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Dobrý den sousedé,
než se začtete do těchto řádků, chtěli bychom Vás seznámit se zpravodajem, který
bychom chtěli ve spolupráci s obcí Březí a nakonec i s vámi všemi vydávat jako
čtvrtletník. Naším cílem je informovat spoluobčany o dění v naší obci, vydávat a
publikovat různé články z pořádaných akcí. Nedílnou součástí tohoto zpravodaje by
také měly být články o historii obce, rady spoluobčanům, inzerce, nabídky a vše, co
by nám zpříjemnilo společné žití.
V minulém roce jsme si možná někteří všimli spousty změn, které se udály kolem
nás na úrovni Evropy, České republiky, kraje ale i také v naší obci, což se nás týká
nejvíce. Tak jsme se rozhodli, v součinnosti s obecním úřadem, že Vás budeme o
dění v naší obci průběžně informovat.
V poklidu jsme prožili minulé Vánoce a polovinu loňského roku 2010 a pak třeba
někteří zaznamenali, jako by se začalo něco dít – tu opravená kaplička…tu nové
dětské hřiště …tu odklizené hromady…copak se asi chystá????...aha, že by volby?
Ano, to byl ten důvod. A tu mnohým došlo, že by bylo načase změnit chod dějin
naší obce a to nejlépe zapojit se a přiložit ruku k dílu. A tak se stalo, že do
komunálních voleb přihlásilo své kandidáty sedm občanských sdružení a stran.
Tahanice o přízeň voličů vyvrcholila volbami do obecního zastupitelstva, které se
konaly v polovině října. Spousta z nás netrpělivě sledovala výsledky na internetu a
nedočkavě čekala, kdy bude volební klání uzavřeno a hlasy sečteny.
Ještě netrpělivěji jsme vyhlíželi datum konání prvního ustavujícího zasedání na
radnici. To, že se tyto události týkají celé obce, potvrdila vysoká účast ve volbách a
poté i na volebním zasedání. Ani jsme se do skromné zasedací místnosti obecního
úřadu nevešli a někteří museli zůstat stát na chodbě. Ustavující zasedání začalo
důstojně, starostou byl zvolen pan Petr Kern a místostarostou Ing. Milan Dalajka.
Neúspěšný kandidát na starostu a jeho příznivci začali projevovat svou
nespokojenost s prohrou, situace se zvrtnula a připomínala divoký scénář mexické
telenovely.
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Zdálo by se, že se život v obci vrátil do starých zaběhnutých kolejí, ale zdání klame.
Opět se probudil k činnosti Sbor pro občanské záležitosti, který jako jednu z prvních
svých činností uspořádal vánoční besídku u cimbálu a obnovil tradici gratulace
jubilantům.
Nové zastupitelstvo se vrhlo do práce a vyzývá všechny společenské složky
k součinnosti a hodlá spolky a jejich činnost podporovat ať již jsou to například
hasiči, maminky, Sokoli, rybáři a všechny další nejmenované, které přispějí
k rozvinutí společenského života a dobrých sousedských vztahů v obci.
Redakční rada vám k této činnosti přeje hodně dobrých nápadů, příjemné zábavy a
krásných zážitků.

Zastupitelstvo OÚ Březí
Složení

starosta
místostarosta

Petr Kern
Ing. Milan Dalajka
Josef Kadrnka
Ladislav Lašák
František Láska
Ing. Hana Štěpánová
Marián Dačo
Radek Vážný
Josef Pavlík

Komise:

finanční

Ing. Hana Štěpánová, Veronika Špinarová
Barbora Brabcová, Miroslav Kupilík
Ing. Jan Sýkora

kontrolní

Josef Kadrnka, Ing. Petr Sýkora
Věra Řežábková
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Během své krátké činnosti uspořádalo nové zastupitelstvo pro občany obce Březí
setkání, kde jsme byli seznámeni s možnostmi výstavby rodinných domků a
problematikou řešení výstavby čistírny odpadních vod (ČOV).
Zastupitelé obce děkují SPOZ za uspořádání předvánočního zpívání u cimbálu, úklid
a výzdobu sálu a také našim pěveckým sborům za jejich pěkné koledování v sále i
pod vánočním stromem u obecního úřadu.
Jelikož se jedná o první vydání tohoto zpravodaje přinášíme rozhovor se členy
zastupitelstva a to starostou Petrem Kernem a místostarostou Ing. Milanem
Dalajkou. Zajímaly nás jejich názory a první pocity spojené s nástupem do funkcí.

