovského požárního sboru, polovina střechy shořela na domě
Bohumila Bečvy a od jiskry z lokomotivy hořel nákladní vagon na místní zastávce.
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Rok 1970 – konečně se naši občané dočkali a začalo se pracovat na slibovaném
vodovodu. K zavedení vodovodu se přihlásilo přs polovinu občanů, kteří zálohově
zaplatili 800 korun. Práce byla ztížena nastupováním spodní vody do výkopu a
sesouváním půdy. Vodovod má být dokončen v roce 1971 a to již s přípojakami
všem občanům, kteří se přihlásili. Postupovaly také práce na opravě sálu, jako
nejlepší brigádník – mládežník Jaroslav Hlaváč, byl odměněn náramkovými
hodinkami. Byla provedena adaptace bývalé jídelny zrušeného podniku Fruta a tak
byly získány společenské prostory pro pořádání různých akcí. Byla dokončena osmi
bytovka a v dokončení je také čtyř bytovka rozestavěna další čtyř bytovka, všechny
v dnešní Pohraniční ulici. Dokončen byl také rodinný domek Jana Stibůrka. Bylo
provedeno celostátní sčítání obyvatel a bytů. Naše obec měla v tomto roce 296 domů
a 1199 obyvatel, 43 automobilů, 65 motocyklů, 217 ledniček, 244 televizorů, 31
robotů, radiopřijímač každá domácnost, jízdní kolo rovněž. V obchodech již byl
dostatek zboží i před svátky, a vánočních kaprů bylo tolik, že spokojenost byla
oboustranná. Naší železniční zastávkou projelo denně 32 vlaků v obou směrech,
z toho 22 osobních. Místo parních lokomotiv byly nasazeny diesel motory, tzv.
„Sergeje“. Ještě 12 osobních vlaků táhne pára. Do školy nastoupilo 237 žáků, školní
družina byla zrušena. Při místní posádce PS útvaru pracovalo 60 dětí, jako „Mladí
strážci hranic“. Na srazu MSH v Domažlicích vyhráli v různých soutěžích družstev
první místo. Po 25 letech, 30. srpna, se konalo v našem kostele slavnostní
biřmování. Z naší obce bylo biřmováno 72 osob a z Dobrého Pole 30. Účast na
biřmování byla velká a to nejen našich občanů a i z okolních obcí. První ples ještě
v nedokončeném sále, se konal 24. ledna a dále pak následovalo ještě 13 plesů a
tanečních zábav a hlavně se všichni těšili na hody, které se uskutečnily ve dnech 21.,
22. a 23.11. V březnu byla v naší obci pořádána II. výstava vín spojená
s ochutnávkou. Bylo vystaveno 138 vzorků vín. K 25. výročí osvobození naší obce
proběhly oslavy v sále, kde k velké účasti občanů promluvil předseda MNV Jindřich
Kadrnka, zástupce ONV, v kulturní části vystoupili žáci naší školy, byli odměněni
občané, kteří se zasloužili o budování naší obce a oslav se zúčastnili i zástupci naší
družební obce Radošovce. V červenci byla v naší obci uspořádaná slavnost u
příležitosti 25. výročí založení požárního sboru spojená s prvním kolem celostátní
soutěže na našem hřišti. Jak dopadli naši hasiči není v kronice uvedeno. V říjnu
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poprvé za 25 let od osídlení pohraničí, slavili naši občané - padesátníci, pod záštitou
MNV, v sále při družné taneční zábavě. Všichni obdrželi svícen se dvěma hrozny a
vinnými listy s dominující zlatou padesátkou.
Připravila Ludmila Řežábková

Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
v měsíci říjnu
Věra Barátová, Ladislav Šula, Anežka Horňáková,
Marie Kudynková, Kristina Čížková, Jiří Kovařík, Jiří Procházka,
Věra Řádková, Naděžda Tréšková, Emil Štvrtecký,
Kateřina Švrčková
v měsíci listopadu
Věra Dardová, Blanka Stroblová, Marie Bedřichová,
Božena Zajícová, Bohuslav Malůš, Zdeňka Střižíková,
Marie Jurenová, Antonín Kolařík, Blanka Janošková,
Hubert Bergmann
v měsíci prosinci
Josef Musil, Karel Polášek, Marie Brabcová, Karel Komárek,
Gabriela Kornhäuserová, Vladislav Střižík, Štěpánka Filipová,
Zdeněk Šebesta
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní spokojenosti.
SPOZ a zastupitelé obce

