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Dobrý den sousedé,
uplynulo několik měsíců a dostalo se vám do rukou nové číslo Březáckého zpravodaje. Po
vydání prvního, tak nějak zkušebního, čísla jsme trochu rozpačitě očekávali, s jakým
čtenářským ohlasem se shledáme. Nebylo potřebné dlouho čekat, první zprávy se k nám
dostali nedlouho po roznesení zpravodaje do domovních schránek. Musím konstatovat, že
celá redakce byla překvapena velmi pozitivním přijetím naší práce. Snad jste nám prominuli
nějaké školácké chyby, kterých jsme se pravděpodobně dopustili, jsou to naše první
zkušenosti. Za to jsme Vám vděčni a budeme se chyb snažit, samozřejmě s podporou
veřejnosti, příště vyvarovat. Pozitivní přijetí zpravodaje nám dodalo potřebnou odvahu
abychom se s vervou pustili do další práce.
V tomto vydání Vám nabízíme také příspěvky našich sousedů a kamarádů. Dočtete se o tom,
co předcházelo vybudování sportovního areálu RC dráhy, nějaké dojmy z letošního fašanku a
také o tom čím se baví naše děti. Velmi zajímavé bude pro mnohé dozvědět se něco málo
z historie obce. Mnozí zjistí, že má hluboké kořeny a je značně zajímavá.
Abychom Vám umožnili podělit se s námi a taky s veřejností s Vašimi nápady, připomínkami
a zážitky zřídili jsme novou elektronickou adresu redakce-brezi@email.cz. Další možnost
jak se s námi můžete oficiálně kontaktovat je využití služeb Obecního úřadu, kde je pro tyto
účely připravena sběrná schránka. Jsme zvědaví na připomínky a náměty, které určitě obohatí
náš rodící se časopis a přispějí při jeho utváření. Zároveň doufáme, že tímto způsobem
umožníme zlepšit informovanost a povědomí obyvatel o životě a historii obce.
Ing. Petr Sýkora

Informace Obecního úřadu Březí
Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, přibyly nám v obci hnědé popelnice na bioodpad. Na toto
téma se vedla s firmou STKO (firma zajišťující svoz odpadů ve sdružení 17 obcí, kam také
Březí patří) v únoru tohoto roku diskuze a občané měli možnost se seznámit s touto
problematikou. Nyní tedy několik informací, proč se takto děje:
Česká republika se zavázala do r. 2010 snížit podíl bioodpadu ukládaného na skládky na 75 %
oproti roku 1995 a dále na 50 % do roku 2013 v porovnání se stejným rokem. To se bohužel
nepodařilo splnit, a proto bude muset ČR za tento nesplněný závazek platí sankci. Státní
pokladna je prázdná, sice ne naší vinou, ale zaplatíme to všichni z našich daní. Proto už nyní
vláda chystá návrh na zvýšení poplatků za odpady. K dnešnímu dni mohou obce od svých
občanů vybírat max. 500,- ročně za svoz odpadu. Náklady na tento svoz jsou ale mnohem
vyšší, a proto obec musí tento svoz dotovat ze svého. Tuna odstranění komunálního odpadu
stojí 1130 Kč. Je dokázáno, že v tomto odpadu je 40 až 60 % příměsi bioodpadu. Pokud by se
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nám podařilo tento bio odpad od komunálního odstranit (oddělit), platili bychom všichni za
odstranění komunálního odpadu za rok o 40 % méně. Jestliže se bude svážet čistý vytříděný
bioodpad, pak se za tento svoz platí 495 Kč za 1 tunu. Využití bioodpadu v kompostárně je
nejlevnější, co se v dnešní situaci dá využít, protože se tento odpad dále zpracovává na
kompost a ten se vrací zpět k zúrodnění půdy. Odpady by se svážely ve 14denním intervalu,
tudíž by nenarostl počet svozů, a tak i placených peněz. Z poznatků okolních vesnic
(Jevišovka, Uherčice) je patrné, že pokud se třídí odpady, stačí na svoz komunálního odpadu
právě tento 14denní interval, mnohdy i více. Je důležité si uvědomit, co všechno do našich
popelnic házíme. Vše se totiž dá roztřídit. Dnes již dokážeme třídit papír, sklo, plasty,
bioodpad, kovy a další. My namísto třídění tyto odpady házíme do koše, následně pak do
popelnice na komunální odpad. Pokud se naučíme již dnes třídit odpad, v budoucnu budeme
platit méně. Je jen otázkou času, kdy nám naši zákonodárci zvednou poplatky do neúnosných
výšin. Jestliže se na některé se zájemců o tuto nádobu nedostalo, přijďte si ji prosím
vyzvednout na obecní úřad. Pokud o tuto popelnici naopak nemáte zájem, nahlaste tuto
skutečnost na obecním úřadě a my se postaráme o její odvoz (což se, pevně věřím, nestane).
Zavedení separovaného sběru bioodpadu má za účel snížit množství komunálního odpadu o
složku „bioodpadu“, která činí 30% z celkového množství komunálního odpadu v obci.

