01/2016

Březinský

ZPRAVODAJ
 Vážení občané,
je to necelý měsíc, co jsme vstoupili do roku 2016.
Věřím, že bude rokem úspěšným, rokem splněných
přání, radosti ve Vašich rodinách a rokem naděje.
Bude to také rok, který bude pro naši obec znamenat velké změny. Během jarních měsíců by měla být
zahájena rekonstrukce průtahu obcí včetně kompletní rekonstrukce zatrubnění Ochozského potoka
v části od obecního úřadu ke kovárně. Tyto práce
budou velmi složité, časově a finančně náročné a
jistě přinesou spoustu komplikací, ale věříme, že
všem tato dlouho očekávána rekonstrukce přinese
užitek. Ještě před zahájením výstavby pak proběhne demolice obecního úřadu a pevně věříme, že v
jarních měsících odstartujeme také výstavbu úřadu
nového.
V lednovém čísle zpravodaje najdete informace nejen o průtahu obcí a demolici úřadu, ale také souhrn kulturních akcí spolků za rok 2015 a představíme Vám také novinky z knihovny včetně nejlepšího
čtenáře naší obce. Představíme Vám nově schválený
Program rozvoje obce Březina, místostarostka popíše snahu zastupitelstva snížit rychlost automobilů v
naší obci a tím zvýšit bezpečnost chodců. V tomto
roce nás toho čeká opravdu hodně a vše pravděpodobně první zpravodaj letošního roku nezachytí, v
následujících číslech budeme postupně přinášet
další aktuální informace.

 Rekonstrukce komunikací
Jak si jistě většina z občanů všimla, zahájili jsme na
podzim minulého roku první etapu rekonstrukce
místních komunikací v naší obci. Po poměrně náročném otevřeném výběrovém řízení, kterého se
zúčastnilo několik uchazečů, byla vybrána společnost STRABAG, a.s., a to s cenou 3,4 mil. Kč bez DPH.
V první etapě byla zrekonstruována komunikace
směr chatová oblast a obecní les. Na jaře ještě bude
dokončena zbývající část včetně nově budované
kanalizace směrem ke kostelu. Pro zastupitelstvo
to byl první velký stavební projekt a věřím, že jsme

ho zvládli velice dobře. Tímto bych chtěl poděkovat
za práce odvedené na tomto projektu zastupitelům
Aleši Bučkovi, Petře Vasilové a Ladislavu Potrusilovi.
Druhá etapa začne, jakmile nám to počasí dovolí,
a bude se týkat komunikace k Hlubně a sběrnému
dvoru (ty byly rozhodnutím starosty obce převedeny od 1. ledna 2016 z kategorie účelových komunikací do kategorie místních komunikací), dále komunikace na Vojtíšky (či Domovinu), Podsedky a tzv.
Jančíkovy uličky (nad domem pana Chytky, č.p. 19).
Někteří z majitelů komunikací v nových lokalitách
využili možnost dobře vyjednané ceny a na své náklady si pak vybudují komunikace ke svým domům,
kdy si však tuto výstavbu kompletně zaplatí z vlastních zdrojů. Po následné rekonstrukci průtahu tak
obec bude mít všechny komunikace ve velmi dobrém stavu.
Podstatně větším projektem bude rekonstrukce
průtahu obcí Březinou. Jsem rád, že se za poslední
rok podařilo projekt dotáhnout až k výběrovému řízení, kde za spolupráci musím poděkovat paní Ing.
Lucii Tvrdíkové ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, se kterou jsme za dobu naší spolupráce projednali, vyjednali a podepsali více než stovku
věcí, které ještě nebyly dořešeny. A věřte, že to nebylo jednoduché! Tento projekt naši obec poměrně
hodně zatíží také finančně, neboť se na této rekonstrukci musíme podílet a například i necelého půl
milionu korun za demolici úřadu lze přičíst na tento
účet. Po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby se bude konat veřejné představení celého
projektu rekonstrukce, kde budou pozváni všichni
občané a postup prací, uzavírky a výsledný stav jim
bude představen. Kompletní rekonstrukce bude trvat dva roky, pro většinu z nás je to velmi dlouhé
období, ale práce je více než dost a nebudou to práce jednoduché, jen obnova zatrubnění Ochozského
potoka představuje velmi náročné dílo. Ale jak jsem
již napsal, jasný harmonogram prací představí ve
výběrovém řízení zvolený dodavatel stavby.
- Martin Habáň -
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 Stěhování a demolice obecní úřadu

 Proč a jak musí lípy ustoupit nové silnici

V rámci rekonstrukce průtahu obcí bylo před několika lety rozhodnuto také o demolici současného obecního úřadu. Pohledy na tuto věc se různí,
většina z vás asi ví, že coby představitel spolku PRO
Březinu jsem byl zásadně proti. Důvodů bylo několik, ale bohužel před našim nástupem bylo de facto
rozhodnuto. Byl odsouhlasen demoliční výměr a
projekt průtahu zakomponoval na místo obecního
úřadu autobusovou zastávku (přestože zastřešená
zastávka je o cca 100 metrů dále u restaurace Devon a zastřešení nové zastávky tak bude představovat další investici z rozpočtu obce). Nám nezbylo
již nic jiného, než zahájit samotnou demolici a to se
snahou co nejnižších nákladů. Proto jsme zvolili otevřené výběrové řízení obálkovou metodou, kde se
sešlo neuvěřitelných šestnáct nabídek! Dle zákona
jsme vybrali nabídku s nejnižší cenou 383tis. Kč bez
DPH, kdy se původní odhad pohyboval kolem jednoho milionu. Prověřili jsme si reference firmy, prošli
s nimi znovu a kompletně prostory obecního úřadu a připravili smlouvu. Bourání začne postupnou
demontáží střechy úřadu a následnými pracemi
na bourání samotných zdí včetně garáže obecního
úřadu ve dvorním traktu. Práce by měly být zahájeny v polovině února, skončí pak do první poloviny
března, kdy bude úřad kompletně odstraněn včetně
sutě a pozemek bude připraven pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, neboť zde vznikne
dočasné odkladiště pro stavbu průtahu.

