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ZPRAVODAJ
 Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Máme za sebou oslavy výročí obce a podle ohlasů si
dovoluji napsat, že to byly velmi úspěšné oslavy. Jak
tyto dva dny tedy probíhaly?
Ve skutečnosti to nebyly jen dva dny, ale přípravy
trvaly mnohem déle. Hned na začátku chci poděkovat všem, kteří se na oslavách podíleli, protože bez
jejich pomoci by se oslavy ani konat nemohly Během tropického pátku (to jsme ještě nevěděli, že v
sobotu bude ještě větší teplo) se připravilo technické zázemí oslav a také výstava k výročí, dopřipravily se poslední věci k prvním Březinským hrám bez
hranic a potvrdila se účast všech, kteří měli v sobotu
vystoupit.
Sobotní ráno začalo trochu hekticky. Musely se ještě
dotáhnout věci, které nebylo možné udělat v pátek,
uměleckým dřevosochařům se dalo zadání, co vyrobit za sochy a pak všichni rychle se převléci a vyrazit
na slavnostní mši za občany Březiny a Proseče. Před
samotnou mší starosta a SDH Březina přivítali pana
Stanislava Juránka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, který se zúčastnil jak mše, tak následného žehnání nového hasičského automobilu. Jaké
to bylo pro náměstka Juránka překvapení, že v naší
obci je to historicky první nové hasičské auto! Ano,
dosud se totiž do obce podařilo získat vždy jen tzv.
ojetou techniku. Pan Juránek společně s brněnským
děkanem, který mši sloužil, dostali darem od starosty obce kopii obecní pečeti, kterou pro obec vytvořil pan Petr Trávníček. Mezitím nám už začal dětský
cyklistický závod, který měl na starosti CykloGang
Březina. Účast dětí byla více než hojná a k tomu
navíc perfektní organizace, co více si mladí cyklisté
mohli přát!
Odpolední program nám začal jistými technickými
problémy, ale ty se podařilo vyřešit. Po úvodním
slovu pana starosty dostala prostor Základní a mateřská škola Březina s prezentací svého projektu
„Děti nám řeknou – Jak třídit odpad“, který byl podpořen z dotací Jihomoravského kraje. Po dětech se

