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Co nového ve „Sběrném dvoře“?

Na kus řeči:
….tentokrát
Aktuality z radnice, aneb co děláme pro vás ……
Začala sezóna dotací, a tak se nové vedení snaží získat nějaké
příspěvky. Jedná se například o možnost dostavět dům služeb, jak
říkáme „staré rotě“. Pořád tu možnosti jsou a jsou stále otevřené.
Samozřejmostí je udržování biocentra (sekání trávy, oprava oplocení,
výměna kolíků, okopávání a hnojení okolo stromků).
Pracuje se dál na projektech pokládky VN a NN do země, chodníků a
veřejného osvětlení.
Projednáváme smlouvy na projekt inženýrských sítí pro další ulice na
sídlišti U Rybníčku.
Na dětském hřišti „Na Štěrkách“ byly opraveny hrací atrakce, v létě
pak také byly umístěny slunečníky. Plocha hřiště je otevřená, stromy
jsou ještě příliš malé, tak aby pro maminky s dětmi vytvořily alespoň
trochu stín.
Na obecním úřadě proběhlo vítání občánků a pod záštitou OÚ také
letošní setkání seniorů v obecním sále – více také v následujícím
článku KK .

Ve sběrném dvoře intenzivně pracujeme na zkulturnění prostředí.
Pracovníci OÚ již odvezli více než deset kontejnerů s papírem,
polystyrénem a pneumatikami. To všechno tam leželo již několik let.
Taky se odvezla skládka elektrospotřebičů a kontejner železa, který
nasbírali při své akci hasiči.
Postupně se upravují prostory a zavádí řád a pořádek. Ještě to bude
potřebovat nějaký čas, ale hlavně pochopení od lidí, kteří se chvílemi
do dvora nahrnou ve velkém počtu a nemají trpělivost poslouchat
organizační pokyny zaměstnanců OÚ a vykládají svůj odpad, kam je
to zrovna napadne.

Co je ale horší, stále se objevují takzvané „černé skládky“
ve větrolamech a na různých jiných místech mimo sběrný
dvůr.
Není přeci jen jednodušší odvézt odpad do sběrného dvora?
Vždyť je to „za stejné peníze“ (bez poplatků) a bez ostudy.
-MK-

Na fotkách níže, které jsou pořízeny při letošní podzimní procházce, je
„malý dárek přírodě“. Ležel ve větrolamu z nádraží, až u st. hranice
s našimi sousedy. Naštěstí se
našla „dobrá duša“, které to
nebylo úplně lhostejné a pytle
s odpadem z větrolamu uklidila.
Děkujeme OÚ

Pokud jde o placení stočného, většina lidí to pochopila správně a to
jako svou povinnost. Denně na OÚ přijde několik lidí, kteří stočné
zaplatí. V některých případech jsou to i vysoké částky, pozitivní však
je, že teď je to za mimořádně dlouhé období. Ti občané, kteří poplatky
za stočné ještě nezaplatili, by tak měli učinit co nejdříve.
-MK-

Obecní úřad Březí proto připomíná občanům:
- místní poplatek za „odpady“ je splatný nejpozději do 31.12. t.r.
Tento je možno uhradit v kanceláři obecního úřadu, popř. poslat
složenkou na účet OÚ.
- platba za stočné domácností a dalších nemovitostí, které jsou
napojeny na čistírnu odpadních vod, je možno uhradit rovněž
v hotovosti a to přímo do pokladny obecního úřadu, popř.
převodem na účet OÚ u ČS, a.s. č.ú. 1381902319/0800,
variabilní symbol 2321+číslo popisné.
Předpisy jednotlivých plateb získáte přímo v kanceláři obecního úřadu,
popř. také telefonicky – 539 029 372, 539 029 373.
-OÚ-

Leč, je to asi stále
málo a na jiných
místech kolem obce,
se další skládky opět
objevují. Jaký je asi
skutečný důvod těchto
„jako úklidů“ do „naší“
přírody, když bezplatná
skládka je v naší obci k
dispozici, je mi záhadou.
-MC-
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Rozpočtový výhled pro rok 2018
V nejbližší době čeká zastupitelstvo schvalování rozpočtu pro rok
2018. Jedná se o velmi důležitý krok, který zajištuje postupný rozvoj
obce.
V období let 2010-2014 jste byli vždy o rozpočtu vždy informování,
proto bychom vás chtěli seznámit s financemi v letech 2014 - 2017.
K 31.12.2014 zůstalo na obecním účtu 5,15 mil. Obec každoročně
disponuje s částkou ca 24 mil korun. Po odečtení nezbytných nákladů
na chod obce zbývá na další investice ca 6 – 8 mil.
V červnu letošního roku, jak všichni víte, došlo na OÚ k výměně
vedení obce. Stav účtu byl v té době ca 8 mil korun.
Očekávali jsme, že na účtu bude mít obec více peněz, protože v obci
nebyly prováděny téměř žádné výraznější investice. Jediná větší akce
bylo zasíťování 21 stavebních parcel, které jsou ale finančně kryty
prodejem těchto pozemků stavebníkům.
Velkou škodou je, že obec nepostupovala podle určitého
koncepčního plánu rozvoje, protože je mnoho oblastí v obci, které
jsou v havarijním stavu.
Jsou to např. komunikace včetně chodníků, koupaliště, veřejné
osvětlení, dešťová kanalizace, nedodělané byty na PS rotě, náves,
fara, kulturní dům, zázemí pro zahrádkáře, vinaře a pro pracovníky
obecního úřadu (rychlá rota), vybudování sběrného dvora,
rekonstrukce hřbitova, a jistě by vás napadlo spoustu dalších
nezbytných věcí, které byste si představovali zlepšit.
Je až s podivem, že v letech 2015-2017 nebyla v naší obci vyřízena
žádná významnější dotace, byť na některé zmiňované investice se
daly čerpat dotace minimálně do výše 70ti %. Jistě projíždíte přes
okolní vesnice, sami tedy můžete porovnat rozvoj v sousedních
obcích.

