Kulturní a sportovní akce roku 2019
Kalendář akcí 2019

14.-15. září - Závod modelů aut - klání o Moravský
koštéř
/RC sport Březí: www.rcbrezi.cz/

6. duben - „UKLIĎME ČESKO“ - úklid kolem vesnice,
sraz v 8,00 hodin na Kovárně
/organizátoři: myslivecký spolek ARTEMIS, OÚ Březí,
DDP, Přátelé dobré zábavy/

19. říjen - Setkání seniorů
/Kulturní komise, OÚ/
10. listopad - Martinské koštování
/Zahrádkáři a vinaři/

30. duben - Pálení čarodějnic
/Sokol, hasiči OÚ/

23. listopad - Babské hody
/Přátelé dobré zábavy, OÚ/

12. květen - Den matek
začátek v 15,00 hodin v sále OÚ
/srdečně zve Kulturní komise, OÚ/

1. prosinec - Rozsvěcování vánočního stromu
/Kulturní komise, OÚ/

11.-12.květen - Přehlídka otevřených sklepů Březí a
Dolní Dunajovice
sobota 10,00 - 20,00 hod
neděle 9,00 - 13,00 hod
/spolek vinařů, www.dunajovskekopce.cz/

23. prosinec - Předvánoční koledování
/kulturní komise, OÚ/
(změna termínu akcí vyhrazena)
-bpo-

25. květen - Zájezd nejen pro důchodce (atomová
elektrárna v Dukovanech, Muzeum rakousko-uherského
pivovaru v Dalešicích a reprezentační prostory zámku v
Náměšti nad Oslavou - vhodné pro každou věkovou
skupinu)
/kulturní komise, OÚ/

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna se vydalo 6 skupinek koledníků do
ulic naší obce a do kasiček naši občané přispěli
částkou 39.151,- Kč, která byla odeslána na účet
okresní Charity. Děkujeme všem koledníkům, kteří
se akce zúčastnili a hlavně našim občanům, kteří jim
otevřeli dveře.

25.-26. květen - Závod Mistrovství ČR modelů aut
/RC sport Březí: www.rcbrezi.cz/
1. červen - MDD
/OÚ, ..a další spolky/

Děkují koledníci

Naši jubilanti

22.-23. červen - Jánské hody
/Chasa Březí, OÚ/

V měsíci lednu, únoru a březnu slavili svá jubilea tito naši
spoluobčané:
Dobiáš Rudolf, Skaláková Anna, Dufková Jarmila, Křižáková
Božena, Iderná Marie, Voglová Danuše, Lelková Marie, Filip
Josef, Žďárský Jan, Jurák Vladimír, Dačo Marián, Bartošová
Ludmila, Mlejnek Ladislav, Veverková Marie, Pregetová Marta,
Fišer Václav, Hrnčířová Zdena, Medalová Josefa, Slančík Jiří,
Pinc Luděk.

5. červenec - Uličky - fotbalové klání
/Sokol Březí, OÚ/
13. červenec - Setkání pěveckých sborů
/Mužáci, Studánka, OÚ/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a
životní pohody.
Kulturní komise OÚ
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Ze života našich spolků a organizací
Ženský pěvecký sbor "Studánka"

Mužský pěvecký sbor "Mužáci"

- vedoucí: Marie Stiburková

- vedoucí: Jan Stiburek

Za uplynulý rok absolvoval sbor celkem 23 vystoupení, z toho
8 vystoupení se konalo v Březí. "Děvčata" vystupují na
různých kulturních akcích v širokém okolí i na Slovensku.
Neřídí se pevným harmonogramem, prostě jedou zazpívat
všude tam, kam jsou pozvány.
Stále platí, že jejich oblíbené místo je G - centrum Mikulov,
kde vždy potěší obyvatele tohoto zařízení pěknými
písničkami.

"Chlapci"
vystupovali
v
průběhu roku 29
krát, z toho 10
krát v Březí. Se
svými písničkami
zajíždí do všech
koutů
našeho
kraje
i
na
Slovensko.
Zpívají
na
výstavách vín, na vinobraních, na setkáních seniorů, Dnu
matek, na předhodovém zpívání i na posledních rozloučeních.
Prioritou obou pěveckých
sborů je pořádání Setkání pěveckých sborů, které se konalo
14. července na místním hřišti. Při této příležitosti se Mužáci
představili v nových košilích, které svou bělostí zářily na dálku.
Prostě, byli nepřehlédnutelní - slušely jim.
Oběma sborům patří poděkování za pěkné chvíle při jejich
vystoupeních a prezentaci naší obce. Přejeme jim do dalšího
období hodně sil a krásných písniček.

Akce Klubu maminek
a dětí v Březí

Připravila H.Binderová

Tuto zimu jsme pořádali:
Enkaustika, Mikulášská, zapojili jsme se
do akce Ježíškova vnoučata, vánoční
vyrábění, valentýnské tvoření, karneval.
Lucie Rozborilová
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Stalo se nestalo
Vážení spoluobčané,

Všichni zúčastnění měli možnost vybrat nejlepší guláš,
vhozením vstupenky do sklenic, označených názvem toho
guláše, který jim
nejvíc chutnal. Z mého pohledu byl vítězem každý, kdo vařil. Již
ta odvaha a odvedená práce, se kterou se soutěžící zapojili,
abyste se najedli i okusili speciality, které si doma jen tak
neuvaříte, je neocenitelná.

dovolte, abych se vám představila, jako nová koordinátorka
péče o zeleň v obci Březí. Mým úkolem bude pečovat o veškeré
stromy, keře, travní plochy a květinové výsadby na veřejných
prostranstvích obce. Obracejte se na mě, prosím, pokud budete
potřebovat pomoc nebo poradit s úpravou zeleně v souvislosti s
obecními pozemky.

O vyhlášení výsledků se postaral náš starosta pan Vymyslický.
Obecní úřad také bezplatně poskytl sál a zajistil ceny pro
vítěze.

Spolu s panem Dobiášem a ostatními zaměstnanci obce,
kterým bych chtěla poděkovat za přijetí a spolupráci, jsem se již
podílela na úpravách zeleně před obecním úřadem, na dětském
hřišti v ulici Kaštanová, na koupališti a u dětského hřiště Na
Štěrkách. Prosím občany v těchto lokalitách o trpělivost a
shovívavost, a prosíme, aby nevstupovali na plochy, na kterých
je nově zasetá tráva. Pokud budete chtít zaset trávu na
obecních pozemcích v blízkosti vašich domů, travní semeno je
po telefonické domluvě k dispozici u mě nebo pana Dobiáše.

