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Čas vinobraní
Rok v Březí se řídí vínem a podzim je jeho nejdůležitějším obdobím.
Po celoročních obavách o vinohrad, úzkostlivém sledování počasí a boji s nemocemi vinné révy, vinaři konečně sklízí plody své
celoroční práce. Na chvíli si oddechnou, když svezou hrozny do sklepa a než se jich zmocní další vlna obav, tentokrát o kvali tu
vína. Ruch u vinných sklepů neutichá ani v šeru pozdního odpoledne a matné světlo z poloslepých žárovek láká k zastavení u
plných kádí a k ochutnání prvních letošních burčáků.
Podzimní slunce občas nesměle prosvítá mezi mraky, aby stihlo obarvit listí do pestrých odstínů, ještě než je po létě unavená
příroda svlékne ze stromů a nechá prohánět po dně bazénů koupaliště. Na cyklostezce řídnou davy cyklistů, pod jejich koly křupou
kaštany a provozovatelé restaurací ztrácí definitivně naději na víkendové hosty v přiléhavých dresech.
Martinské husy se nenápadně schovávají v nejzapadlejších koutech dvorů, protože ví, že přichází jejich čas. Tma čím dál rychleji
rozsvěcuje hřbitov, který se stává nejtajemnějším místem v Březí.
Přejeme Vám barevný podzim a příjemné čekání na začátek adventu.
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Slovo Starosty
Starosty Březí pana PhDr. Miroslava
Vymyslického jsme se zeptali:
Máme tady podzim, máte tohle roční
období rád?
Podzim na jižní Moravě je zvláštní tím,
že ve zbytku venkova končí zemědělská sezóna a u nás právě začíná.
Těším se na zvuk traktorů svážejících
hrozny a dunění plastových beden, rachot mlýnků ze sklepů a
hlahol příbuzných a známých, kteří přijeli pomoct sbírat hrozny.
Všude jinde se rodiny scházejí o Vánocích, v Březí je to na
podzim, při sběru hroznů.

„Těším se na zvuk traktorů svážejících
hrozny a dunění plastových beden,
rachot mlýnků ze sklepů ...“
Letos přináší podzim bohužel také druhou vlnu nákazy Coronavirem a návrat hygienických opatření. Věřím tomu, že tolerance, opatrnost a dodržování pravidel nám pomůžou zamezit
rozšíření nákazy. Jsem si jistý, že Březí a Březáci situaci zvládnou.
Blíží se konec roku, který byl ve znamení stavebních prací
v obci. Jaká je situace?
Máme za sebou náročný rok. Obec byla rozkopaná na mnoha
místech, v obci se pohybovaly stavební stroje a mnoho dělníků.
Dvě nové ulice v lokalitě u rybníka jsou hotové a noví majitelé
pozemků v nich začínají stavět.
Dokončuje se uložení vysokého a nízkého napětí do země. V
ulici U koupaliště a v horní části Mládežnické stojí nové trafostanice. Po přepojení na nové vedení budou odstraněny betonové sloupy, které patří společnosti E-on. Bohužel nám budou
obec dál hyzdit prastaré dřevěné sloupy společnosti CETIN, po
kterých jsou vedeny telefonní linky. O jejich snesení se společností CETIN jednám, ale uložení vedení do země se jí pro
několik desítek zákazníků v obci nevyplatí, a zároveň se těchto
zákazníků nechtějí vzdát.