na ploše u kostela objevila skupina čtyř akrobatů
na skákajících botách a předvedla úžasnou show,
kterou publikum průběžně odměňovalo velkým
potleskem. Odvážlivci po vystoupení dostali možnost si boty vyzkoušet a těchto odvážlivců se našlo
poměrně dost! Návštěvníci akce pak dostali možnost prohlédnout si výstavu, která byla připravena.
Kromě prezentace spolků zde bylo k vidění několik
historických materiálů obce včetně kronik a knih, do
kterých se zapisovaly děti při vítání občánků. Tyto
pamětní knihy a fotoprezentace historických fotek z
naší obce se staly centrem pozornosti výstavy. Bylo
úžasné pozorovat občany, jak doslova hltají tyto staré fotografie a poznávají zde své spoluobčany a místa, kde byly fotografie pořízeny. Starosta na základě
dotazů slíbil, že fotky, kterých nasbíral postupně
více než 1000, do konce června zveřejní na webových stránkách obce.
Oslavy se nám přesunuly na zelenou plochu mezi
dětským hřištěm a sokolovnou. Byl předán diplom
čestného občanství (in memorian) pro pana Antonína Švehlu, který působil jako kronikář obce dvacet
let a zanechal po sobě úžasný kus práce. Pro čestné občanství si přišel jeho syn, Bohuslav Švehla se
svým synem. Předání bylo pro mě osobně hodně
emotivní a ještě více emotivní bylo setkání Švehlů
a Kvíčalů, které zajistila pro svou babičku a dědečka Martina Kvíčalová. Jsem osobně velice rád, že se
nám toto setkání podařilo uspořádat.
Poté nás již čekala kulturní vystoupení. Pod vedením svých učitelek zde vystoupily děti z naší školy
a předvedly velice povedené taneční vystoupení,
stejně jako vystoupení historické. A protože jsme
program pro děti nechtěli hned tak opustit, následovalo divadelní vystoupení pro děti i dospělé O
Smolíčkovi.
Neboť nejen kulturou je člověk živ, připravili jsme
pro naše spoluobčany také sportovní vyžití. Inspirovaly nás slavné Hry bez hranic z 90. let minulého
století a součástí oslav se tam staly 1. Březinské hry
bez hranic. O tom, že se tato akce hodně líbila, svěd
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čí i fakt, že z původně čtyř přihlášených družstev
se nám počet rozrostl na šest týmů a zábavy si jak
soutěžící, tak diváci užili více než dost. A jaké soutěže tedy měli pořadatelé připraveny? Vycházelo se
z historie naší obce, takže nemohlo chybět hašení
Březiny, dobývalo se a zpracovávalo se vápno, rivalita Březiňáků a Prosečáků se projevila při zápasech v
nafouknutých sumo oblecích. Jak se dalo čekat, tak
poslední disciplína – pivní štafeta – přilákala nejvíce
diváků. Restaurace Devon jako sponzorský dar točila pro účastníky štafety pivo, které do sebe v co nejrychlejším čase měli soutěžící dostat. V některých
velké pivo zmizelo až neuvěřitelnou rychlostí, někteří na druhou stranu měli asi pocit, že popíjí kávu
ve vídeňské restauraci, takže nikam nespěchali. Poněvadž bylo potřeba zábavu ještě více podpořit, zúčastnili se pivní štafety i zastupitelé obce (jak jinak
než s velmi dobrým výsledkem). Po pivní štafetě nastala plichta mezi dvěma týmy (Sokol, 3+1), a proto
se konal ještě pivní rozstřel. Vítězem 1. Březinských
her bez hranice se stal tým 3+1 ve složení Alois Blaha, Iva Špačková, Zdeněk Sehnal a Kristýna Trávníčková. Gratulujeme!
Sportovní vyžití nás časově posunulo k večerním
hodinám a na pódiu se objevila slavná švédská
popová skupina ABBA v podání ABBA revival (Pop
Stars).Vystoupení skupiny během chvíle dostalo
obecenstvo do varu a brzy se zaplnil celý taneční plac před pódiem. Lidé si společně ze skupinou
zazpívali staré známé hity jako Mamma Mia, Dancing Queen či Gimme! Gimme! Gimme! a dokonce
se muselo několikrát přidávat. Nemohla chybět ani
autogramiáda a focení s hvězdami a chvíli poté si už
diváky převzala v Březině tolik oblíbená skupina LA
Classic. Začala nám tak taneční zábava, a kdo ví, kdy
ta vlastně skončila ….
Aby sportu nebylo málo, uskutečnily se v neděli odpoledne, za podmínek tropického vedra, fotbalové
zápasy Březina vs. Proseč. V prvním zápase nastoupily naše ženy, které s neuvěřitelnou vervou bojovaly ve snaze dostat míč do branky protivnic. A že jim
to opravdu šlo, to ocenilo častým potleskem celé
obecenstvo schované v chládku sokolské pergoly se
studeným nápojem v ruce. Větší štěstí měla děvčata
z Březiny, zaslouženě si tak odnesla zlaté medaile.
Po ukončení tohoto zápasu se konal zápas juniorů,
kde pro změnu měla navrch Proseč a zaslouženě si
tak odnesli zlaté medaile kluci z Proseče. Nakonec
nás čekal zápas mužů 30plus. Oba týmy byly velice
dobře sehrané a dle reakcí diváků předvedly týmy
opravdu dobrou hru. Štěstí ve hře však stálo přede-

vším na straně týmu Březiny a ten si odnesl jasné vítězství 7:0. Všichni hráči, tudíž nejen vítězové, si odnesli pamětní medaile. Diváci se velmi dobře bavili,
a tak si myslím, že v příštím roce můžeme fotbalové
zápasy (možná i dříve) zopakovat. Děkuji všem fotbalistkám a fotbalistům za účast na tomto turnaji.
Vážení občané, oslavy nám skončily a já pevně věřím, že se Vám líbily. Na závěr si ještě jednou dovolím poděkovat všem, kteří přispěli k přípravě a organizaci!
- Martin Habáň -