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás požádat o spolupráci na pravidelné
charitativní akci Tříkrálová sbírka, která proběhne počátkem roku 2013 na území
celé České republiky. V sobotu 5. ledna 2013 vás navštíví nebo potká na ulici
skupina tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálová sbírka
je zaměřena na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu
charitativního díla. Sdružení Charita Česká republika děkuje vám všem, kteří
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prostřednictvím této akce přijmete podíl na práci ve prospěch slabých a trpících.
Pokladničky budou zapečetěny a po skončení sbírky za účasti pracovníků obecního
úřadu otevřeny.
Za pochopení a podporu Vám děkují koledníci.

150. výročí vysvěcení našeho kostela.
V neděli 21. října 2012 jsme oslavili 150. výročí vysvěcení místního kostela sv. Jana
Křtitele. Za velké účasti široké veřejnosti mši svatou celebroval brněnský biskup
otec Vojtěch Cikrle, kterého přivítal v naší obci starosta Petr Kern. Společně
s kněžími z mikulovské farnosti s otci Oldřichem Chocholáčem, Pavlem Pacnerem a
Josefem Kubešem byla sloužena slavnostní mše svatá. Kostel byl slavnostně
vyzdoben, za což patří poděkování rodině Josefíkové. Po skončení obřadu se
uskutečnila beseda formou otázek a odpovědí s otcem Vojtěchem Cikrlem o životě,
jeho hodnotách a smyslu a také o věcech světských. Na závěr se podávaly koláče,
které k této příležitosti napekly ženy z pěveckého sboru. Oslava tohoto výročí
proběhla důstojně a všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na její přípravě,
děkujeme.
–hb-

Vzpomínka
V tomto roce nás opustili tito naši spoluobčané:
Bartošová Anka, Buchta František, Dufka Milan, Four Tomáš, Fučík Jan, Jakeš
Jaroslav, Jakešová Vlasta, Kadrnková Božena, Křižák Jan, Langová Marie, Marčík
Josef, Nováková Alexandra, Oborný Miroslav, Svobodová Libuše
Věnujme jim tichou vzpomínku.
-SPOZ-

Setkání seniorů
Na 3. listopadu 2012 jsme již podruhé pozvali „dříve narozené“ do sálu obecního
úřadu, který členky Sboru pro občanské záležitosti připravily pro tuto událost.
Bílé ubrusy na stoly, květinovou výzdobu, o kterou se letos postarala Kamila
Odložilíková – naše nová členka. Na panely jsme nachystaly výběr fotografií z
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různých akcí, pořádaných v průběhu roku a taky pár fotek, které dokumentují
postupné změny v naší obci. Členky napekly kopu koláčů, zajistily pohoštění i
kulturní program. Akce mohla začít.
Na úvod všechny přivítal starosta Petr Kern s přáním dobré zábavy.
Své umění nám přišly předvést děti z MŠ, děti ze základní školy nacvičily i pohádku
O šípkové Růžence.

Stejně jako loni přijel a zazpíval a zatancoval dětský folklorní soubor Jarabáček z
Drnholce pod vedením naší rodačky Broňky Šimčíkové. Krásné písničky také
zazpívali hoši 5-TET.
S obsluhou nám letos pomáhala děvčata, která připravují své 1. babské hody a v
průběhu kulturního programu obsluhovala v mánesovských krojích. Bylo to milé a
stylové oživení. Po oficiálním programu byla volná zábava za doprovodu muzikantů
z Brna, také se zpívalo a dokonce i tančilo. Ti co přišli, nelitovali. O tom svědčí i
zápisy v naší kronice, ze kterých vybírám několik příspěvků:
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Jak jinak než poděkovat za hezké odpoledne, které jste pro nás připravili,
díky, a ať se Vám těchto akcí vydaří v této podobě víc
Děkujeme, že nezapomínáte na nás starší ročníky, bylo to krásné, ještě
jednou děkujeme
Pořad se nám líbil, bylo to moc pěkné setkání. Těšíme se na další
(následují podpisy mnoha přítomných)

Co dodat – snad jen, že nás těší, že se lidé ještě dokáží sejít, pobavit a to je dobře.
Vždyť o tom to je.
-bpo-