Největší změny letos doznají ulice Dunajovická, Hlavní a
Nádražní. Po výměně vodovodního řadu a uložení nízkého
napětí do země dokončuje společnost Strabag rekonstrukci
chodníků. Pokud Vak Břeclav stihne dokončit napojení domů na
vodovodní řad, dokončí společnost Strabag chodníky na ulici
Dunajovické do začátku prosince. Obec se snaží zároveň
upravit okolí nových chodníků do konečné podoby.
V poslední době si občané častěji stěžují na výpadky
veřejného osvětlení. Můžete nám říct, v čem je problém?
Všichni víme, že veřejné osvětlení v Březí není v dobré kondici.
Když zafouká vítr, zkříží se dráty a je nutné světla ručně nahodit. Uložení vedení veřejného osvětlení do země situaci ve větší
části obce vyřeší.
V obci je mnoho typů světel, některé jsou velmi staré a většina
má extrémně vysokou spotřebu elektrické energie. V letošním
roce jsme získali dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení
v rámci dotačního programu EFEKT II. Postupně jsou vyměňována svítidla veřejného osvětlení na sloupech v horní části
obce. Stará zářivková střídají nová LED biodynamická svítidla,
která přinesou lepší osvícení ulic a výrazně nižší spotřebu
elektrické energie. V ulicích, kde se budou odstraňovat sloupy
nízkého napětí, budou nová svítidla na nových stožárech veřejného osvětlení. Konečným stavem bude výměna všech svítidel
a ve dvou třetinách obce také nové stožáry začátkem příštího
roku.
Zmiňoval jste se o nových chodnících na ulicích
Dunajovická, Hlavní a Nádražní. Vypadají dobře, ale
nepřinesly majitelům domů na těchto ulicích také určité
těžkosti?
Aby mohla obec dostat na nové chodníky dotaci, musí být
chodníky souvislé a musí splňovat řadu stavebních norem.
Chodníky přeťaly majitelům nemovitostí nájezdy k domům a na
mnoha místech bylo nutné vyřešit výškové rozdíly mezi nájezdy
a chodníkem. Někteří občané to vzali jako příležitost nově
upravit své nájezdy a vyřešit si parkování před domem, pro
některé je to starost navíc, kterou však za ně nemůže řešit
obec. Není to v jejich silách a finančních možnostech. Zaměstnanci obce se snaží okolí a navazující zelené plochy co nejlépe
upravit, aby příští rok nebylo poznat, že v obci probíhaly tak
rozsáhlé stavební práce.
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„Znova opakuji, že parkování na travnatých plochách obecních pozemků je
nepřípustné. Situaci se snažíme řešit
tím, že s majiteli domů uzavíráme
smlouvu o výpůjčce nemovité věci a
umožňujeme jim vybudovat na
obecním pozemku parkovací stání.“

Co nás čeká v příští stavební sezóně?
Především se chceme pustit do důkladné opravy ulice U Školky
a části ulice U Hřiště. Chtěli bychom dokončit poslední čtyři
malometrážní byty v bývalé “rotě” a čeká nás také oprava jižní
hřbitovní zdi. Na všechny tři stavební akce jsme získali dotace.
Obec by si určitě zasloužila celou řadu dalších oprav a
vylepšení, ale bude záležet na tom, kolik peněz přidělí obci stát.

Necháte na nově upravených plochách zeleně parkovat
auta?
Parkování v obci je setrvalý problém. Počet aut přibývá. Majitelé chtějí parkovat blízko svých domů, zároveň se jim nechce
obětovat parkování plochu svých dvorů, průjezdů a zahrad.
Znova opakuji, že parkování na travnatých plochách obecních
pozemků je nepřípustné. Situaci se snažíme řešit tím, že s
majiteli domů uzavíráme smlouvu o výpůjčce nemovité věci a
umožňujeme jim vybudovat na obecním pozemku parkovací
stání. Obec však chce ovlivnit jak bude parkovací stání vypadat, jak bude veliké a kde bude umístěné. Podmínkou je ohraničení parkovacího stání obrubníky, dostatečný podklad a betonová zámková dlažba. Výpůjčky obecních pozemků schvalujeme teď především na ulici Hlavní, stejně bychom chtěli postupovat i na dalších ulicích.
O prázdninách se také pilně pracovalo v základní škole.
Jaké opravy obec prováděla?
Bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci plynové kotelny a
rozvodů ústředního topení ve škole. Škola trpěla tím, že v
závislosti na slunečním svitu polovina školy byla přetopená a ve
druhé byla zima. Při opravě se ústřední topení rozdělilo na dva
okruhy, tak aby bylo možné v každé části školy topit podle
potřeby. Součástí oprav byla vyměněna starých plynových kotlů
za nové, úspornější. V souvislosti s opravou vedení ústředního
topení byly také vyměněny podhledy a světla v šatnách.
Když jsme u školy a školky, v těchto dnech by měly být na
školním dvoře nainstalovány nové workoutové herní prvky a na
zahradě školky nové houpačky. Na jejich pořízení získala obec
peníze z dotačního titulu. Mateřská škola také vylepšila svoji
zahradu třemi novými herními prvky pro děti, na které ušetřila z
finančních prostředků, které dostala od obce na svůj provoz.