 Reportáž z fotbalových utkání Březina vs
Proseč dne 7.6.2015
Den po oslavách výročí obce Březinští ukázali, že dokáží nejen dlouho slavit, ale že jsou také velcí sportovci. Na programu byla tři fotbalová utkání Březiny
proti Proseči v kategoriích ženy, muži do 30ti let a
muži nad 31 let. Na počátku to vypadalo, že na fotbal není nedělní odpoledne vůbec vhodný čas, protože všichni aktivní fotbalisté hráli své zápasy. Zdálo
se, že v celé Březině se v tu dobu nedá najít 36 fotbalistů a fotbalistek (za každý tým mělo hrát 6 lidí).
Ale kdo hledá, najde a s pomocí Lojzy Bláhy, Simony
Keprtové a Petra Kousalíka jsme proti sobě mohli
postavit silná a motivovaná ženstva a mužstva.
Když jsem v neděli odpoledne dorazila k sokolovně,
nevěřila jsem, že hřiště na MALOU kopanou je tak
velké. Bylo horko jako v peci. Oblékly jsme si dresy
a rozhodčí nám vysvětloval slavnostní nástup. Bylo
příjemné překvapení, že březinský Sokol vzal celou akci takříkajíc za svou a měl připravený úvodní
proslov, slavnostní nástup i písničku Zelená je tráva, fotbal to je hra..., která hrála k nástupu na hřiště.
Dokonce byly připraveny malé vlaječky Březiny a
Proseče, které jsme si jako kapitánky předávaly. Za
Proseč hrálo neuvěřitelných 12 fotbalistek, které se
během poločasů střídaly. Takový zájem žen o fotbal
je opravdu inspirativní. Utkání bylo napínavé, kopaly se dvě penalty, diváci fandili a dobře se bavili.
Následující zápasy mužů měly úplně jinou fotbalovou úroveň. Byly k vidění pohledné akce, kombinace, nahrávky, padalo spousta gólů. Vypadalo to velmi jednoduše, ale trefit se do míče a odehrát balón
žádoucím směrem se mi v mém vlastním případě
zdálo dost těžké.
3

Fotbal a výsledky nakonec nejsou důležité. Stoly Závěrem mi dovolte poděkovat panu Opletalovi a
pod pergolou sokolovny byly plné. Spousta lidí se panu Strejtovi, kteří dělali nestranné rozhodčí.
přišla podívat na fotbal a všichni se bavili spolu. Po- Martina Burjanová kud obec dostane dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště, tak nějaké podobné klání uspořádáme na
novém hřišti. A pokud obec dotaci nedostane, tak
taky.
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 Jak se občanům žije v Březině a jakou by
obec chtěli mít?
To je otázka, na kterou by chtěl znát odpověď každý
svědomitý zastupitel, aby lépe identifikoval nejpalčivější problémy a mohl tak obec kultivovat k prospěchu většiny obyvatel. Zeptali jsme se tedy na to
některých Březiňáků. Ale jak to bývá – co člověk, to
názor. Jeden je spokojen se vším, druhý naopak téměř s ničím, tomu chybí chodníky, onomu zas přebývá množství společenských akcí (ty ať si užívají
lidi ve městě, na vesnici chci klid!).
Abychom se dobrali reprezentativního názoru většiny obyvatel, tak jsme vypracovali stejnojmenný
dotazník a rozdali ho do všech březinských domácností (více jsme o dotazníku psali v minulém zpravodaji). V polovině dubna jsme sběr dotazníků uzavřeli a začali s jejich vyhodnocováním. Návratnost
dotazníků byla slušných 37 % (286 kusů). Odpovědi
občanů skutečně odrážely osobité názory každého
jedince, nicméně některé odpovědi se vyskytovaly
výrazně častěji. Z předností byly nejčastěji zmiňované dostupnost do Brna, příroda, charakter menší
obce a turistická atraktivita, z nedostatků pak stav
silnic a chodníků, intenzita nové výstavby, znečištění ovzduší v zimě a chybějící hřbitov.
Z řady dalších odpovědí za pozornost stojí například i vyjádření občanů k dotazu, zda jim v Březině
chybí některé zdravotní/sociální služby a případně
jaké. 31 % občanů by ocenilo praktického lékaře v
obci, a hned na druhém místě se ocitlo vyjádření 25
% občanů, kteří buď neví nebo jim v této oblasti nic
nechybí (což je celkem příjemné zjištění). Další významnou kategorií bylo zodpovězení otázky, čím by
měla obec být v budoucnu. Po očekávaných odpovědích, že by Březina měla být především klidnou,
čistou a bezpečnou obcí, následovalo volání po výraznějších sportovních/volnočasových/kulturních
aktivitách. Detailnější výsledky včetně procentuálního zastoupení v diskutovaných oblastech jsou
zobrazeny v níže uvedených grafech.

směřovat rozvojové aktivity v obci, které tak nebudou založeny pouze na představách několika lidí,
ale na názoru velké části březinských spoluobčanů.