A ještě krátce k výsledkům gulášového klání:
1.místo / Zaječí guláš
- myslivci - J.Trojek,H.Svadbíková
2.místo / Vinařský guláš
-Spolek vinařů - V.Kadrnka
3.místo /Guláš Šumaváček -Vyskočilovi – Nýrsko
Další soutěžící guláše:
Hovězí ARC Klasik od ARC; Kovářský srnčí z rest. Kovárna;
Komeťák dršťkový-L.Zeman; Hovězí vařili Ciboušovi;
Rumcajs od DDP;
Kotlíkový od DDP;
Kančí-myslivci-V.Mihalík;
Čučpajs od Rychlé roty;
Hovězí-myslivci-V.Černý;
Jateční-Jatka Holešínský.
Mufloní-myslivci-J.Klimeš +D.Kulíšek;

Vážení spoluobčané, těším se na vzájemnou spolupráci s vámi
a budu vděčná za vaše nápady, návrhy a diskuzi k péči o
obecní zeleň. Doufám, že společnými silami dosáhneme toho,
aby naše vesnice vypadala pěkně a upraveně.
Barbora Mikelová

Toto velmi zajímavé odpoledne pořadatelsky připravili myslivci
společně s vinaři z Březí.

GULÁŠE

Všem zúčastněným, kteří vařili, pomáhali a vzdali se nákladů
na přípravě této akce, děkujeme.

Dne 2.3.2019 se v sále OÚ Březí uskutečnil již 3.ročník ve
„Vaření gulášů“.

Výtěžek bude věnován na slavnostní otevření koupaliště
spojené s oslavou dětského dne.

Akce začala úderem dvanácté polední hodiny a hned od
začátku se místní sál začal zaplňovat příznivci gurmánských
specialit. Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo rád vaří, kdo
rád jí, ale také ti z nás, co se rádi baví.
Po celé odpoledne bylo o dobré jídlo a kvalitní pití velmi dobře
postaráno a ti z vás, co přišli, určitě nelitovali.

Za myslivce z Březí Josef Trojek, Ruda Dobiáš

Program klubu Rc sport Březí v roce 2019
- v březnu nás čeká schůze klubu,
- 27.-28. dubna pořádáme takzvaný předsezonní Warm-up,
- 25.-26. května to již budou závody MČR
- 14.-15. září bude klání o „Moravské koštéř“

Na start se postavilo 15 družstev, která soutěžila se svými
gulášovými specialitami. Byly zde k mání guláše zvěřinové i
guláše klasické. Sál byl zcela zaplněn napříč celým věkovým
spektrem. K poslechu hrála country kapela „ Popojedem“ a o
veselé slovo se postaral a bavil přítomné pan Štěpán Opluštil.
Nedílnou součástí gulášového koštování je také „ Minikošt vín“.
Vzorky dodali místní vinaři, o prezentaci a příjemnou obsluhu
se starala rodina Machálkova.

- 8.-9. června se piloti našeho klubu zúčastní silně obsazeného
mezinárodního závodu ve Starči u Třebíče. Již nyní je tam
přihlášena prakticky celá evropská špička.
Co se týče mistrovství Evropy, kde by čeští jezdci obhajovali
první dvě místa z loňského roku, je situace prozatím ještě
nejistá.
Letos bylo přiděleno pořadatelství Bulharsku, ale podle počtu
přihlášených to vypadá, že se tam snad nikomu ani nechce.

Místní bar měla na starosti rodina Kulíškova, kde teklo pivo
proudem a také o jiný pitný režim i občerstvení bylo postaráno.
Bylo zde možno ochutnat vícero druhů domácích pomazánek,
které dodali bez nároku na odměnu místní ženy.

J. Žďárský
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Osobnosti Březí - aktuality
Miroslav Brychta

No a to se tak ujalo, že začal i
v Mikulově, odkud po dvou
letech
přešel
do
Dolních
Dunajovic. Nejen, že zde trénuje
mládež, ale pořádá pro ně letní
a zimní turnaje a letní tenisové
kempy.

Když jsem přemýšlela, o kom budu psát
v příštím Zpravodaji, tak mi to ani dlouho
netrvalo. Na mysl mi přišel Mirek.
Člověk, kterého si nesmírně vážím a
obdivuji ho. Jeden z mála naší vesnice,
který ji proslavil téměř po celém světě. A
jak to vlastně všechno začalo? Mirek žil
úplně obyčejný život jako každý kluk v jeho
letech. Pak však zasáhla jedna osudová
chvilka a Mirkův život se změnil o
stoosmdesát stupňů.

Nyní je již tak vytížen, že nové
zájemce již pomalu musí
odmítat.
Chce se také věnovat rodině.
Své ženě, které vděčí za
obrovskou pomoc po nehodě a
svým třem dětem.

Co se stalo? Jel se svými kamarády po
městě, upadlo jim zadní kolo, auto dostalo
smyk a narazilo do železného šrotu, který
tam neměl co dělat. Nešťastných náhod
byla spousta. Osud ho posadil na vozík,
ale Mirek bez sportu dlouho nevydržel. Do
nehody hodně sportoval a tak to zkusil i na
vozíku. Nejdříve s basketbalem a přes něj
k tenisu.

On totiž všechno, co dělá, dělá
s obrovským nasazením.
Mirku, trenére, ať se Ti daří a
tvým svěřencům také.
Věra Subotová

A to bylo velmi dobře, protože v tenise se dostal tam, kam
vystoupají jen ti nejlepší a Mirek ve své době k nim patřil. Ať
v jednotlivcích nebo ve čtyřhře. On sám měl ve svých
tenisových začátcích štěstí, jelikož v Brně, kde tou dobou
pobýval, se nacházel trenér, který byl ochoten ho koučovat Jakub Vurm. Vydrželi spolu po celou dobu Mirkovy hráčské
kariéry.

Jemná jóga
Od ledna letošního roku se v naší obci konají pravidelné lekce
jógy pod vedením Lenky Kosinové.
Ona sama propadla józe před třemi lety a jelikož v lednu
dokončila lektorský kurz, projevily jsme zájem, našly vhodný
termín, využily nabídnuté prostory hudebny ZŠ a mohlo se
začít.