Možnosti třídění odpadu:
důsledně třídit a využít na bioodpad nabízenou popelnicovou nádobu, svoz tohoto bioodpadu
se platí v rámci poplatku každého poplatníka (osoby), ale ve výsledku sníží celkové náklady
na svoz odpadů druhá možnost je nejlevnější, zpracovat veškerý bioodpad doma
(kompostárna, hnojiště) v případě netřídění odpadu budou narůstat celkové náklady a
poplatky za likvidaci komunálního odpadu.
První svoz nádob na „bioodpad“ se uskuteční ve středu dne 18. května 2011 a poté se bude
pravidelně vyvážet každou sudou středu.
Komunální odpad se od středy 11. května 2011 bude vyvážet vždy jednou za 14 dnů, tzn.
každou lichou středu
Kdo nemá a chtěl by mít nádobu na bioodpad, může si ji vyzvednout od pondělí 16. května
2011 na Obecním úřadě.
Čistička odpadních vod
Bylo vyhlášené již třetí kolo výběrového řízení na projektovou dokumentaci k Čističce
odpadních vod. V prvním kole se přihlásilo málo zájemců, nebyl slněn požadavek
minimálního počtu účastníků. Ve druhém kole zvítězila firma ECOFLUID, bohužel dodaná
dokumentace nesplňuje podmínky pro proplacení dotace. Po několikanásobném upozornění
na tyto nedostatky musel nakonec Obecní úřad od smlouvy s touto firmou odstoupit. Z těchto
důvodů je realizace akce z poloviny tohoto roku posunuta na přelom roku 2011 – 2012.
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Kolonie rodinných domků U Rybníku.
V současné době probíhá projektová činnost na inženýrské sítě a celkové architektonické
uspořádání. Termín dohotovení je podzim tohoto roku. Samotná realizace sítí a její dokončení
je plánována v období leden až duben 2012. Prodej stavebních pozemků bude možný od
podzimu tohoto roku.
Částečný úklid letitého nepořádku
Obec Březí začala s odklízením několikaletého návozu suti a všemožného odpadu z okolí
základní školy, na koupališti, bývalého PS útvaru aj. Celá tato akce stála přibližně 600 tis a
není ještě z daleka za námi. Bohužel jsou to finance, které jsou na úkor jiných neméně
potřebných věcí. Jestli chceme mít v naší obci pořádek a čistotu, musíme s tímto úklidem
začít co nejdříve.
Obec Březí pořídila zánovní vůz místo stávajícího bílého fordu, který byl již velmi
opotřebovaný a svým provozem nebezpečný. Pořizovací hodnota automobilu je 88 tis. Kč.
Sběrný den
Dne 9. dubna 2011 proběhl sběrný den v bývalém PS útvaru. Podle ohlasů občanů se tato akce
velice povedla. Takto bychom chtěli pokračovat alespoň 3 krát v roce a s dalším termínem
budou občané předem informováni. Obec Březí děkuje panu Liboru Sykytovi za svědomitý
přístup a odpovědnost v rámci celého sobotního sběrného dne.
Proběhl prodej prvků z nevyhovujícího dětského hřiště.
Dotace
Obec získala dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro místní dobrovolný
hasičský sbor v hodnotě 3 mil.kč. a 5,5 mil Kč na čističku odpadních vod.
Obec Březí

Trochu historie
Před 140 lety, v roce 1871, započala v naší obci stavba železnice a už v prosinci 1872 projel
tratí první vlak. Vlaky projížděly, ale nezastavovaly, poněvadž zde nebyla zastávka, a tak
každý kdo chtěl železnici použít, musel nejdříve do Mikulova nebo Novosedel. Teprve za 8
let, v roce 1880, zde byla otevřena železniční zastávka a jízdenky se vydávaly v malém,
k tomu účelu zbudovaném, domečku. Čekárna ještě neexistovala, jen malý otevřený přístřešek
skýtal cestujícím ochranu proti dešti. Až v roce 1902 byla zastávka rozšířena o nákladní
stanici a postavena i čekárna. Zřízení nákladní stanice mělo pro obec nesmírný význam. Na
tuto stanici byly odkázány i Dolní Dunajovice, takže v letní a podzimní sezóně tu byl značný
provoz. V některých následujících letech zde bylo překládáno 800 až 900 vagonů okurek za
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sezónu. Čilý ruch nastal taky při podzimní sklizni cukrové řepy, během které se běžně
překládalo až 800 vagonů za sezónu.
Pro naši obec i sousední Dolní Dunajovice se po železnici přivážely veškeré zásoby dřeva a
uhlí. Vybudování této železniční trati a zastávky bylo v té době pro naši obec pravým
požehnáním.
V roce 1924 byla otevřena nově postavená nádražní restaurace. O pět let později 21. července
1929 shořela střecha nádražní budovy a už v září téhož roku byla předána veřejnosti k užívání
nová čekárna.
V roce 1831 vypukla v okolí cholera, které padlo za oběť 46 občanů, a v roce 1850 postihla
tato choroba 82 občanů. Některé rodiny zcela vymřely. V roce 1866 sem znovu zavlekli
choleru Prusové, rozšířila se velmi rychle a následně zemřelo 54 lidí.
V roce 1836 byla robotou vybudovaná obecní ulice od bavorské až po dobropolskou hranici.
Tato ulice se dnes jmenuje Mikulovská.
V období let 1842-43 byla postavena radnice. Při stavbě povinně robotovali obyvatelé obce.
V roce 1856 byly k radnici přistaveny stáje, dřevník, vězení a sklad pro hasičské rekvizity.
K tomu byl použit materiál ze starého kostela, který stál uprostřed vsi pod farou a byl v roce
1853 zbourán, protože hrozilo jeho zřícení.
V roce 1865 – místní občanka, paní Theresia Burger, uvedla do provozu první malý
rukavičkářský šicí stroj, a je proto považována za první šičku rukavic v obci.
Ludmila Řežábková
(zdroj informací obecní kronika)