								
- Michal Bittner -

 Vítání občánků, Novodvorská alej

V naší vesnici je zvykem, že malé děti sází se svýVýsledky tohoto šetření budou použity v aktuál- mi rodiči stromky a označují je svým jménem. V mině zpracovávaném“Plánu rozvoje obce.“ Zde bych nulosti se vedly tzv. knihy novorozenců, ve kterých
chtěl poděkovat paní Janě Dostalové, která všechny byly fotky maminek s dětmi v zavinovačkách. Tyto
vyplněné dotazníky zpracovala a vyhotovila pře- knihy byly k vidění na výstavě k výročí obce. Vítáhlednou zprávu z tohoto šetření. Toto plné znění ní občánků na obecním úřadě tak, jak je se koná v
výsledků je občanům k dispozici k nahlédnutí na jiných obcích, u nás v dnešní době není. Často od
obecním úřadu. Děkuji také všem spoluobčanům, Vás slýcháme, že bychom měli obnovit vedení knihy
kteří nám vyplněné dotazníky vrátili. Tyto informace novorozenců i vítání občánků na obecním úřadě a
jsou pro zastupitele velmi cenné. Umožní nám lépe pravděpodobně tyto zvyky skutečně obnovíme.
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Když březinské děti trochu povyrostou a mají 2-3
roky, je čas s rodiči zasadit strom a označit ho cedulkou se jménem dítěte. Teď je na řadě celkem
31 dětí narozených v letech 2011 a 2012, které by
stromy měly sázet letos. Dosud byly stromy sázeny
na Kozíně, ale tam již není místo a je třeba hledat
místo nové. Proto vznikne Novodvorská alej. Jak název napovídá, alej povede na samotu Nové Dvory a
začínat bude u křížku nad kostelem. Stromy vhodně
rozdělí široký lán pole a zároveň poskytnou stín a
ochranu před větrem kolejdoucím lidem.
Vysázeno bude celkem 31 stromů. Na radu odborníků jsme vybrali „staré“ odrůdy ovocných stromů,
které se sem hodí. Budou vysázeny třešně Karešova a Kaštánka, hrušně Muškatelka a Krvavka a jeřáb
Moravský velkoplodý. Všechny plody na těchto stromech budou jedlé a budou k dispozici kolemjdoucím. Stejné odrůdy stromů budou sázeny u sebe,
odstupy u třešní a hrušní budou 9 metrů, u jeřábů
7 metrů. S výsadbou stromků se začne u křížku a
bude osázeno 250m z cesty, cesta na Nové Dvory
měří celkem 930 metrů. Děti s rodiči budou sázet
stromky staré alespoň 4 roky, aby brzy začaly plodit
a děti viděly brzy výsledky své práce. Skladba vysazovaných odrůd je taková, že na různých stromech
bude ovoce od června až do listopadu. Pokud bude
schválena naše žádost o dotaci, většinu nákladů na
stromy zaplatí nadace Partnerství.
Sázení stromů bude organizováno následujícím
způsobem. V září dostanou rodiče dětí, kterých se
to týká, dopis s žádostí o potvrzení účasti. Na počátku října budou o víkendu stromy sázeny dětmi s
rodiči za pomoci dobrovolníků ze strany zahrádkářů
a spolku PRO Březinu.
Často se nás ptáte, co se stane se stromy na dětském hřišti, které se bude stěhovat a na jehož místo
přijde nový obecní úřad. Tyto stromy budou letos
na podzim přesazeny. Stejně tak budou na podzim
přesazeny lípy před školou, které musejí zmizet kvůli rekonstrukci silnice. Na podzim tak uvítáme každou ruku, která se přidá k dílu, až se vzrostlé stromy
budou vykopávat a přesazovat. Konání celé akce
bude včas oznámeno.
- Martina Burjanová -
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 Březina bude mít svou lesní mateřskou
školku
Někdy v roce 2010 se na mě obrátili březinští rodiče,
kteří měli takřka jistotu, že jejich děti nebudou moci
být z důvodu kapacity přijaty do obecní mateřské
školy. Měl jsem za sebou totiž mapování lesních
mateřských škol v Česku a zajímal se o jejich praktické fungování. Sešli jsme se U Kaštanu, kde jsem
se dělil o zkušenosti z fungování tehdy naprosto neznámých lesních mateřských škol. Hledali jsme pro
Březinu různé možnosti, jak adekvátně zabezpečit
předškolní výchovu rodinám, kterým ji nemůže poskytnout školka obecní. Už nevím, zda před nebo
potom se na mě obrátila také paní ředitelka ZŠ a MŠ
Březina, která ze stejného důvodu hledala způsob,
jak rozšířit kapacitu školky a lesní třída byla jedním z
nich. Nakonec se pro březinskou školku našlo snazší
řešení ve spolkovém domě ve Křtinách, kde mohla
být nová třída školky otevřena.