Po napsání názvu tohoto článku se dostavily hodiny a hodiny přemýšlení, jak začít a jak vlastně tento
příspěvek napsat. Nabízela se celá řada variant – od
detailního popisu nakresleného vedení silnice, přes
příspěvek s tématem dendrologie a procentuální
úspěšnosti přesazování osm let starých stromů až
po článek o chybách minulého zastupitelstva v této
věci, jak je vidím já, osobně. Jak to nakonec dopadlo? Asi sami, vážení čtenáři zjistíte, že od každého
kousek.

V souvislosti s demolicí Vás asi zajímá také to, jak
nyní bude obecní úřad fungovat. Místní hasiče
jsme požádali o úklid a organizaci v prvním patře
hasičské zbrojnice, kam se přestěhujeme. Přestěhována sem bude také knihovna. V první polovině
měsíce února tedy obecní úřad a knihovna budou
uzavřeny, přesné datum oznámíme na úřední desce, rozhlasem a SMS systémem naší obce. Budeme
se snažit, aby omezení bylo co nejkratší, ale stěhování obecního úřadu a knihovny není jednoduchá
věc, například jen archiv obce obsahuje více než 50
poměrně těžkých krabic plných dokumentů, o stěhování tisíců svazků knihovny nemluvě. Po přestěhování pak budeme fungovat tedy v prvním patře
hasičské stanice a to standardně, jak jste nyní zvyklí.

Když jsem před několika dny dostala přidělené toto
téma, poprosila jsem pana starostu o podklady vedení sinice kolem školy v místě, kde musí všech šest
stromů osm let starých lip srdčitých ustoupit naplánované rekonstrukci silnice. Situace vedení silnice
v tomto místě mě v daný okamžik, slušně řečeno,
velmi překvapila. Současná podoba silnice kolem
školy, s de facto jediným hotovým kusem chodníku v Březině, se v tomto místě během rekonstrukce
silnice změní a výrazně posune směrem do silnice.
Vlastní dopravní pruh se tak ve výsledku poměrně
výrazně zúží směrem do středu silnice. Pokud se
jedná o současný chodník, ten musí být logicky posunut spolu s dopravním pruhem a tak se nám na
plánu rekonstrukce objevuje právě v místě, kde jsou
nyní nasázené a v klidu si tu rostou přibližně osm let
staré stromy lip.
Abych byla zcela přesná – celkem čtyři stromy ustupují novému vedení chodníku, dva nejvýše zasazené pak zálivu autobusového zastavení, neboť zastávka Táborská se nám ve směru na Brno posunuje
do bezpečnějšího místa ještě před křižovatku, pro
Vaši představu přibližně tam, kde jsou nyní umístěné kontejnery na tříděný odpad.

Právě popsané místo rekonstrukce silnice se tak stává doslova vzorovým příkladem bezmocné situace
současného vedení obce provázené navíc krutou
nutností za všechny tyto nelogičnosti v projektu rekonstrukce silnice bojovat, posouvat je dopředu a
vytvářet pro ně realizační podmínky. Věřte nám, milí
občané, že nikdo z nás nechce lípy přesazovat a už
vůbec ne další stromy kácet. Že se vůbec netěšíme
na to, až se nás budete ptát, proč jediný chodník v
Vážení občané, předem se omlouvám za omezení, Březině vytrháváme a posunujeme o jeden metr vekteré jak stěhování, tak demolice přinese, budeme dle, místo krásných vzrostlých stromů. Až si při tom
se snažit celou věc co nejvíce urychlit.
budete pravděpodobně ťukat na čelo a ptát se nás,
jestli jsme se skutečně nepomátli. A nebude to bo- Martin Habáň - hužel místo jediné. Stejně tak jsou ještě více ohrože2

ny lípy u pomníku padlých, stejně tak musí ustoupit
celá budova úřadu a knihovny. Parafrází starého přísloví - Když se staví silnice, bourá se úřad a přesazují
stromy. Taková je skutečnost, a protože jsme v této
věci po minulém zastupitelstvu zdědili už rozjeté
stavební povolení na celkovou rekonstrukci silnice,
tak přestože s většinou těchto řešení nesouhlasíme,
je právě na nás, abychom pro tyto plány vymysleli
realizaci.

tostarostka obce Soňa Čermáková. Z vyjádření odborníků je jasné, že v tomto případě nejsme schopni
stromy zachránit.