Z bývalé skládky Rc dráha
V roce 2002 jsem se začal účastnit
závodů radiem řízených modelů aut
kategorie 1: 6 buggy na úrovni
Mistrovství České republiky. Na
těchto závodech jsem poznal spoustu
dobrých kamarádů a přátel a přičichl
k atmosféře, která tyto závody
provází. Jelikož v té době bylo
závodních tratí, na kterých se tyto
závody jezdí u nás poskrovnu rozhodl
jsem se, že tyto závody přivedu
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k nám do Březí. Po konzultaci na nejvyšších místech RCAČR my bylo přislíbeno, že pokud
stihnu postavit dráhu do léta 2003 tak se ještě v tomto roce u nás závody mohou jezdit.
Musím přiznat, moje první představy byly dost naivní. Brzy jsem zjistil, že nebude stačit
několik víkendů práce a pár tisícovek. Nejdříve bylo nutné najít v hodný pozemek. Tento úkol
se mi podařilo vyřešit spolu se zástupci obce, kteří mi na stavbu Rc dráhy nabídli část bývalé
skládky za hřištěm.
Potřebné prostory jsem si pronajal a
začátkem dubna 2003 jsem se pustil
do díla. Nejprve jsme pomocí
nakladače strhli z vyznačené plochy
vrchní vrstvu, bohužel to co se
objevilo předčilo i mé nejčernější
myšlenky, staré cihle, kusy betonu,
rezavé pletivo a dráty. Dá se říci vše
co si člověk je schopen na skládce
představit. Když už jsem se do toho
dal tak mi nezbylo nic jiného než
vše ručně přebrat a odvézt, znovu
rozhrabat a znovu přebrat. Tento
postup opakovat několikrát dokola
aby vznikla alespoň deset centimetrů silná jakž takž čistá vrstva hlíny.
Dnes mohu říci, že to byla Sisyfovská práce. Po dvou měsíčním přehrabávání jsme mohli
z vyřazených závlahových hadic vytvořil na ploše 30x60 m dráhu o délce přibližně 300 metrů.
V červnu jsme začali stavět věž, ze které se modely ovládají.
Při prvních závodech, které se zde jely již koncem prázdnin, byly podmínky pro účastníky
ještě velice spartánské, nebylo zde WC ani tekoucí voda. Elektřinu jsme táhli prodlužovacími
kabely z fotbalového hřiště. Rozhodující ale bylo, nadšení účastníků prvních závodů, kterým
se dráha s výhledem na zelené vinohrady velice líbila.
O tento nový sport v naší obci brzy projevili zájem další nadšenci, bratři Fišerovi, Martin
Láska, můj syn Honza a také obyvatelé z blízkého okolí. V tuto dobu jsme jezdili pod záštitou
klubu Auto RC Olomouc. V roce 2005 jsme založili domácí oficiální klub RC sport Březí.
Z fotbalového hřiště jsme přivedli do depa pevnou přípojku el. proudu, dále jsme v depu
umístili buňku na uskladnění potřebných provozních věcí, nádrž na vodu a zbudovali solidní
WC.
Při závodech (kterých je zde ročně 2-4) nám vychází velice vstříc TJ Sokol. Účastníci závodů,
kteří k nám na několik dní přijedou, mohou využít zázemí fotbalového hřiště. Náš klub se
stále rozrůstá, v letošním roce se přihlásili dokonce i dva velice zkušení závodníci ze
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Slovenska. V současné době má náš klub 21 členů a tím se stal jedním z největších v ČR.
Můžeme se pochlubit také titulem Mistr České Republiky, který pro klub v roce 2008 získal
tehdy sedmnáctiletý Petr Hartman z Kunovic. Po tomto úspěchu si okamžitě talentovaného
českého jezdce všiml Holandský team ELCON a Petr se stal od roku 2009 jeho polotovárním
jezdcem. Bohužel přestoupil kvůli sponzoringu do klubu v Mariánských Lázních v jehož
barvách opakoval svůj úspěch i v roce 2009. Jak se říká „holubi se vracejí do svého hnízda“ a
tak se Petr, který je stále v teamu ELCOM vrátil letos zpátky do našeho klubu.
Závody na naší trati jsou mezi účastníky vysoce hodnoceny a ti se na oplátku, do naší obce
velice rádi vracejí, zejména díky populární dráze, dobré organizaci, typické Moravské
pohostinnosti a také výhledu na Ořechovku s vinohrady, však se o nás říká „buggy mezi
vinohrady“.
Spousta účastníků závodů využívá ubytovacích kapacit místních penzionů. Někteří u nás našli
nové přátele a přijíždějí do naší obce i mimo závody.
Naši dráhu si oblíbily i maminky s malými dětmi, které se zde v klidném prostředí projíždí na
kolech či koloběžkách což nám samozřejmě nevadí a nebráníme se spolupráci při využití naší
dráhy k podobným účelům. Naproti tomu nás trápí naše mládež, protože se zde nechová
slušně a ničí to co jsme vybudovali.
Jaké jsou naše plány do budoucnosti? Našim přáním je uspořádat na naší trati závod
evropského formátu a také aby dále platili slova návštěvníků „Jo Březí, to je pojem, to je
srdeční záležitost“.
Jan Žďárský
Předseda klubu RC sport Březí

Víte, že v naší škole pracuje keramický kroužek?
Kroužek je součástí DDM Mikulov a je zaměřen na práci s hrnčířskou hlínou. Nepracujeme
na hrnčířském kruhu, jak možná někoho hned napadne, ale ručně modelujeme a ztvárňujeme
naše představy. Hlavním pracovním nástrojem, samozřejmě kromě rukou, jsou běžné věci
jako váleček na nudle, nůž, lžíce, špejle, různá vykrajovátka, třeba na cukroví a drobné
pomůcky, které keramici používají. Abychom mohli svoje představy dovést do konečné
podoby, máme ve škole dokonce i vypalovací pec, kterou nám zapůjčil DDM Mikulov.
Kroužek vedu již druhým rokem. První rok bylo v kroužku 13 dětí v letošním roce je jich 22.
Z toho je vidět, že o nádhernou tvořivou práci s hlínou je u našich dětí zájem. Vyrábíme
hrnečky, zvířátka, postavičky. Děti modelovaly i hrad, který měl velký ohlas a povedl se,
největší radost měl Martinek Michálek je to prvňáček a má neskutečný zájem o práci s hlínou.
Tematicky svou práci zaměřujeme také na různé svátky, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce.
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Naše výrobky jsou odolné vodě i mrazu. Po předpalu výrobek glazujeme a pak se znovu
finálně vypaluje a tak dostane konečnou profesionální úpravu. Děti mají ze své práce radost a
těší se na každý nový výrobek. Jsou šťastné, když vyrobí něco pro své rodiče a blízké. Aleš
Pouzar udělal pro dědečka hlavu muže na podstavci, na kterou napsal "pro nejlepšího
dědečka". I další děti jsou velmi šikovné například Vilko Šafář, který vymodeloval
nádherného draka. Toho jste si mohli prohlédnout, spolu s dalšími díly, na výstavě ručních
prací. Děti se moc těšily, že si konečně jejich práci prohlédnou rodiče, spolužáci a také široká
veřejnost.
Marie Kratochvílová