Po zhruba 5 letech myšlenka lesní mateřské školy
v Březině ožívá a stává se realitou. Školku zde letos otevírá LMŠ Dobroděj, školka, která funguje na
Kaprálově mlýně. Zájem o naši činnost je značný a
od začátku byl i z Březiny a sousedních obcí, z nichž
k nám své děti místní rodiče denně vozí.
Je to krásná odměna, když rodiče řeknou Máme
to k vám daleko, ale stojí nám to za to, vozit naše
dítě k vám. Nyní se jim můžeme více přiblížit tím,
že otevřeme školku přímo u Březiny. Právě v Březině
se totiž nakonec našlo i ideální místo, kde je klid a
soukromí, čisté a podnětné okolí a snadná dostupnost. A hlavně na rozhodování o umístění nové školky měla významný vliv náklonnost obce, zejména v
pomoci s hledáním konkrétního místa.
A kde tedy nakonec školka zakotví? Kdo se účastnil
letošního Pohádkového lesa pořádaného březinskými spolky Březínek a Pro Březinu a pamatuje si, kde
bylo 2. zastavení této akce pro děti, tak už téměř ví.
Napoví i název školky Březinka, stejně se totiž jmenuje i přírodní rezervace v blízkosti a lesní cesta, po
které budou děti chodit snad každý svůj den.
Vzhledem ke skutečnosti, že LMŠ Dobroděj již hostí
více rodin z Březiny a přilehlých obcí, má kapacitu
pro novou březinskou školku už téměř naplněnu.
Březinští rodiče se zájmem o docházku však udělají
nejlépe, pokud o sobě dají vědět na webové stránce
lmsdobrodej.cz, kde se také postupně budou moci
dočíst více informací.

Březina“ a uvedeným dnem tak bylo zahájeno stavební řízení.
Někteří občané dostali z obecního úřadu dopis, že
je nutno zajistit odvedení dešťových vod z jejich nemovitostí, a to jinou formou, než aktuálně vypouštěním na komunikaci. To je totiž zákonem zakázáno
a obec dostala jasné ultimátum od Správy a údržby
silnic ve smyslu, že pokud toto nebude vyřešeno,
stavět se nebude. Obec tak začala hledat řešení. Tím
se stalo připojení jednotlivých občanů na silniční
dešťovou kanalizaci, kdy investice jednotlivých přípojek hradí občané, hlavní řád pak musí obec uhradit společně s krajem. A zde nás zasáhla hodně nemilá zpráva, protože samotná kanalizace bude stát
obec kolem tří milionů korun. Bohužel neexistuje
jiné řešení, a tak na toto obec musela přistoupit.
Tři miliony korun však nejsou jedinou investicí, která
nás čeká. Obec totiž musí hradit i část nákladů, které vzniknou při rekonstrukci silnice jako například
osvětlení přechodů pro chodce, vjezdový ostrůvek
či chodníky, které jsou zákonnou podmínkou při
budování přechodů a zastávek (samotné chodníky
v celé obci nyní začínáme projektovat). Všechny tyto
náklady se vyšplhají na cca pět miliónů korun, a tak
se nám celkové investice do rekonstrukce průtahu
obcí dostane k částce sedmi až osmi milionů korun,
a to je více, než má obec na roční investice.