Chystá se „Přestavba“ JEDNOTY
Společně s Jednotou a architektem, který zpracoval návrh na
úpravu návsi jsme se dohodli na vzhledu a umístění nové budovy
Jednoty. Dle požadavků zastupitelstva, by to měla být zděná
budova se sedlovou střechou. Dále jsme se dohodli na posunutí
budovy nové prodejny směrem ke kostelu a zúžení prodejny tak,
aby vznikl u silnice širší volný pás. Předpokládáme, že tyto
úpravy budou mít také příznivý vliv na přehlednost křižovatky.
Zde je studie s návrhem návsi, zhotovena za účelem přestavby nákupního
střediska Coop a současná úprava křižovatky
-

pohled ve směru od pošty

-

a ze směru od Mikulova

Chtěli bychom vás tímto požádat, pokud máte jakýkoliv
konstruktivní návrh, která z daných oblastí je z vašeho pohledu pro
obec důležitá, podělte se se svými názory se zastupiteli obce. Na
nejbližší schůzi zastupitelstva se bude rozpočet projednávat, budeme
velice rádi, když se této schůze zúčastníte, abychom o těchto věcech
mohli s vámi otevřeně diskutovat.
Našim cílem je vytvořit scénář rozvoje obce tak, aby dlouhodobé
plánování rozvoje obce pokračovalo dál i v dalším volebním období
pro spokojenost všech obyvatel. Jsme si dobře vědomi, že jsou to
peníze všech občanů Březí, a tedy i vaše.
Rada obce
Zdroj -OÚ-
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Vítání nových občánků Březí
V měsíci září a říjnu jsme mezi sebe
přivítali Adámka a Matea. Děti si to
očividně užívaly. Zaujalo je povídání
pana starosty a snažily se s ním
chvílemi i „mluvit“.
Když ale zahrála a zazpívala Gábinka
Mančíková, velmi zpozorněly. Kytara
to je přece něco. Své starší budoucí
kamarády
v krojích
pozorovaly
s nadšením.
Pobyt v kolébce byl zajímavý, ale
v mámině náručí bylo přece jen lépe.
Rodiče, děkujeme, že jste za námi děti
přinesli a my se těšíme na prosinec,
kdy bude další vítání.
Věra Subotová

Z činnosti místní obecní knihovny

„Dušičkové tvoření“
Protože se nám pomalu
blíží dušičkový čas,
rozhodly jsme se vytvořit
ozdoby, ať už jako
podzimní
dekorace,
nebo třeba kytice, věnce,
či košíky na hroby pro
naše milované, kteří už
nejsou mezi námi.
Sešly jsme se tedy v sobotu 14.10.2017 v obecní knihovně a pod
profesionálním vedením šikovné květinářky Ivy Nagyové jsme se s
chutí pustily do díla. A dařilo se
nám výborně. Už se moc těšíme, až
se opět sejdeme před Vánocemi.
Jana Kudýnková – obecní knihovna
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Babské hody 18. listopadu 2017
Tak a už máme i po těch babských hodech.
A to bylo tolik příprav: nacvičit program,
připravit pohoštění, vyzdobit sál, sehnat
spoustu lidí, kteří nám s tím vším pomohou. Od
obecního úřadu jsme dostali pronájem sálu
zdarma. Tímto děkujeme.
Letos jsme s přípravou programu začali asi o
měsíc později, bylo nás málo, ale takříkajíc za
pochodu se k nám přidávala nová „děvčata“ a tak nás nakonec bylo
v kroji 12. Řady pořadatelů se taktéž rozrostly.

Před zahájením hodů, tedy ještě před nástupem
stárek, proběhlo jako vždy focení a bylo milé, že přijel
i náš „fanklub z Mostu“, vlastně už po šesté. I
tentokrát byly našimi hosty „holky“ z Ivaně se svým
působivým programem. K dobré náladě velmi přispěla
i hudební skupina Hurikán z Moravského Krumlova.
Muzikanti hráli, jak se říká 'o dušu' a ještě pro
přítomné uspořádali soutěž.
V sále nás bylo 310, nálada
byla skvělá a všichni si večer
(nebo noc), jak se patří užívali.
Velký dík za organizaci
této akce patří Mirce Kadrnkové.

-bpo-
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Něco z historie a dějin obce:
Pokračování - rok 1984 - začneme malou
statistikou.
V tomto roce se narodilo 22 dětí. Chlapců bylo 12 a mezi jmény
se objevilo jméno Lukáš. Děvčat se narodilo 10 a také se objevila nová
jména, jako Denisa, Magda.
Zemřelo 17 občanů, z toho 8 žen, kde nejstarší občankou byla p.
Kadlubová (89 let). Mužů zemřelo 9, kde nejstarším občanem byl pan
Kyněra (81 let), který se přistěhoval do naší obce ke své rodině
z Argentiny. Nejmladším zesnulým pak byl Antonín Zoubek (27 let),
který zahynul pod lavinou během vánoční dovolené na horách.
Do naší obce se přistěhovalo celkem 45 občanů, odstěhovalo se 37
občanů, do domova důchodců odešly 3 občanky – paní Klotylda
Štěpánová a paní Marie Šťastná do Božic u Znojma a paní Anežka
Skalníková do Břeclavi. V obci žilo 1410 obyvatel, z toho 730 mužů
a 680 žen. Popisných čísel k tomuto dni je 444.
Jako každým rokem, byly i v tomto roce přiděleny menší částky
na akce neinvestičního charakteru. Bylo zahájeno budování chodníků
na různých místech naší obce. V úseku u Husákového pracovali
členové Svazu chovatelů. Uskutečnilo se zapojení čistící stanice na
koupališti. Byly provedeny úpravy terénu kolem bazénů, položena
dlažba na terase provozní budovy.
Na těchto pracích se s aktivní podporou tehdejšího předsedy „ONV“
pana Jindřicha Kadrnky, zvláště podíleli občané – Dufka Antonín ml.,
Tréšek Zdeněk a p. Hrančík. Školní mládež se zapojila při úklidu a
údržbě travnatých ploch na koupališti. Mladí Svazarmovci pracovali
na koupališti, při demoličních pracích budovy „na Valickém“, při
úpravě a opravě budovy starého kina na dámské kadeřnictví.
Nejaktivnějšími byli Lubomír Kadrnka, Jaromír Kyněra, Miroslav
Wágner, Antonín a Ladislav Machálkovi.
Sbor pro občanské záležitosti zajistil řadu společenských akcí.
Jednou z nejkrásnějších je vítání nových občánků – bylo uvítáno 29
dětí. V měsíci srpnu se konalo jubilejní setkání ročníku 1924 a 1934.
Pro padesáti a šedesátileté občany připravil SPOZ za spoluúčasti
ženského pěveckého sboru kulturní program.
SPOZ organizoval a zajišťoval občanské pohřby, kterých bylo
v tomto roce 9. Dále SPOZ provedl 57 návštěv u jubilantů, kteří
dosáhli 60 a více let.
Velmi záslužnou práci pro obec vykonaly členky Českého svazu
žen. Velmi pěknou a hospodárnou akcí byly burzy dětského a
sportovního oblečení, které byly pořádány na jaře a na podzim.