Na fotografii paní Kratochvílová a mladí výtvarníci i se svými výrobky.

Ochotnické divadlo
Někteří z nás starších si možná ještě vzpomenou na doby, kdy v obci fungovalo ochotnické
divadlo. Vždy se dala dohromady dobrá parta, se kterou jsme si užili spoustu příjemných
chvil a legrace. Rádi bychom navázali na přetrženou tradici a opět tradici ochotnického
divadla oživili. Kdo máte zájem vystupovat na prknech, která znamenají svět přihlaste se do
15. května 2011 u paní Věry Subotové 775 656 647.
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Fašank 2011- aneb jak to všechno vidím já
Pro DéDéPáky začal fašank už začátkem ledna a postupně vrcholil a vrcholil… Nákup a
vybavení baru, reklama a plakáty, tombola, výzdoba sálu, kapela, vymyslet aby se do sálu
vešlo víc lidí... V pátek před dnem D, se hlavní organizátor chytal za hlavu a těšil se na neděli
večer. A to bych vám přála vidět, jak
na tom byli ostatní, když v noci běhali
po sále, vyvěšovali balonky, montovali
nový bar a skládali do kupy tombolu.
Nicméně, sobotu jsme zahájili v 9:00
na nádraží a Fašank 2011 mohl začít.
Nazdobili jsme žebřiňák a vyrazili do
ulic. Bohužel se nás sešlo méně než
v minulých
letech,
so
to
větším nadšením jsme uvítali nové
účastníky v krásných maskách. Letos
se vůbec masky povedly. Za všechny
bych jmenovala Makovou panenku
s Emanuelem,
včeláka
Vilíka,
ušopleska, Křemílka bohužel bez Vochomůrky, indiána i s indiánským psem, ovečku nebo
třeba medvěda i s medvídětem a další krásné masky. Sluníčko na nás vykouklo a hřálo a
hřálo. Nevím, jestli nás zahřívalo víc sluníčko nebo to co jsme posílali do našich bříšek.
Děkujeme všem, co nám otevřeli dveře a připravili dobré jídlo i pití. Ještě teď vzpomínáme na
luxusní, upravené kakao od sexy blondýny nebo na tradiční pohoštění u Machálků, letos pro
přízeň počasí venku na sluníčku. Prošli jsme Pohraniční ulicí až k hřišti a zazpívali si u
starosty speciální písničku u pohárku dobrého vína. Cesta pokračovala po Hlavní ulici
a postupující čas i množství vypitých pohárků měl za následek, že jsme Mládežnickou ulicí už
jen proletěli. Po třetí hodině jsme se dostali do sálu, kde už byl v plném proudu dětský
karneval.
Večerní fašankové šílenství začalo v osm.
Vstup buď v masce nebo padesát kaček. Sál
se pomalu zaplňoval a kapela WENDY´S
FIVE HURIKÁN to rozbalila pro první
odvážlivce na tanečním place. Novinkou letos
byl bar, přímo uprostřed sálu, navíc
s míchanými koktejly. Hmm, mňam, to byla
dobrota. Akorát s přibývajícím časem rostla i
fronta na pití a sál pomalu začal praskat ve
švech. Škoda že nejde nafouknout jako
balonky všude kolem. Třetí bar by se ještě
uplatnil. Na place se trsalo ostošest. Bavili se
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všichni, od čertů, přes celou Gálii až po stoletého dědu. Nechyběli bezdomovci, zdravotní
sestry a dokonce dívčí fotbalové mužstvo, bohužel mrtvé. Kapela při hraní vybírala nejlepší
masky a absolutním vítězem se stal vodník s partnerkou gejšou. Moc jim to slušelo. A
speciální cenu sympatie si odnesla Šmoulinka. Ta byla celá modrá a ne jen ona…I pionýrky se
krásně modraly ve stejnokrojích a mávaly kolem sebe karafiáty.
Tombola se nakonec vylosovala a věřím, že vítězka zájezdu odcházela opravdu spokojená.
Upřímně jí to přeju, já nevyhrála opět nic. Poslední tanečníci odcházeli nad ránem, a když se
zamkly dveře od sálu, organizátoři si oddechli, že je to částečně za námi.
V neděli čekala na sál ještě očistná kůra. Při této příležitosti jsme našli pár
zapomenutých bund, foťák a plno malých bezcenných drobností. Pokud ještě
někomu něco chybí, zkuste se poptat na obecním úřadě.
Tím bych zakončila rekapitulaci letošního fašankového veselí. Bylo to krásné
a příštího roku bude jistě ještě krásnější Už teď vymýšlím, co si obleču…
Pipipunčochatá, lidožrout, baletka, mrtvola….?? No uvidíme ☺
Marcela Brumková (Šebestová)