Trochu nadějnější situaci máme před školou. Zde
jsou lípy staré přibližně osm let, a přestože je to
také poměrně složitá a náročná realizace, zde se
odborníci z řad dendrologů domnívají, že stojí za to
přesazení zkusit. Hned v druhé větě ale doporučují,
abychom to nechali na odbornících a přesazovací
Nejen v místě školy jsme ještě před realizací zkouše- práce si poptali. V tomto případě za nás rozhodli situaci zvrátit a navrhnout nové vedení a umístění la cena, požadovaných cca 18tis. korun českých za
povinných prvků. Vždy byla ale situace velmi po- každý přesunutý strom je částka příliš vysoká, když
dobná – odpovědi silničního úřadu SÚS JMK se vždy vezmeme v úvahu, že šlo v minulosti vymyslet řenesly v duchu „Teď? Po pěti letech příprav?! Proč za- šení možná i bez nutnosti přesouvání chodníku a
stupitelé toto nediskutovali v roce 2011 - 2013, kdy odstraňování lip.
se připravovala projektová dokumentace a vedení
obce se o detaily (dnes zjišťujeme, že to detaily ne- A tak nás v dubnu tohoto roku čeká akce „kulový
byly) nezajímalo? Tehdy jste měli řešit varianty. Teď blesk stromový“ poměrně rozsáhlých rozměrů. Vy,
je již skutečně pozdě. Chcete to změnit? Pak se ale kteří docházíte na veřejné schůze zastupitelstva,
připravte na to, že zastavíte celý projekt na minimál- asi víte, že jsme Vám slíbili, že se stromy pokusíme
ně následujících pět let a stavět se nezačne před ro- s pomocí březinských spolků zachránit a přesadit.
kem 2019!“. Odpověď je jednoduchá – toto nechce- Prozatím se radíme s odborníky z řad ŠLP a lesnické
me a tak vymýšlíme, jak co nejvíce situací zjemnit, fakulty MZLU na technickém řešení, hledáme vhodjak v tomto případě co nejvíce stromů zachránit.
ná místa v obci, kam lípy umístit a hledáme některé profese, které budeme při chystané víkendové
Pokud se týká obou lip kolem pomníku mezí restau- brigádě potřebovat. Pan starosta podmínil pokus o
rací Devon a k demolici již přichystanému obecnímu přesazení stromů širokou pomocí právě z řad našich
úřadu, tady je situace celkem bezvýchodná – jeden spolků i ostatních občanů Březiny, což je dle mého
ze stromů bude muset ustoupit zatrubnění potoka názoru jediný způsob, který má v našem neodbora druhý novému vedení plynové přípojky. Ani v jed- ném provedení šanci na úspěch.
nom případě není reálné stromy přesadit a to ani v
případě ochranného řezu koruny a zmenšení větvo- I proto bychom Vás rádi touto cestou poprosili o
ví, které navrhovala na veřejné schůzi bývalá mís- spolupráci v chystaném jarním přesazování stromů.
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Až bude připravené technické řešení, uveřejníme
včas vše potřebné, co vše musíme společně přichystat a připravit. Prozatím přivítáme Vaše tipy na nová
místa, kde byste chtěli lípy mít a kde by se Vám stromy líbily. Z již navržených stanovišť přichází do úvahy spíše rozdělení stromů po cca dvou stromech na
dvě až tři místa, než přemístění celé „minialeje“ na
jedno místo. A tak se zatím nabízí stanoviště stromů
plánované mezi budoucím novým úřadem a rekonstruovanou hasičkou, místo Na krbu nebo zasazení
u křížku na začátku aleje novorozenců.

nájezdového ostrůvku na úrovni čističky, ale jinak
nepočítá s žádnými bezpečnostními prvky. Každému přitom musí být jasné, že až se opraví silnice, pojedou projíždějící auta ještě rychleji, než jedou dnes
na děravé silnici. V tomto selhalo minulé zastupitelstvo, které problém bezpečnosti chodců u projektu
rekonstrukce silnice nijak neřešilo. Nové zastupitelstvo již s projektem nemohlo nic dělat, protože
doprojektování chodníků v rámci projektu průtahu
obcí by odložilo investici SÚS JMK o minimálně další
dva, ne-li tři roky.

Pokud Vás napadají další obecní pozemky, kde by
bylo stromům v budoucnu dobře, budeme nyní rádi
právě i za Vaše tipy a v březnu až dubnu také za Vaši
pracovní pomoc. Prozatím se těším na jaře u lopaty
a rýče na shledanou.
- Petra Vasilová -

 Bezpečnost pěších v Březině
Bydlím dole na konci Táborské a každé ráno z okna
pozoruji závody aut s cílem v Brně. Padesátkou jede
málokdo. Také vidím rodiče s dětmi, maminky s kočárky, jak jdou při kraji silnice, kličkují mezi výmoly
a snaží se bezpečně dovést děti do školy či školky.
Jsem přesvědčena, že ve směru na Křtiny i v Proseči
to vypadá podobně. Během dne potkávám babičky
s nákupními taškami, a když se s nimi zastavím na
kus řeči, sviští kolem nás auta rychleji než povolenou padesátkou. Ani ty díry v cestě auta nezpomalí.
Fakta – podle Sčítání dopravy z roku 2010 (http://
scitani2010.rsd.cz/) projede Březinou každý všední
den čtyři tisíce aut. Před pěti lety, kdy se sčítání aut
dělalo, měla Březina o 200 obyvatel méně než dnes.
Za posledních 5 let se rovněž rozrostly okolní obce
a dá se pravděpodobně konstatovat, že každý den
Březinou projede cca pět tisíc aut. Dnes a denně
musí ti nejzranitelnější z nás čelit rizikům vyplývajícím z průjezdu tolika aut. V Březině nejsou chodníky, auta jezdí rychleji, než je povoleno zákonem a
asi jen shodou okolností se ještě nikomu nic nestalo.

Oslovené státní orgány navrhovaly jako aktuálně
jediné možné řešení informační tabule – radary,
které budou ukazovat rychlost projíždějících aut. I
Policie ČR potvrdila, že radary dokáží auta zpomalit.
Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán model radarů
s určitými parametry, jeden kus stojí zhruba 60 tisíc
korun. Měly by být instalovány 3 kusy: na k silnici
Pod kapličkou, do Proseče a na Táborskou. Aktuálně
probíhá u státních orgánů schvalovací řízení, věříme, že v průběhu února pak proběhne instalace.