V měsíci březnu pak uspořádaly v sále MNV oslavu MDŽ, kde pro
každou ženu přichystaly srdíčko z perníku. Ženy se podílely také při
nácviku Spartakiády pod vedením Světlany Hrabánkové a Ludmily
Řežábkové
Ve školním roce 1983-1984 navštěvovalo školu 265 žáků. Školní
docházku dokončilo 21 žáků, z toho 9 chlapců a 12 dívek. Pro studium
na střední školy se hlásilo 8 žáků a 13 do učebních oborů.
Úspěšnost na přijímacích zkouškách byla 100%. Žáci byli přijati do
těchto preferovaných oborů: strojírenství – 4 chlapci a 2 dívky,
zemědělství – 1 chlapec, stavebnictví – 2 chlapci, chemický průmysl –
2 dívky a služby – 2 dívky.
Družební setkání se slovenskou školou v Radošovcích proběhlo
dvakrát. V závěru školního roku se na základní škole vyskytla infekční
žloutenka
V červenci a v srpnu postihla žloutenka i děti v mateřské škole a
v listopadu se v dětských jeslích objevily neštovice. V mateřské i
základní škole se často vyskytovaly dětské vši.
V tomto roce často netekla voda, někdy i několik dní a v poslední
době byla velmi nekvalitní.
Zásobování v naší obci nedosáhlo oproti minulým letům nijakých
změn k lepšímu. Prodejna je pro stále přibývající občany v naší obci
malá a nevyhovující. V letních měsících byl nedostatek minerálních
vod, v zimě zase ovoce a zeleniny. Plán tržeb byl splněn, ale všichni
občané by přivítali zlepšení zásobování a výstavbu nové prodejny.
Tento rok nebyl příznivý pro zemědělskou výrobu, protože chladné
a deštivé počasí ovlivnilo úrodu ve vinicích, zeleniny a dalších
typických plodin pro naši obec.
Zvláštní události v tomto roce:
k dopravní nehodě s tragickým koncem došlo v úterý 30. října mezi
obcemi Březí a Dobré Pole, kde se za mlhy srazily dva autobusy.
Velmi těžké zranění při tom utrpěla paní Marta Pregetová, která je dnes
ve věku 93 let naší nejstarší občankou.
V listopadu se naší obcí přehnala větrná smršť a způsobila značné
škody – polomy stromů, vyvrácená vrata, demolice střech, zídek. Na
koupališti bylo zničeno 40 m zdi a zdemolovány kabiny.
Na závěr rozloučení s naším kronikářem panem Jaroslavem
Studnařem. Kroniku velmi přesně zapisoval od roku 1957 do roku 1984,
kdy ve věku 53 let umírá na zákeřnou chorobu. Jeho záslužná práce
zůstane nadále velmi živá pro další generace.
Z dějin obce vybírá Ludmila Řežábková - a pokračování zase příště.
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A jaké měli naši předci počasí ?
– čerpáno ze záznamů kroniky obce
Ze všech stran jsou slyšet nářky na počasí. Lidé si stěžují na mírné,
suché zimy, na nesnesitelné letní vedro, na hrozné sucho a přiklání se
k tvrzení vědců, že je to všechno způsobeno globálním oteplováním
planety. Rozhodně nechceme popírat vědecké poznatky, ale věřte, že
výkyvy teplotních hodnot se opakují po staletí. Rozhodly jsme se tedy,
že Vás postupně s některými extrémy seznámíme.
Z dostupných záznamů (některé údaje jsou uváděny v citaci) od r.
1731 do r. 1937 jsme pro vás vybraly tyto:
r.1731 - 14. května silný mráz, pak sníh
r.1739 - zima přichází již 15. října a trvá v plné síle až do 15. dubna
1740, kdy mizí poslední sníh
r. 1767 - tak veliké sucho, že většina studní nemá vodu
r. 1776 - zima velmi krutá, v lednu - 32,5 °C, zmrzlo mnoho lidí, také
krávy ve stájích a mnoho zvěře
r. 1794 - velmi mírná zima a již 25. března se sekal jetel na krmení
r. 1799 - velmi krutá zima, koncem března začal padat sníh a držel do
4. dubna. Sněhu bylo víc jak čtyři stopy (jedna stopa cca 30 cm, 4
stopy = 1,20 m)
r. 1848 - 20. června byla taková hrozná bouře s krupobitím, že kroupy
ležely na stopu vysoko
r. 1895 - v polovině března ležel ještě sníh do výše stolu
r. 1896 - 1. září krupobití trvalo půl hodiny a kroupy zůstaly ležet půl
metru vysoko
r. 1910 - zima mírná již 7. března kvetly fialky, 6. června přišel déšť,
který trval téměř bez ustání až do 29.července
r. 1911 - neobvyklé a trvalé vedro a velké sucho, v červenci
ukazoval teploměr na slunci +50°C
r. 1916 - deštivé a chladné počasí trvá téměř celý rok, 17. července
uhodil ještě mráz
r. 1919 - 6. ledna ukazoval teploměr
+10°C
r. 1927 - nejteplejší den
: 5. června
+33°C
.
- nejchladnější den : 21. prosince
-22°C
r. 1928 : 15. července
+37°C
.
.
-" : 17. prosince
-14°C
r. 1929 : 24. července
+34°C
.
-": 11. února
-32°C
leden tehdy začal silným sněžením a silnými větry, pro velké
závěje uvízl z 2. na 3. ledna, ve dvě hodiny v noci osobní vlak
ve směru na Novosedly. Vyproštěn byl až v odpoledních hodinách
r. 1930 - nejvyšší teplota : 14. a 27.června +33°C
.
.
- nejnižší teplota
: 10. února
-11°C
r. 1931 .