A že to byla spolupráce velmi úspěšná, dokazují Mirkovy
úspěchy. Po dobu své aktivní hráčské kariéry sbíral v tenise
vozíčkářů jeden úspěch za druhým. V roce 2002 dosáhl na
šesté místo v deblu a o tři roky později na sedmou příčku v
singlovém žebříčku. Obě tato umístění žádný Čech zatím
nepřekonal. Zároveň se stal patnáctkrát mistrem republiky

Cvičení bylo fajn, ale schody ve zmiňované hudebně
nedovolovaly náročnější rovnovážné pozice a tak byla nutná
změna. Dalším nabídnutým prostorem se stala zasedací
místnost OÚ. Větší prostor vybízel i k větší propagaci.
Po zveřejnění nabídky se řady zájemců navýšily tak, že se už
cvičí dvakrát týdně. Během každé lekce nás čekají dechová
cvičení, postupný nácvik pozic jednotlivých ásan, posilování
všech částí těla a závěrečná meditace.
Při tom všem
objevujeme fyzické možnosti svých tělesných schránek a
využíváme čas ke zklidnění.
Za formování těla, mysli i duše moc děkujeme.

ve dvouhře, ve čtyřhře dokonce sedmnáctkrát. Je také
držitelem dvanácti Zlatých kanárů v kategorii vozíčkář roku.
Jenže nic netrvá věčně a Mirek se rozhodoval, co bude dělat
po skončení hráčské kariéry. Již se něco rýsovalo, když se
mu splnil jeho tajný sen, trénovat. Přišli za ním Židelovi, ať
jim trénuje holky, že jejich trenérka končí.

Spokojené účastnice lekcí
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Na kus řeči se starostou
Obec Březí a odpadové hospodářství.

Domy v Březí můžeme rozdělit do několika skupin:

Shromažďování, odvoz a likvidace odpadů tvoří v rozpočtu
každé obce nemalou položku. Naše obec na tom není jinak.

• jsou napojené na splaškovou kanalizaci,
mají s obcí uzavřenou smlouvu o odvádění a
čištění odpadních vod a stočné platí

Komunální odpad

• jsou napojené na splaškovou kanalizaci,
nemají s obcí uzavřenou smlouvu o odvádění a
čištění odpadních vod a stočné platí

Odvoz komunálního odpadu pro nás zajišťuje společnost
STKO, ve které máme podíl. Drtivá většina obyvatel odpadky
poctivě třídí. Odměnou jim je nižší cena za odvoz tříděného
odpadu. Pokud se jedná o třídění, mám pro obyvatele Březí
vzkaz od STKO - plechovky od nápojů patří do plastů.

• jsou napojené na splaškovou kanalizaci,
nemají s obcí uzavřenou smlouvu o odvádění a
čištění odpadních vod ale stočné neplatí !

Sběrné místo

• nejsou napojené na splaškovou kanalizaci a
každoročně prokazují, jakým způsobem
nakládají se splašky

Obyvatelé obce mají možnost odvážet větší odpad na sběrné
místo a odvoz a likvidaci tohoto odpadu hradí obec. Jsou to
měsíčně vysoké částky, ale oproti likvidaci černých skládek v
okolí obce se jistě vyplatí.

• nejsou napojené na splaškovou kanalizaci a
způsob nakládání se splašky neprokazují !

V Březí se stalo zvykem, že někteří občané při údržbě zahrad
odloží větve a jiný zelený odpad před dům s tím, že obec se o
něj postará. Naši zaměstnanci ho dvakrát týdně nakládají na
traktor a odvážejí na sběrné místo ke štěpkování. To už příliš
ekonomické není a především to zaměstnává několik
pracovníků obce v době kdy je obec nejvíc potřebuje na jinou
práci.

• domy, které splašky odvádějí do dešťové
kanalizace !!!
Poslední dvě skupiny jsou pro Březí vážným problémem a obec
bude muset obyvatele těchto domů znovu požádat, aby se na
splaškovou kanalizaci napojili nebo prokázali, jak se splašky
nakládají. Ekologické chování a zodpovědnost vůči sousedům
by měla být samozřejmostí.

Chtěli bychom proto poprosit Březáky, aby, pokud to jen trochu
půjde, svůj zelený odpad odvezli na sběrné místo ve dvoře
bývalé roty a umožnili tak našim zaměstnancům, aby se
věnovali jiné potřebnější práci.

Hříšníkovi, který je načerno připojený na splaškovou kanalizaci
nebo splašky vypouští do dešťové kanalizace, hrozí pokuta
50.000,- Kč. Prozatím chceme dát obyvatelům šanci, aby se na
splaškovou kanalizaci sami připojili, ale pokud na začátku
příštího roku technická kontrola prokáže, že tak neučinili,
nebude mít obec jinou možnost, než přistoupit k sankcím.

Obec by ráda rozšířila otvírací dobu sběrného místa na každou
sobotu v obvyklém čase, aby měli občané širší možnost sběrné
místo využívat.
Na druhé straně bude zřejmě nutné do budoucna pečlivěji
kontrolovat kdo, kolik a jaký druh odpadu vyváží. V krajním
případě zpoplatnit nepřiměřené množství vyváženého odpadu.

Další nepříjemnou věcí, kde je nezbytná změna, je samotná
platba za stočné. Výše stočného zdaleka neodpovídá reálným
nákladům. Je velmi pravděpodobné, že obec bude muset v
příštích letech přistoupit ke zvýšení platby za stočné. Platí, že
čím víc obyvatel bude na čističku napojeno a bude platit stočné,
tím nižší budou náklady na stočné pro jednoho obyvatele.

Čistička odpadních vod
Největším problémem zůstává napojení občanů na čističku
odpadních vod. Je to neuvěřitelné, ale i po několika letech
provozu čističky nejsou některé domy napojeny na splaškovou
kanalizaci a odvádějí splašky ze svého domu do dešťové
kanalizace.