Co je nového v naší obci?
Mnozí z Vás jste se asi divili, co že se to děje uprostřed vesnice? No jasně! Hospoda je
zavřená! A štamgasti byli nuceni změnit teritorium, pokud si chtěli pochutnat na pěnivém
moku. Nebylo jasné co, kdy a kdo a zda vůbec ještě někdy bude hospoda sloužit svému účelu.
Veškeré dohady skončily na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 2. 2011, kde bylo
rozhodnuto o pronájmu obecní hospody manželům Kulíškovým, za 30 tisíc korun měsíčního
nájmu, což je podstatný rozdíl proti nulovému nájmu předešlých nájemců. Noví nájemci se
okamžitě po podepsání nájemní smlouvy pustili do rekonstrukce hospody. Bylo nutno
zlikvidovat staré a nepoužitelné zařízení jídelny, poněvadž židle, na kterých hosté museli
sedět, byly na hranici bezpečnosti. Z hracího koutu v jídelně bylo vybudováno nové sociální
zařízení. Jídelna je vybavena novým nábytkem, vymalovaná a vyzdobena vkusnou dekorací.
V tomto kulturním prostředí můžeme strávit volný čas, slavit narozeniny, pořádat rauty nebo
svatební hostiny. Také ve výčepu byly provedeny značné změny ku prospěchu obsluhy i
hostů. Zvláštní pozornost by si zasloužila kuchyně. Jak vypadala o tom se raději nebudeme
zmiňovat, teď už je v pořádku a vaří se celodenně a nepřetržitě, soboty i neděle, hotová jídla i
minutky. Ve výčepu se točí pivo Radegast, Bernard, Svijany a Plzeň. V provozu je nově
zařízená zahrádka s obsluhou, prodává se točená zmrzlina. Na galerii se připravuje vyžití pro
mladé – kulečník, šipky ovšem bez hracích automatů. Do budoucna se nabízí využití zahrady,
např. tenisové kurty, plážový volejbal apod.
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Rekonstrukce hospody proběhla v rekordním čase, za což patří poděkování všem, kdo se na
tomto úkolu podíleli: panu Dobiášovi – vodo-topo-plyn, panu Machálkovi – malování, panu.
Svojanovskému a panu Moravčíkovi – zednické práce a také panu Madaraszovi – elektro.
Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat celému kolektivu Kovárny za úklidové práce a
přípravu slavnostního otevření hospody.
Provoz byl zahájen 5. března 2011, podávalo se občerstvení ve formě „ švédského stolu“,
čepovaly se čtyři druhy piva a k dobré náladě zpívaly místní pěvecké sbory – Mužáci a
Studánka.
Teď už nám zbývá jen hádat, jaký název bude znovu zrozená hospoda mít. Malá vnučka
Kulíškových ji nazvala Velká Kovárna. Už tady byl první neoficiální název „U srpa“, potom „
U kozlíků“, dále „ U Bízů“, naposledy „Obecní hospoda“. Tak co myslíte? Budeme chodit na
„Kovárnu“ nebo k „Srpovi“?
Příspěvek do obecního zpravodaje s Marií a Bohumilem Kulíškovými připravila Ludmila
Řežábková.

Dětské hřiště
V polovině loňského roku se „na štěrkách“ začalo čile cosi
budovat, že by kulisy? Předvolební mámení občanstva asi - ale
ne, vy jste zlí... to je přece hřiště pro naše nejmenší! Ale co to?
Copak nám to píšou na cedulkách – na vlastní nebezpečí – tak
tohle zkuste vysvětlit těm mrňatům co ještě neumí číst, určitě to
pochopí.
Copak ? Houpačky moc nevydržely, už se válí na zemi, že by
nekvalitní práce nebo materiál? Kolikpak obecní kasu tohle
provedení stálo to se nikdo nedoví, protože nové vedení obce
ještě stále nenašlo kompletní účet za tuhle legrácku, pouze za práci bylo zaplaceno zhruba
59.000,-Kč a co zbytek – materiál? Že by zadarmo? To je asi tajné!
Při podrobnějším prohledávání šuplíků však nový starosta našel dokument, který naší obci
přiděluje dotaci na vybudování dětského hřiště v hodnotě 390 000,- Kč s platností do konce
roku 2010, jinak se musí vrátit! Jenže to už byl listopad...
Máme zpoždění. Tak honem dojednat firmu, která staví dětská hřiště s certifikátem. Jenže do
toho zamrzlo – do vsi přišla zima. Teď hlavně zkusit požádat o prodloužení konce splatnosti
dotace. Povedlo se. Hned při prvním tání se zlikvidovaly prvky historické i nedávno
postavené atrakce a následně bylo vybudováno hřiště nové, certifikované. Už chybí jen
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oplocení kvůli venčení psů – třeba do dětského pískoviště. Ale na tom se už taky pracuje.
Odstraněné prvky byly prodány (5 ks za 4.500,-Kč) a zbylé dva kousky budou umístěny
panem Kulíškem (na jeho zodpovědnost) do prostor za obecní hospodu výměnou za
financování cimbálové muziky při červnovém hodování.
Takže přejeme našim nejmenším hodně zdravého pohybu a legrace na nových prolézačkách.
Bohumila Pokorná