-"-

: 4. července
: 19. prosince

+33,5°C
-13°C

r. 1932 .
r. 1933 .
r. 1934 .
r. 1935 .
r. 1936 .
r. 1937 .

-"-"-"-"-"-"-

: 7. a 8.července +36,5°C
: 10. února
-16°C
: 28. a 29. července +34"C
: 14. a 26. ledna
-17°C
: 21.července a 1. srpna +35°C
: 3. února
-13°C
: 27. června
+37°C
: 21. ledna
-18,5°C
: 7. července
+32°C
: 11. února
-15°C
: 11. června
+32°C
: 28. prosince
-14°C
- rosničky -

Osobnosti obce Prátlsbrun - dnes Březí
- z období První.republiky:
V nedávné době mě navštívil rodák z Nížkovic u Slavkova a chtěl
navštívit hrob pana faráře Antona Rosenberga, který ho v roce 1914
křtil a přátelil se s jeho rodiči. Hřbitovem jsme procházeli marně, hrob
zmizel. Inspirovalo mě to však k prolistování kroniky, kterou z
němčiny přeložil pan Eduard Červený, a toto jsem zjistila:
Po první světové válce v r. 1918 a vzniku samostatného
Československa došlo v příhraničních oblastech ke změnám, zejména
v dosazování českých státních úředníků do úřadů pošty, železnice,
policie a školy. V letech 1920 - 1938 se na zdejší železniční stanici
vystřídali čtyři přednostové české národnosti: R.Hrubý, K.Havránek,
J.Sýkora, L.Čvančara. Vedoucím pošty byl rovněž Čech A.Brehm,
správcem a učitelem české menšinové školy byl opět Čech Jan Meška.
Rodilým Čechem byl také farář a konzistoriální rada Anton Rosenberg
z Nížkovic u Slavkova, který působil ve zdejší obci již od r. 1916 ve
funkci duchovního správce. Tehdejší kronikář o něm napsal, že svou
funkci vykonával svědomitě a velmi dobře, stranil se politiky, žil jen
pro své povolání. Psal také povídky, ve kterých se projevuje jeho
češství. Od roku 1926, kdy zde byla založena česká menšinová škola,
vyučoval náboženství na obou školách (české i německé). Tento
skromný muž byl velmi oblíben u všech obyvatel (1,4% české
národnosti, 94,9% německy mluvících, 3,7% jiných národností).
V roce 1936 obec udělila Antonu Rosenbergovi čestné občanství.
Po jednadvaceti letech činnosti ve zdejší obci, ve věku 71 let zemřel.
Obec mu na místním hřbitově věnovala čestný hrob.
Když se po druhé světové válce bořily na hřbitově v Březí náhrobní
kameny původních obyvatel v přesvědčení, že ty správné české dějiny
začínají až po r.1945, došlo i na jeho náhrobní kámen a dnes nikdo
neví, na kterém místě spočívají ostatky tohoto českého faráře.
Z kroniky obce zpracovala Helena Binderová
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Kulturní a společenské okénko:

Na obrázcích z kroniky KK
jsou stručné vyjádření pocitů a
poděkování účastníků tohoto
o setkání seniorů.

Svá životní jubilea letos oslaví tito naši spoluobčané:
V měsíci listopadu :
Šebesta Antonín, Stroblová Blanka, Zajícová Božena, Janošková
Blanka, Král Josef, Rutová Františka, Jurenová Marie, Bergmann
Hubert, Bedřichová Marie, Střižíková Zdeňka, Kolařík Antonín
V měsíci prosinci :
Hajná Zdeňka, Kadrnka Jindřich, Bolfík Zdeněk, Studnařová
Eleonora, Fobl Miroslav, Kadlec Josef, Brabcová Marie,
Kornhäuserová Gabriela, Šebesta Zdeněk, Polášek Karel, Musil
Josef, Komárek Karel, Hrůzová Alžběta, Fourová Bernardeta,
Holcová Anežka, Filipová Štěpánka

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
klidu a životní pohody.
Kulturní komise OÚ

Také se konalo tradiční setkání seniorů.
V sobotu 21. října 2017 uspořádala kulturní komise (dříve SPOZ)
spolu s OÚ Březí setkání seniorů. Za přípravu úspěšné akce bych
chtěla poděkovat všem, kdo se na ní podíleli. Tedy členům kulturní
komise, kteří připravili sál i občerstvení, všem kdo pomohl při
velkovýrobě moc dobrých koláčků, zpěvačkám Studánky, Mužákům a
moc pěkné vystoupení dětí z MŠ pod vedením svých trpělivých
učitelek. Poděkování taktéž patří vinařům - sponzorům. No a jak bych
mohla zapomenout na vystoupení švarných šohajů B-tet.
Jak jsem již zmínila, byla to akce úspěšná, velmi nás těší hojná účast
a též, že se všichni navzájem setkali, popovídali, zazpívali, pobavili.
Bylo krásné vidět všechny na parketu při tanečku, bez rozdílu věku. K
tanci i poslechu nám zahráli muzikanti z Dolních Kounic, kterým se
mimochodem u nás moc líbilo. Takže takové malé vybočení z
každodennosti.
Popřejme si všichni navzájem dobré zdraví a elán k pořádání dalších
akcí.
Bohumila Pokorná

Vzpomínka †
V tomto roce nás opustili naši spoluobčané:
Anežka Hájková, Marie Dufková, Josef Oborný, Antonín Machálek,
Ludmila Ježová, Věra Sedlatá, Marta Studnařová, Jakub Hrabal, Marie
Komosná, Cecilie Kolaříková, Jaroslava Dlabková, Božena
Tomečková, Vladimír Bican, František Vykoukal, Jaroslav Hajný, Anna
Koňaříková.