Workoutová sestava která bude umístěna v areálu ZŠ
Před letní sezónou se hodně mluvilo o koupališti a o investicích do jeho oprav. Prodělala na něm obec i v letošním
roce?
V radě obce jsme zvažovali a bouřlivě diskutovali o tom, zda
koupaliště vůbec otvírat, vzhledem k jeho stavu a situaci s
Coronavirem. Přestože koupaliště bylo otevřené pouze dva
měsíce jeho návštěvnost byla rekordní, což zřejmě zapříčinil

„Přestože koupaliště bylo otevřené
pouze dva měsíce jeho návštěvnost byla
rekordní“
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omezený provoz koupaliště a lomu v Mikulově. Díky tomu, že
se výrazně zvýšilo vstupné vydělalo letos koupaliště, po
odečtení nákladů, téměř 300 000,- Kč. Mám však obavu, že
letošní rok byl mimořádný a ani takto vysoký výdělek neřeší
opravu bazénů ve výši desítek milionů korun.
V jakém stavu je zeleň v naší obci.
Troufám si říct, že v dobrém. Letošní relativně vlhký rok jí určitě
pomohl. S novými chodníky vznikly nové plochy, které chceme
zkrášlit nově vysazenými rostlinami. Především kolem kostela
vznikl prostor, který bychom rádi osadili rostlinami, které jsou
méně náročné na vodu a údržbu. Stejné rostliny by také měly
oddělit školní park od autobusové zastávky. Obec také před
kostel vysadila dvě nové lípy a třetí zasadili účastníci “farního
odpoledne”. Průběžně se snažíme ozdravit park kolem fary.

„Jsem zastánce toho, že zeleň v obci
má mít určitou koncepci a pravidla.
Za každý pokácený strom vysazujeme
několik nových“
Jak se díváte na stromy a keře, které si občané sami
vysadili před domy na obecních pozemcích?
Jsem zastánce toho, že zeleň v obci má mít určitou koncepci a
pravidla. Keře mohou být vysazeny tam, kde nevadí ve výhledu
řidičům, stromy tam, kde nezvedají dlažbu v chodnících a jejich
větve nezasahují do drátů nebo nehrozí pádem. Každé kácení
stromu pečlivě zvažujeme a radíme se s odborníky.
Za každý pokácený strom vysazujeme několik nových. Pokud je
obec přesvědčená, že je nutné nějaký strom pokácet nebo keř
odstranit, snažíme se o tom diskutovat s občany, kteří ho
vysadili nebo roste poblíž jejich domu. Cílem je mít v obci
zdravou zeleň, promyšleně zasazenou, s přiměřenými nároky
na údržbu. Zeleň, která bude vzhledu obce lichotit a zdůrazní
její upravenost.
I přes to, že je Obecní Úřad Březí přestěhovaný na Hlavní
38, zůstává středem obce okolí prodejen Jednoty a
průmyslového zboží. Plánujete v tomto prostoru nějaké
změny?
Tento prostor, je rozdělen ulicí Mikulovskou, která se v letošním
roce stala hlavní silnicí z Brna do Vídně, na severní a jižní část.
Revitalizace severní části je ve fázi přípravy dokumentace pro
stavební povolení. V prostoru mezi silnicí na Dolní Dunajovice a

prodejnou Jednoty by měla vzniknout vydlážděná plocha před
prodejnou a směrem k restauraci U Cibouše pak 14
parkovacích míst.
V jižní části vznikne v souvislosti s novými chodníky místo pro
přecházení k poště a další parkovací místa. K diskuzi je přenesení pomníku obětem 2. světové války k místnímu hřbitovu, kde
by našel klidnější a pietnější místo než u hlavní silnice, téměř
pod koly projíždějících kamionů. Na jeho místě by mohl vniknout malý park, odstíněný zelení od hlavní silnice.