S bezpečností souvisí i otázka veřejného osvětlení,
protože neviditelní chodci na silnici jsou ve velkém
nebezpečí. Letos bude v rámci kabelizace nízkého
napětí zrekonstruováno veřejné osvětlení v Proseči
s hrubým odhadem nákladů cca 900tis. Kč. Po Proseči bude následovat také kabelizace zbylé části
Obvolávala jsem různé státní orgány, abych zjistila, obce a rekonstrukce veřejného osvětlení, realizace
co se dá dělat. Policie ČR řekla, že se pokusí sem čas- však bude závislá na jednání s občany a jejich ochotěji posílat své lidi. Jinak ovšem žádná rychlá ani lev- tou při kabelizaci (v případě Proseče se toto jednání
ná řešení nejsou. Před rekonstrukcí silnice se žádná protáhlo z plánovaných dvou měsíců na skoro rok).
velká opatření dělat nebudou. Teprve po ní se prý
znovu spočítají projíždějící auta, zhodnotí bezpeč- Pokud jdete ven za šera nebo za tmy, vezměte si na
nost dopravy v Březině a případně udělají změny sebe reflexní vestu, která vás jasně zviditelní před
v organizaci dopravy. Projekt rekonstrukce silnice projíždějícími vozidly!
- Martina Burjanová počítá s vybudováním tří přechodů pro chodce a
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 Program rozvoje obce 2015-2020

menty a SWOT analýzou slouží jako hlavní podklad
pro následující Návrhovou část. Kromě tohoto hlavProgram rozvoje obce (PRO) je základním strate- ního významu však má analytická část ještě jeden,
gickým rozvojovým a plánovacím dokumentem, dle mého názoru neméně důležitý význam. Tím je
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Na zachycení podrobného stavu Březiny v roce 2015,
rozdíl od územního plánu (ÚP) však obce nema- což za několik desítek let bude mít nemalou histojí povinnost si tento dokument pořídit. To je však rickou (pro leckoho i nostalgickou) hodnotu.
škoda, protože právě v procesu vypracovávání PRO
si obecní zastupitelé společně s občany ujasní, ja- Návrhová část představuje nejprve dlouhodobou
kým směrem by se měla obec dále rozvíjet, a až v vizi a cíle, jakou bychom chtěli obec v roku 2030 mít,
další fázi by pak měl být vypracován ÚP vycházející a pak konkrétní opatření, která by k tomuto stavu
ze závěrů PRO. Nový ÚP však již byl schválen v roce měla vést (to však jen do horizontu 2020). Opatření
2014, i přes to se však zastupitelstvo usneslo nechat jsou rozděleny do 5 oblastí:
PRO vypracovat, abychom si alespoň dodatečně
řádně ujasnili směr dalšího rozvoje. Po přibližně roč-  Oprava/tvorba místních komunikací a chodníků
ní práci byl dokument hotov, veřejně projednán s  Podpora kultury a turismu v obci
občany (27. 11. 2015) a po zapracování připomínek  Rozvoj občanské vybavenosti
pak na posledním loňském zasedání (21. 12. 2015)  Vybudování nového středu obce
schválen. PRO je k nahlédnutí na obecním úřadu a  Udržitelný rozvoje obce
na webu obce v sekci Územní plánování. Za dobrou
práci na vypracování tohoto dokumentu bych rád Každá z těchto oblastí je pak rozdělena do řady
poděkoval Mgr. Milanu Skoupému z Masarykovy konkrétních aktivit, u každé je uvedena i její stručuniverzity, který celou akci expertně vedl, a z dalších ná charakteristika, předpokládané náklady, zodpozapojených pak hlavně Výboru pro životní prostředí vědná osoba atd. Aktivit je přibližně 40 a není zde
a rozvoj obce. Díky tomuto tzv. expertně-komunit- prostor je všechny vypsat, některé z nich jste si však
nímu způsobu zpracování se podařilo cenu hotové- mohli přečíst (mimo vlastní PRO) i v Brněnském deho dokumentu snížit z cca 90 na 30 tisíc Kč (odmě- níku dne 20. 1. 2016, kde byly aktuální rozvojové
na externistovi), kde polovinu této částky nám pak akce v Březině také představeny.
pokryla dotace JMK díky našemu zapojení do Místní
agendy 21. Takové snížení ceny však nebylo na úkor Závěrem stručného představení PRO bych ještě rád
kvality – ba naopak, což si lze ověřit porovnáním s uvedl, že každý rok bude prováděna kontrola soulaPRO srovnatelně velkých obcí na webu obcepro.cz. du plánovaných a realizovaných aktivit a dokument
bude případně aktualizován. Díky vypracování a
Co v PRO Březiny najdeme? V první tzv. Analytické schválení PRO jsme si tak nejen ujasnili a koncepčně
části je podrobně popsána naše obec, a to od pří- naplánovali další směr rozvoje obce, ale také nyní
rodních podmínek, demografické situace, infra- můžeme úspěšněji žádat o některé velké dotace na
struktury až po spolkovou činnost či názor občanů aktivity, které jsou v dokumentu uvedené. Aktuálna kvalitu života a další rozvoj. Tato část dokumentu, ně se jedná např. o dotace na místní komunikace či
společně s Urbanistickou studií obce (1997), Územ- chodníky.
- Michal Bittner ním plánem (2014) a dalšími koncepčními dokuSpolečenská rubrika
Poté, co nás v lednu letošního roku navždy opustila v nedožitých 105 letech paní Anna Hlaváčová, se
nejstarší občankou obce stala paní Růžena Sehnálková.
V prvním kvartále letošního roku oslavili nebo ještě oslaví svá životní jubilea tito občané. Gratulujeme
jim a přejeme pevné zdraví!
Oldřich Kuchynka
Anna Otrubová
Františka Nevoralová
Marie Hloušková

80 let					
80 let					
80 let					
85 let

Růžena Kozlová
Marie Ondráčková
Zdenka Hloušková

80 let
80 let
85 let
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 Blahopřání nejlepším čtenářům!