Z činnosti Základní školy Březí
Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje naši školu 127 žáků a na škole působí 15
pedagogických pracovníků a 7 správních zaměstnanců a 1 osobní asistentka. Ředitelkou školy
je Mgr. Libuše Drápalová, jejím zástupcem je Mgr. Milan Větrovský.
Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, jejíž činnost probíhá v době před vyučováním
a v době po vyučování pro žáky 1. stupně. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně.
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola je klíčem, kterým otevřeš dveře
poznání.“
Už od prvních týdnů letošního školního roku se žáci účastní různých výukových programů
souvisejících s probíraným učivem a různých soutěží, např. beseda o bylinkách pořádaná pro
žáky 8. třídy s názvem „Zelená lékárna“, dále výukový program zaměřený na ekologii pro
žáky 8. a 9. ročníku – CEV Mikulov. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili také ÚP Břeclav, kde byli
informováni o problematice související s volbou povolání.
Na podzim žáci 2. a 3. ročníku absolvovali kurs plavání a zúčastnili se netradiční olympiády
v Sedleci. V listopadu 2010 byli žáci 6. a 7. třídy v ZOO v Brně, kde probíhal výukový
program „Výprava do Asie“.
6. prosince 2010 měli rodiče prvňáčků možnost navštívit své děti při akci „Den slabikáře".
Tuto možnost měli i ostatní rodiče při Dni otevřených dveří dne 13. prosince 2010. V prosinci
se žáci všech tříd aktivně podíleli na přípravě vánoční besídky, která se uskutečnila 16.
prosince 2010.
Zápis prvňáčků proběhl 27. ledna 2011 a do první třídy se pro školní rok 2011/2012 zapsalo
28 dětí. V únoru uspořádali herci Divadla pro školy z Hradce Králové představení pro žáky 1.
stupně s názvem Africká pohádka, pro 2. stupeň byl určen výukový program „Legenda
Voskovec +Werich“. Na začátku února proběhl LVZ pro 6. až 9. ročník v Nekoři. Žáci
základní školy pomáhali rovněž s přípravou Fašanku, který se konal 26. 2. 2011.
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S aktuálním problémem kyberšikany byli žáci naší školy seznámeni při přednášce pořádané 3.
března 2011 Policie ČR z oddělení v Mikulově. Další beseda byla určena žákům 6. třídy,
tentokrát na téma „Práce hasičského sboru“.
V březnu byli žáci 7. a 8. třídy na exkurzi v Brně, kde navštívili i muzeum Anthropos a
výstavu Terakotová armáda. V březnu proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězové
jednotlivých kategorií budou školu reprezentovat v oblastním kole.
7. ročník oblastního kola recitační soutěže
Základní škola Březí se zúčastnila oblastního kola recitační soutěže, které se konalo 31.
března 2011. Do soutěže se zapojilo celkem 43 dětí z celé oblasti, které soutěžily v pěti
kategoriích.
Naši žáci se umístili takto:
I. kategorie (1. třída)
– Terezie Židelová
– 3. místo
III. Kategorie ( 4. a 5.třída) – Tereza Kroupová
– 1. místo ( postup do krajského kola )
V. kategorie (8. a 9.třída) – Veronika Cigánková – 3. místo
Všem vítězům blahopřejeme!

Na duben je plánován program ke Dni země, který bude zaměřen na ekologická témata a jarní
úklid. Škola je zapojená do projektu „Celé Česko čte dětem“ a rodiče budou na třídních
schůzkách 12. dubna 2011 o tomto projektu informováni. Podrobnější informace na
www.celeceskoctedetem.cz.
Žáci naší školy se aktivně účastní i sportovních akcí, např. soutěže ve florbalu nebo turnaje
bowlingu.
Další informace o činnosti ZŠ Březí najdete na www.zakladniskolabrezi.webnode.cz.
Pracovníci školy

Celé Česko čte dětem
Žáci Základní školy Březí se také účastní dlouhodobých projektů, například Celé Česko čte
dětem. V rámci tohoto projektu proběhne 1. Mezinárodní týden čtení dětem (od 1.do 7. 6.
201) – v naší škole budeme číst dětem 6. června. Do akce budou zapojeni i rodiče.
V rámci projektu Čtení pomáhá se zapojíme do charitativní akce, která přispěje na speciální
pomoc postiženým (www.ctenipomaha.cz)
Mgr. Věra Latýnová
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Dopravní soutěž
Žáci II. stupně ZŠ Březí se zúčastnili 12. května 2011 dopravní soutěže. Kategorie starších
žáků byla pro zkušenější, a proto měli někteří lepší výsledky.
Soutěž byla rozdělena na čtyři okruhy:
I. –
jízda podle pravidel na dopravním hřišti
II. –
jízda zručnosti – ta byla těžší
III. –
zdravověda
IV. –
testy silničního provozu
Družstvo ve složení M. Sikyta, D. Vážný, D. Špakovičová, M. Prachařová
se umístilo na 1. místě.
Mgr. Z. Hajná

Životní jubilea
V těchto jarních měsících oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
V měsíci březnu:
pan Jaroslav Jakeš, pan Ladislav Kratochvíl, pan Hynek Obořil, paní Anežka Podešvová, paní
Marie Lindnerová, pan Josef Pouzar, pan Jaroslav Nálezný, paní Marie Stiburková, pan Jan
Pavlinec
V měsíci dubnu:
pan Josef Marčík, paní Soňa Komosná, pan Antonín Machálek, paní Drahomíra Šemorová,
paní Květoslava Trojková, pan František Láska, pan Jindřich Kadrnka
V měsíci květnu:
paní Světlana Hrabánková, paní Jana Hudcová, pan František Tureček, pan Josef Lelka, paní
Marie Tréšková, paní Naděžda Komosná, pan František Koška
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, ať se ještě dlouho těší v kruhu svých blízkých,
dobrému zdraví a celkové spokojenosti ze života.
SPOZ a zastupitelé obce.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Kapacita školky 50 dětí je letos i za poslední 4 roky využita na 100%.
Zápis nových abonentů proběhl 6. dubna 2011. Současný počet předškoláků je 27, z toho do
1.třídy nastoupí asi 20 dětí to znamená, že se do školky bude moci přijmout opět 20 dětí čímž
bude doplněn počet 50 dětí do celkové kapacity školky.
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Z činnosti mateřské školky:
- 10 x ročně přijede do školky divadlo
- na jaře opět zahájí kurz plavání v bazénu v Hustopečích
- velikonoční tvoření s rodiči
- besídka pro maminky (den matek)
- opět se uspořádá ochutnávka pomazánek a moučníků pro děti
- u příležitosti dne dětí - týden dětské radosti (hry, soutěže, vycházky do lesa a
podobně)
- každoročně se s dětmi jezdí do ZOO např. do Hodonína
- plánuje se 1x návštěva divadla Radost v Brně
- na podzim - dýňování, táborák
- mikulášská nadílka /návštěva čerta a mikuláše/ - besídka
- vánoce u stromečku
Bohumila Pokorná