„Už při první vlně jsem ve zpravodaji
psal, že jedno z nejúčinnějších opatření
je společenská zdrženlivost.
Oželeli jsme celou řadu společenských
akcí, a zdá se, že je budeme muset
oželet i na podzim“
Letošní rok společenským akcím příliš nepřeje. Uskuteční
se aspoň nějaké?
Všichni víme jaká je situace s Coronavirem. Začátkem léta jsme
měli pocit, že je vyhráno a nemůže se nám už nic stát. Otevřela
se koupaliště, restaurace, hotely. Pořádaly se diskotéky,
festivaly a společenská setkání. Výsledek se záhy dostavil. Už
při první vlně jsem ve zpravodaji psal, že jedno z nejúčinnějších
opatření je společenská zdrženlivost. Oželeli jsme celou řadu
společenských akcí, a zdá se, že je budeme muset oželet i na
podzim. Uvidíme jaká opatření stát přijme. V každém případě je
zdraví občanů na prvním místě.
Pevně věřím, že bude možné organizovat slavnostní
rozsvěcení vánočního stromečku a další společenské akce,
které provázejí příchod vánočních svátků a oslavy konce roku.
Vhledem k dopravní situaci na Mikulovské ulici bych oslavy rád
přesunul do prostoru před nový obecní úřad. Je tam klidnější
prostředí, dostatek prostoru a možnost úplně vyloučit automobilovou dopravu. Těším se, že při předvánočních oslavách budeme pod novým veřejným osvětlením na stavební práce v obci
pouze vzpomínat a radovat se z nových ulic, chodníků a o něco
krásnějšího Březí.
Děkujeme za rozhovor pane starosto a přejeme Vám hodně
zdraví a elánu k naplnění všech Vašich plánů

Březácký zpravodaj 4/ 2020

Redakce

Aktuality/Ostatní

-5-

Návštěva hejtmana jihomoravského kraje
Dne 11. srpna nás při výjezdu do obcí
navštívil hejtman Jihomoravského kraje
pan Bohumil Šimek. Na obecním úřade
se diskutovali problémy, které trápí naši

vesnici, ke slovu se dostala také otázka
tíživé dopravní situace.
Pan hejtman navštívil naše koupaliště a
také lokalitu pro výstavbu nových RD

„U rybníku“, kde mu byla představen vize
rozvoje naší vesnice.

Redakce

Pan hejtman daroval naší Mateřské škole ekologickou stavebnici.

Naši jubilanti
V měsíci červenci, srpnu a září oslavili svá jubilea tito naši spoluobčané:
Botoš František, Atzlerová Anna, Obořil Miroslav, Džoganov
Pavel, Polášková Libuše, Cvrček Zdeněk, Hajná Zdeňka, Bergmannová Gabriela, Haumer Vlastislav, Krouský Jindřich, Kalous Miroslav, Zoubková Zdenka, Kořínková Leona, Čeperová

Marie, Staňková Marie, Zajíc Jaroslav, Indrová Hana, Orsáčková Miluška, Tréšek Zdeněk, Hejtmánek Josef, Čepera Bohumír, Kubová Marie, Koudela Karel, Vítvarová Jana, Huserek
Jan, Větrovská Marta, Jakeš Zdeněk, Červená Jarmila.

Všem našim jubilantům přejeme hlavně zdraví a osobní pohodu.
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Začátek nového školního roku ve školce v Březí
...tak a je to tady
Každý z nás na to čekal, každý po svém. Někdo s obavami, jiný
s lehkostí, já a moji kolegové s posvátnou úctou a s lehkým
chvěním kolem žaludku, ale dočkali jsme se všichni. Vy máte
doma školkáčky, my máme školku plnou dětí a na děti čeká
spousta dobrodružství, her, činností, ale i radosti a legrace,
navazování nových přátelství a prvních lásek.

Děti se postupně učí žít a jednat v dětské skupině

Prázdninám jsme již zamávali a nový školní rok přivítali… dveře
školky se otevřely a už byly slyšet dětské hlásky. Dětské hlásky
v šatně, dětské hlásky na chodbě a samozřejmě dětské hlásky
ve třídách. Někdo měl úsměv na tváři, někdo měl slzičky na
krajíčku, někdo měl slzičky i na tváři. Nedivte se, vždyť děti šly
poprvé od mámy. Slzičky stýskání u nových dětí jsme osušili po
pár dnech a začali si všichni školku užívat. Za dveřmi všech tříd
je slyšet zpívání, povídání, dětský smích a vyprávění. Děti se
postupně učí žít a jednat v dětské skupině, komunikovat nejen s
vrstevníky, ale také respektovat určitá pravidla i přirozenou
autoritu učitelů. Vzdělávání v naší školce probíhá formou hry,

Všem nám přeji, aby naše vzpomínky na tento školní rok byly
co možná nejkrásnější. Vám rodičům, aby Vaše nervová soustava unesla s lehkostí zátěžové situace, kterým budete čelit ve
výchově Vašich dětí. Dětem hodně sil a úspěchů, aby si rychle
našly své místo na slunci a poznaly se s novými lidmi, kteří jim
dokáží do života přinést poznání. Sobě a všem svým zaměstnancům přeji, aby svoji práci odváděli, jak nejlépe dokáží.

