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Z jednání zastupitelstva a rady obce
- Zastupitelstvo obce Březí doznalo v loňském roce několika změn. Ze zastupitelstva a z rady obce odstoupil k 25.9.2019
pan Rudolf Dobiáš ze sdružení nezávislých kandidátů “Pro rozvoj obce”. V zastupitelstvu ho nahradil pan Ing. Mgr.
Jaromír Jedlička a v radě obce pan Jindřich Kadrnka oba ze sdružení nezávislých kandidátů “Pro rozvoj obce”.
Ze zastupitelstva také odstoupil k 25.9.2019 pan František Vykoukal ze sdružení nezávislých kandidátů “Pro lepší Březí”
a nahradila ho v zastupitelstvu paní Mgr. Pavlína Damborská ze stejného sdružení.
Pan Jozef Pavlík doposud nesložil slib zastupitele.
V loňské roce bylo zastupitelstvo obce svoláno 6 krát. Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva byla následující:
JMÉNO

ÚČAST

KANDIDÁTNÍ LISTINA

PhDr. Miroslav Vymyslický

starosta

6

Pro rozvoj obce

Petr Kern

místostarosta

6

Pro rozvoj obce

Bc. Sabina Dvořáková DiS.

radní

6

Česká st. sociálně demokratická

Vladimír Machálek

zastupitel

6

Pro rozvoj obce

Ing. Antonín Kňourek

zastupitel

6

Pro rozvoj obce

Ing. Milan Dalajka

radní

5

Naše Březí

Jindřich Kadrnka

radní

5

Pro rozvoj obce

Josef Kadrnka

zastupitel

5

Pro rozvoj obce

Ladislav Lašák

zastupitel

5

Naše Březí

František Vykoukal

zastupitel

5

Pro lepší Březí

odstoupil 4.12.2019

Rudolf Dobiáš

radní

4

Pro rozvoj obce

odstoupil 25.9.2019

Mgr. Romana Kotoučková

zastupitel

3

Pro všechny slušné lidi

Aleš Pouzar

zastupitel

2

Pro všechny slušné lidi

Milan Štěpán

zastupitel

1

Pro lepší Březí

Ing. Mgr. Jaromír Jedlička

zastupitel

1

Pro rozvoj obce

slib složil 9.12.2019

Mgr. Pavlína Damborská

zastupitel

1

Pro lepší Březí

slib složila 9.12.2019

Jozef Pavlík

mandát

0

Pro všechny slušné lidi

- Rada obce pracuje ve složení PhDr. Miroslav Vymyslický starosta obce, Petr Kern místostarosta obce, Bc. Sabina
Dvořáková DiS., Ing. Milan Dalajka a Rudolf Dobiáš, kterého v říjnu nahradil Jindřich Kadrnka.
Rada obce se v roce 2019 sešla 26 krát a přijala 219 usnesení.
zdroj OÚ, zpracoval -mk-

Aktuality a dění v obci
Všichni obyvatelé Březí si jistě všimli, že obec
upravila přechod pro chodce u základní školy a
opatřila ho světelným signalizačním zařízením,
které výrazně zvýší bezpečnost našich dětí při
jeho přecházení.
Vybudovat semafor na tomto přechodu mělo v
plánu vedení obce už v době “starostování”
současného místostarosty Petra Kerna. Připravilo
projektovou dokumentaci a potřebná povolení,
která však po volbách v roce 2014 skončila v
šuplíku.
Úprava přechodu a instalace semaforu začala mít
konkrétnější obrysy na jaře 2018. Po mnoha
přípravných jednání vznikla nová projektová
dokumentace a podařilo se obstarat všechna
potřebná povolení. Bylo také nutné sladit projekt s
opravou komunikace plánovanou po ukončení
objížďky vedené přes obec, uložení nízkého
napětí do země a instalací nového veřejného
osvětlení.
Velmi nám pomohla vstřícnost MÚ Mikulov i ostatních
oslovených orgánů a organizací, které chápaly pod jakým
časovým tlakem jsme se ocitli. Všichni jsme se snažili, aby
byl semafor instalován ještě před zahájením opravy mostu
u Pasohlávek a objížďky přes naši obec.
Nakonec se vše podařilo a dva dny před zahájením
objížďky začal semafor fungovat a umožnil tak dětem
bezpečně přejít přechod u školy.
Semafor je poptávkový, to znamená, že po stisknutí
tlačítka na semaforu se vozidlům rozsvítí červená a děti
mohou na zelený signál pro chodce bezpečně přejít
přechod. Semafor také měří rychlost přijíždějícím
vozidlům. Je nastavený tak, že standardně svítí pro
vozidla blížící se k přechodu červená. Pokud rychlost
vozidla klesne pod 50 km/h, semafor se přepne na zelenou
a umožní vozidlu průjezd přes přechod. Pokud rychlost
vozidla neklesne pod 50 km/h zůstane na semaforu
červená a zastaví vozidlo. V době uzávěrky rychlostní
silnice R52 z Brna do Mikulova, kdy objížďka je vedená
přes naší obec, je měření rychlosti a průjezd přes přechod
upraveno na 30 km/h.
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Věřím, že semafor přispěje k bezpečnosti chodců a
především dětí, které přechod u školy využívají nejčastěji.
Jsem rád, že se ho podařilo spustit ještě před zahájením
objížďky a doufám, že nám bude spolehlivě sloužit i v
budoucnu, vzhledem k tomu, že jen těžko můžeme
očekávat výrazné zmírnění dopravy přes naši obec.
-starosta-