Likvidace odpadů je velice drahou záležitostí a nelze
předpokládat, že v budoucnu zlevní. Spíše naopak. Platí to
nejen v rámci obce, ale celosvětově. Prosím proto občany, aby
se v tomto ohledu chovali k Březí odpovědně.
Starosta obce
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Na kus řeči se starostou
Slovo starosty

prodejnu vybudovala na pozemku za obecním úřadem, na
rozdíl od prostoru, kde původní prodejna stála.
Jsem přesvědčený, že umístění za obecním úřadem by bylo
pro prodejnu po všech stránkách výhodnější. Také by nám
zůstal zachovaný ten krásný výhled na majestátní budovu
kostela, která by se konečně stala zaslouženou dominantou
obce, dobře viditelnou z návsi. Myslím, že jsme pro tuto změnu
udělali maximum, ale bohužel se Jednota rozhodla vybudovat
prodejnu na původním pozemku.
Nezbývá, než toto rozhodnutí respektovat. S vedením Jednoty
spolupracujeme na plánech revitalizace návsi před novou
budovou prodejny.

Můžete nám říct, co Vám jako starostovi v posledních měsících
zabralo nejvíce času?
Uplynulé měsíce se nesly v duchu příprav žádostí o dotace z
dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj a z
Jihomoravského kraje.
Žádali jsme o dotace na dostavbu posledních čtyř bytů z
dotačního titulu na podporované bydlení v budově bývalé roty.
Také na dobudování posledních dvou ulic v lokalitě U Rybníka,
na opravu místní komunikace U Školky a na odstavné
parkovací plochy v této ulici. Z dalších dotačních titulů bychom
chtěli čerpat finanční prostředky na postavení jižní zdi hřbitova,
herní prvky pro hřiště školy a zahradu školky a na dobudování
šaten v požární zbrojnici. Záleží teď na Ministerstvu pro místní
rozvoj a Jihomoravském kraji zda a jaké množství finančních
prostředků nám přidělí.

Bude obec prodávat další stavební pozemky?
Pochopitelně bychom Březí rádi dále rozšiřovali. V letošním
roce budeme prodávat posledních 28 pozemků v lokalitě U
Rybníka. Další možnosti výstavby jsou v lokalitě nad fotbalovým
hřištěm směrem k Mikulovu a v lokalitě pod ulicí
Vinohradnickou v severní části Březí. Obec by se ráda v těchto
lokalitách domluvila s majiteli pozemků, pozemky vykoupila a
nechala vytvořit územní studii. Mohl by tak vzniknout hodnotný
a promyšlený urbanistický celek. Pokud se nepodaří s majiteli
pozemků domluvit, vzniknou nekoordinované, divoké stavební
pozemky, které neumožní území efektivně využít.

Co se obci v posledních měsících podařilo vybudovat?
Jakmile slezl sníh, pustili se zaměstnanci obce do úklidu a
úpravy hřbitova. Tak, aby prokoukl a byl připraven na výstavbu
jižní zdi. V dalších letech bychom rádi hřbitov rozšířili a
vybudovali v západní části prostor pro další hrobová místa a
kolumbárium. Trošku se potýkáme se stromy na hřbitově.
V letních měsících sice poskytují stín, ale jejich zdravotní stav
není příliš dobrý a případný pád suchých větví by mohl zranit
návštěvníky hřbitova nebo poškodit náhrobky. Po dohodě s
odborníky se budeme snažit stromy prořezat a případně
pokácet ty, které nebude možné zachránit nebo které budou
nebezpečné. Dalším problémem jsou například drobné
jehličnany, rostoucí u jednotlivých hrobů. Jejich kořeny zvedají
náhrobky, a proto bude nutné je po dohodě s majiteli hrobů
regulovat.

Všechny Březáky určitě zajímá, jestli bude letos včas otevřené
koupaliště.
Předpokládám, že ano. Na koupališti jsme v bufetu vyměnili
okna a provedli další stavební úpravy. Na tanečním parketu a v
dalších prostorách koupaliště jsme nechali vyměnit světla, která
už byla téměř nebezpečná. Museli jsme odstranit klouzačky z
prostředního bazénu, stejně jako některé herní prvky, které
nebylo možné z bezpečnostních důvodů ponechat. Velký kus
práce zaměstnanci obce odvedli při úpravě zeleně a terénních
úpravách v okolí bazénu. Koupaliště vyžaduje do budoucna
větší investice a stálou péči. Doufám, že návštěvníky letos
potěší lehátka a slunečníky, které si budou moci zapůjčit.

Všimli jsme si stavebních prací ve sportovní hale v období
jarních prázdnin. O co šlo?
V prostoru bývalé kotelny v hale byla několik let navezená
stavební suť. Tu jsme částečně odvezli a podlahu jsme
vybetonovali. Vznikl tak prostor pro novou nářaďovnu a další
malou tělocvičnu. Další prostor, který můžeme využít pro
sportovní účely, vznikl také ze staré nářaďovny. Hala bude v
budoucnu lépe dostupná díky novému systému otvírání na kód
a čipové karty. Zároveň do prostorů haly nainstalujeme
kamerový systém. Cílem je zefektivnit provoz haly a její využití.

Co vás v obci trápí nejvíc?
Už druhým rokem je to situace ve školce. Na doporučení školní
inspekce chceme přistoupit k oddělení školy od školky. Školka
se stane samostatnou organizací, která bude mít vlastní
vedení.
Tento krok je organizačně i časově velmi náročný, ale
očekáváme od něj větší spokojenost rodičů a dětí s naší
mateřskou školkou.

Obcí také proběhla informace o stavbě nové prodejny Jednoty
za obecním úřadem.

Co čeká obec Březí v příštích měsících?

Ano. Na poslední chvíli jsme se s panem místostarostou
Petrem Kernem snažili přesvědčit Jednotu, aby svoji novou

Vím, že to občany nepotěší, ale čekají nás především stavební
práce v obci. A to na nových ulicích v lokalitě U Rybníka spolu s
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Z historie obce
opravou ulice U Školky. Společnost E-on by měla zahájit
ukládání vedení nízkého napětí do země, toho bychom rádi
využili a uložili do země také nové vedení veřejného osvětlení
a obecního rozhlasu. Na Hlavní ulici by měla začít výměna
vodovodního potrubí, abychom byli připravení na pokládání
nových chodníků v příštím roce. Vím, že to nebude příjemné a
stavební práce budou obyvatele obtěžovat, ale dlužíme Březí
možnost stát se moderní obcí.