 Štěpánský ohňostroj 2015

Na slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje získala Obecní knihovna Březina„Ocenění za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických
a informačních služeb v obci a podporu kulturního
a společenského života“ za rok 2015. Moc si tohoto
uznání vážím, ale jsem si vědoma, že jakákoliv moje
snaha by vyšla na prázdno nebýt našich čtenářů.
Proto bych zde chtěla poděkovat těm nejvěrnějším.

Stejně jako v předchozích deseti letech jsme se
mohli i v roce 2015 potěšit hezkým Štěpánským ohňostrojem. Tuto třaskavou podívanou pro nás připravil pan střelmistr Pantůček, dramatický hudební
doprovod byl pod taktovkou DJ Toma, finance zajistila obec a celá akce by se samozřejmě neobešla bez
odborného dohledu otce březinských ohňostrojů
Petra Novohradského. A komu byla zima, mohl se
zahřát teplými ne/alkoholickými nápoji „od Ladi“.
Po několika úvodních větách a vánoční zdravici od
pana zastupitele se již naplno rozezněly reprobedny
a od křížku se začalo blýskat a lítat rachejtle. Po přibližně deseti minutách spektakulární podívané občané poděkovali střelmistrovi bouřlivým potleskem.
Kdo se chtěl bavit dále, tak si zašel do příjemně vytopené hasičky poslechnout a zatančit na melodie
„pro pamětníky“. Tato oldies after-párty se hasičům
vydařila, což byla příjemná tečka za tradičním březinským Štěpánským ohňostrojem.

Za rok 2015 se na prvním místě bezkonkurenčně
umístil pan Petr Bílek se svými 365 výpůjčkami. Je
nejen největším, ale i nejstarším čtenářem (ročník
1925) naší knihovny. Panu Bílkovi blahopřeji k jeho
životnímu elánu a naší knihovně ke čtenáři, kterého
nám mohou všechny knihovny závidět.
Na druhém a třetím místě jsou rodiny Trenknerova a
Šmídova s počtem výpůjček 213 a 212 knih. V tomto případě si moc vážím čtenářského nadšení celých
rodin, včetně dětí, ze kterých roste další generace
milovníků knih.
Na závěr uvedu pár údajů ze statistického výkazu
naší knihovny za rok 2015. Obecní knihovna Březina nabízí 128 evidovaným čtenářům 4060 knih,
celkově bylo za tento rok uskutečněno 3385 výpůjček. Veškerá statistická čísla naší knihovny mají každý rok stoupající tendenci. Vážím si toho o to víc, že
všeobecný trend čtenářské gramotnosti jde opačným směrem.
- Damaris Pospíšilová -
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- Michal Bittner -

 Vánoční jarmark v Březině
Během třetího adventního víkendu proběhl v Březině již čtvrtý ročník Vánočního jarmarku, který nám
připravilo Mateřské a dětské centrum Březínek ve
spolupráci s obecním úřadem Březina a to v prostorách místní sokolovny.
Ačkoliv předešlé ročníky nastavily vysokou laťku,
tak musím podotknout, že se i tento jarmark z mého
pohledu organizátora také povedl. V průběhu celé-

ho jarmarku probíhala tradičně také vánoční dílna, vozem. Jsme opravdu vděčni, s jakou laskavostí se
kde si mohli všichni příchozí vytvořit vánoční deko- potkáváme. Našli jsme podle nás ideální místo pro
raci dle vlastního přání.
lesní mateřskou školku. Místo je přístupné z hlavní silnice, hned u krásného lesa, na slunné louce a
Lidé ve stáncích nabízeli výrobky z proutí a kera- zároveň hned u vesnice. Kapacita školky je 15 dětí,
miky, koření, různé dekorační a dárkové předměty, což je hranice, pro to, aby se dvě doprovázející pekvětiny a mnoho dalšího. Celý tento jarmark pro- dagožky mohly každému dítěti dostatečně věnovoněla vůně čerstvé zabíjačky a nesměla chybět ani vat. Mezi naše základní principy patří respektující a
vůně medoviny či punče. Pokud Vám vánoční jar- individuální přístup, harmonický rozvoj osobnosti
dítěte, tzn. po stránce fyzické, psychické, mentálmark unikl, můžete se těšit na další ročník!
ní i sociální. Zastáváme názor, že nejdůležitější pro
- Jana Prokešová - zdravý rozvoj dítěte je zdravé a přirozené prostředí,
ve kterém se dítě pohybuje. To má podle nás z velké
 Lesní mateřská školka Dobroděj v Březině části tvořit příroda, přírodní materiály a hračky, vyrovnané osobnosti pedagogů, menší počet dětí ve
Možná jste si všimli, milí občané Březiny, že se na skupině a zdravá strava.
podzim na louce pod lesem objevil velký bílý stan,
zvaný jurta, a teepee. Ráda bych Vám v tomto člán- Jak probíhá běžný všední den? Ráno nám předají
rodiče děti mezi 8,00 – 8,15 hod na kraji lesa, přivítáku objasnila, k čemu jurta a teepee slouží.
me se ve společném kruhu písničkou a básničkami
Přibyly ale také smích a veselé štěbetání. Nechci a vydáme se na procházku do přírody. Během dopoVám vyprávět pohádku o Sedmi trpaslících, ale o ledne si najdeme vhodné místo na svačinku, kterou
naší školce Dobroděj a je pravda, že je to také tro- si děti nesou z domu a je tedy ta nejlepší – s láskou
připravena rodiči. Během putování v přírodě zažíváchu pohádka, ale skutečná!
me různá dobrodružství, objevujeme živý i neživý
Naše lesní mateřská školka funguje od roku 2012 a svět, hrajeme různé hry, jeden den v týdnu za námi
má dvě skupiny. Jedna funguje v nájmu v prosto- přichází hudebnice s akordeonem a to se pak les rorách Kaprálova mlýna u Ochozi a druhá od roku zezní písněmi a hudbou. Před polednem se vracíme
2014 po různých přesunech na konec zakotvila do jurty, kam nám oběd dováží místní restaurace
loni na krásném místě, v Březině. Březinští občané Devon. Jak píši výše, zdravá strava je jeden z pilířů
si lesní školku v místě přáli a jsou nám obrovskou naší školky. Spolu s rodiči jsme hledali vhodného
oporou, pomáhají s ledajakým vyřizováním i pro- dodavatele v nejširším okolí dle náročných kritérií
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a nakonec jsme našli tu nejlepší, přímo v Březině restauraci Devon. Ochotný personál nám vychází
vstříc a vaří nám speciální, zdravá a chutná jídla pro
děti, za což jim velmi děkujeme. Po obědě následuje klid dětí na lůžku se čtením pohádek. Odpoledne
pak patří malování a nejrůznějšímu tvoření, modelování, pečení dle tematického plánu; volné hře dětí
a nechybí samozřejmě ani odpolední svačinka. Rodiče si vyzvedávají děti mezi 16 – 16,30 hod.