Aplikace ROZaNA
Obec Březí od začátku roku
využívá
pro
informování
občanů aplikaci ROZaNA,
která jim přináší důležité
informace přímo do mobilních
telefonů.
ROZaNA je nástavbou na
místní rozhlas a výrazným
způsobem rozšiřuje jeho
možnosti.
Obsahuje čtyři základní způsoby, jak občany informovat:
• hlášení místního rozhlasu - aplikace umožňuje poslech
zpráv obecního rozhlasu tak, jak zaznívají z
reproduktorů umístěných v obci. Můžete si je
poslechnout v klidu, kdy potřebujete a na jakémkoliv
místě, tedy i v zaměstnání mimo Březí nebo na dovolené
v zahraničí.
• textové zprávy - krátké textové zprávy umožňují zasílat
jednoduché aktuální informace a dostat je tak rychle k
adresátům.
• dokumenty - umožňují posílat do telefonu dokumenty a
obrázky, aby si je adresáti mohli prohlédnout přímo ve
svém telefonu
• ankety - v aplikaci je možné vytvářet ankety a ptát se tak
občanů přímo na jejich názor. Většinový názor tak může
usnadnit rozhodnutí důležitá pro chod obce a umožnit
občanům podílet se bezprostředněji na řízení obce.
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-3Při registraci do aplikace je nutné uvést ulici, na kterou se
chcete registrovat. To pak umožní podle potřeby odesílat
zprávy přímo obyvatelům jednotlivých ulic a nezatěžovat
ostatní informacemi, které pro ně nejsou důležité.
Aplikace ROZaNA je nesmírně efektivní nástroj pro rychlé
a adresné informování obyvatel. Poskytuje ji stejná
společnost, která v obci provozuje místní rozhlas. Mrzí mě,
že jsem zaslechl ohlasy, že obec takovou aplikaci
nepotřebuje. Právě v době nouzového stavu, kdy je
informování občanů prioritou, mi takové názory připadají
krajně nezodpovědné. Ti co takové názory šíří by v
případě, že by obec takovou aplikaci neměla, jako první
křičeli, že obec pro informování občanů dělá málo.
Aplikaci ROZaNA si můžete stáhnout pro operační systém
Android v Google Play a pro operační systém iOS v App
Store. Odkaz na aplikace také najdete na stránkách obce
Březí. Pokud byste s instalací měli potíže, neváhejte se
obrátit na Obecní úřad Březí.
zdroj OÚ, zpracoval -mk-

Výzva občanům
Delší dobu v radě obce Březí diskutujeme o parkování v
naší obci. Jistě jste si všimli, jakým způsobem se v naší
obci parkuje. Na chodníku nebo na obecních trávnících.
Pro vozíčkáře a maminky s kočárky jsou naše ulice téměř
neprůjezdné.
Všichni, kdo žili ve velkém městě, nebo jezdí za prací do
Rakouska, mi jistě potvrdí, že tam je něco takového
naprosto nemožné. Zákon o provozu na pozemních
komunikacích v České republice přesně určuje, kde řidič
nesmí zastavit a stát a obecní travnaté plochy mezi tato
místa bezpochyby patří. Myslím si, že když pomineme
zákonná ustanovení, každý z nás cítí, že parkování na
chodnících a trávnících, které se obec snaží z našich
společných peněz udržovat není správné.
Cílem obce není rozdávat pokuty a trestat řidiče, ale

vyřešit problém s parkováním v obci tak, aby vyhovoval
většině občanů.
Zakázat parkování na trávě a neposkytnout řidičům
možnost parkování v blízkosti jejich domů a odkázat je na
odstavná parkoviště u koupaliště, nebo za starým
obecním úřadem, určitě není řešení, které hledáme.
Pro parkování tam, kde je dostatek místa (Dunajovická,
Hlavní, Nádražní, Pohraniční), je možné poskytnout
majitelům domů pro vybudování parkovacích stání
pronájem obecního pozemku. Taková stání by musela
zabírat jen určenou plochu a být vybudována podle
pravidel, která určí obec, tak aby zapadala do urbanistické
koncepce obce.
Další možností pro tyto široké ulice je vybudování
parkovacích stání, navazujících na komunikaci, tak jak je
známe z větších měst. Obyvatelé by tak nemohli stát
svými automobily přímo před svými domy, ale obec by
vypadala spořádaněji, kompaktněji a bylo by možné
regulovat její vzhled.
V ulicích, kde je nedostatek místa (Mládežnická, U Školky,
U Hřiště, Polní, Školní, Kostelní, Sklepní…), bude nutné
řešit problém s parkováním částečným stáním na
chodníku nebo vyznačením parkovacích míst tam, kde to
bude možné. V úvahu také připadá určit v některých
ulicích jednosměrný provoz a umožnit tak parkování po
jedné straně vozovky.
Největší změna musí však proběhnout v myšlení občanů.
Měli by si každý den položit otázku: Musím parkovat na
trávníku nebo na chodníku? Nemohu zajet do svého dvora
nebo na svůj pozemek? Nemohu pro parkování využívat
garáž svého domu? Nepřekážím svým vozem chodcům,
vozíčkářům nebo maminkám s kočárky? Nevadí mým
sousedům a jiným obyvatelům obce jak parkuji? Není to,
jak parkuji, sobecké a bezohledné?
Všichni chceme mít hezkou obec, po které se budeme rádi
procházet, ve které se budeme cítit jako v parku. Zkusme
se nad tím, jak se v obci parkuje zamyslet a nebýt lhostejní
k prostředí, ve kterém žijeme.
-starosta-

Něco tu není v pořádku?
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Nouzový stav přinesl i do Březí řadu omezení
pro obyvatele

Vliv na budoucnost obce

Na slovíčko starosto
poskytovat informace občanům, což je v krizových
situacích nejdůležitější.
Obec k informování občanů využívá místní rozhlas,
oficiální webovou stránku obce a aplikaci ROZaNA, o
které píši na jiném místě zpravodaje. Část informací se
navíc objevuje na facebookové stránce Březí u Mikulova.