Co je pro občany asi důležité, je termín zahájení rekonstrukce. Akce je naplánována tak, že v průběhu
Více představíme i v dalším čísle zpravodaje. Proza- března až dubna 2016 proběhne demolice obecnítím Vám přejeme krásné léto, které prožijete se svý- ho úřadu a následně začne kompletní rekonstrukmi dětmi s dostatkem času a bezpečně, zaslouží si ce zatrubnění potoka ve středu obce. Během roku
to.
2016 by měla proběhnout rekonstrukce v části Pro- Václav Uzel - seč a středu obce, následně v roce 2017 proběhne
rekonstrukce Táborské a směr na Křtiny. Celý proces
 Informace pro občany
nebude jednoduchý, ale věřím, že občané na zahájení už tak dlouho čekají, že s klidem v duši zvlád## Rekonstrukce průtahu obcí Březina
nou i náročné stavební práce.
Stav komunikace v naší obci je věcí, která trápí nejen
březinské občany, ale i občany okolních obcí, kteří ## Uzavírka silnice Ochoz u Brna
zde projíždějí. Již od prvního dne v úřadu víceméně V těchto dnech začala rekonstrukce komunikace
denně řeším projekt její rekonstrukce. Na počátku Na Pastýřkách v sousední obci. Oprava silnice přise řešily problémy s odkupy pozemků, které se po- nese bohužel jisté komplikace, co se průjezdnosti
dařilo vyřešit, následoval neřešený problém odvodu obcí týče, ale věříme, že práci půjdou stavební firdešťových vod z jednotlivých domů, projekt zatrub- mě dobře a plánované ukončení stavby konce října
nění Ochozského potoka, atd. Mám pocit, že jakmile bude splněno. Skrze prázdniny bude Ochoz ještě
se vyřeší jedna věc, tak na stole už leží další k řeše- průjezdná, od cca poloviny srpna bude platit plná
ní. Máme však dobrou zprávu! Dne 13. května 2015 uzavírka mimo autobusy IDS JMK a objízdná trasa
podala Obec Březina žádost na vydání stavebního půjde skrze Kanice, Řícmanice a Bílovice směrem do
povolení na stavbu „II/373, III/37367 průtah, obec – Brna.
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## Nová obecní sekačka
Obec má na starosti velké množství ploch, co se týče
údržby, v letních měsících jsou to pak především trávou porostlé plochy, které je nutno pravidelně udržovat. Některé plochy, jako například Vápenický sad
či louka mezi sokolovnou a dětským hřištěm, jsou
opravdu velké a sekání pomocí strunových sekaček
je neefektivní a zdlouhavé. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo pořídit nový sekací stroj. Starosta oslovitlněkolik firem a po předvedení několika strojů jsme
se dohodli se společností Profigrass s.r.o. na koupi
stroje Toro Grandstand. Jednatel společnosti, pan
Ing. Josef Chytka, který je občanem naší obce, nám
nabídl výhodnou cenu a navíc koupi podpořil sponzorským darem své společnosti, za což velice děkujeme! Celkově tak obec ušetřila více než polovinu
běžné kupní ceny a navíc získala velice kvalitní sekací stroj, který si pochvalují i obecní zaměstnanci.
## Registrace emailů
Připravili jsme pro Vás formulář sloužící pro registraci vašeho emailu do databáze obce Březina. Pokud
svůj email aktivně využíváte, můžeme s Vámi řešit
různé nastalé situace (důležité informace, platební
kalendář, upozornění, atd) a to rychleji než poštou!
Možnost registrace najdete na stránkách naší obce.
## Třídění odpadů
Na základě naší telefonické ankety mezi občany, kdy
se 124 ze 140 občanů vyjádřilo pro otevření sběrného dvora i ve středu, upravujeme otvírací dobu. Od
středy 20. května 2015 bude sběrný dvůr otevřen
každou středu od 16:00 do 19:00 a každou sobotu
od 9:00 do 12:00. Věříme, že tato otvírací doba bude
pro Vás přínosem.
Na sběrném dvoře naší obce je nově i kontejner
na dřevo. Pokud zde chcete odložit tento materiál,
musí jít jen o dřevo bez příměsí kovů, látek či skla.
Tyto odpady můžeme uložit v dalších kontejnerech.
Děkujeme, že třídíte a pomáháte tak chránit životní
prostředí.
## Zájezd na Křivoklát a Karlštejn
Zájezd na Křivoklát a Karlštejn 14.5.2015 pořádaný
Klubem seniorů byl sice náročný, ale poučný i velmi
zajímavý. Dopravu i organizaci zajišťovala cestovní
kancelář Čebus. Cesta po dálnici byla na některých
úsecích zpomalena. Průvodce nám však celou cestu
zpestřil neobvykle poutavým vyprávěním o historii
a panovnících naší země. Cestou jsme obdivovali
křivoklátské lesy, Křivoklát i Karlštejn. Z Karlštejna
na hrad někteří využili taxi, většina šla pěšky. Všichni
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senioři si zaslouží uznání. Nejstarší účastnice zájezdu (88 roků) vše s úsměvem zvládla – velký obdiv!
Asi se budeme dlouho ve vzpomínkách vracet zpět.
Zájezd absolvovalo 44 našich občanů, a to nejen senioři.

 Volba obecního zastupitelstva v roce 1906 Píše se 2. prosinec roku 1906 a v dopoledních hodi-