Členové zastupitelstva: Dačo Marián, Polach František, Zajíc
Jaroslav, Podešvová Anežka, ing. Pokorný Antonín,
Kratochvílová Marie.
Během tohoto období vnitropolitická situace krystalizovala a
tříbila se. Některá uskupení či drobnější strany zanikaly, jiné
zase vznikly nebo se sloučily, takže v dalších volbách vznikla
kandidátka KSČ, Sdružení nezávislých kandidátů, KDU-ČSL,
jednotlivý nezávislý kandidát. Na seznamu voličů bylo 1069
osob. Volilo pouze 689 občanů – 64 %. Byla zvolena starostka
Anna Zajícová, místostarosta Jozef Pavlík. Členové
zastupitelstva: Subotová Věra, Vaňková Věra, Grulich Pavel,
Ráža František, Dačo Marián, Kern Petr, Polášek Karel.

Rozhovor se starostou připravil Mgr. Miroslav Kupilík

Historie a dějiny obce

Rok 1995

V minulém Zpravodaji jsme skončili v roce 1988 a zápis
v kronice nebyl dokončen.

Situací v obci k 31. 12. 1994 se blížíme k roku 1995, kde budou
postupně zaznamenány veškeré události, které ovlivnily život
občanů a tím tedy i celkový život obce. V obci žije celkem 1504
občanů, ve 443 rodinných domcích, 31 družstevních bytech a 2
obecních domech.
Národnosti podle počtu obyvatel: česká 690, slovenská 33,
moravská 787, maďarská 1, ukrajinská 1, ruská 2, bulharská 1.
Narodilo se 14 dětí, 7 chlapců a 7 děvčat, zemřelo 22 občanů,
z toho 11 žen a 11 mužů. Zemřela nejstarší občanka paní
Rathouská, nar. 1895. Do obce se přistěhovalo 22 osob,
vystěhovalo se 13 osob.
Náboženství: římskokatolické 435, bez vyznání 633,
českobratrsko-evangelické 50, ostatní 9, nezjištěno 388.
Na základě údajů posledního sčítání lidu je v obci 220
automatických praček, 280 barevných televizorů, 20 televizorů
černobílých a 209 osobních automobilů – což je 47%
domácností.

Kdo psal kroniku potom, není známo, poněvadž nikde není
uvedeno jméno. Omyl u záměny jmen u bratrů Klvačových
nezpůsobila nynější kronikářka Helena Binderová, ta začala
psát kroniku až od roku 2011. Od roku 1989 jsme v obci neměli
kronikáře, až v roce 1995 začal psát kroniku pan Jiří Příhoda.
V úvodu kroniky o sobě napsal, krátký životopis: narodil se
v Rosicích u Brna v roce 1932, vystudoval střední školu
s maturitou, absolvoval pedagogický institut, aprobace na II.
stupeň obor výtvarná výchova a ruština, výtvarné vzdělání
získal studiem na škole uměleckého porcelánu v Karlových
Varech. Pracoval v Moravských vinařských závodech
v Mikulově. V Březí žil od roku 1954 po sňatku se Zdenkou
Orsáčkovou. Tolik o kronikáři, který kroniku dopisoval zpětně za
7 let.
Nadepsán je 1995, zde budou uvedeny veškeré dostupné
informace, získané v obci po roce 1989, tedy v období po pádu
komunistické diktatury nejen v naší vlasti, ale i v celoevropském
měřítku. Nutno předeslat, že ne všichni občané tuto změnu
přivítali s nadšením, ale jisté je, že drtivá většina občanů
přivítala konec zkorumpovaného režimu vlády jedné strany
s nadšením a úlevou, o čemž svědčí rychlé a převratné změny
– dříve nepředstavitelné – v myslích, ale i činech občanů.

Jak již bylo řečeno, po převratných událostech v roce 1989
nastala v životě obce a občanů řada změn, dříve
nemyslitelných a zcela neuskutečnitelných.
Kromě zde hospodařícího zemědělského obchodního družstva
začaly vznikat soukromé obchody, firmy se službami pro
obyvatelstvo – stolařství, truhlářství, elektro, vodo instalace,
specializované obchody s nábytkem, obuví, zlevněným
textilem, provozovna na zřízení žaluzií a jiné, o kterých bude
postupně zmíněno. Soukromou praxi provozuje 1 odborný lékař
s řádně vybavenou ordinací, 1 veterinární lékař. Do
soukromého provozu bylo pronajato koupaliště. Byla postavena
nová výrobní hala na výrobu pleteného zboží, renovována
bývala budova starého PS útvaru jako brusírna skla. V obci jsou
také restaurace, kuželna, výroba a prodej sudového vína a
v rámci restitucí a navrácení majetku i soukromě hospodařící
rolníci.

Tato část kroniky tedy shrnuje vývoj od roku 1989 a
zaznamenává současný stav v obci v roce 1995.
Volbami do obecního zastupitelstva ve dnech 18. - 19. listopadu
1994 byla ukončena činnost orgánů, zvolených v roce 1990,
kdy se zúčastnilo 1003 voličů a hlasovali takto:
Občanské fórum 1011 hlasů, Hnutí Morava a Slezsko 797
hlasů, KSČ 682 hlasů. KDU 228 hlasů a Strana zemědělská
113 hlasů. Starostou byl zvolen ing. Zdeněk Zeman,
místostarosta Jakeš Jaroslav.

Z obecní kroniky citovala pana kronikáře a zapsala
Ludmila Řežábková
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Zamyšlení
„O čem občas sníme“
Možná si někteří ještě vzpomínáte na článek o „Snění“ mladé
maminky ze „Sídliště“ v čísle BZ 1/2017.

blýská se možná i na lepší časy. Doufám, že letos v tom
budeme pokračovat. Dětské hřiště na sídlišti se již také rýsuje,
jen osázená zeleň ještě tak rychle nevyrostla, snad z jara.
Odpadkové koše, chodníky? Toto je asi dlouhodobé přání
mnohých občanů Březí, ale bohužel je nyní závislé na ukončení
plánovaných výkopových akcích při ukládání el. vedení do
zemně a výměně vodovodního řadu v obci. Budeme asi všichni
doufat, že tyto akce proběhnou rychle, hladce a „bezbolestně“
s co nejmenším znečištěním našich ulic.