Koronavirus – slovo, které patří v současnosti
k nejpoužívanějším. Celý svět nyní bojuje s pandemií,
která ohrožuje lidstvo. V podstatě stále v přímém přenosu
můžeme sledovat, kolik lidí se nakazilo či dokonce umřelo.
Nadějí však zůstává, že se také nakažení pacienti
uzdravují. Koronavirus s sebou přinesl řadu omezení a
zvykli jsme si nosit ochranné roušky…i u nás v Březí.
Vedení obce musí řešit to, co se zde nikdy neřešilo a na
co se nejde vůbec připravit. Starosta Březí PhDr. Miroslav
Vymyslický se samozřejmě pro zpravodaj vyjádřil
k aktuálnímu dění.

Obec jako zřizovatel rozhodla o uzavření mateřské školy.
Vím, že to zkomplikovalo pracovní povinnosti celé řadě
rodičů, ale vzhledem k situaci to byl logický krok, pro který
se rozhodla většina zřizovatelů v celé zemi.

Pane starosto, setkáváme se ve zvláštním
období. Jak se odráží v životě naší obce?

Úprava přechodu pro chodce u školy s novým semaforem
je dokončena.

Máte pravdu. Řekl bych, že Březí už desítky let nezažilo
tak složité období jako právě teď. Nouzový stav, který
vyhlásila vláda, uzavření základní i mateřské školy,
uzavření sportovní haly i fotbalového hřiště. Omezené
možnosti vycházení pro obyvatele a hrozba nákazou
virem, který ohrožuje především naše seniory.
Navíc od začátku března vede přes naši obec hlavní
silnice ze severu na jih Evropy. Paradoxně všechno zlé je
pro něco dobré. Dopady virové nákazy zmírnily počáteční
dopravní nápor přes naší obec.

Jaké funguje obec v nouzovém stavu?
Hlavním úkolem obce při nouzovém stavu je zachovat
plynulý provoz v Březí a snažit se co nejvíc zmírnit dopady
tohoto stavu na obyvatele. Přesto, že vláda omezila úřední
dobu obecního úřadu, je celá řada běžných úkolů, které
obec musí zajišťovat. Mimo to pokračují práce na
plánovaných projektech a rozběhnuté stavební práce.
Obec se prostě nesmí zastavit.
Obecní úřad se také snaží organizovat pomoc starším
spoluobčanům, dobrovolnickou činnost, a především

Základní škola byla uzavřena unesením vlády a tíha
vzdělávání tak padla na rodiče. V této chvíli škola hledá
cestu, jakou formou zajistí dětem výuku, aby co nejvíc
naplnila vzdělávací program.

Říkáte, že stavební práce se nezastavily ani v
nouzovém stavu. Jak jsme na tom?

Dokončují se stavební práce na dvou nových ulicích v
lokalitě U Rybníka. Vzhledem k určité úspoře, která při
stavbě vznikla, zbydou peníze i na asfalt na části ulice
Družstevní,
který
nahradí
dosluhující
panely.
Předpokládám, že práce se dokončí v dubnu.
Vodovody a kanalizace Břeclav budou pokračovat s
uložením nového vodovodního řadu na Dunajovické a
Hlavní hned, jak to situace dovolí.
Firma Zmes zahájila ukládání vysokého a nízkého napětí
do země. Postupně bude také připojovat na nové vedení
nízkého napětí jednotlivé domácnosti.
Proběhla výběrová řízení na zhotovitele veřejného
osvětlení, chodníků na ulicích Dunajovická, Hlavní,
Nádražní a přeložení chodníku od Jednoty dál od vozovky.
Uvidíme, jak nouzový stav ovlivní dokončení všech těchto
projektů.
Žádáme o dotaci na dostavbu posledních bytů v budově
bývalé roty. Bohužel obec neuspěla s žádostí o dotaci na
opravu místní obslužné komunikace U Školky. Zastupitelé
se však shodli, že tuto komunikaci opravíme z prostředků
obce.

Na slovíčko starosto
Slyšeli jsme, že dojde k určitým úpravám dopravy
v obci…
Obec nechala zpracovat nový pasport komunikací v Březí,
jehož součástí je také dopravní řešení obce a umístění
dopravních značek.
Hlavní plánovanou změnou je úprava ulice Školní, která
bude pouze jednosměrná ve směru od ulice Mikulovské.
Další jednosměrná ulice bude část Hlavní kolem obchodu
s průmyslovým zbožím, do které se bude vjíždět z
Mikulovské, ale nebude možné na ní touto ulicí najet.
Dalším omezením bude zákaz vjezdu nákladním vozidlům
nad 7 tun na ulici Pohraniční a na ulice Školní, Kostelní,
Polní, Nová, Mládežnická a Sklepní, U Koupaliště a Příční,
pochopitelně mimo dopravní obsluhy.
Dalším velkým úkolem je úprava parkování v obci, o
kterém píšu na jiném místě.