nách se na místním obecním úřadě v Březině schází voliči k volbě obecního zastupitelstva. Starosta
Alois Polák zahajuje volbu a připomíná voličům, ať
vezmou na vědomí znění §9 a §11 volebního řádu,
že mají volit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzval voliče ke klidu, oznámil počátek volby a
počala tak volba třetího sboru voličů. Ve třetí kurii
hlasovalo celkem 36 volitelů, každý volitel přitom
disponoval 3 hlasy. V třetí kurii se volili tři zástupReformu přineslo až „jaro národů“ v roce 1848, ci, kteří získali nejvíce hlasů – zvoleni tedy byli Alois
kdy funkce rychtáře byla zrušena a obce mělo vést Polák, František Ševčík a Josef Hloušek. Poté se přiobecní představenstvo (později zastupitelstvo). De- stoupilo k volbě náhradníků za III. kurii a těmi se stali
mokratizaci systému místní správy však ještě pře- pan Florián Procházka (24 hlasů) a Josef Křivonožka
rušily poslední záchvěvy absolutismu a teprve od (20 hlasů).
80. let začaly být do politiky vtahovány širší vrstvy
obyvatelstva (např. roku 1882 bylo rozšířeno voleb- Výsledky voleb ve III. volebním sboru
ní právo snížením censu ve dvou volebních kuriích
na 5 zlatých), přesto až do začátku 20. století bylo
Alois Polák 		
27 hlasů
volební právo značně omezeno. Velkou změnu přiAntonín Knecht
4 hlasy
nesla reforma z let 1906-1907. Reforma znamenaFrantišek Ševčík
23 hlasů
la rozšíření volebního práva na veškerou mužskou
František Nevoral
2 hlasy
zletilou populaci, která splňovala některé podmínJosef Hloušek 		
20 hlasů
ky, jako například beztrestnost, atd. Bohužel platila
František Ševčík
1 hlas
jen pro volby do Říšské rady, tedy parlamentu. Na
Hynek Bayer		
15 hlasů
přímé, rovné, všeobecné a tajné volební právo do
František Hloušek
1 hlas
obecních zastupitelstev si museli tehdejší občané
Havel Kubeš		
8 hlasů
počkat až do roku 1920.
Matouš Ševčík		
1 hlas
Josef Sehnal 		
6 hlasů
Voličstvo bylo rozděleno na tři kurie - rozvrstvení do
jednotlivých kurií probíhalo na základě placených Ve druhém volebním sboru byli zvoleni Jan Černodaní. Veškeré daně vybrané všemi oprávněnými hlávek (8 hlasů), Silvestr Blatný (7 hlasů), a František
voliči byly sečteny a výsledek vydělen třemi. Postu- Nevoral (7 hlasů), po jednom hlasu obdržel Josef
povalo se pak od nejvíce platících voličů, kdy kurie Opletal, Antonín Knecht, František Hloušek, Matouš
byla vždy naplněna, když součet dosáhl jedné třeti- Ševčík a Antonín Šebela. Náhradníky za II. kurii byli
ny veškerých zaplacených daní. Do první kurie ná- zvoleni František Hloušek a Antonín Hloušek, oba
ležela též honorace (bez ohledu na výši placených získali osm hlasů.
daní).
V tzv. Rakousku-Uhersku (oficiální název: V Říšské
radě zastoupená království a země a Země svaté
Štěpánské koruny uherské) se nachází obec Březina,
která si po celá staletí žije svým poklidným životem.
Její vedení je dáno na starost rychtáři, který rozhodoval o všem, co se v obci mělo dít, stavět a dokonce měl také právo soudit.

Komerční inzerce
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Po desetiminutové přestávce bylo přikročeno k volbě v prvním, tedy nejvyšším, volebního sboru. Zde
byli zvoleni pánové Matouš Ševčík (8 hlasů), Josef
Opletal (7 hlasů) a Robert Šíbl (6 hlasů). Po jednom
hlasu dostali pánové Antonín Knecht, Hynek Bayer,
Havel Kub, Karel Sotolář, František Hédl a František
Malík. Náhradníkem byl sedmi hlasy zvolen Karel
Sotolář a počtem hlasů šest pan Alois Polák (Březina
26, v první skupině kandidoval starosta Polák z Březiny 3). Následně byla volba prohlášena za platnou
a ukončena. Byl sepsán protokol, pod kterým je podepsán starosta a čtyři členové komise.
Ustavující zasedání zastupitelstva po volbách
Nově zvolené obecní zastupitelstvo se sešlo dne
11. prosince 1906 v plném počtu devíti zastupitelů.
Program byl jasný – volba nového představenstva
obce (dnes bychom řekli starosty a obecní rady). Dle
tradic zahájil jednání Josef Opletal, nejstarší člen zastupitelstva a ten si k sobě zvolil dva členy výboru,
pana Františka Nevorala a Josef Hlouška. Bylo předem předesláno, kdo za člena představenstva volen
být nemůže a následně se zastupitelstvo usneslo, že
volbu provedou veřejně a ústně. Následně bylo přikročeno k volbě představeného obce (starosty). Za
představeného obce byl osmi hlasy volen Alois Polák (rolník, Březina 3), Robert Šíbl obdržel jeden hlas.
Volba tak byla provedena hned prvním hlasováním.
Při volbě obecních radních byl za prvního radního
zvolen Jan Černohlávek (získal 8 hlasů), za druhého radního byl osmi hlasy zvolen František Ševčík
(rolník, Březina 9). Po jednom hlasu obdrželi Silvestr
Blatný a Matouš Ševčík. Volba taky byla provedena
také prvním hlasováním. Zvolení svůj post přijali a
jednání tak mohlo být ukončeno.
- Martin Habáň -