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Kulturní komise OÚ
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Stalo se, nestalo……
Po dědině se proslýchá, vypráví a trousí polopravdy a různé
verze o vrácení dotací a odpovědnosti za současný stav tzv.
„oplocenek“. Doslova jde o projekt „Výsadba biocenter a větrolamů
v k.ú. Březí u Mikulova“. Proto jsem se rozhodl vše osvětlit a
zveřejnit „suchá“ fakta, tedy přímo výzvu a odůvodnění v dopise
z MŽP. Zde je kopie podstatné části „výzvy k úhradě“ doručená do
OU Březí (omluvte prosím kvalitu kopie).

A v dopise dále samozřejmě následují podmínky k zaplacení a možné sankce za
nesplnění podmínek dotací a nedodržení termínu splatnosti, o které se nám ještě
více může snížit náš obecní rozpočet. Každý, kdo je jen trochu „soudný“, nechť
si udělá úsudek o provedení a odpovědnosti za nezdar a konečné důsledky
tohoto projektu sám.
starosta obce Petr Sýkora
Na fotkách níže, je stav „opolocenek“, které viděla a posuzovala komise AOPK v r. 2016
a v lednu 2017, kdy na základě této a pozdější kontroly a nezájmu tehdejšího vedení obce
vše rychle řešit, to dospělo po upomínkách, až k dnešnímu, bohužel již nevratnému stavu,
kdy všechnu vynaloženou práci i náklady „spolkla příroda“ a získané dotace a nejen ty,
musí obec vracet zpět.

Tohle nevypadá, jako vzorně udržovaná „Biocentra“ dobrým hospodářem. Někteří jedinci,
možná viděli na vlastní oči, že moc vysázeného porostu už ani neviděli.
-MC-

www.breziumikulova.cz

Co nového ve sportu:
RC sport klub Březí hlásí:
V minulém čísle jsem se zmínil, že o titulu letošního mistra ČR v kat.
off road velkých měřítek, kterého se jezdci našeho klubu zúčastňují, se
rozhodne až v závěrečném „dvojzávodě“ v Rychnově nad Kněžnou a to
mezi našim dosavadním leaderem Jardou Prokešem a juniorským
mistrem Evropy Martinem Krausem z Českých Budějovic.
Martin v sobotu potvrdil svoji formu a vítězstvím se přiblížil, jak se
říká, na dostřel Jardovi. A tak Jarda, pokud chtěl úspěšně zakončit
skvěle rozjetou sezonu titulem, musel v neděli dojet nejhůře na
třetím místě v případě, že opět Martin vyhraje.
V semifinále ale Jarda odstoupil s poškozenou poloosou a tak byl
nucen absolvovat dvaceti min. opravnou jízdu, kterou potřeboval vyhrát,
aby postoupil do finále. V této jízdě se dostal na první pozici až v těsném
závěru.
Závěrečné finále měl ztížené tím, že do něj startoval z posledního místa,
spolehlivým výkonem se ale probojoval celým startovním polem a dojel
na celkově druhém místě za Martinem, což mu stačilo k zisku svého
prvního titulu v jeho desetileté kariéře a pro naše barvy tak získal již
devátý titul. Více k tomu také na stránkách www.rcbrezi.cz
Jan Žďárský

Vážení čtenáři, na úvod trochu statistiky a taky něco
z činnosti TJ Sokol Březí.
TJ Sokol Březí má 129 členů, z toho je 47 dětí.
Výkonný výbor má 9 členů. Předseda Libor Kolařík,
místopředseda Hynek Opluštil, jednatel Pavel Mikel,
členové Zdeněk Four, Bronislav Janota, Jiří Kadlec,
Libor Kyněra, Martin Zeman a nefungující Aleš
Bedřich.
V minulé sezóně nás reprezentovalo celkem 6 družstev. A to mladší a
starší přípravky, mladší a starší žáci, a dvě družstva mužů.
Družstva přípravek pod vedením Hynka Opluštila a Jiřího Zezulčíka hrají
okresní soutěž, ve které se nevedou tabulky, ani statistiky. Je to z toho
důvodu, aby děti v tomto věku měly požitek ze hry, a nemyslely na to,
jestli jsou první nebo poslední.
Družstvo mladších žáků skončilo na předposledním místě, i když herně
mělo na víc.
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Naopak družstvo starších žáků skončilo na druhém místě a zopakovalo
tak umístění z předminulé sezóny. V této soutěži byl oceněn OFS
Břeclav náš hráč Kolařík Libor ml. jako nejlepší střelec okresu (61
branek).
Bohužel, ani tuto sezónu se nám nepodařilo sestavit družstvo dorostu.
Na druhou stranu klukům, kteří chtěli pokračovat, jsme domluvili
angažmá v Mikulově. Momentálně tam hraje z Březí 5 kluků krajskou
dorosteneckou soutěž.
V kategorii mužů nás v nejnižší soutěži zastupuje "B" tým, neboli
BENFIKA pod vedením hrajícího kouče Martina Zemana. Mužstvo je
složeno z vysloužilých hráčů, mladých pušek a ostatních, co si chtějí
trochu zasportovat.
Nakonec "A" tým, který nás reprezentuje v okresním přeboru. Loni se
týmu moc nedařilo a v posledních kolech se zachraňoval, nakonec
úspěšně.
V letní pauze přišel k týmu jako trenér Alois Svízela a zatím se mu
vede výborně. Dvě kola před koncem podzimní části je Březí A druhé
(díky horšímu skóre). Doufáme, že v tomto tempu budou kluci
pokračovat i na jaře.
Nyní něco málo o činnosti.
Během roku pořádáme tradiční turnaj Uličky a s tím spojenou večerní
zábavu. Podílíme se na kulturní akci Setkání pěveckých sborů, pro děti
a rodiče Pálení čarodějnic, Dětský den atd. Mladým fotbalistům a
jejich rodičům děláme pravidelně po sezóně ukončenou.
Za poslední 2 roky jsme vybudovali nové oplocení areálu, tréninkové
hřiště, proběhla rekonstrukce zavlažování a další drobné opravy v
areálu. To vše by nešlo bez velké pomoci OÚ Březí a dotací, které
vyřídil pan Jozef Pavlík. Nešlo by to, ale ani bez stovek
odpracovaných brigádnických hodin členů výboru a pár jedinců z řad
fotbalistů.
V příštím roce bychom chtěli opravit hlavní tribunu, vstupní bránu a
vybudovat s pomocí OÚ nový taneční parket s posezením.
Závěrem bych chtěl vyzvat všechny rodiče, jejichž děti mají zájem o
fotbal, aby přivedli děti za námi na hřiště. To platí i pro dívky. Pro
zajímavost Adéla Slezáková a Simona Kováčová (obě začínali v
Březí). hrají 1.ligu žákyň za Zbrojovku Brno.
Dětem se věnujeme prakticky celoročně. Na jaře a podzim se hrají
soutěže a v zimě chodíme do haly. V poslední době zájem dětí o sport
ubývá a to je škoda. A kdyby měl zájem někdo z rodičů nám jakkoliv
pomoci, rádi to uvítáme. Trenérů a fotbalistů není nikdy dost.
Sportu zdar a fotbalu zvláště! Kolařík Libor, předseda a trenér žáků