„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.“

Sním si svůj
sen o
,………

A co se informovanosti občanů týká, myslím, že si mnozí již
všimli kroků snad lepší a otevřenější komunikace vedení obce
s občany. Viz také nové webové stránky obce (druhá vlna se již
připravuje), opravený dosah rozhlasu v obci, zveřejňované
informace z rady obce, atd.
Tak držme palce, ať ten nastolený trend našim zastupitelům
vydrží co nejdéle a naše obec se brzy vyrovná těm
úspěšnějším v okolí.
-mc-

Jen pro osvěžení paměti to bylo přání, dnes již dvojnásobné
maminky ze „Sídliště U Rybníka“. Procházel jsem si zpětně, co
se za ty necelé 2 roky po neplánované změně starosty z tohoto
snu vyplnilo. A zdá se, že to snění snů nebylo zas až tak marné
a nemožné. Něco již bylo našimi „novými starosty“ vyslyšeno a
na další akce snad nebudeme dlouho čekat. Pokud si dobře
vzpomínám, tak lavičky se v obci již objevily. Pravda, stinné
stromy ještě někde chybí, ale viz akce „Sázení lípy“ na podzim,
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Počasíčko
Počasí v roce 2018

srážky: 3 dny se srážkovým úhrnem 18 mm
vítr:
mírný 11 dnů, střední 8 dnů, silný 4 dny , 23.4. bouřka
bez deště

Opět jsme prožívali teplý a suchý rok. Celoroční
srážkový úhrn činil 452,5 mm, což je horší průměr.
Propršelo 69 dnů (na jeden deštivý den tak připadalo 6,56 mm).
Průměrná celoroční teplota v ranních
hodinách byla + 7,53°C, odpolední teplota byla + 15,67°C.

Květen 2018
průměrná teplota: ráno + 13,3°C, odpoledne + 24,71°C
srážky: 7 dnů se srážkovým úhrnem 84 mm
vítr:
mírný 17 dnů, střední 7 dnů, silný 4 dny

Nejchladnější byl měsíc únor s průměrnou teplotou v
ranních hodinách - 3,75°C, odpolední
teplota vystoupila na + 0,14°C, nejteplejší byl měsíc srpen,
průměrná ranní teplota dosahovala
na + 16,84°C, odpolední na + 29,4°C.

Červen 2018
průměrná teplota: ráno + 17,83°C, odpoledne + 26,5°C
srážky:7 dnů se srážkovým úhrnem 57 mm
vítr:
mírný 23 dnů, střední 3 dny
Červenec 2018
průměrná teplota: ráno + 16,2°C, odpoledne + 27,2°C
srážky: 8 dnů se srážkovým úhrnem 60 mm, z toho 3 x bouřka
vítr:
mírný 15 dnů, střední 1 den

Celorepublikový průměr srpnových teplot činil + 22,7°C.
Léto loňského roku bylo podle
měření vůbec nejteplejší v historii nejstarší meteorologické
stanice pražského Klementina, kde se
měří teploty již 244 let.

Srpen 2018
průměrná teplota: ráno + 16,84°C, odpoledne + 29,4°C
srážky: 4 dny se srážkovým úhrnem 21 mm, z toho 1 x bouřka
vítr:
mírný 12 dnů, střední 1 den

Úroda roku 2018 ve srovnání s rokem 2017 v ČR (v %)
obiloviny ...........- 7,5 %
mák ....................- 25,9 %
třešně .................+ 43 %
meruňky .............+ 211 %
višně ...................+ 58 %
jahody ................ + 13 %
jablka ................. + 65 %
řepka ..................+ 12,3 %

Září 2018
průměrná teplota: ráno + 10,9°C, odpoledne + 20,8°C
srážky: 7 dnů se srážkovým úhrnem 141 mm, z toho 3 x bouřka
vítr:
mírný 8 dnů, silný 3 dny
Říjen 2018
průměrná teplota: ráno + 6,84°C, odpoledne + 16,42°C
srážky: 3 dny se srážkovým úhrnem 11,5 mm
vítr:
mírný 2 dny, střední 3 dny, silný 6 dnů, 29.10. větrná
kalamita

Z celkové osevní plochy v ČR zabírá řepka 17 % . (Údaje o
úrodě jsou zpracovány dle statistiky Hospodářských novin.)

A jak bylo u nás?

Listopad 2018
průměrná teplota: ráno + 3,7°C, odpoledne + 7,8°C
srážky: 3 dny se srážkovým úhrnem 13 mm, 18.11. první sníh
(2 dny) - hned roztál
vítr:
mírný 2 dny, střední 3 dny, silný 5 dnů

Leden 2018
průměrná teplota: ráno + 0,74°C, odpoledne + 4,6°C
srážky: 9 dnů se srážkovým úhrnem 28 mm, 4x padal sníh,
který hned roztál
vítr:
mírný 13 dnů, střední 2 dny

Prosinec 2018
průměrná teplota: ráno + 0,3°C, odpoledne + 3,03°C
srážky: 12 dnů, neměřitelný úhrn
vítr:
mírný 12 dnů, střední 2 dny

Únor 2018
průměrná teplota: ráno - 3,75°C, odpoledne + 0,14°C
srážky: 2 dny se srážkovým úhrnem 4 mm, 4x sněžení, které
opět hned roztálo
vítr:
mírný 10 dnů, střední 1 den

Vysvětlivky: síla větru: Mírný
Střední
Silný
Orkán

Březen 2018
průměrná teplota: ráno + 0,52°C, odpoledne + 6,84°C
srážky: 4 dny se srážkovým úhrnem 15 mm
vítr:
mírný 21 dnů, střední 1 den

do 5m/s
do 7m/s
nad 8m/s
nad 10m/s

Zprávy o počasí zaznamenala : Maruš Kratochvílová
zpracovala :
Hela Binderová
-vaše Rosničky-

Duben 2018
průměrná teplota: ráno + 8,03°C, odpoledne + 20,63°C
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Těžký život školáka, aneb co se děje v naší škole
Škola informuje

Ze školní pošty

Zanedlouho budeme hodnotit třetí čtvrtletí
školního roku a než se nadějeme, budeme
rozdávat závěrečné vysvědčení. Čas se
nedá zastavit ani vrátit. A stejné je to i
s vyřčenými slovy. Kritiky a hanlivých slov
padlo na adresu školy a školky v poslední
době víc než dost.