Pohádkový les
Byl to nápad, který v hlavě organizátorky ležel už bezmála 4 roky, ale z různých
důvodů se nemohl uskutečnit dřív jak letos. A jen díky podpoře pana starosty Kerna
a zúčastněných aktérů se to podařilo.
Pohádkový les se za velmi příznivého počasí uskutečnil 25. srpna. Ale pro nás začal
už o tři týdny dříve různými přípravami. Je pravda, že čas na přípravu nebyl zrovna
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dlouhý. Jen díky každodenním podvečerům strávených na tvorbě kulis a masek se to
tak, tak stihlo.
Sobota začala už brzo ráno střetnutím všech aktérů na hřišti, kde jsme si rozdali
úkoly a šlo se chystat. Holky procházely trasu v lese a sbíraly odpadky, a že jich
bylo. Následně trasu vyznačily barevnými fáborky. Kluci se dali do stavby kulis a
přípravy posezení. Vše se stihlo na čas.

Půl hodiny před začátkem už bylo na hřišti spousta lidí a především dětí. O
občerstvení malých i velkých se staraly dvě námořnice v jejich stylově vyzdobeném
baru. Na děti čekaly různé soutěže za přítomnosti Šmoulů. Prošly si malováním na
papír i křídami na zem, dováděním na skákacím hradě, překážkovou dráhou,
dokonce některé z nich si nechaly na svůj obličej namalovat nějaký krásný obrázek.
Mohly obdivovat i hasičské auto našeho sboru dobrovolných hasičů.
Vstup do lesa zahájil Večerníček dříve, než bylo plánované, z důvodu veliké účasti a
také netrpělivosti dětí, které se už moc těšily na to, co je čeká v lese. Děti od
večerníčka obdržely kartičku se svým jménem a mohly vyrazit. Prvního potkaly
vojáka, který je pustil přes závoru, a vzápětí narazily na první pohádkové postavy.
Byla to Červená karkulka, vlk a myslivec. Děti, někdy i rodiče, zde splnily daný
úkol a pokračovaly dále po vyznačené cestě. Následovala Maková panenka
s motýlem Emanuelem, loupežníci, princezna s drakem, vodník s vodnicí, čerti
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v pekle a na konec královna s princeznou, kde děti za splněné úkoly dostaly sladkou
odměnu.
Po absolvování celé trasy na děti čekalo opékání špekáčků. O zvukovou kulisu se
staral náš DJ Jirka Kadlec, kde ho na parketu určitě potěšila spousta dovádějících
dětí. Jakmile všechny děti absolvovaly celou trasu, tak se z lesa za nimi vynořily i
všechny pohádkové postavy, které si pak společně s nimi zatancovaly na parketu.
Některé děti se bály, ale našly se i takové, co dokázaly vlka, ba i dokonce čerty tahat
za jejich ocasy.
Po setmění přišlo na řadu hraní na kytaru u ohně. Nicméně s přibývající oblačností
přišel i déšť. Přesunuli jsme se pod přístřešek, kde hraní a dobrá zábava pokračovala
až do pozdních nočních hodin.