Výjezdní zasedání
zakladatelů UVS,
svého času
nejslavnější
ulice v Březí
Ve dnech 15-17.09.2017,
se konalo „ryze“ mužské
výjezdní zasedání UVS,
a to na Vranovské
přehradě, v rezidenčních prostorách I. viceprezidenta pana Milana
Veselého. Za účasti: Jiří a Milan Veselý, Pávli Huspenina, Fanoš a Laďa
Holešinský, Vlastik Kolařík, Milan Míšek, Antek Darda a „kluk“Jan
Žďárský.
Po uvítání a oficiálním zahájení, jsme nemohli nevzpomenout na ty, kteří
již bohužel nejsou mezi námi, a to: Pepek Veselý, Petr Huspenina a kluci
Jurákovi.
Po těchto oficialitách přišel první „šok“. Na místě jsme zjistili, že lesnický
mistr, pan Jura Veselý, který měl za úkol zajistit dovoz kvalitního dřeva
na „katering“, sice naložil plný přívěsný vozík za vůz, ovšem až při otázce,
kde ho má, tak si vzpomněl, že zůstal zaparkovaný u psí boudy uprostřed
hájenky vzdálené cca 200 km…
O stravu se staral vedoucí „kateringu“ pan Antek Darda, se svou pojízdnou
kuchyní. Na páteční uvítací den, přichystal výborná ovarová kolena
s čerstvě nastrouhaným křenem. Sobotní den vyšperkoval srnčím gulášem,
kde i místní šéfkuchaři z okolních restaurací pátrali, co je to za novou
konkurenci.
Samozřejmostí bylo, vše řádně zapít. Sud o objemu 30 l budějovické
12-ky, zvaný „Kroužek“, bohužel nestačil ani na uvítací páteční den. Po
zbytek výjezdního zasedání jsme „najeli“ na vlastní zásoby burčáku a
velice kvalitní vína našich členů všemožných odrůd.
Hudební doprovod po celou dobu zajistil „didžej“, II. viceprezident pan
Laďa Holešinský. Fotodokumentaci prováděl Fanoš Holešinský, a to pro
naši kroniku, kterou má na starosti „kluk“ Jan Žďárský.
Bodů, které byly projednávány, bylo velice hodně, proto se zmíním jen o
nových aktivitách v následujícím roce 2018 :
1/ střelecký den v měsíci květen, za účasti všech členů, včetně našich
členek, na střelnici v Sedleci
2/ IV. Setkání UVS, všech členů i členek v měsíci červen
3/ výroba nové série loga UVS + upomínkové předměty k životnímu
jubileu našich členů a členek
Závěrem je třeba dodat, že účelem výše uvedeného setkání není jen dobré
jídlo a pití, ale připomenout si, že jsme spolu vyrůstali, kde jsme spolu
vyrůstali, připomenout si naše sportoviště v hájičku, kde jsme měli
atletické dráhy, fotbalové hřiště, hokejový stadion včetně tzv. „ kabin“ na
převlékání. Zde je třeba hledat základ naši slavné UVS, našeho
kamarádství, našeho setkávání.
Vlastimil Kolařík, prezident UVS
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Založení SK stolního tenisu v Březí
V základní škole Březí se nám podařilo s přispěním OÚ Březí a
DDM Mikulov založit kroužek dětí hrající stolní tenis. Trénink se
koná dvakrát týdně a zatím chodí pravidelně v průměru kolem
15-ti dětí.

Ze života organizací a spolků
Klub maminek a dětí v Březí zve nové děti i maminky
do klubu. Pro zájemce jsou v pozvánce níže kontaktní
údaje, doba, místo setkání i bohatý program klubu.

I když se „v dřívějších
dobách“
tomuto
sportu
věnovalo v naší obci spousta
lidí (vzpomeňme třeba na tréninky s tehdejší ředitelkou základní
školy paní Pojmanovou), nikdy se nepodařilo založit klub, který by
naší obec reprezentoval. Naši občané tedy hrávali odborářskou či
sportovní ligu „jen“ za Mikulov, Novosedly, Drnholec, Jevišovku,
Pernou, apod.
Co se týká účasti dospělých, chodí k nám již do haly pravidelně
ve středu a v neděli. Snad se podaří v dalším roce vytvořit tým,
který by se „konečně“ zapojil do pravidelných zápasů v našem kraji.
Zveme proto všechny, kteří se nebojí a mají zájem přidat se k nám
a chtějí si vyzkoušet tento sport. Předpokládáme, že dále vytvoříme
dvě skupiny a to závodní a rekreační. Plánujeme také v termínu
17.12. 2017 uspořádat „Velký vánoční turnaj“ ve stolním tenisu a to
dopoledne pro děti a odpoledne pro dospělé. Zveme proto všechny
příznivce tohoto sportu k návštěvě haly a také k účasti v klubu.
Bližší informace podá: Ruda Dobiáš 603 889 770

-RD-

Rozborilová
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Pozvánky na zpívání:
Při příležitosti první
adventní neděle, která
letos vychází na
3. prosince, zveme
všechny naše a nejen
naše spoluobčany, na
„Tradiční rozsvěcování
vánočního stromku“, u kterého
letos bude asistovat „Zimní královna“.
O zpestření slavnostní nálady tohoto adventního
odpoledne, které začíná v 16:00, se postarají děti ze
základní školy a zazpívají místní soubory Studánka a
Mužáci.
Srdečně zve obecní úřad společně s kulturní komisí