ných dveří, na který jste již nyní srdečně zváni! Termín nebyl v době uzávěrky upřesněn, ale teď kdy si
článek čtete už je možná na našich stránkách nebo
si nás nejlépe přidejte na Facebooku (LMŠ Dobroděj) a on už se postará, aby Vám něco zajímavého
neuniklo.
Průběžně přijímáme děti (s možností okamžitého
nástupu). Docházka může být 0,5 den – 5 dnů v týdnu. Těšíme se na další děti!

S dětmi chodíme ven každý den a za každého počasí. K tomu, aby se děti za každého počasí cítily Více informací : www.lmsdobrodej.cz
příjemně, je zapotřebí dobrého oblečení a obuvi.
- Veronika Uzlová Syrová Aneb, jak se říká: „Neexistuje špatné počasí, ale jen
špatné oblečení.“ Děti jsou venku opravdu šťastné,
příroda a pohyb jim jen svědčí, jsou pak méně nemocné (Nyní v zimě máme téměř nulovou absenci.),
jsou otužilejší a odolnější, jak na těle, tak na duchu.
Zázemí školky se sestává z jurty a teepee, dále dětské kuchyňky, přístřešku na dřevo, suchého ekologického záchodu a dále přibude venkovní hliněná
pícka na chléb a herní prvky pro děti typu pískoviště, kamínkoviště, houpačka, klouzačka, závěsná
lana...

 Činnost Sokola v druhém pololetí 2015

A co to je vlastně ta jurta? Jurta je kruhový stan, je
ale tak důmyslný, že se v něm lze spokojeně přebývat za jakéhokoli venkovního počasí. Aby ne, vyvinuli ji pastevci v Mongolsku, kde vládnou kruté
zimy a silný vítr. Naše jurta je zcela nová, vyrobená
na podzim 2015 českou firmou a přizpůsobená na
naše podmínky. Má průměr 8 m, tzn. cca 50 m2,
což zaručuje pohodlný prostor. Její konstrukci tvoří borovicové dřevo a izolaci ovčí vlna, takže materiály jsou zcela přírodní. Má dvě prosklené dveře a
nádherné velké střešní kulaté okno, takže neustále
vidíme nebe nad sebou. Je vybavená klasicky jako
mateřská školka postýlkami, stolečky a židličkami,
hračkami, koberec na hraní, ale i kamínka na dřevo,
která jurtu vyhřívají na příjemnou teplotu. Kruhový
tvar je známý svým harmonizujícím účinkem, člověk se v ní jednoduše cítí příjemně. Odpočine si od
ostrých hran budov, přes ovčí vlnu slyší šumět stromy, nad hlavou má nebe, slunce a teplo mu vytváří
praskání ohně v kamnech.

I když už venku není ideální počasí, tak ani v této
části roku Sokol Březina nepřešel do zimního spánku a věnoval se spoustě aktivit. Na podzim proběhl
závěrečný turnaj v malé kopané, kde se Sokol umístil na 1. místě. Jako nejlepší střelec byl vyhlášený Roman Ondráček ml.
Začala také 1. část okresního přeboru hokeje, kde
jsou sokolové zatím na 2. místě, ve druhé části se
budeme snažit umístit co nejlépe. Zajímavostí tohoto turnaje je, že Březina je nejmenší obec, která se
okresního přeboru účastní.