Z činnosti našich pěveckých sborů
První vystoupení ženského i mužského pěveckého sboru se uskutečnilo ve čtvrtek 13. ledna
na brněnském výstavišti, kde probíhal mezinárodní veletrh cestovního ruchu –
REGIONTOUR. Tohoto veletrhu se zúčastňujeme již několik let a máme zde spoustu
známých a přátel. Tradičně zpíváme u stánku Mikulovského regionu, pak už nás očekávají
Velké Pavlovice, Moravský Krumlov, v Plzeňském Prazdroji, nebo ve středních Čechách na
Karlštejně a také na severní Moravě si rádi poslechnou naše písničky. Na veletrh jezdíme rádi
a každý rok se tam těšíme.
Mužáci zpívali v únoru na plese v Kunžaku, v březnu a dubnu zpívají na koštech v Mikulově
u Pazderků, v Březí, v Pavlově a Přítlukách. Zúčastnili se také otvírání jara v Mikulově a
obdrželi pozvánku na folklorní slavnosti do Tvrdonic.
Ženský sbor STUDÁNKA se připravuje na květnové setkání ženských pěveckých sborů
v Bulharech.
V letošním roce připravujeme společně setkání pěveckých sborů u nás na den 9. července, na
hřišti v Březí. Bude to slavnostní akce, poněvadž naši zpěváci budou slavit 10. výročí
založení sboru. Budou zpívat pěvecké sbory z Týnce, Dambořic, Dolních Dunajovic,Bulhar,
Dolních Bojanovic a ze Slovenska - Sekule. Na tuto akci Vás všechny srdečně zveme.
S manžely Stiburkovými připravila Ludmila Řežábková
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A ještě koupaliště...
Při kontrole a inventarizaci obecního majetku bylo například zjištěno, že některé objekty
nejsou dosud zapsány v LV na katastrálním úřadě takže v podstatě neexistují i když nám již
řadu let nějakým způsobem slouží.
Právě naše milé koupaliště je jeden z objektů nezapsaných v katastru nemovitostí. Při
pozorném pohledu na katastrální mapu naší obce zjistíte, že pozemek u koupaliště který byl
prodán Španělům zasahuje až pod obecní bazény!! I to je nám zase pěkný Kocourkov nebo
turecké hospodářství?
Pro nápravu situace nechal Obecní úřad pozemek z novu zaměřit a požádal příslušné orgány
státní správy o opravu patřičných údajů.
Hranice „španělského“ pozemku byla posunuta mimo prostory koupaliště. V těchto dnech
probíhá nutné vyřizování formalit na úřadech, a jakmile úředníci doúřadují, bude naše
koupaliště opravdu „naše“, tedy obecní, na obecním pozemku. Není to škoda, mohli jsme se
válet na španělských plážích.
Bohumila Pokorná

Tradiční výstava vín
Spolek vinařů – zahrádkáři, pořádají již tradičně výstavu vín, vždy měsíci březnu. Letošní
výstava vín, v pořadí 42. se může svojí kvalitou a popularitou srovnat s těmi nejlepšími
v kraji. I přesto, že vinařům počasí moc nepřálo, bylo možno dopřát návštěvníkům 586
vzorků vín. Z toho 439 bílých, chlazených v mobilních boxech, 111 červených a 34 růžových.
Vedle tří šampionů a vítěze odrůd, bylo oceněno dalších 30% vzorků diplomem.
Předání ocenění bylo uskutečněno za doprovodu mužského pěveckého sboru starostou obce,
předsedou spolku a předsedou výstavního výboru. Výstavu navštívilo přibližně 550-600
spokojených návštěvníků.
Za vynaložené úsilí a práci celého kolektivu, který se podílel na uspořádání výstavy vín a také
všem vinařům za poskytnuté vzorky, patří poděkování.
Předseda spolku Karel Koudela
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SPOZ naše první výstava
V sobotu a neděli 16. a 17. dubna jsme
uspořádali v sále OÚ naši první výstavu
ručních prací. Pro nás to byl experiment s
nejistým výsledkem. Nakonec předčil všechna
naše očekávání, přihlásilo se nám spousta
vystavovatelů, mimo jiné i paní Květa
Trojková, která nám věnovala ručně
háčkovanou deku - za to bychom ji chtěli
poděkovat.
Taktéž kvalita a množství vystavovaných děl
upoutala pozornost hostů a nejen z naší obce.
Za vše hovoří množství zápisů v naší knize návštěv, ze kterých vybíráme:
„Výstava se moc povedla! Závidím dívkám jejich šikovnost! Už se těším na
další výstavu!“ návštěvníci z Lednice
„Tak to se vám holky moc povedlo, jen ta dál, přeji hodně úspěchů a šikovné
ruce“ návštěvníci z Drnholce
Děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu 1. výstavy ručních prací, také všem
vystavovatelům a těšíme se na další kulturní akce naší obce.
Bohumila Pokorná