Další předvánoční
setkání spojené s již
tradičním zpíváním u
vánočního stromku, se
tentokrát uskuteční
v pátek 22. prosince
od 17:00 hodin, kdy
soubory „Studánku a
Mužáky“ ve zpěvu
podpoří
také
„chlapecký vokál“ Btet.
Na hojnou účast s
dobrou náladou se těší
a všechny srdečně
zvou
pořadatelé a kulturní
komise OÚ Březí

Obecní úřad v Březí připravuje pro milovníky vážné
hudby a nejenom pro ně, jedinečný zážitek ze
slavnostního tříkrálového vystoupení v místním kostele
Sv. Jana Křtitele.
-OÚ Březí-
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Informace nejen z OÚ,
Aktuality:

Staráme se o Váš odpad

Vážení občané,
blíží se konec dalšího „ISNO“ roku (termín k 31. 12. 2017).
Proto si vás dovolujeme touto formou požádat o provedení
„inventury“ Vašeho odpadového účtu (stanoviště) na
stránkách www.mojeodpadky.cz.
Pro správný výpočet slevy je důležité, aby počty výsypů a
počty zúčastněných osob v systému odpovídaly
skutečnosti na Vašem stanovišti. Zjistíte-li nesoulad
v počtu provedených výsypů u jednotlivých vyvážených
komodit, obraťte se prosím na Vaši ISNO poradkyni Lucii
Rážovou, STKO spol. s r. o., tel. kontakt 736 516 020 a ta
s Vámi provede kontrolu ISNO účtu.
Rovněž si Vás dovolujeme požádat o kontrolu a případnou
úpravu osob, které se na daném stanovišti podílí na
systému. Také upozorňujeme na skutečnost, že
osoba, která není evidována na řádně vyplněném
stanovišti (potvrzená inventura + vyplněný registrační
formulář) nemá nárok na výpočet slevy za třídění odpadu.
Je důležité, aby se stav Vašeho účtu udržoval stále
aktuální, abychom se vyhnuli případným nesouladům se
skutečností a následným reklamacím. Období reklamací je
dáno platnou Vyhláškou obce.
Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na třídění odpadů
touto cestou poděkovali a vyjádřili přání do dalšího
„ISNO“ roku, aby se naše ISNO rodina rozrostla o další
účastníky.
Děkujeme.
Lucie Rážová
STKO, spol. s r.o.
isno@stko.cz
mobil: +420 736 516 020

Zahájení školního roku v základní škole

.

Začátek nového školního roku je zdárně za námi. Prvňáčci si ve škole a družině již
zvykli, děti ve školce se sžívají s novým prostředím, kamarády a všichni jsme se
zdárně zapojili do nového pracovního roku.
V základní a mateřské škole pracují noví asistenti, kteří pomáhají pedagogům
s jejich každodenní prací. Mohou věnovat více času vašim dětem a pomáhat jim
s obtížnějšími úkoly a s adaptací na školní prostředí.
O chod školy se starají ředitel školy a zástupce ředitele. Třídní učitelé a ostatní
pedagogové předávají své vědomosti, dovednosti a zkušenosti dětem během
vyučování. Nejenže je vyučují daným předmětům, ale vštěpují jim smysl pro fair
play, učí je komunikovat mezi sebou, vzájemně si pomáhat a tolerovat, naslouchat
si, umět obhajovat své názory a podpořit je fakty. Také je učí praktickým
dovednostem ve školní kuchyni a dílně. Ve škole jsou žákům k dispozici speciální
učebny informatiky, fyziky, čítárna a hudebna. Dalším důležitým prvkem
vzdělávání je pohyb. Tento mohou dětí rozvíjet v hodinách tělesné výchovy,
sportovních hrách a také v mnoha kroužcích.
Kuchařky ve školní jídelně připravují chutné a nutričně vyvážené jídlo. Aby žáci
měli ve třídách čisto a teplo, a vše ve škole a školce běželo jak má, se stará pan
školník a uklízečky. Paní hospodářka se stará o personální a finanční oblast. Škole
bohužel chybí sportovní areál a pozemky k výuce pěstitelských prací.
Z důvodu neznalosti zákonů a vyhlášek a špatného rozhodnutí bývalého vedení
obce škola jako celek přišla o nemalé finanční zdroje. Tento krok bylo nutno
napravit. Škola ve spojení s novu radou a starostou obce vše vyřídila v co nejkratší
možné době. Spolupráce školy a zřizovatele se vyvíjí v konstruktivním, věcném a
vstřícném duchu.
Přeji všem krásný podzimní čas a někdy v příštím čísle obecních novin zase na
shledanou.
Mgr. Věra Zouharová, ředitelka školy

Seznam kroužků – školní rok 2017/2018
Hudebně-pěvec.
Sportovní hry
Anglický jazyk
Tvoření a keramika
Tvoření a keramika
Vaření I.
Vaření II.
Stolní tenis
Stolní tenis
Dyslektický kr-I
Dyslektický kr-II

Mgr.Darina Mucalová
Bc. Petr Leikeb
Eva Vaňkátová
Miroslava Nedvědová
Miroslava Nedvědová
Mgr. Věra Latýnová
Mgr. Věra Latýnová
Rudolf Dobiáš
Rudolf Dobiáš
Mgr. Eva Vážná
Mgr. Eva Vážná

Čt
Po
Po
Út
Út
St
Pá
Út
Pá
Po
Út

- 12,45 – 13,45
- 13,20 – 14,20
- 13,20 – 14,20
- 13,30 – 14,30
- 14,30 – 15,30
- 12,15 – 13,15
- 12,15 – 13,15
- 13,30 – 14,30
- 13,30 – 14,30
- 12,25 – 13,10
- 12,25 – 13,10