Myslíte si, že se současná situace bude mít vliv
na budoucnost obce?
Nedokážu odhadnout celkový dopad nouzového stavu na
život obce, ale něco se určitě předjímat dá.
Předpokládám, že v ekonomické oblasti můžeme
očekávat snížení finanční částky směřující od státu k
obcím. To stejné platí o dotacích, na které bude asi
složitější dosáhnout. Budeme muset rozhodnout, co obec
potřebuje nutně a co je možné odložit. Také bude třeba
zvážit, co je pro provoz obce nezbytné a co ne.
Nevím, jestli situace kolem virové nákazy umožní letos
vůbec otevřít koupaliště a kolik peněz si do něj obec může
dovolit investovat. Všichni víme, že koupaliště je
především nevýdělečná služba občanům a obec do něj
každý rok investuje nemalé částky.
Nebyla výstava vín, možná nebudou otevřené sklepy,
pravděpodobně nebude Dětský den a možná ani hody.
Zřejmě se musíme připravit na to, že nic nebude takové,
jako
bývalo.
Omezení
společenských
akcí
a
shromažďování při kulturních podnicích lze s velkou
pravděpodobností očekávat.
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V souvislosti s nouzovým stavem a omezeným pohybem
osob jsem si uvědomil, jak jsme na podobné situace
nepřipravení. Jak moc se všechno komplikuje, když se
nemůžeme osobně setkávat. Může se stát, že se podobná
situace bude v příštích letech opakovat. Proto asi musíme
přemýšlet o tom, jak věci uspořádat tak, abychom dokázali
své záležitosti vyřizovat dálkově. Zajistit pro občany
odpovídající internetové připojení pro domácnosti.
Přemýšlet, jak bude probíhat dálková výuka dětí. Jak
zajistit, aby bylo možné platit poplatky obci dálkově. Jak
využívat možnosti videokonferencí a telekonferencí pro
jednání kolektivních orgánů obce při zajištění principu
veřejnosti. Jak poskytovat informace občanům s využitím
mobilních telefonů.
Každá krize přináší i nové příležitosti, i když to zpočátku
tak nevypadá. Přeji všem spoluobčanům pevné zdraví.
Doufám, že přijatá opatření zamezí šíření virové nákazy a
budeme mít co nejdříve možnost se opět volně scházet a
užívat si společenské akce, které k naší obci
neodmyslitelně patří.
Pane starosto, ať vše zvládnete k maximální spokojenosti
občanů.
Mgr. Miroslav Kupilík

Naše koupaliště
Co se děje a co se bude dít s naším koupalištěm?
To je otázka, kterou si pokládá spousta lidí každou chvíli.
Není na to jednoduchá odpověď.
Ale zkusme se na to trochu podívat.
Bývalo chloubou naší obce, kterou nám kdekdo v okolí
záviděl. Trávili jsme tam spoustu času, jak přes den, tak i
večer při letních zábavách. O nich se vědělo v širokém
okolí. Spousta z nás měla celé prázdniny díky koupališti
jasně dané. Rodiče věděli, kde jsme a měli klid nejen na
práci. Fungovaly tenisové kurty, hřiště na volejbal,
nohejbal, fotbal, atrakce pro děti. V bazénech byly
skluzavky, zkrátka samá radost. A dnes ??
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Jindrovo zamyšlení

Odpovězte si každý sám ...
Jak šel čas, tak se začali střídat nájemci. Přestalo se
investovat do oprav a začalo vše velmi rychle chátrat.
Opravdu to nebylo stavěné na věčné časy a dnes je
výsledek jasně vidět. Je to díky přístupu vedení obce
minimálně posledních 20 let. Mimo uvolněných peněz na
běžné údržby a na základní provoz 300.000 – 400.000, Kč
- NIC navíc. V roce 2019 šlo prvních 500.000 Kč mimo
základní provoz a hned to šlo poznat a koupaliště
prokouklo. Vykopaly se staré pařezy, vysvahoval terén
kolem bazénů, vysadila se část zeleně, osela se tráva,
vyměnila se okna na přední budově, opravila terasa. Za to
opravdu velké díky hlavně nasazení Rudolfa Dobiáše,
Barbory Miklové, naší rychlé roty a celému týmu lidí, se
kterými to dělali. Ale je třeba daleko víc.
Nechceme od koupaliště všichni víc?
Což takhle multifunkční areál pro široké využití. Mimo
funkci koupaliště, jako takové jsme si řekli:
V přední části opravit a znovu zprovoznit dva tenisové
kurty, ze třetího by se udělalo basketbalové hřiště a opravit
postupně ostatní části koupaliště. Ale hlavně oddělit
vhodně plotem zadní zelenou část od bazénů. Opravit a
udělat nové hřiště na plážový volejbal, nohejbal. Umístit
nové atrakce pro děti – workout hřiště. Vybudovat hřiště

na kopanou, umístit lavečky. Osadit novou zeleň, ať je kam
si roztáhnout deku. Zpříjemnit si tak krásnou část naší
obce pro volný čas a hlavně VŠEM OTEVŘÍT BRÁNU.
Vždyť dřív naše děti a mládež trávily čas na spodním hřišti
na ulici Mládežnické, na školním hřišti a vrchní konec na
fotbalovém hřišti. A dnes? Postupem času se postavily
domy, hala, fotbalové hřiště se oplotilo. Nic není volně
přístupné. Většina zanikla a nic jsme za posledních 20 let
pro volnočasovou aktivitu neudělali. Ano všechno je o
penězích a vždy bude. Bohužel, tak jak plyne čas, tak
neskutečně stoupá výše investic do celého areálu.
Položme si otázku, jestli chceme mít aspoň jedno hezké
místo pro naše děti, ale i pro ostatní, kteří si chtějí
odpočinout, relaxovat, projít se a chvilku se zastavit. Já
myslím a věřím, že určitě ano. Měli bychom pro to udělat
maximum. Všichni, protože věřím, že je to budoucnost pro
naše děti, ale i dospělé.
Proto se nedivte, když třeba uslyšíte z rozhlasu, že se
plánuje brigáda na koupališti a vy se máte dostavit. Ano,
to už tady kdysi bylo, ale myslím si, že toto nikomu
neuškodí a hlavně to bude pro dobrou věc.
Kadrnka Jindřich – radní a zastupitel obce

Koupaliště dříve

Foto archív

Ze života v Březí
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Koupaliště dnes

Foto archív

Jak nakládat s odpady v době ohrožení
koronavirem?
Zůstal sběr odpadu zachován jako dříve, třídí se i
nadále?
Mám třídit, i když jsem zrovna v karanténě?
Co mám udělat s vytříděným odpadem v době krize?
Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti
epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na
odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se
proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale
také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání
s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání
s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a
naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.
Společnost EKOKOM Vám děkuje!