„Vážená paní ředitelko,
chtěl jsem Vás informovat, že Vaši žáci, Alenka
Miková a Ondra Mika, vzorně reprezentovali náš
region v lukostřeleckém sportu. Alenka obsadila v
kategorii žáků do 10 let na Přeborech ČR v halové
lukostřelbě v Humpolci (16. 2. 2019) 10. místo s
nástřelem osobního rekordu 516 bodů.
Ondra o víkendu 9. – 10. 2. 2019 vybojoval na
Mistrovství
ČR
v
Kostelci
na
Hané
v soutěži družstev mladších žáků v halové lukostřelbě
titul vicemistra ČR a obdržel stříbrnou medaili.

Je velká škoda, že dobré věci jsme se naučili
brát jako samozřejmost, proto je těžké je
chtít vidět a ocenit. Pojďme si společně
ukázat, že slušné chování, komunikace a
upřímná spolupráce mají stále smysl.

Z kalendáře ZŠ
4. 2. 2019 - Atletické závody ve Valticích
(žáci 1. stupně)
5. – 7. 2. 2019 – Česká školní inspekce
11. -15. 2. 2019 – Jarní prázdniny
20. 2. 2019 – Veselé zoubky (1. třída)
18. 2. – 6. 3. 2019 - Dotazníkové šetření Mapa školy –
SCIO
28. 2. 2019 - Výstava Titanic Brno (8. třída)
28. 2. 2019 – Moravská galerie Brno – (9. třída)
Březen – srovnávací testy Kalibro (5. třída)
5. 3. 2019 – Školní kolo recitační soutěže
7. 3. 2019 – Etické dílny (1. třída)
12. 3. 2019 – Etické dílny (2. a 3. třída)
14. 3. 2019 – Návštěva hasičů DSH Březí (2. a 6. třída)
15. 3. 2019 – Cestopis „Divoký Madagaskar“ - kino
Mikulov (5. – 9. třída)
20. 3. 2019 – Návštěva předškoláků MŠ Dobré Pole
před zápisem
27. 3. 2019 – Návštěva předškoláků MŠ Březí před
zápisem
3. 4. 2019 – Oblastní kolo recitační soutěže Mikulov
9. 4. 2019 – Zápis do první třídy
10. 4. 2019 - Podané ruce (4. – 9. třída)
15., 29. a 30. 4. 2019 - Zdravá výživa
16. 4. 2019 – Pedagogická rada + třídní schůzky +
volba zástupce rodičů do školské rady
Duben - Den Země
9. – 10. 5. 2019 – Poznávací zájezd do Salzburgu
Květen - Dopravní výchova (4. a 5. třída)
14. – 16. 5. 2019 - Sběr starého papíru
23. 5. 2019 - Branný den
Květen - Policie ČR – beseda (8. a 9. třída)

Se sportovním pozdravem
Petr Škarek
místopředseda LO TJ Sokol Šanov
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Těžký život školáka, aneb co se děje v naší škole
Veselé zoubky

Deváťáci v Moravské galerii v Brně

Tak se nazývá výukový program pro žáky prvních tříd, který se
věnuje prevenci zubního kazu. Stačilo se zaregistrovat, nahlásit
počet žáků a následně obdržet edukační materiály s balíčky pro
zúčastněné.
V úvodu jsme si pustili video „Jak se podívat Hurvínkovi na
zoubek“. Poté jsme se interaktivní formou učili teorii prevence
zubního kazu. Přechodem od teorie k praxi se staly zmiňované
balíčky od firmy DM drogerie obsahující pastu a kartáček na
zuby, přesýpací hodiny, žvýkačky, brožuru a samolepku
se správným postupem čištění zubů.
Na závěr jsme si vybarvili
omalovánku
s Hurvínkem.
Všem se program velice líbil,
neboť vyviklané zoubky jsou
zejména v první třídě častým
tématem.
Mgr. Eva Vážná

Výstava Titanic
Poslední únorový den si žáci osmého ročníku obohatili
vyučování návštěvou světové výstavy Titanic. V prostorách
pavilonu C brněnského výstaviště si prohlédli expozici
představující reálné prostory legendárního plavidla, které v roce
1912 kleslo na dno Atlantiku. Žáci procházeli kajutami, salónky,
francouzskou restaurací, částí strojovny i bezpečnostními
dveřmi. Prohlédli si několik stovek originálních exponátů, které
byly vytaženy ze dna oceánu. S radostí využili možnost
vyfotografovat se na přídi lodi a neodmítli ani osobní prožitek při
doteku ledovce. Jelikož má výstava
velký úspěch a zájem stále nekončí,
organizátoři prodloužili její trvání až
do 19. 5. 2019.
My doporučujeme.

Poslední únorový den vyrazili žáci devátého ročníku za
poznáváním krás výtvarného umění do Moravské galerie v
Brně, která prezentuje sbírky moderního umění.
Edukačním programem provázela výtvarnice a paní lektorka,
která seznámila deváťáky se slavnými českými obrazy
expresionismu, kubismu, surrealismu a abstrakce.
Ve společnosti obrazů Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Emila
Filly, Toyen a dalších malířů si děti odpovídaly na otázky, proč
malíři nemalují to, co vidí, či jak pochopit moderní umění.
Hlavní součástí programu byla samotná výtvarná tvorba dětí za
vedení umělkyně-malířky. V tomto inspirujícím prostředí si
každý mohl tvořit svá vlastní díla inspirovaná právě slavnými
obrazy z galerie.

Žáci 8. ročníku

Věřím, že tvorba děti bavila a že si odnesly z galerie nejen svoji
originální tvorbu, ale nová poznání a pochopení smyslu
výtvarného umění.
Za 9. třídu Mgr. Jana Tichá
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Těžký život školáka, aneb co se děje v naší škole
Zpráva z recitační soutěže na ZŠ a MŠ Březí

dobrého kamarádství nestrannou osobou, lektorkou z Etických
dílen.

V úterý 5. 3. 2019 proběhlo na naší škole jako každoročně
školní kolo recitační soutěže. O postup do oblastního kola,
které se koná v dubnu v Mikulově, soutěžilo 28 žáků
od 1. do 9. třídy, a to v 6 kategoriích. Zazněly procítěné, vtipně i
vážně pojaté přednesy básniček pro menší i větší diváky a
posluchače, kteří dokázali odměnit soutěžící zaslouženým
potleskem. Zejména však patří poděkování všem účinkujícím
za účast, snahu a zájem
o kulturní dění u nás ve škole. Za odměnu děti dostaly diplomy,
sladkosti a pěkné dárky, které nám věnovala vedoucí prodejny
ENAPO paní Olga Šuterová, za což jí velmi děkujeme.