Prázdninám jsme již zamávali a nový školní rok přivítali
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řešit jednoduché problémy, čímž se rozvíjí jejich intelekt, řečové
i tvořivé dovednosti. Velmi nám záleží na sociálním a emocionálním rozvoji dětí, a proto je jedním z našich nejdůležitějších
aspektů ve vzdělávání individuální přístup ke každému dítěti.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům školky i zaměstnancům
obce za jejich píli, osobní iniciativu a mimořádné nasazení při
zajištění provozu školky a vzdělávání dětí v dnešní, prapodivné
rouškové době. A všem, i vám milí čtenáři, přeji hodně pevného
zdraví na duši i na těle, mnoho sil a ať vás navzdory stále
probíhající pandemii dobrá nálada a optimismus neopouštějí.

Sandra Bejdáková, ředitelka MŠ

Vzdělávání v naší školce probíhá formou hry

Při všech činnostech vedeme děti k samostatnosti a k pozitivnímu sebepojetí. Je pro mne velkou radostí procházet třídami a
vidět skupinky spokojených dětí a usmívající se učitele a cítit tu
pohodovou atmosféru, která ve třídách převládá.
A na co se můžete těšit v tomto školním roce? Uvidíme, co nám
dovolí vládní opatření, ale rádi bychom podnikali společné akce
s rodiči, zajímavé výlety a návštěvy kulturních akcí. Veškeré
dění můžete sledovat na našich webových stránkách
www.materskaskolabrezi.cz.

A na co se těšíme s dětmi v tomto školním roce nejvíce? Na
nové hrací prvky na naši školní zahradu, které nám přivezou na
konci listopadu. Věřte, že tu radost uslyšíte všichni. Moc se
těším, až vám v dalším zpravodaji budu moci popsat radost dětí
a ukázat fotografie naší nové zahrady.
Březácký zpravodaj 4/ 2020
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Srpnové vzdělávací dny
Poslední týden v srpnu se naše škola
zúčastnila tzv. vzdělávacích dnů, které
pořádala Asociace školních sportovních
klubů ČR. Cílem těchto dnů bylo usnadnění nástupu žáků do nového školního
roku po ,,koronavirových prázdninách“.

Projekt probíhal 24. – 27. srpna od 7,30
do 15.30 hodin. Přihlásilo se celkem 35
dětí, které byly podle věku zařazeny do
tří skupin. Dopoledne bylo pro děti připraveno zážitkové vzdělávání a po obědě
volnočasové aktivity.

Děti společně navštívily Technické muzeum a ZOO v Brně, Národní zemědělské
muzeum ve Valticích a ZOO v Sedleci.
Jeden den připravili starší žáci pro mladší „Šipkovanou“ na Liščí kopec, kde pak
na všechny čekala sladká odměna.
Poslední den se vypravili na přírodovědnou túru do Dobrého Pole proloženou
úkoly, zábavnými hrami a objevováním
přírody.

svými spolužáky, připomněly si práci v
kolektivu a viděly mnoho zajímavých
věcí. Vstupenky, jízdné, výtvarné potřeby, stravné i sladkosti byly hrazeny v
rámci tohoto projektu.
Svačiny na celodenní výlety a mimořádně chutné obědy všem účastníkům
připravovala paní Holbíková s panem
Rychnovským, za což jim velmi
děkujeme.

Kolektiv ZŠ Březí

V odpoledních aktivitách děti vyráběly
zvířecí masky a malovaly kamínky, které
byly hezkou upomínkou na společně
strávené dny. Myslíme si, že si tyto dny
všechny děti užily. Znovu se setkaly se

Poslední den se vypravili na přírodovědnou túru do Dobrého
Pole proloženou úkoly, zábavnými hrami a objevováním přírody.
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Nový školní rok 2020/2021
První dne nového školního roku nám celý propršel. A jestli platí rčení že „ prší štěstí“, tak bychom ho měli mít dostatek na celý rok.
Kvůli doporučením ministerstva školství nový školní rok nezačal hromadně, ale v kmenových třídách s třídními učiteli. Jen naši
nejmenší prvňáčci se sešli společně v jedné třídě, kde je přivítal pan starosta, třídní učitelka a paní ředitelka. Děti dostaly kytičku a
pan starosta se zástupcem ředitele je ošerpovali. Poté už probíhalo přivítání v kmenové třídě.