Byl to pro nás experiment. Nakonec výrazně předčil naše očekávání. Chtěl bych
poděkovat aktérům a hlavně všem návštěvníkům za účast. Doufám, že strávené
odpoledne v přítomnosti pohádkových bytostí se vám líbilo a těšíme se na setkání
zase příští rok. ☺
Pavel Kadrnka
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Babské hody
Copak se to v Březí dělo? Ještě teď nás bolí tělo a více než dvě stě z Vás nás
navštívilo. Ano, vážení obyvatele Březí, v sobotu dne 17. listopadu 2012 se konal
nultý ročník březáckých Babských hodů, na kterých se tancovalo až do rána.
Jaké byly? Ženské se do příprav vrhly po hlavě a výsledek stál za to. Začalo to hned
perfektně secvičeným nástupem, následnou zábavou a neopomenutelným půlnočním
překvapením, které každého zvedlo ze židle a rozvlnilo v bocích, zakončené
bouřlivým potleskem.
Součástí celého veselí byl i zásobený bar, který se hostům podařil téměř celý vypít.
Děkujeme za účast i krojovým hostům z Drnholce a Ivaně a dále DH Horenka, která
nám celý večer hrála.
Výzdoba sálu byla příjemně laděna do barev podzimu, na stolech voněly hodové
koláčky.
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REKLAMNÍ PAUZA: Nemalé díky patří těm, kdo pomáhali s přípravou koláčů a
krojů. Také bychom chtěli poděkovat našim vinařským sponzorům: Vinařství Kern,
Vinařství Kadrnka, Vinařství Antonín Kňourek, Víno Šebesta, Filip Šebesta,
Antonín Šebesta, Arnošt Darda, Aleš Bedřich, Vinařský dům SH, Pavel Osička,
Vinařství Kovacs.
A teď potlesk samotným ženským, že našly odvahu a chuť přijít s něčím novým. Pro
další ročníky doufám, že se jejich řady budou jen a jen rozšiřovat.
Kamila Odložilíková
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Výběr akcí z 1. čtvrtletí 2012/2013
Dýňování
Ve středu 26. 9. 2012 probíhalo ve škole veselé dýňování. Žáci všech tříd si během
dopoledne vyrobili zajímavé dýňáky, kteří byli vystaveni na školním dvoře pro
radost dětí i rodičů. Ty jsme přivítali v rámci „halloweenského“ setkání od 17.00
hodin. Děti soutěžily, rodiče si příjemně popovídali a ochutnali přinesené pochutiny.
V průběhu akce si děti zakoupily lístky do tomboly, v níž na ně čekaly pěkné ceny a
velmi pěkné výrobky družiny. Na konci příjemně stráveného odpoledne jsme
společně rozsvítili dýňáky. Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří se zúčastnili, a
pomohli tak k dovybavení učebny anglického jazyka.
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Interaktivní tabule
Naši žáci si oblíbili práci na interaktivní tabuli, kterou máme od září nainstalovánu
v odborné učebně
fyziky.
Interaktivní tabule je velká
interaktivní plocha s dotykovým senzorem, ke které je
připojen počítač a projektor.
Ten promítá obraz z počítače
na povrch tabule a přes ni
můžeme speciálním perem
ovládat počítač nebo pracovat
přímo s interaktivní tabulí.
Tabule je připevněna přímo na
stěnu.

Žáci mají možnost si
v jednotlivých předmětech
vyzkoušet své znalosti
moderní netradiční formou.
Ovládají již nástroje:
PERO, GUMA,
PŘELISTOVÁNÍ NA
DRUHOU STRANU,
ZVÝRAZŇOVAČ,
ZMĚNU BARVY,
PŘETAŽENÍ OBJEKTU.
Mohou tak procvičovat danou látku nenásilným způsobem, např. vyjmenovaná slova
v českém jazyce, barvy či věci ve výuce anglického jazyka, práci s mapou
v zeměpise atd.
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Setkání seniorů
V sobotu 3. 11. 2012 se konalo v sále obecního úřadu Setkání seniorů. Naši žáci
svým vystoupením zpříjemnili starší generaci odpoledne – děti z MŠ - Verunka
Smolová, Štěpánek Haluza a Tadeášek Kulíšek přednesli několik básní a zapěli
velmi pěkné písničky. Žáčci 4.
třídy pod vedením paní učitelky
Mucalové zahráli představení
Šípková Růženka, žáci 5. třídy
Petra
Cigánková,
Nikola
Prachařová,
Jakub
Hajda,
Jindřiška Hoštová a Vanesa
Janotová recitovali báseň Podzim
od Vítězslava Nezvala. Klára
Holešínská a Aleš Pouzar ze 7.
třídy
přednesli
krásným
způsobem básně A. S. Puškina a
Františka Hrubína, Lukáš Holbík
a Isabela Janotová poté verše
Michala Černíka a Jaroslava Seiferta. Naši milí senioři dětem poděkovali mohutným
potleskem, my také děkujeme všem dětem za snahu a krásné vystoupení.
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Plavecký výcvik
Ve dnech 10. 9. – 12. 11. 2012 se žáci druhé a třetí třídy naší školy zúčastnili
pravidelného plaveckého výcviku. Nejprve byli rozděleni do dvou skupin podle
svých plaveckých schopností.
Poté je čekalo 9 lekcí, ve
kterých se pod vedením
plaveckých lektorek krůček po
krůčku, tedy pardon, tempo po
tempu, pečlivě zdokonalovali.
Za svou píli a snahu byli
odměněni „hravou“ poslední
lekcí. A jelikož šlo o účast
v plavecké „škole“, nechybělo
na
závěr
ani
„Mokré
vysvědčení“.