Co nového ve škole?
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Základní škola informuje
Sportuj ve škole

Gratulujeme!

je název projektu, který je určen žákům, jež navštěvují
školní družinu. Realizace začala v září 2019 a potrvá až
do prosince letošního roku. Pod vedením Blanky Žiškové
se každou středu schází 14 žáků 1. – 3. ročníku v prvním
bloku a ihned po nich 19 žáků 4. – 5. ročníku v bloku
druhém. Díky zapojení do
projektu
škola
obdržela
balíček sportovních pomůcek
(padák, švihadla, plastové
branky, florbalové míčky, 2 ks
basketbalových a 2 ks
volejbalových míčů), který je
žáky hojně využíván.

Elišce Grzybové, žákyni 9. třídy naší školy, která na
Halovém mistrovství České republiky žáků a žákyň
v Praze obsadila 19. místo v běhu na 60 m.

Lyžařský výcvikový kurz

Beseda s mořeplavcem
V pondělí 3. února 2020 navštívil naši školu zkušený
mořeplavec a objevitel neznámých míst Jiří Denk, aby
nám vyprávěl o cestě kolem světa a okolo obou Amerik na
své plachetnici Altego II, při které ho doprovázela i
manželka Petra a malá dcerka Hanička. Své poutavé
vyprávění o Patagonii, Falklandech, Jižní Georgii a
Antarktidě doplnil mnoha fotografiemi, videi i nabídkou
zakoupení cestovatelské knihy. Na závěr pobídl všechny
naše žáky, aby se nevzdávali svých snů a věřili v jejich
uskutečnění.

se letos úspěšně uskutečnil od 12. do 17. ledna 2020.
Devatenáct žáků naší školy (hlavně žáci 7. ročníku a pár
osmáků) ubytovaných v Nekoři dojíždělo do ski areálu
Říčky, kde si zdokonalovali své lyžařské dovednosti pod
vedením Mgr. Milana Větrovského.

Gratulujeme!
Štěpánce Nedvědové, žákyni 5. třídy, která vyhrála 1.
místo v krajském kole literární soutěže „Jižní Morava čte“
ve volné tvorbě v kategorii 1. – 5. tříd s tématem Tajemství knihovny.

Gratulujeme!
Elišce Grzybové a Veronice Maradové, žákyním 9. třídy,
které postoupily ze školního kola Olympiády v českém
jazyce do již 46. ročníku okresního kola, které se konalo
na konci ledna 2020 na břeclavském gymnáziu. Z 27
účastníků soutěže získala obě děvčata pěkná umístění Veronika Maradová 13. místo a Eliška Grzybová 14.
místo. Děkujeme oběma žákyním za reprezentaci školy a
přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mahenovo divadlo v Brně
Žáci vyššího stupně naší školy navštívili 6. března 2020
divadelní představení Lucerna v Mahenově divadle
v Brně. Hra Aloise Jiráska pojednává o hrdosti, touze po
svobodě, lásce, magii české krajiny a vykresluje českou
povahu dávné doby. I když byla hra napsána před více než
100 lety, měla své kouzlo i pro dnešního mladého diváka.
Věřím, že se dětem divadelní představení líbilo a odnesly
si z něj příjemný kulturní zážitek včetně nadšení z prostor
starobylého zlatého Národního divadla V Brně.

Informace ze základní školy
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Škola v době mimořádného opatření
Školní rok se posunul už od své druhé poloviny a po
zimních aktivitách došlo k mimořádné situaci, kterou nikdo
z nás nečekal. Od 11. 3. 2020 došlo k uzavření školy
na základě rozhodnutí vlády. To znamená, že škola je
uzavřena až do odvolání. Funguje jen školní jídelna, která
vaří pro občany obce. Tato nová situace zaskočila
nejenom žáky a jejich rodiče, ale také celý učitelský sbor.
Může se zdát, že se žáci přestali učit a mají
prázdniny. Opak je pravdou. Žáci jsou vzděláváni
distanční formou. Materiály k výuce jsou průběžně
zasílány prostřednictvím informačního sytému Bakaláři
nebo emailem.
Výuka probíhá i online. Žáci dostávají úkoly, cvičení,
pracovní listy a vše vypracovávají v prostředí domova za
pomoci a velkého přispění svých rodičů. Tímto chci všem
rodičům poděkovat za jejich trpělivost, pomoc, spolupráci,
pochopení a vzájemný respekt. Ceníme si zodpovědného
přístupu rodičů ke vzdělávání dětí v této nelehké době,
kdy chodí do zaměstnání nebo se starají o další členy
rodiny.
Celý pedagogický sbor se snaží stále hledat další
formy a možnosti vzdělávání, které by byly realizovatelné
v podmínkách školy. V případě jakýchkoli dotazů či
nejasností se, prosím, obracejte na vyučující.
Pokud máte jakékoli problémy s přihlášením do
systému Bakaláři, kontaktujte ředitelku školy na emailové
adrese reditel@zsbrezi.cz nebo na tel. čísle 724 271 132.
Navzdory mimořádnému opatření školní rok plyne
dál a existují události, které se nedají odkládat. K nim patří
například zápis do první třídy, který bude poprvé v naší
škole probíhat bez přítomnosti budoucích prvňáčků a
jejich zákonných zástupců. Zápis proběhne v měsíci
dubnu. Podrobné informace jsou na webových stránkách
školy.
A nezahálejí ani provozní zaměstnanci. V kanceláři
školy je přítomna paní Cvrčková, která vydává rodičům
potvrzení o ošetřovném a vyřizuje administrativní
záležitosti školy. Paní kuchařky stále vaří pro občany
obce, uklízejí a dezinfikují sklady a další prostory kuchyně.