 Přispějte do významného výzkumu české
společnosti, za rozhovor je odměna
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k
účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české
společnosti. Výzkum Proměny české společnosti
připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování
realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK.
Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v
termínu 7.7. – 31.10. 2015.
Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou.
Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc
svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované
vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým
i zahraničním vědcům a mohou být základem pro
zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny
české společnosti přinese odpovědi na otázky jako:
• Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské
dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci
nějak zlepšit?
• Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň
domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
• Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
• Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to
usnadnit?

Společenská rubrika
V následujícím období oslaví životní jubilea tito občané naší obce:
Ludmila Hloušková		
Karel Drahovzal		
Věra Palíková			

80 let
80 let
90 let

Všem přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví, přátelství a příjemných okamžiků s blízkými lidmi.
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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 Důležitá usnesení zastupitelstva obce Usnesení č. 6/5_2015
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje a vydává
březen – červen 2015
Usnesení č. 7/3_2015
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje členství Obce
Březina v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
(NSZM ČR), „Deklaraci Zdravého města“ v předloženém znění a pověřuje RNDr. Michala Bittnera, Ph.D.
jako politika a koordinátora projektu „Zdravé město
a místní Agenda 21“. Odpovědnost za tuto agendu
přebírá Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce.

směrnici Obec Březina č. 2/2015 o sociálně- právní ochraně dětí. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce
Březina schvaluje a vydává nařízení obce Březina č.
1/2015, kterým se vydává Tržní řád obce Březina.

Usnesení č. 8/5_2015
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního titulu „Program rozvoje
venkova Jihomoravského kraje“ – Stavební práce
a opravy ve škole a školním areálu, dále smlouvu o
Usnesení č. 8/3_2015
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darova- poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského krací smlouvu mezi Obcí Březina a společností ŠMAK je na základě dotačního titulu „Zdravé obce, města ,
s.r.o., kdy předmětem smlouvy jsou pozemky č. mikroregiony JMK“ - Březina 21. století a dále smlou315/8 a 315/11, k.ú. Březina společně s komunikací, vu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
vodovodem, dešťovou kanalizací a splaškovou ka- kraje na základě dotačního titulu „Environmentální
vzdělání, výchova a osvěta pro rok 2015“ - Děti nám
nalizací a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
to řeknou - Jak třídit odpad?
Usnesení č. 1/5_2015
Zastupitelstvo obce Březina uděluje čestné občan- Usnesení č. 1/6_2015
ství obce Březina panu Antonínu Švehlovi, narozen Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje
10. srpna 1900 v Proseči. Čestné občanství obce Bře- účetní závěrku ZŠ a MŠ Březina za rok 2014.
zina se uděluje za dlouholeté dílo zachování historického odkazu obce Březina a to prací na kronikách Usnesení č. 2/6_2015
obce Březina v letech 1965 – 1985. Obecní kroniky Zastupitelstvo obce Březina schvaluje účetní závěrzachycující aktuální dění i retrospektivně popisující ku obce Březina za rok 2014 a závěrečný účet obce
události dob minulých jsou obrovským přínosem Březina 2014 včetně o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků
pro paměť naší obce.
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření.
Usnesení č. 4/5_2015
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje pořízení
územní studie na lokalitu označenou v platném
Územním plánu Březiny jako Z06 a Z07, funkci pořizovatele této územní studie bude vykonávat Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, a to jako obec s
rozšířenou působností. Zastupitelstvo obce schvaluje také smlouvu se zpracovatelem územní studie
a to společností Projekční dílna Ing. Ondřej Gaudl.
Usnesení č. 5/5_2015
Zastupitelstvo obce Březina pověřuje starostu obce
schvalováním rozpočtových opatření bez omezení
finanční hranice. Písemné zpracování rozpočtových
opatření bude vždy předloženo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce zastupitelům na vědomí.

Upomínkové předměty výročí obce k prodeji
Almanach: 50 Kč, pohlednice: 10 Kč
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