Do školy nastoupilo 27 prvňáčků
Po týdnu výuky přišlo nové nařízení v podobě nošení roušek ve všech prostorách školy mimo třídy a učebny. Žáci musí nosit
roušky na chodbách, WC, v jídelně. Je to nepohodlné, ale určitě opodstatněné, vzhledem k vývoji nákazy covid-19.
Ve škole jsou zpřísněná hygienická opatření, paní uklízečky několikrát denně dezinfikují vytipovaná místa – madla u schodišť,
kliky, WC atd.
Vstup zákonným zástupcům a jiným osobám je omezen !

A teď něco více pozitivního. Do školy nastoupilo 27 prvňáčků, což vedlo k jejich rozdělení do dvou prvních tříd. Celkem v letošním
roce máme ve škole 176 a v družině 60 žáků. V učitelském sboru došlo také ke změně. Máme novou paní učitelku v první třídě
Bc. Kamilu Kotoučkovou, Dis., na druhém stupni aprobovanou němčinářku Mgr. Kateřinu Ilgnerovou.
Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Ovoce a mléko do škol, dále do projektu Sportuj ve škole a do Šablon II.
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce jsou každý první čtvrtek v měsíci (viz Elektronická žákovská knížka - Bakaláři).
Vzhledem k aktuální situaci prosíme zákonné zástupce, aby s pedagogy konzultovali prostřednictvím telefonu, emailem nebo přes
Bakaláře.
Do nového školního roku přejeme nejen prvňáčkům, ale i všem dětem, ať je jejich cesta za poznáním plná nových zážitků, radosti
a přátelství. Všem přejeme hlavně hodně zdraví.
Kolektiv pracovníků základní školy
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Opět plaveme
Žáci 2. a 3. ročníku se i letos (11. 9. – 20. 11.) zúčastňují
plaveckého výcviku v Hustopečích. Vzhledem k aktuální situaci
byli na první lekci důrazně seznámeni s nastavenými hygienickými pravidly a poté rozděleni do skupin (žlutí, modří a oranžoví). Nyní se už individuálně zdokonalují ve svých skupinách. U
někoho se překonává strach z vody, jiní si zlepšují techniku
plavání. Do závěrečných her se zapojují všichni bez rozdílů.

Tento výcvik je povinný. Náklady za výuku a provoz bazénu
platí škola. Dříve rodiče platili dopravu, ale již několik let
využíváme dotace z rozvojového programu „Podpora výuky
plavání v základních školách“. Jen pro upřesnění. Náklady na
výcvik činí 1700,- Kč a na dopravu zhruba 800,- Kč. Celkem
tedy 2500,- na žáka.
Mgr. Eva Vážná

… jiní si zlepšují techniku plavání

U někoho se překonává strach z vody ...

Sběr papíru
Naše škola se již po několikáté zapojila
do soutěže společnosti Hamburger
Recycling CZ s. r. o. (dříve Stavosur
Hustopeče), která si připravila i v tomto
školním roce soutěž ve sběru druhotných
surovin.

Sběrová soutěž je nejen příležitostí pro
školy, jak mohou získat zajímavé
finanční prostředky, ale současně
přispívá i k ekologické výchově a
vzdělávání žáků zábavnou formou. Cílem
soutěže je zavedení trvalého systému

separovaného sběru papíru ve školách
mimo ně. Věříme, že děti si formou
soutěže osvojí zásady správného třídění
odpadů, a tím přispějí ke zlepšení životního prostředí nás všech.

Soutěží se ve dvou kategoriích:
a) škola, která nasbírá nejvíce materiálu v přepočtu na jednoho žáka, získá peněžitou odměnu ve výši 8 000 Kč
b) nejlepší sběrač soutěže:
1. místo: mobilní telefon v hodnotě 10 000 Kč
2. místo: mobilní telefon v hodnotě 5 000 Kč
3. místo: chytré hodinky

Jelikož se v předchozích letech nepodařilo našim žákům na
ceny společnosti dosáhnout, hodnotíme si výsledky na konci
školního roku samostatně. Sběr pořádáme na podzim a na
jaře. Po roční pauze (z důvodu nouzového stavu) se podzimního sběru (29. – 30. 9. 2020) zúčastnilo 45 žáků, kteří odevzdali