Oddíl stolního tenisu, který má pravidelné tréninky
v hale sokolovny ve středu a v neděli v 19:00 se nyní
připravuje na soutěž v roce 2016/2017 za Sokol Březina, kam se hodlá přihlásit. V současné době hrají
dva naši hráči soutěž BREST v Brně. Zúčastnili jsme
se turnaje v Kanicích za účasti Bílovic, Líšně, Kuřimi
a domácích hráčů Kanic, kde Miroslav Drahovzal obNutno říci, že takové vybavení by si normálně les- sadil pěkné 3. místo. Mezi vánočními svátky proběhl
ní školka nemohla dovolit. Nám ale do začátku po- v sokolovně „Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro
mohly peníze z grantu. Z něj bylo přispěno na vět- amatéry“.
šinu vybavení a část peněz jsme museli vložit sami.
Ačkoli rozumíme zvědavosti, nemůžeme se v běž- V chladných měsících navštěvují sokolovnu pro výný den věnovat kolemjdoucím, kteří by to všechno cvik mladí hasiči a v dopoledních hodinách ji využíchtěli vysvětlit a vidět. Připravujeme ale den otevře- vá ZŠ/MŠ Březina. Sokolovna je k dispozici i široké
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veřejnosti a mohou se zde provozovat nejrůznější  Co se dělo u hasičů v roce 2015
sportovní aktivity, ať se jedná o tenis, nohejbal nebo
sálovou kopanou, a když počasí dovolí, je možné si Na začátek pár statistických údajů o SDH Březina. V
přijít zabruslit na kluziště.
roce 2015 bylo celkem 99 členů z toho mládež do 18
let 37 členů a 62 dospělých. V JSDHO (jednotka sboPokud si chcete protáhnout těla, probíhá každé ru dobrovolných hasičů obce) je momentálně v síle
pondělí v sokolovně cvičení aerobicku a v úterý si 16 členů a to velitel, velitel družstva, pět strojníků a
můžete přijít zacvičit na balonech, které je vhodné i devět hasičů. Jako každý rok je jednotka školena na
pro starší občany.
témata určená z HZS, která se neustále mění, a proto je potřeba provádět pravidelná školení. PeriodicPřed Vánoci proběhl Vánoční jarmark, kde jistě kého přezkoušení z odbornosti pro získání prodlouvšichni nasáli předvánoční atmosféru, ochutnali žení osvědčení se v roce 2015 zúčastnili 2 velitelé a 2
skvělý punč a mohli si nakoupit spoustu výrobků, ať strojníci. Zároveň nás v letošním roce čekají školení
se jednalo o vánoční ozdoby nebo chutné uzeniny. velitelů a strojníků ve školicím středisku Tišnov.
Konec roku jsme zakončili Silvestrovskou oslavou
v maskách na téma Western, a protože nám počasí Nový dopravní automobil
přálo, proběhl na ledové ploše i 3. ročník turnaje v Začátkem tohoto roku byl předán do výjezdu HZS
curlingu.
nový na míru vyrobený automobil Renault Master
- 9místný, označený jako DA 10 L1-MS. Dopravní
Samozřejmě myslíme i na zvelebení okolí areálu so- automobil umožňuje dálkovou dopravu vody za
kolovny, a proto byla dodělána zámková dlažba a až použití přenosné motorové stříkačky. Je vybaven
se nám oteplí, bude přistavena také nová pergola, úložným prostorem s úchytnými prvky určenými
abychom mohli v letních měsících využívat větší pro upevnění požárního příslušenství, které musí
plochu zahrádky.
splňovat mnoho předpisů a nařízení. Automobil byl
financován z krajské dotace, kterou se zastupitelV prvním kvartále roku 2016 chystáme turnaj v stvu přes zásadní komplikace podařilo uhájit, zbysofttenise, a bude také ukončena hokejová sezóna. tek ceny uhradily obec.
Z tradičních akcí nás čeká také pálení čarodejnic.
Informace ze zásahů
- Monika Bielčiková - V loňském roce jednotka zasahovala 10x na požáru, 8x na technické pomoci především se jednalo o
stromy přes silnici, dále byla 9x hlášena jiná činnost,
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2x jsme na žádost obce provedli čištění čerpadla na
čističce. Během roku jsme provedli opravu a údržbu techniky kde bylo odpracováno 148 hodin. Na
žádost starosty obce jsme v rámci cvičení pokáceli
smrk u obecního úřadu.
Informace o kulturní činnosti
Sbor se podílel na pořádání ostatků a plesu v KD
Bukovinka. Na tyto akce je zapotřebí spousta úsilí a
energie, která se nám vyplatí především díky oblibě
této akce u občanů nejen naší obce. Jaro jsme tradičně přivítali pálením čarodějnic u hasičky a hned
v květnu jsme se zúčastnili Hasičské pouti ve Křtinách. Podíleli jsme se také na oslavách výročí obce
především s chystáním a úklidem.

Okénko našich mladých hasičů
Nemůžu opomenout kolektiv mladých hasičů. Za
loňský rok odvedli pořádný kus práce, který skončil
velice úspěšně především pro kategorii mladších.
Umístili se na konečném 3. místě v okresu Blansko z
34 kolektivů. Absolvovali 21 závodů. Ani starší žáci,
kteří závodili 19krát nás nezklamali konečným 6.
místem v lize z 30 družstev.
A nakonec roku jsme přihlásili přípravku do uzlové
ligy, po dvou závodech jsou na 5. místě. Nelze než
konstatovat, že za těmito výsledky jsou hodiny a
hodiny potu odříkání ve formě volných víkendů věnovaným dětem. Mladí hasiči trénují zpravidla 2x
týdně.