Z nabízených jedenácti kroužků byl zájem jen o výše uvedené. Pro nízký zájem se
ostatní neotevřely (Sportovní hry pro 4.- 5. třídu, Sportovní hry pro 6. – 7. třídu,
Výtvarný kroužek, Tvoření z papíru a Německý jazyk)

www.breziumikulova.cz

Sběr starého papíru -

Sdružení vinařů a zahrádkáři Březí
připravují a tímto také zvou všechny
naše
plnoleté
spoluobčany
na
nadcházející akce, které připravují na
přelomu roku 2017/2018:

má na naší škole mnohaletou tradici a my v ní s chutí
stále pokračujeme dál. Firma Stavosur Hustopeče od
nás vybraný papír vykupuje a navíc také oceňuje
nejlepšího sběrače školy. Aby to nebylo ostatním líto,
rozdáváme odměny i my.
Na konci loňského školního roku jsme obdarovali
celkem 6 žáků.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Simona Kováčová
Matyáš.Mikuláš Pavlík
Marek Kyněra
Viktorie Židelová
Štěpán Šebesta
Martin Michálek

5. třída
2. třída
3. třída
4. třída
1. třída
7. třída

- v sobotu 11.11.2017 v 16:00 hod. se v obecním sále
koná ochutnávka „Mladých vín“ ročníku 2017.
Vstupné 100,-Kč, nebo 2 x 0,75 l mladého vína.
Občerstvení je zajištěno v rámci vstupného. (husí
škvarečky + sýrové variace ze sýrárny Klimeš).

934 kg
410 kg
375 kg
360 kg
259 kg
255 kg

Za získané finance jsme mohli nakoupit pěkné ceny i ostatním, kteří uspěli
v jiných soutěžích na naší škole (recitační soutěž, dopravní soutěž – okrskové i
okresní kolo, sportovec třídy, čtenář třídy). A to není vše. Původní papírové
krabice, do kterých se v jednotlivých třídách třídil odpad (papír a plasty) jsme
nahradili z estetických důvodů novými odpadkovými koši (viz foto). Třídit odpad
a odevzdávat sběr má přece smysl.
.
V letošním školním roce se podzimní část uskuteční ve dnech 7. – 9. listopadu
2017 (16:30-18:00) a rádi uvítáme zapojení i širší veřejnosti.
Mgr. Eva Vážná a Mgr. Zdeňka Hajná

Zahájení školního roku v mateřské škole
Školní rok jsme v mateřské škole zahájili v pondělí 4. 9. s novým Školním
vzdělávacím programem ,,V lese je nám hej, v přírodě si hrej“, kterým chceme
utvářet vztah dětí k blízkému lesu a přírodě.
Mateřskou školu tvoří aktuálně tří oddělení a to Včeličky s paní učitelkou Adélou
Pekárkovou a asistentkou pedagoga Markétou Mikulancovou, Berušky s paní
učitelkou Blankou Žiškovou a Světlanou Kolečkářovou a Žabičky s paní učitelkou
Miroslavou Stiburkovou, Simonou Kotasovou a asistentkou pedagoga Veronikou
Kornhȁuserovou. O svačinky se nám stará paní kuchařka Jana Kolaříková a o úklid
paní Julie Mančíková.
Ani v nejbližších měsících nebudeme zahálet a plánujeme ochutnávku pomazánek
s podzimním tvořením, lampionový pochod broučků, mikulášskou nadílku,
vánoční besídku a mnoho divadelních představení. Aktuálně jsme zapojeni do
projektu ,,Aktivní školka“, kdy každý týden děti cvičí pod vedením
kvalifikovaných trenérů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, hasičskému sboru a obecnímu úřadu
za spolupráci pří akcích MŠ.
Kolektiv MŠ Březí

- na přelomu měsíců leden/únor se koná výroční
schůze sdružení v hostinci U Ciboušů. Přesné
informace o konání obdrží členové sdružení včas do
poštovních schránek. Tímto bychom také rádi
oslovili případné nové členy, nechť se o přesném
konání schůze informují u Vladimíra Machálka a
v den schůze se taktéž dostaví.
- v pátek 3.3.2018 proběhne školení degustátorů pro
nadcházející Výstavu vín ve sklepě u Zdeňka
Cvrčka.
- v neděli 12.3.2018 od 9:00 hod. pak proběhne
v obecním sále hodnocení vín pro „Tradiční košt vín“
v Březí. Budeme se těšit na maximální účast,
zejména domácích degustátorů.
- v sobotu 17.3.2018 od 13:00 hod. se pak koná
v obecním sále „Tradiční košt vín“.
Vřele zvou pořadatelé – spolek vinařů Březí
-VM-

www.breziumikulova.cz

Tříkrálová sbírka 2018
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás požádat o spolupráci na
pravidelné charitativní akci Tříkrálová sbírka, která proběhne
počátkem roku 2018 na území celé české republiky.
V sobotu 6. ledna 2018 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.
Za pochopení a podporu Vám děkují koledníci.
-LŘ-

Myslivecký ples 2018
Zveme Vás tímto na Myslivecký ples pořádaný 3.2.2018 v sále OÚ
Březí od 20:00 hod.
V ceně vstupenky je „welcome drink“, místo k sezení, teplá večeře a
slosovatelná vstupenka v malé tombole. K poslechu i tanci hraje
hudební skupina Šarže 54. A jak je zvykem, chystá se bohatá
myslivecká tombola. Počet vstupenek je však omezen jen na kapacitu
sálu – 200 osob. Proto zájemci dlouho neotálejte. Lístky jsou již.
v předprodeji u R. Dobiáše tel.: 603 889 770

… A pozvání na
MYSLIVECKÉ GULÁŠE
2018
Následující sobotu
pro vás připravujeme
pokračování letošní velmi úspěšné akce „Myslivecké guláše“, která se
koná 10. 2. 2018 v sále OÚ Březí od 12:00 hodin, až do „vyjezení a
vypití“ všech zásob. K tanci a poslechu bude hrát „Country kapela
Popojedem“. To vše je proloženo osvědčeným doprovodným
programem „degustace mladých vín“, kterou pořádají vinaři z Březí.
Účastníkem vaření guláše může být jen držitel zdravotního průkazu a
jinak kdokoliv, kdo má chuť se pochlubit, jak umí uvařit právě ten svůj
„nejlepší“ guláš. Výtěžek celé akce, stejně tak jako letos, bude věnován
dětem ZŠ a MŠ Březí.
Přihlášky a bližší informace u Rudy Dobiáše na tel.: 603 889 770
Na obě akce zvou pořadatelé a Myslivecký spolek Artemis Březí -RD-

Pořádá a všechny přátele dobré zábavy zve DDP Březí
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