5 581 kg starého papíru, za což jim patří velké poděkování.
Pochvalu si zaslouží žáci Smetana Dominik, Kozlová Nela,
Bedřichová Natálie, Klimešová Tereza, Blaha Petr a Blaha
Tomáš, kteří nám po oba dny při sběru dobrovolně pomáhali.
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Legenda českého tetování z Březí
Dnes vás chceme seznámit s člověkem, kterého řada z vás
určitě dobře zná a za léta tvrdé dřiny se vypracoval mezi
legendy české ale i světové tetovací scény.
„Tetování je řemeslo, je důležité se ho učit“
říká David Klvač

Tetovat ostatní byl pro mě ze začátku jen koníček. Ale jak
už to tak s koníčky bývá, přidáváš a přidáváš a najednou se
z toho stane práce. Začínal jsem v roce 1996 a v té době
sehnat mašinku byl v podstatě heroický
výkon. Dovezl mi ji kamioňák z Itálie.
V porovnání s dneškem to bylo hrozný.
Dělal jsem airbrush, maloval jsem oleje a
myslím, že jsem do tetování přenesl i fakt,
že mám technické vzdělání. Začínal jsem
samozřejmě s tím, že jsem dělal všechno
co po mně někdo chtěl: tribaly, biomechaniku, barevné věci, černobílé věci, portréty i
abstrakci. Ale vždycky mi záleželo, aby to
mělo nějaký řád.

Studio Our Future jsem otevřel v roce 1998
na Kobližné. Název je odvozen od mojí
oblíbené písničky. Ve svém techno období
jsem miloval skupinu Awex a ti měli song
"This is our future". Absolutní srdcovka.
Nejdřív jsem to použil jako název svojí
značky, pod kterou jsem navrhoval motivy
instagram.com/davidklvac
na technařská trička a pak si to nechal pro
Fotografie: Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool
studio. Pět let jsem tam tetoval sám. Jenže
lidí chodilo čím dál tím víc, občas stála regulérně
fronta
a
tak jsem přibral Petra Brzoně. V roce 2010
David Klvač
jsme se stěhovali o pár metrů dál, na Jakubské náměstí a
Moje první setkání s tetováním bylo celkem traumatizující a
tam jsme byli dlouho ve třech s Daksim a Marií Kraus a
hlavním motivem byla revolta. Byl jsem na internátě a s
Jirkou Tománkem a ten se se mnou pak přesunul sem, na
klukama jsme si řekli, že to prostě zkusíme. Kulisy jako z Maliňák.
filmu. Na umyvárně, bez rukavic, inkoustem ze škoTetování (slang./hov. kérka) je určitý druh kresby, při
ly. Bavíme se o roce 1991 a nebyl to dobrý zážitek. Mámě
které jsou pomocí tetovací jehly nebo tetovací pistole
se to moc nelíbilo a myslím, že jsem dostal solidně
nařezáno.
vpichovány částečky inkoustu nebo jiného barviva
Uplynulo devět let, než jsem se z tohohle zážitku vzpamatoval a nechal si na sobě udělat druhé tetování. Po škole ta
cesta byla taková klasická, dělal jsem různé práce a jednou
z těch dalších bylo, že jsem měl malou reklamní agenturu. Součástí naší práce tehdy bylo i to, že jsme malovali
technikou airbrush, různé stěny na diskotékách a v barech.
A od toho nechybělo moc k tomu, že se začali ozývat především motorkáři a ptali se: hej, viděl jsem tu zeď, neudělal
bys mi návrh na kérku?

pod kůži živočicha. (zdroj: Wikipedie)
Tetovat mě hrozně baví a nemyslím, že někdy za ty roky
bylo období, kdy bych od toho chtěl odejít. Abych se udržel
"fresh", mám tisíc koníčků, ve kterých se nějak realizuji,
vybíjím a taky několik rutin, které dodržuji. Důležitou věcí je
pro mne třeba to, že nemíchám svůj volný čas a práci. Doma dělám airbrush, oleje. Hodně rád modeluju a k tomu
vedu i syna.
Lu Gregorová—Text (volně) převzat z redbull.cz/podkuzi
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Rc sport Březí s titulem
19.-29. září se jeli za krásného pozdně
letního počasí a za doprovodu kanonády
děl z naší slavné Ořechovky (jak se nyní
ukázalo kvůli C19) tak poslední závody
Rc modelů v této sezóně.
Roli favorita zvládl na 100% náš Petr
Hartman alias ,,Hartis". Petr ovládl letos
jedenáct z celkových třinácti klání (jelikož
se budou na konci škrtat dva nejhorší
výsledky, tak mu zůstanou jen první
místa) a dobyl pro náš klub po roční
pauze další titul. ,,Hartis" má na svém
kontě od roku 2007, kdy začínal již pět
titulů mistra ČR z toho čtyři pro náš klub.