Paní uklízečky pomocí dostupných dezinfekčních
prostředků uklízejí třídy, chodby, toalety, sborovnu a další
prostory školy. V době nuceného zavření školy jsme
naplánovali malování tříd, hudebny a úpravu chodeb. Pan
školník provádí různé opravy.
Veškeré školní i mimoškolní aktivity, které jsme měli
naplánované na tyto měsíce, jsou zrušeny. Snažíme se je
přesunout na začátek nového školního roku 2020/2021
proto, aby o ně žáci nepřišli.
Prosím, Vás rodiče, buďte trpěliví, s dětmi se učte
přiměřeně (nic se nemá přehánět), komunikujte
s pedagogem, učte děti se učit, učte je samostatnosti, ale
hlavně zachovejte klid. Vše co se děti nestihnou naučit
nyní, to se doučí, až pomine tato situace. Důležité
je hlavně zdraví Vás, Vašich děti, příbuzných, přátel a
známých.
Přejeme všem hodně sil a pevné zdraví.
Kolektiv pracovníků školy

Z kalendáře
16. 1. 2020 - Návštěva žáků ÚP Břeclav – volba povolání (9.
třída) - K-centrum Břeclav – preventivní program
(8. třída)
20. 1. 2020 - Pedagogická rada
28. 1. 2020 - Bruslení - umělé kluziště při ZŠ Hraničářů Mikulov
(žáci 9. ročníku + Hajná, Nedvědová)
30. 1. 2020 - Předání výpisu z vysvědčení (poslední vyučovací
hodinu)
31. 1. 2020 - Pololetní prázdniny
Školení ve spolupráci s ČŠI (všichni vyučující)
14. 2. 2020 - Bruslení - umělé kluziště při ZŠ Hraničářů Mikulov
(žáci 8. a 9. ročníku + Podsedníková, Fábry)
17. 2. – 21. 2. 2020 - Jarní prázdniny
2. 3. 2020 - Workshop pro pedagogy – Finanční gramotnost
Od 11. 3. 2020 – Mimořádné opatření vlády ČR – uzavření škol
Dopravní výchova, návštěva hasičů, focení, recitační soutěž,
letové ukázky dravců a sov - Seiferos, divadlo Radost Brno a
mnoho dalších akcí muselo být zrušeno nebo přesunuto.
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Stolní tenis v Březí
Před pár léty jsem jezdíval do Jevišovky hrát „na stará
kolena“ závodně stolní tenis. Fascinovala mě parta lidí,
která v tak malé vesnici poskládala tým, pravidelně hrála
soutěže a ještě se věnovala i dětem. Proč nezkusit něco
takového u nás v Březí, říkal jsem si. Zkoušel jsem
obcházet bývalé hráče a kamarády a verboval jsem je
k založení sportovního klubu.
Na podzim roku 2017 se nám podařilo s Honzou Sýkorou
něco takového připravit a založit. I když nám nikdo
nepředvídal nějakou budoucnost a v podstatě ani my jsme
nevěděli, jak dlouho to vydržíme. Někteří přicházeli, zkusili
si to, jiní odcházeli, tak jak v jiných sportech. Jsme
vinařská vesnice a tento sport chce pravidelný trénink, aby
šel hráč dopředu. Takže jak se udělalo sluníčko, skončili
hráči ve vinohradě a na podzim zase bylo vinobraní, práce
na zahrádkách apod.
Začínali jsme i s dětmi ve škole za podpory Jolany
Bergerové, Helmuta Bergera a Olina Smejkala. Začínali
jsme s dvacítkou dětí, které ještě nevěděly, jestli vůbec
chtějí hrát „pinec“, ale byl tu kroužek. Tak je rodiče
přihlásili. Ve srovnání s naším dětstvím, kdy kroužků a
zájmových aktivit bylo víc, jim dnešní doba u nás toho moc
nenabízí. Tréninky jsme si vedli ze začátku sami, podle
svých možností. Postupně nám pomáhali kamarádi
z Mikulova Roman Mikulinec, Pavel Gaján či Lucka
Gajánová-Dyrčíková (bývalá česká reprezentantka ve
stolním tenise). Ať to bylo na trénincích, či s dětmi na
letních a zimních táborech.
Již tři z nás mají trenérské zkoušky i kurzy pro rozhodčí.
Ale i tak možnost spolupráce s Mikulovem je super.
Nejmladším se věnuje Lukáš Klaška. Na zápasy
s nejmladšími jezdí Pavel Kornhäuser. Se staršími se
střídáme s Honzou Sýkorou, Lukášem Karbulou a na
zápasy s nimi jezdí Olin Smejkal s Milanem Chromíkem.
Nějak jsme se těmi prvními roky prokousali a v dnešní
době patříme mezi největší sportovní kluby stolního tenisu
na okrese. Hrají nám dvě dorostenecké družstva a tři
v dospělé soutěži. Starší dorost skončil na třetím místě v
okrese, mladší uprostřed tabulky. V 5. třídě jsme měli dva

Sport a naší talenti
týmy – jeden skončil na pěkném třetím místě a druhý
získával zkušenosti (tam nastoupili hráči, kteří poprvé
v životě zkusili hrát soutěž). Ve 4. třídě se nám podařilo
postoupit z druhého místa do 3. třídy. Takže obrovský
úspěch.
A to nesmím zapomenout vytáhnout do popředí naše dva
úspěšné dorostence Martina Chromíka
a Daniela
Rašovského, kteří nastupují už i v krajských soutěžích.
Letos jsme jim umožnili i hostování v Perné ve 2. třídě.
Kromě našich tréninků jezdí s ostatními ještě i na tréninky
do Mikulova, Perné či Břeclavi.