Naše otázka:
Jaké jsou vaše první dojmy při nástupu do nové a neznámé funkce?
Odpovídá starosta:
Můj nástup do funkce byl velmi nestandardní. Je slušným zvykem, že
odstupující starosta předá novému vedení pomyslné klíče od úřadu a předá
mu správu obce se vším co k tomu náleží. Ani po několika urgencích
k žádnému předání nedošlo. Situace došla tak daleko, že bývalé vedení v
době mé nepřítomnosti navštěvovalo mou kancelář, i když tam nemělo co
dělat. Proto jsem byl nucen provést opatření a nechat vyměnit zámky.
Mnoho času nás stálo zjistit informace, v jaké fázi jsou již rozpracované
akce. Mohla by být ohrožena jejich realizace nebo dokonce ztráta dotací.
Doufejme, že se nám tomu podařilo zabránit ale i přesto takové nebezpečí
hrozí z důvodů špatné přípravy projektů (ČOV, zateplení školy, výstavba
rodinných domků).
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Naše otázka:
Volby jsou dávno za námi, co Vás v nové funkci nejvíce překvapilo?
Odpovídá místostarosta:
Zklamáním pro mne bylo, že mnohé předvolební informace nejsou zdaleka
takové jak se uvádělo. Například jaký problém je s obecní hospodou. Obec
založila „Společnost s ručením omezeným Pratersbrun a pronajala budovu
hostince za částku 100,-Kč za měsíc, která byla následně prominuta. Obec
jako vlastník nemovitosti platila většinu oprav a rekonstrukcí. Zatím se nám
nepodařilo zjistit, že by se obec jakýmkoliv způsobem podílela na zisku
z provozu hostince. To znamená, že nedostala ani korunu. Dnes máme od
odhadce nemovitostí kvalifikovaný posudek, že nájemné za takovou
nemovitost je běžně částka 30000,-Kč za měsíc. Každý si může posoudit
výhodnost takového pronájmu sám.
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Kultura, sport
Pěvecké sbory
Naše obec se může pochlubit hned dvěma pěveckými sbory. Mužský pěvecký sbor
„MUŽÁCI“ byl založen před 10-ti lety, má 17 členů, vedoucí sboru Jan Stiburek.
Letos bude slavit u příležitosti pátého setkání pěveckých sborů 10. výročí vzniku.
V loňském roce reprezentovali naši obec nejen doma, ale na různých místech naší
republiky 45-ti vystoupeními.
Ženský pěvecký sbor byl založen v roce 2004, má 12 členek a vedoucí sboru je
Marie Stiburková. V roce 2009 přijal soubor, podle znaku naší obce, název
„STUDÁNKA“. Také tento sbor úspěšně reprezentuje obec v našem regionu, po
celé republice i v zahraničí. Oba sbory zpívají převážně písně z Podluží a Jižní
Moravy.
Děkujeme jim za dobrou prezentaci naší obce a přejeme i v tomto roce hodně
pěveckých úspěchů!

Březácká chasa uspořádala dne 22. 1. 2011 v sále obecního úřadu 2. krojový
ples. Za účasti krojovaných párů z okolí zatančili moravskou besedu. Hrála dechová
hudba Hornobojané, skvělá zábava a pěkná podívaná na tolik mladých lidí v kroji.
Patří jim dík a obdiv.

DDP

(Dost Dobrá Parta s ručením neomezeným) připravuje v měsíci únoru
„MASOPUSTNÍ VESELÍ“. Už se těšíme na ty veselé maškarády.
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Sbor pro občanské záležitosti
V prosinci minulého roku byla obnovena činnost SPOZ. První ustavující schůze se
konala 12. 1. 2011.
Složení sboru:

předseda
členové

Řežábková Ludmila
Subotová Věra,
Kratochvílová Marie, Pokorná Bohumila
Červeňáková Zdenka, Mančíková Gabriela
Pregetová Jarmila, Lašáková Helena
Koubková Dana, Skokan Květoslav

Členové sboru navštěvují seniory - jubilanty, kteří se dožívají 65, 70, 75, 80 let a
nad 80 let chodí gratulovat každoročně.

Vítání nových občánků se

zúčastní naše členka Gabriela Mančíková a

ženský pěvecký sbor STUDÁNKA.

Životní jubilea oslaví v měsíci lednu a únoru naši spoluobčané:
-

Komárek Antonín,
Holešinský Miroslav,
Iderná Marie
Klvač Otakar
Ochranová Božena
Řežábková Marie
Ocetek Antonín
Hrabal Vlastimil
Opletalová Terezie
Klašková Růžena
Sedlatá Věra
Mlejnek Ladislav
Demek Miroslav
Polášková Elena
Mančíková Juliana
Nálezná Anna
Řežábková Ludmila
Bedřich Miroslav
Pregetová Marta
Bíza Vladislav
Smejkalová Petra
Všem oslavencům přejeme spolu se zastupitelstvem obce Březí hodně zdraví,
spokojenosti, životních radostí a úspěchů.
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Svaz tělesně postižených občanů
Složení:

předseda
jednatel
pokladní
členky výboru

Binderová Helena
Komárková Anežka
Bergmanová Gabriela
Janásová Růžena
Demková Helena
Dvořáčková Anděla
Foldynová Marie

Svaz tělesně postižených pořádá pro své členy, v rámci finančních možností, různé
zájezdy. Čtyři členky svazu zpívají v pěveckém sboru STUDÁNKA, dvě členky
jsou také členkami okresního výboru svazu tělesně postižených.