Sbor dobrovolných hasičů v Březí
vznikl pravděpodobně v roce 1880 a patří mezi nejstarší sbory na břeclavském okrese. Tento
datum odvozujeme podle nalezené mince, která byla vyražena v roce 1905 k 25. výročí
založení sboru v obci. Novodobá historie se traduje od roku 1945. V tomto roce měl sbor 21
zakládajících členů. V současné době má sbor kolem 30 členů, z toho 13 členů výjezdové
jednotky.
Jednotka vyjíždí průměrně 25x do roka, nejedná se jen o požáry ale také spadené stromy a
technickou pomoc třeba čerpání vody při záplavách. Minulý rok se někteří členové jednotky
podíleli na odstraňování škod po bleskových povodních v Libereckém kraji, konkrétně v obci
Heřmanice.
Naše jednotka se dostala do povědomí ostatních sborů 4. místem na Otevřeném mistrovství
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ČR ve vodní záchraně, které se konalo v obci Pavlov. Toto umístění je pro nás o to víc cenné,
že jsme, v celé soutěži, mezi samými profesionálními záchranáři byli jediná jednotka
dobrovolných hasičů.
K výjezdům jsme vybaveni třemi zásahovými vozy a to vozem Tatra 148 CAS32, který se
používá výhradně na požáry. Dále vozem Avia DA12, který jsme si upravili na čerpání vody,
je vybaven třemi výkonnými čerpadly. Dále disponujeme vozem Opel Frontera 4x4, který je
zařazen do výjezdu jako technické vozidlo. Všechny tři zmíněné vozidla jsou sice staršího
data výroby, ale ve spolupráci s obcí a sponzory a také vlastní péčí členů sboru nám stále
velmi dobře slouží. Co se týká spolupráce s obcí, musím říci, že je na velice dobré úrovni. Pan
starosta i zastupitelstvo nám vycházejí maximálně vstříc.
Práce s mládeží se nám dlouhodobě nedaří, jelikož ze strany mládeže není o tuto činnost
zájem a také práce s mladými vyžaduje spoustu volného času a při pracovní vytíženosti
jednotlivých členů výjezdové jednotky nezbývá na tuto činnost již ani chvíle volného času,
což je nám velice líto.
Letos máme za sebou již 11 výjezdů, poslední zásah u požáru prováděla jednotka v
nedalekém Drnholci, kde hořel travní porost ve vinici. Úsměvnou historku ze zásahu nemáme
žádnou.
V loňském roce jsme přijali do svých řad jednoho mladého člena, který se okamžitě zapojil do
života a činnosti jednotky.
Jako každá dobrovolná jednotka, tak i naše si přeje nové zásahové vozidlo což se nám tento
rok snad splní. Jsme zařazeni v JPO III v 1. stupni poplachu. Spolupráce s profesionálními
hasiči, ale i vodními záchranáři je velice dobrá a musím přiznat, že nám tyto složky vycházejí
maximálně vstříc.
Podílíme se také na akcích pořádané obcí, například pálení čarodějnic, dětský den, vánoční
zpívání, Silvestr a hasičské diskotéky.
Ještě bych chtěl dodat, že dobrým hasičem se člověk stává během svého života a je to opravdu
fyzicky i psychicky tvrdá práce, kterou bohužel každý neumí ocenit. Je to obrovský počet
hodin, které členové naší výjezdové jednotky na úkor svého volného času věnují „hasičině“. A
za to jim patří nejenom můj obdiv, ale jako velitel jsem na svou jednotku právem hrdý.
S přáním hasičům zdar Pavel Brázda, velitel JSHD obce Březí
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Členové našeho hasičského sboru:
Dufka Antonín - starosta SHD Březí
Brázda Pavel – velitel SHD, hasič
Binder Antonín – hasič
Komárek Miroslav – hasič
Pliska Radim – řidič, strojník
Řežábek Petr – řidič, strojník
Vala Jiří – hasič, strojník
Vykoukal František – řidič, strojník
Janoška Jan – člen
Kočíb Jan – člen
Kratochvíl Ladislav – člen
Pavlinec Jan st. - člen
Janás František – člen
Hlaváč Pavel – člen

Zeman Libor – místostarosta SHD, hasič
Janoška Radek – velitel SHD
Darda Tomáš – hasič
Linhart Stanislav – hasič
Polášek Josef – řidič, strojník
Šlahař Jaroslav – hasič
Vala Aleš – řidič, strojník
Klaška Jan – hasič, technik
Svoboda Martin – hasič, technik
Komosný Karel – člen
Pavlinec Jan ml. - člen, pokladník SHD
Vala Aleš st. - člen
Linhartová Lucie – členka
Hlaváčová Veronika – členka

Fotbalisti
Vážení sportovní přátelé, jaro už zaťukalo na dveře a s ním i začátek naší fotbalové sezóny.
Věříme, že nás budete podporovat a svými hlasy povedete naše fotbalisty před soupeřovu
branku. Věřte, že nás těší každý návštěvník a fanoušek fotbalu. Čeká na vás pěkné fotbalové
hřiště, vždy otevřený bufet a příjemně strávené nedělní odpoledne. Abyste věděli, kdy a kde
naše družstva hrají, nabízíme vám rozpis jarní sezóny.

24.kolo
25.kolo
26.kolo

neděle
nedělě
sobota

5.6.2011
12.6.2011
18.6.2011

26.kolo
27.kolo
28.kolo

neděle
neděle
sobota

5.6.2011
12.6.2011
18.6.2011

Muži jaro 2011
16:30 hod
Březí
16:30 hod
Valtice
16:30 hod
Březí

Muži „B“ jaro 2011
10:15 hod
Březí
16:30 hod
Bulhary
10:00 hod
Březí
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Březí
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18.kolo

16.kolo

22.kolo
12.kolo
13.kolo

neděle

neděle

neděle
neděle
neděle

5.6.2011

Přípravka 2011
9:00 hod
Březí

5.6.2011

5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011

Žáci 2011
10:30 hod

Lednice

Valtice

Březí

Dorost 2011
14:15 hod
Březí
14:15 hod
D.Dunajove
14:15 hod
Vrbice

Valtice
Březí
Březí
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