Tři dobré rady: Mluv se všemi hezky. Nikoho neodstrkuj.
Nikomu neubližuj.
Zlaté pravidlo: „Chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby
se oni chovali k tobě.“

Porotu, která byla složena z vyučujících 1. i 2. stupně, potěšily
výkony všech recitujících dětí, proto vybrat ty nejlepší recitátory
nebylo právě nejlehčí.
Porota nakonec vybrala tyto vítěze:
I. kategorie: Eliška Vašíčková, 1. třída
II. kategorie: Tereza Cvrčková,
2. třída
III. kategorie Štěpánka Nedvědová, 4. třída
IV. kategorie Tomáš Kolařík, 7. třída
V. kategorie Dvořáková Daniela, 8. třída

Ilustrace k programu: Miloslav Pípal - lektorka, Ondřej Marek - opice Julča,
Antonín Klaška - pohádka O hvězdičce, netradiční hodnocení programu žáky.

Autorská tvorba
II. kategorie Kateřina Smolová 4. třída
II. kategorie Natálie Galová, 4. třída
II. kategorie Nikol Krhovjáková, 4. třída
III. kategorie Sára Machálková, 9. třída
Vítězům gratulujeme a držíme palce do
oblastního kola. Těšíme se opět příště.
Mgr. Jana Tichá

Etické dílny
Vzdělávací programy „Buďme kamarádi“ a
„Jak se stát dobrým kamarádem“ jsme vybrali
zcela záměrně, neboť kamarádství mezi žáky
je velmi dobrým předpokladem zdravého
klimatu třídy. Vytvoření pěkných vztahů, jejich
rozvíjení a následné udržení, to vše je velmi
náročný a dlouhodobý proces. S radostí
jsme uvítali připomenutí pravidel
12

A jak se mají naši nejmenší?
Z kalendáře MŠ
Divadla
10.1.2019 - Krtek a myška
28.2.2019 - Muzikantská pohádka
4. 3. 2019 - Skřítek Pořádeček
Další akce
7. 3. 2019 - Etické dílny
11.3.2019 - Jarní tvoření k MDŽ
s maminkami
Edukační hodiny pro předškolní
děti
10.1.2019
24.1.2019
7. 2. 2019 - odpoledne s rodiči
19.2.2019
5. 3. 2019
7. 5. 2019 - Zápis do mateřské
školky
9. 5. 2019 - První lekce plavání
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Aktuality
Akce které v roce 2018 proběhly :

Knihovna 2018

V loňském roce proběhly různé akce pro občany, ale i pro žáky
základní školy např. pasování prvňáčků, výlet – Valtice,
prázdninové tvoření, návštěva žáků základní školy, malování a
decoupage na textil, malování na hedvábí, lapače snů.

Provozní doba:
Po 8:00 – 12:00 hod
St 8:00 – 12:00 hod a 15:00 – 18:00 hod
Pá 8:00 – 12:00 hod a 15:00 – 18:00 hod

Jana Kudynková

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.
Od září probíhá pravidelně každý rok v knihovně balení knih a
učebnic, v říjnu pak burza vyřazených knih.

Vítání občánků
V měsíci únoru jsme mezi sebe přivítali Patrika Janošku, Adélu
Flaškovou a sourozence Karolínu a Jakuba Démkovi. Děti si to
očividně užívaly, holčičky byly nastrojeny jako princezny a kluci
jak opravdoví chlapi. Povídání pana starosty, který měl
premiéru, bylo milé, vstřícné k dětem i rodičům. Své malé
kamarády přišly také pozdravit děti v krojích a jejich vystoupení
zaujalo děti i dospělé.
Jen pobyt v kolébce se dětem nelíbil. V mámině náručí bylo
přece jen lépe.
Rodiče, děkujeme, že jste děti přinesli a my jim přejeme, ať se
jim v naší vesnici spolu s vámi dobře žije.

Registrovaných čtenářů bylo 182
Knihovnu navštívilo v roce 2018 – 2503 návštěvníků.
Internet využilo – 880 osob
Výpůjček celkem- 2696
Nejžádanější tituly 2018:
Dospělí:
1. Dilly Court - Služebná z hostince
2. Sandra Byrd - Růže mají trny
3. Dominik Dán - Kořeny zla
Děti:
1.
2.
3.

Věra Subotová

Leigh Bardugo - Šest vran
Lilo a Stitch
Miroslav Švandrlík - Nové příběhy Seka a Zuly

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
dostane knihu.
Nejlepší čtenář roku 2018:
1.Trysková Květa
2. Židelová Marie
3. Pouzarová Ludmila
4. Kornhäuserová Gabriela
5. Veverková Vlasta
6. Demková Helena
7. Deáková Anastázie
8. Krouská Kamila
9. Hošková Ludmila
10. Smejkalová Petra
14

Hledám RD v Březí nebo s dobrou dojezdností. Opravy nevadí. Tel: 604 635 308

Kulturní komise a
OÚ Březí
Kulturní komise Vás zve na výlet, který se uskuteční dne
25. května 2019!
Navštívíme atomovou elektrárnu v Dukovanech,
Muzeum rakousko-uherského pivovaru v Dalešicích
a reprezentační prostory zámku v Náměšti nad Oslavou.
Vhodné pro každou věkovou skupinu! Oběd bude
samozřejmě také!
Odjezd autobusu je od hostince "U Ciboušů" 25.5.2019
(SOBOTA) v 7°° hodin

Srdečně zvou na

Den matek,
který se bude konat
12.května v 15.00 hod v
sále OŮ Březí, kulturní
program i občerstvení
je zajištěno

Cena zájezdu je 150,- Kč
Závazné přihlášky přijímá Helena Binderová, Hlavní č. 100, vždy
pondělí – pátek, od 9°° do 15°° hodin do vyprodání míst v autobuse.

Srdečně zve Kulturní komise Březí
Upozornění: Pozvánky se nebudou doručovat do schránek!!!
Poznačte si termín výletu v kalendáři červeně!!!!!!!!!!!!!!!!!

Děkujeme.
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