Nastoupili hráči, jak jsem již psal, bez zkušeností i ti kteří
již hráli někdy jinde. Nejmladší hráči, co hrají, jsou hráči od
8 let a nejstaršímu je 70. Na tréninky chodí už i děti
předškolního věku. Běžnou součástí jsou dívky i ženy na
trénincích či zápasech.
Obec Březí nám celou dobu vychází vstříc pronájmem
haly. Na trénincích běžně chystáme maximální počet
stolů, což je deset. Stává se, že musíme hrát čtyřhry,
protože na nás stůl prostě nevyjde. Tím, že každá skupina
hraje v sezóně každý týden jednou venku a jednou doma,
je nám hala v podstatě malá. Půlka haly zůstane na
tréninky a na druhé se hrají 3x týdně zápasy.
Uvidíme, co s námi letos udělá nucená koronavirová
přestávka.
Rudolf Dobiáš

Vinařův / zahrádkářův rok
Spolek vinařů zahrádkáři Březí
Je plně fungující organizace, která má v současnosti 39
členů. Naše aktivita je opravdu celoroční a jsem moc rád,
že pánové a dámy tomu věnují tolik času, práce a úsilí. Je
to opravdu super spolek, který si práci a úkoly rozdělí a
také vždycky udělá ke spokojenosti všech. Mockrát děkuji
všem členům za jejich práci, nasazení, obětavost, výdrž a
přínos, neboť bez vás by to opravdu nešlo!!
V krátkosti k činnosti spolku:
Guláše Březí
Spolek se účastní od začátku této akce, která má
každoroční nárůst spokojených návštěvníků. Náš výtěžek
z rozlitého vína je věnován každý rok na Dětský den,
pořádaný na koupališti a věřme, že tak bude i letos, kdy se
vybralo 12.000,- Kč.
Výstava vín
Výstava vín v Březí se stala široko daleko
nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější akcí tohoto typu.
Každoročně je k ochutnání kolem 650 vzorků od vinařů ze
širokého okolí, různých podoblastí a i Rakouska.
Kapacita sálu už dlouho nestačí, tak se to v loňském roce
řešilo stanem na boku sálu, což hodně pomohlo.
Poskytnutím baru – výčepu - stolnímu tenisovému klubu
se tak vzdáváme výdělku při této akci v jejich prospěch.
V letošním roce bohužel výstava vín na Josefa
neproběhla, ale věříme, že je pro letošní rok pouze
odložena a NE zrušena. Pokud to situace dovolí, tak
plánujeme letní slavnost vína. O všem vás budeme včas
informovat.
Otevřené sklepy Březí a Dolní Dunajovice
Tato vinařská akce, jejíž součástí jsou místní vinaři,
mužský a ženský pěvecký sbor, se vyšvihla mezi TOP v
celé České republice. Od začátku byl nastaven
návštěvnický strop. Poslední tři roky máme během pár
týdnů - skoro dnů, vyprodáno!!! Je to opravdová krásná
oslava vína a vinařské kultury obou obcí. Lidé, když
odjíždí, tak si zamlouvají nocleh na další ročník, aby měli
kde příště spát.
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Značky: Březí, Víno, Ryzlink vlašský, Ořechová hora, Liščí
vrch, Mužský a Ženský pěvecký sbor a další, se dostaly
do obrovského povědomí. Staly se silným „brandem“,
obchodní značkou, která nás propaguje po celé republice.
V letošním roce se termín přesunul na 20.-21. června, ale
uvidíme, jak to všechno dopadne. Nechtěli bychom akci v
letošním roce rušit a doufáme, že vyjde náhradní termín,
třeba na Martina.
Setkání pěveckých souborů
V červenci každoročně na fotbalovém hřišti dochází k
setkání pěveckých souborů ze širokého okolí. Je to
nádherná oslava lidové písničky, kultury a zábavy. Važme
si toho, že máme v naší obci tyto dva soubory, protože
následovníky bohužel zatím nevidíme. Spolek jim
každoročně přispívá na tuto akci 5.000,- Kč.
V loňském roce vydali spolu CD nosič a jeho křest proběhl
v listopadu při Martinském chutnání. Byla to opravdu velká
sláva a může litovat ten, který při ní nebyl. Přijeli jim
zazpívat a zatančit jejich kamarádi ze Slovenska a bylo to
velkolepé!! Věřím, že má jejich CD každý doma a kdo ne,
tak si jej může u nich zakoupit. Náš spolek věnoval na
realizaci CD 20.000,- Kč.
Martinské chutnání
Doufáme, že v letošním roce proběhne bez komplikací,
které provází jarní „koronavirus“, a na podzim už bude
život v normálu. Chutnají se zejména mladá vína místních
vinařů, která nejsou ještě úplně hotova. Lidé k tomu mají i
svatomartinskou husu v podobě škvarečků, sýry od
Klimeše z Mikulova, pečivo, vodu a stalo se to pohodovou
komorní akcí. Zejména po náročném podzimu, kdy končí
etapa ve vinicích, zahrádkách a práce začíná jinde.
Spolek také podporuje společné hlídání vinic a přispělo
mimo jiné koupí 2 kusů plynových děl, které stojí 18.000,Kč/ks. Účastníme se Dětského dne, jak finančně, tak i
přiložíme ruku k dílu. Přispíváme každoročně na rybářské
závody, podporujeme naše myslivce a další drobné věci
kolem nás.
Jindřich Kadrnka
předseda Vinařů zahrádkářů Březí