Březácký zpravodaj 4/2012

Strana - 23

Klub rodičů a přátel školy KRAP
Zástupci jednotlivých tříd se setkali 12. září 2012, aby určili částku dobrovolného
příspěvku a zvážili možnosti čerpání financí. Po několik let se částka (100,- Kč)
nezvyšovala, ale vzhledem k neustálému zdražování bylo rozhodnuto o navýšení na
150,- Kč (za rodinu). Vybrané finance bývají využity na kulturní a sportovní akce,
na netradiční pomůcky, ale také na odměny knihou na konci školního roku.
V letošním roce bude větší částka využita k zaplacení dopravy do Mahenova divadla
v Brně. Všem rodičů, kteří příspěvek zaplatili, děkujeme. Současně všechny rodiče
vybízíme, aby si své nápady, připomínky a podněty nenechávali pro sebe a přispěli
ke zlepšení a obohacení školních let našich dětí. Pro urychlení komunikace nabízím
svou adresu: vazna@zsbrezi.cz
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Školská rada
Na naší škole se pravidelně
schází také ŠKOLSKÁ RADA
složená ze 3 zástupců (Mgr.
Darina Mucalová, Vladimír
Machálek a starosta obce Petr
Kern).

Burza
Dne 19. a 20. listopadu 2012 se konala „Burza dětského oblečení, obuvi a
sportovních potřeb“. Burzu využily maminky z Březí i blízkého okolí, které byly
s akcí
spokojeny
–
jak
s prodaným, tak nakoupeným
zbožím. Výtěžek byl věnován
dětem naší školy na zakoupení
netradičních
didaktických
pomůcek.
Žáci se již nyní pilně připravují
na další akce, kterými budou
rozsvícení vánočního stromečku
2. 12. 2012 a vánoční besídka 21.
12. 2012 v 17 hodin v sále OÚ.

(Za kolektiv ZŠ Mgr. Klára Goišová, Mgr. Eva Vážná a Mgr. Romana Kotoučková)
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Výsledky klubu RC sport Březí v letošním roce 2012
Říká se, že dobrá zpráva není zpráva. Při hodnocení právě uplynulé sezony nemohu
ale jinak než členy naše klubu, který je největší v České Republice co se týče
velkých měřítek kategorie bugy, jen chválit. Náš jezdec Filip Jílek z Nového města
na Moravě vybojoval v třináctidílném seriálu pro náš klub v jeho sedmileté historii
již třetí titul mistra České republiky. Na dalších dvou místech v celkovém hodnocení
skončili také naši, druhý Petr Hartman z Kunovic (první náš titul 2008) a třetí
Antonín Turek z Českých Budějovic. V seriálu o takzvaný Moravské koštéř, který je
složen z osmi podniků, si Filip své prvenství zopakoval, na druhém místě byl
tentokrát náš Jarda Prokeš z Valtic. Členové našeho klubu se letos již potřetí zhostili
také organizace a zajištění závěrečného ceremoniálu při příležitosti vyhlášení
celkových výsledků, který se uskutečnil v listopadu ve stylovém prostředí ve
Valticích. Tak jako oba předešlé, byl i tento účastníky velice kladně hodnocen.
Jediné co nám snad dosud chybí, je umístění některého ze současné čtveřice jezdců
z naší obce (bratři Fišerovi, Pavel Lisoněk a Jan Žďárský jun.) v nevyšších patrech
celkového hodnocení - když už ne titul. Jelikož se blíží závěr letošního roku, tak
bych chtěl popřát jménem našeho klubu všem spoluobčanům naší obce krásné
vánoční svátky a štěstí a zdraví v novém roce 2013.
Jan Žďárský