Tento závodní víkend v Březí jsme opět
zvládli, mohu s klidem říci na výbornou.
Naši cibuláři (fa.Šebesta)
nás opět
zásobili, takže nikdo neodešel s
prázdnou. V kiosku si každý mohl dát,
kromě jiných specialit, také výbornou
cibulačku.
Samozřejmě nemohl chybět tradiční
burčák.
Pro mě je největší motivací asi toto, když
jsem někde na závodech a zaslechnu,
jak někdo říká, já už se těším na závody
do Březí.

Jan Žďárský

Roli favorita zvládl na 100% náš Petr Hartman alias ,,Hartis".
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Něco z fotbalu: zahájení sezóny 2020/2021
TJ Sokol Březí zahájil se všemi družstvy další zajímavou sezónu ovlivněnou již známým Covidem-19.
Bohužel nás omezuje návštěvnost veškerých utkání a prosíme tak naše věrné fanoušky, aby pochopili danou situaci a respektovali
veškerá nařízení, která budou každou chvílí jinak, a my se jim bohužel musíme podřídit.
Letos se náš fotbalový klub skládá z těchto mužstev:

Mladší přípravka

Starší přípravka

Mladší žáci

A mužstvo

Krátce k areálu a jeho budování či rekonstrukci:
Pomalu, ale jistě se nám daří rekonstruovat kompletně celou Areál si říká velikostí o mnoho dalších možných realizací, o
budovu s balkónem, novou fasádou. Další novinkou je nově kterých vás budeme určitě mile rádi informovat (pokud se
vzniklé parkovací místo, které také postupně dokončujeme.
povedou).

TJ Sokol Březí
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Přebory České republiky v terčové lukostřelbě žáků
Dne 19.9.2020 se konaly přebory České republiky v terčové
lukostřelbě žáků do deseti let v Šanově. Na tento závod se sjeli
účastníci z celé republiky, z Prahy, Brna, Plzně, Bystřice, Kroměříže a místního pořádajícího sportovního klubu TJ Sokol
Šanov, do kterého patří i Alenka Miková z Březí, která soutěžila
za žákyně do deseti let.

Ve venkovní lukostřelbě žáci do deseti let střílí na 20 metrů 6
sad po 6 šípech a druhou půlku závodu střílí na menší terč ve
vzdálenosti 10 metů opět 6 sad po 6 šípech. Alenka se po první
půlce držela na třetím místě. Poté byla v žebříčku na druhém
místě. O první místo ji dělilo jen pár bodů. V posledním kole
nastřílela nádhernou sadu a zvítězila s celkovým počtem 604
bodů. Pro šanovský klub zacinkalo ještě jedno zlato a to za
žáky do 8 let – to získal Petr Škarek ze Šanova .
Před tímto závodem se konalo i týdenní letní sportovní soustředění, kdy klub využil i koupaliště v Březí. Dětem se zde moc
líbilo. Tímto chci poděkovat i obci Březí za možnost sportovního
vyžití v parném letním dni.

Marie Miková

Další velký úspěch našeho závodníka
V sobotu 29.8.2020 se konaly další závody ze série
GLADIATOR RACE TRIUMPHALIS.
Závod s naprosto jedinečnou atmosférou pevnostního města
Josefov a spoustou vodních překážek s unikátní kombinací
podzemních chodeb, pevnostních valů a opuštěných budov.
Závodu se zúčastnil také náš závodník z Březí Roman Tóth.
V silné konkurenci se mu podařilo vybojovat první místo na
trati 8 km. Gratulujeme.

Redakce
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Máš chuť trénovat? Předat fotbalové taktiky, techniky
a vše co patří k fotbalu?
Přesně tebe hledáme, potřebujeme dětem dát podstatně dostatečnou kvalitu a skvělé zázemí, aby tu tento
sport stále vzkvétal!
Trápí nás pozice trenérů v přípravkových ročnících. Mile
rádi přivítáme do svého týmu trenéra(ku), který(á) pomůže
ještě k lepším výkonům a doplní náš tým!

KONTAKT:

Four Zdeněk: 728049228
Kotouček Lukáš: 721673404
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