Obecní Kronika
Poslední záznam v kronice obce Březí je z roku 1995. V tomto roce se stala
kronikářkou obce Helena Binderová.
Přejeme jí při práci hodně zdaru!
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Spolek vinařů a zahrádkářů má 38 členů.
Složení výboru: předseda
jednatel
pokladník
členové

Koudela Karel
Kadrnka Josef
Machálek Vladimír
Bravenec Ladislav
Marada Vojtěch
Demek Milan
Mančík František
Kadrnka Jindřich

Tento spolek je v naší obci jednou z organizací, která je nepřetržitě aktivní. Pořádá
nejen každoroční výstavy vín, které již přesáhly místní rozměry, ale rovněž odborné
přednášky o ošetřování a ochraně ovocných stromů, keřů a vinné révy proti
škůdcům a různým chorobám, odborné řezy, výrobu a ošetřování vína.
Pro své členy organizuje zájezdy na zajímavá místa naší vlasti i s tematickým
zaměřením. Nezapomínají ani na oblast kulturní. Pořádají společenské plesy, kterým
předchází odpolední karneval pro děti.
V loňském roce se uskutečnila 41. místní výstava vín, kde bylo hodnoceno celkem
690 vzorků vín, z toho 512 bílých, 142 červených a 36 růžových.
Navštěvují s gratulací své členy – jubilanty od 60-ti let věku.
29. ledna uskutečnil spolek v sále obecního úřadu VII. Společenský ples, kterému ve
stejném dnu předcházel Dětský karneval.

.
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TJ Sokol Březí
V současné fotbalové sezóně 2010 – 2011 pracuje náš klub dohromady se 109 hráči.
Z tohoto počtu je v kádru přípravky ve věku 5 – 9 let 18 hráčů, kteří hrají okresní
soutěž zakladen skupiny „B“. Je to začátek, ale také největší radost a také trápení
pracovat s těmito dětmi. Po několika letech se nám opět podařilo uvést toto mužstvo
do soutěží, protože bez těchto malých kloučků nelze vůbec fotbal, na vyšších
stupních, dál rozvíjet.
V dalším mužstvu, které se účastní přeboru žáků, hrají mladší žáci ve věku od 10 do
12 let a také starší žáci ve věku od 13 do 15 let. U těchto hráčů se snažíme rozvíjet a
dále upevňovat dovednosti, které se naučili v přípravce a stanou se základem pro
jejich další fotbalový rozvoj. Mladších žáků je 18 a starších 13.
V dorostenecké kategorii, hráči ve věku od 16 do 18 let, hrajeme 3. třídu okresní
soutěže, máme 15 hráčů. V tomto mužstvu se už pracuje na zdokonalování všech
dovedností a schopností, které hráči budou potřebovat pro mužský fotbal.
Dalším celkem je „B“ mužstvo mužů, které hraje 4. třídu okresní soutěže. Toto
mužstvo má největší hráčskou základnu, celkem 25 hráčů. Cílem tohoto mužstva je
vytvořit základnu pro výběr hráčů do „A“ mužstva a také dává možnost pokračování
fotbalové kariéry hráčům končící činnost v „A“ mužstvu.
Celek „A“ muži, který má v současné době 18 borců, hraje okresní přebor. Z důvodů
vleklých zraněních některý hráčů širšího kádru se snažíme jeho počet doplnit
alespoň o 1 až 2 hráče tak, aby mužstvo bylo soběstačné jak pří trénincích, tak i
samotných zápasech.
Toto je v krátkosti přehled toho, co TJ Sokol Březí v současné době dělá pro rozvoj
sportovních dovedností naší mládeže.
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Na výroční členské schůzi konané dne 11. prosince 2010 byl zvolen nový výbor ve
složení:
předseda
Ing. Bohdan Subota
jednatel
Josef Jakeš
členové
Ladislav Lašák
Arnošt Darda
Rostislav Klvač
Petr Kolařík
Pavel Mikel

Spolek Vinařů - zahrádkářů z Březí
Vás zve na jedinečnou přehlídku krásných vín z Březí, širokého okolí,
včetně Rakouska, která se řadí mezi nejprestižnější a nejlepší, svého druhu v okolí.
Akce se koná v sobotu 19. března 2011, první vzorek vína Vám bude nalit ve 13.00
hod. a poslední, pokud vydržíte, něco kolem 22.00 hodiny. Ve 14.00 hod. proběhne
vyhlášení nejlepších vín a předání ocenění, poté Vaše uši potěší mužský pěvecký
sbor z Březí a pak to rozjede super cimbálová skupina Vrzgňa. Všechna bílá vína
budou vychlazena na optimální teplotu a červená budou mít našu pokojovou teplotu.
K zakousnutí pro Vás budou připraveny specialitky z prasátka, takže budete mít vše
co potřebujete k uspokojení vašich smyslů.
Proto neváhejte a zařaďte si akci do diáře, byl by hřích ji promeškat!! Těší se na Vás
vinaři z Březí
VÝSTAVA VÍN V BŘEZÍ
dne 19. března 2011, 13:00 – 22:00
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