Posezení u cimbálu
Jestli patří nějaký hudební nástroj do našeho kraje tak jsou to hlavně housle a
cimbál. A když se k tomu přidá ještě basa a klarinet, je tu cimbálová muzika.
Jednou z takových kapel je cimbálová muzika sourozenců Osičkových. Že ji
neznáte? Ale to je vaše chyba, protože právě uplynulou sobotu 8. prosince hráli
v březáckém sále. Ti, kteří si udělali čas a přišli se podívat, určitě nelitovali a
příjemně se bavili v taktu podlužáckých písniček. Některé byly veselé a jiné zase
smutnější, ale ty do našeho kraje taky patří. Ostatní byly, jak jinak než o vínečku, o
kterém se nejenom zpívalo, ale také se nějaké pokoštovalo. Muzika hrála zvesela až
dobrá nálada mladých umělců rozproudila v našich žilách krev. Možná k tomu
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pomohlo i vínečko. Kdo měl, jak se říká notu, tak si také zazpíval a komu to moc
nejde, ten si alespoň podupával do rytmu. Večer uplynul jako voda a když se
přiblížil konec, odměnili jsme muzikanty bohatým potleskem. Těžko jsme se loučili.
Nic naplat, muzika přidala několik písniček a pak hajdy domů. Koncert se vydařil
nejenom díky muzice, ale také díky pěkné vánoční úpravě sálu. Jen jedna věc mě
mrzí, proč nepřišlo více březáků………………
-PS-
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Předvánoční zamyšlení
…..dost možná, že nevlídnost počasí v nás smutek vyvolává
…. však adventní čas žádá ztišení
- dost možná změnit mínění …. o tom - jaký život vedeme ??
-

zda po rozmočeném břehu ….. či po pevné zemi půjdeme …??

….máme šanci tuto dobu vnímat po svém
mnozí slaví narození Krista…..
mnozí jsou v těchto duchovních věcech jen nahodilým hostem
mnohým stačí jen majetek a sláva
…… však šanci rozhodnutí máme – marná sláva…!!
…odlesk vánoční svíčky v dětských očích je velký dar
ať ten odlesk nám dá sílu k přemyšlení…
zastavit se a říct si tichých slůvek pár….
…třeba k Bohu a nebo jen tak pro sebe - či jiné
…..přemoci konzumnost - mít pokoru, lásku a pochopení
vždyť čas tak nezadržitelně plyne…..
…Nechť Vánoční stromy přec jasně do tmy září….
…ať je obklopuje co nejvíce šťastných tváří…
…..vděčnost a skromnost nechť plynou z nás…
vždyť dokola kolem je plno jiných krás….
….než v množství darů jistotu že máme …
ale v lásce a úctě, kterou si navzájem dáme….
s vůní jehličí a vánočních světel se vše špatné v našich srdcích láme….
Březí 23.XI.2012 OJ
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Pohádkový les
Milí organizátoři pohádkového lesa, dovolte, abych se s vámi podělila o osobní
dojmy z této akce. Člověku se dějí v životě různé věci a ne všechny dny jsou růžové.
Vaše akce přišla zrovna v období, kdy u nás bylo bohužel šedivo a smutno. Ale
vstup do pohádkového lesa, nadšené oči syna, vysmáté obličeje dětí a veselé jásání
prcků okolo nádherně prozářilo celý den. Když nám paní Večerníčková předávala
průvodku, my po dlouhé frontě byli první, kdo dostal černobílou kopii, a za námi
ještě dlouhá fronta čekajících, bylo jasné, že půjde o povedenou akci s hojnou
účastí. Překvapila mě propracovanost a detaily. Karkulka měla vlastní komůrku i se
spícím vlkem, Emanuel svoji Makovou panenku, vodníci jezírko, čerti váhu na
hříchy… Prostě nádhera! Krásné lesní směrovky nás nenechaly zabloudit a bezpečně
nás dovedly až ke královnám. Až nám přišlo líto, že už je konec. Krásnou tečkou po
náročné trati bylo občerstvení a zábava pro děti. Kdyby bylo víc klobásků, bylo by
to ještě lepší ☺. Ale jak to pohádkové bytosti rozbalily na parketu, chuť na klobásky
nás přešla a jen jsme zírali. Je super, když se dospělí tak odvážou a blbnou jako děti.
Zvlášť, když to dělají pro děti! Proto vám moc díky za ten den a za ten nápad. Kdysi
jsem takové akce taky organizovala a vím, že příprava je skutečně náročná a nic
nepotěší víc jak ocenění spokojených účastníků. V létě s námi můžete zase počítat!!
Ještě dnes mě hřeje v mobilu fotka, kde jsem se synem u jedné houbičky v lese, co
nám ukazovala směr cesty.
Moc díky, spokojená maminka
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Večer u Vánočního stromu
Ženský a mužský pěvecký sbor a zpívající hoši
5TET Vás srdečně zvou na tradiční
koledování u vánočního stromu
V neděli 23. prosince ve 17:00 hodin.
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