Naší talenti a sport
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TJ SOKOL BŘEZÍ informuje

Zlatá

Vážení čtenáři,

Viktorie
Židelová

v současné době má TJ Sokol Březí 4 aktivní týmy a to:
Mladší přípravku pod vedením Eriky Galové a Vojty
Melíška
Starší přípravku, kterou vede Jiří Zezulčík
Starší žáky vede Zdeněk Four
A-tým vede zkušený trenér Alois Svízela
A jak jsme úspěšní?
Přípravka mladší i starší není bodována.
Starší žáci se umístili v závěru tabulky.
A-tým skončil na 7.místě.
Náš B-tým bohužel ukončil podzimní sezónu předčasně i
přes velkou snahu se udržet v potřebném počtu hráčů ke
hře.

Od soboty 15.2. se v jihlavském klubu „TK Spartak
Jihlava“ odehrál turnaj třídy „B“ starších žákyň do 14 let,
na který se vydala naše hrušovanská klubová hráčka,
rodačka z Březí, Viktorie Židelová.
Ta jako nasazená dvojka turnaje odstartovala hru až ve
druhém kole, kde si dokázala poradit se starší soupeřkou,
kterou smetla z dvorce 6:4, 6:3. Třetí kolo ovládla
s přehledem 6:2, 6:2 a ve čtvrtém kole si už měřila síly
opět se starší soupeřkou, nad kterou nakonec velmi
těsným skórem 7:5, 6:4 zvítězila. Následovalo
semifinálové utkání, kde jsme mohli vidět neuvěřitelně
napínavé výměny, ale Viki si konečným skórem 6:4, 6:4
zajistila postup do nadcházejícího finálového utkání!
O pohár vítězky turnaje se Viki utkala s velice zkušenou
soupeřkou, která ji v prvním setu nedala sebemenší šanci
dostat se do hry. Se ztrátou prvního setu v turnaji 2:6 se
ale naše bojovnice rozhodně nenechala zastrašit. Ve
druhém setu absolutně změnila styl hry a zvítězila 6:2.
Třetí set již hrála svou jistou a klidnou hru, kde potvrdila
druhý vyhraný set a absolutně tak ovládla celý turnaj.
Za celý tým TKB Hrušovany Vikči moc gratulujeme k
tomuto nádhernému úspěchu do tenisového žebříčku a
přejeme spoustu dalších úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Andrea Gardoňová - TKB Hrušovany

Něco málo k výsledkům naší výroční volební schůze:
Po ukončení volebního období byl zvolen nový výbor o 6
členech.
Předseda: Zdeněk Four
Mistopředseda: Jakub Vážný
Jednatel: Lukáš Kotouček
Členové: Milan Komoň, Erika Galová, Karel Komosný
A co zrealizoval náš klub v areálu?
Naši noví správcové udělali spousty práce a dovolujeme
si říct, že areál opravdu začal vzkvétat. O hřiště i kabiny
se patřičně starají. V plánu jsou další realizace. Na hřišti,
v kabinách, i v celém okolí areálu už proběhla spousta
úprav, oprav, renovací atd.
Za což vděčíme panu Milanu Komoňovi, Josefu Jakešovi,
dobrovolníkům, členům TJ Sokol a také díky velké
podpoře OÚ.
Je těžké vše popsat, vypsat, co vše se za tak krátkou dobu
zlepšilo a vylepšilo.
Budeme všichni moc rádi, když vás všechny po skončení
epidemie uvidíme na hřišti.
Sami se přesvědčíte. Moc se na vás těšíme. Rádi
přivítáme nové členy a uvítáme každou vaši pomoc.
Brzy na viděnou.
Za TJ SOKOL BŘEZÍ Erika Galová

Z činnosti Kulturní komise
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Naši jubilanti

Den matek

V měsíci lednu, únoru a březnu slavili svá jubilea naši
spoluobčané:

Každoročně druhou neděli v květnu (letos připadá na 10.
května), připravuje kulturní komise OÚ oslavu
DEN MATEK.
Tentokrát nám však nebude přáno - vzhledem k situaci u
nás i ve světě, to nebude možné. Malý, neviditelný ale
hodně zákeřný virus vše překazil, v zájmu zachování
zdraví je nutné dodržet nastavená pravidla a všechny akce
odložit na dobu, až se tahle pohroma přežene.

Dobiáš Rudolf, Čížková Hana, Hrabalová Olga, Křapáček
Rudof, Zajícová Anna, Bravenec Milan, Skaláková Anna,
Maradová Marie, Fišerová Miluše, Křižáková Božena,
Iderná Marie, Brumková Hana, Fučíková Bohuslava,
Lelková Marie, Filip Josef, Kyněrová Hana, Bartošová
Ludmila, Mlejnek Ladislav, Preget Jan, Veverková Marie,
Kňourek Petr, Kočíb Jan, Koubková Dana, Ouředníková
Dana, Prgetová Marta, Bravenec Jiří, Bartoň Jan,
Deáková Anastázie, Medalová Josefa, Jakešová Olga.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a pohodu.
Kulturní komise OÚ

Takže alespoň touhle formou bychom chtěli všem
maminkám k svátku popřát hodně a hodně zdraví a
spoustu trpělivosti.
Také další plánovaná akce ZÁJEZD SENIORŮ do Kutné
Hory, se odkládá na neurčito, až pominou okolnosti, které
nám brání akce uskutečnit. Děkujeme za pochopení.
Kulturní komise OÚ
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