Družstvo dospělých bylo na dvou závodech a zása- Pro děti děláme opravdu maximum a to i z pohledu
hová jednotka na Memoriálu Josefa Drbala v Ada- bezpečnosti a proto jsme museli zakoupit novější
mově.
bezpečnější dopravní prostředek, který využíváme
především na cesty na závody. Tímto chceme poděNa závěr roku proběhla povedená beseda se ško- kovat sponzorům, obci Březina za finanční příspěvláky a školkou na hasičce. Dětem se to moc líbilo a ky, bez kterých to nejde, rodičům, vedoucím a všem,
my slíbili, že tuto akci pro ZŠ zopakujeme i v létě. kteří se aktivně podílejí na chodu SDH.
Na Štěpánském ohňostroji jsme připravili občerstvení a po skončení jsme uspořádali Oldies Party na Více o nás na www.sdh-brezina.cz
hasičce.
Pokud Vám není práce, kterou pro děti a obec vykoCo nás čeká letos
náváme lhostejná a máte chuť přispět, tak byl v ledHned začátkem ledna proběhla Výroční valná hro- nu zřízen transparentní účet, kam můžete přispět na
mada sboru. Ostatková merenda se letos uskuteční zkvalitnění práce s mládeží. č.ú. 9008109001/5500
6. února 2016 a hned za týden 13. února 2016 si do- Martin Křivonožka volujeme všechny pozvat na Hasičskou tancovačku,
která se bude konat v KD Bukovinka. V následujícím
období plánujeme také další hasičské akce, o kterých Vás budeme informovat.
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 Zprávy z Klubu seniorů Březina
Senioři se v uplynulém roce scházeli 1x do měsíce. Jednak při kulturních akcích (divadlo – Polská
krev, divadlo v Ochozi – Donaha), při přednášce o
léčivých bylinách, nebo velmi poutavá cestopisná přednáška pana Švejnohy o Venezuele. Také se
snažili udělat něco pro zdraví vycházkou do přírody na jaře, v létě i na podzim. Náročnější akcí byl
celodenní výlet na Karlštejn a Křivoklát, který byl
nejen pro seniory.
Také na letošní rok 2016 se mohou senioři těšit. Věřím, že lednová přednáška MUDr. Matějovské bude
velmi zajímavá, stejně jako beseda se starostou
obce v únoru. V březnu navštívíme Dům přírody
Moravského krasu, který byl zřízen pod záštitou i
naší obce. Veškeré náklady na tuto akci hradí Obec
Březina. Chystáme celodenní zájezd do Bratislavy,
návštěvu Vyškova, vycházky do přírody, divadlo.
Veškeré akce připravuje organizační výbor KS ve
složení: Křížová, Nováková, Pospíšilová, Trávníčková, Walsbergerová.

Děkujeme obecnímu úřadu v čele se starostou obce,
který nám vždy ochotně vyjde vstříc. Velmi nás těší,
že se na seniory v Březině nezapomíná.
- Bohumila Trávníčková -

 Informace spolku PRO Březinu
V pátek 22. ledna 2016 proběhla členská schůze našeho spolku, která hodnotila uplynulý rok a rozhodovala o plánech na rok 2016. V roce 2015 proběhly
pod záštitou našeho spolku nebo ve spolupráci s
ostatními spolky v obci akce jako například Dětský
karneval, Pochováváni smrtky, Velikonoční a Vánoční dílna, burzy oblečení pro děti, Pohádkový les a zářijové Motokáry, drakiáda, světýlkový průvod či Mikulášská představení s nadílkou. Chtěli bychom zde
poděkovat za vaši hojnou účast a jsme velice rádi, že
děti odchází vždy nadšené!
Kromě jednorázových akcí spočívala činnost v roce
2015 především v aktivní účasti na společenském životě v Březině. Aktivně jsme se zúčastnili také oslav
výročí obce, Petra Vasilová je autorkou „Březinských
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her bez hranic“, které byly hlavní součástí oslav. Naši děti. Nebojte se a přidejte se k nám, děti to uvítají,
členové jako jednotlivci i za spolek úzce spolupraco- akce budou mít nové myšlenky a přinesou více závali s obecní knihovnou, pro filmové nadšence jsme bavy!
- Petra Vasilová spustili Filmový klub Březina, za což děkujeme našemu příznivci Tomáši Němcovi. Ve druhém pololetí
roku 2015 naše členka Martina Haničincová zorgaVýzva obecního úřadu
nizovala fungování kroužků při KROUŽKY.CZ, které
částečně naplňují volný čas dětí v Březině.
Vážení občané! V souvislosti s demolicí obecního úřadu si vás dovolujeme oslovit s žádostí o
Podstatnou úlohou ve fungování spolku je účast
poskytnutí fotografií obecního úřadu z dob mičtyř našich členů v zastupitelstvu obce. Úloha zanulých a při jakékoli události (budova samotná,
stupitelů obce z našich řad však nespočívá v hájení
oslavy, volby, opravy, atd.). Aktuální stav včetně
zájmů spolku, nýbrž a to v celém rozsahu činnosti,
interiéru máme řádně nafocený a uložíme také
hájení zájmů občanů obce Březina.
její plány, ale poskytnuté fotografie bychom
rádi zdigitalizovali a vytvořili obsáhlý archiv této
Děkujeme všem členům a příznivcům za účast a
budovy. Materiály případně doneste na obecní
podněty pro naše akce a budeme se na Vás těšit při
úřad, do týdne Vám bude vráceny.
našich dalších akcích. Stále hledáme také dobrovolníky z řad maminek a tatínků, babiček a dědečků,
Děkujeme!
kteří by se rádi účastnili příprav a vymýšlení akcí pro

Komerční inzerce

Vaše realitní makléřka
pro tuto oblast

poskytuji kompletní realitní služby
zprostředkování koupě, prodeje, pronájmy, hypotéky
zajištění zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti

Lada Zdražílková
RE/MAX 100 Port, Panská 2, Brno
mobil: +420 733 691 210
e-mail: lada.zdrazilkova@re-max.cz
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