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Březinský

ZPRAVODAJ
 Vážení občané,

položeny dvě vrstvy živičného povrchu, které by
měly zaručit dlouhou životnost rekonstruovaných
do rukou se Vám dostává další zpravodaj naší obce. cest. Pravda… při vlastní realizaci vnikaly různé přeNovinek je v naší obci více než dost, maximálně se kážky, kdy musela obec a také občané Březiny hleVás snažíme informovat na stránkách obce a obec- dat různá kompromisní řešení, ale ve většině přípaním profilu na sociální sítí Facebook, kde s námi dů se řešení našlo a my dodatečně všem, kteří vyšli
navíc můžeme diskutovat. Všichni však internet ne- obci vstříc, děkujeme.
využívají a přeci jen zpravodaj obce má větší obsaPrvní opravená komunikace již pár měsíců slouží
hovou hodnotu.
svému účelu. Jelikož v této oblasti bydlím, můžu poV tomto čísle najdete informace o již probíhající tvrdit, že nový povrch jednoznačně snížil hlučnost
rekonstrukci místních komunikací, o kabelizaci níz- a naprosto minimalizoval prašnost. O pozitivním
kého napětí a s tím související obnovou veřejného vlivu na technický stav osobních automobilů, nebo
osvětlení, o projektu přestavby hasičské zbrojnice a kočárků maminek ani nemluvím. Negativní vliv je
odbahnění místního rybníka. Prostor byl dán tradič- pouze jeden, a tím je zvýšená rychlost. Naprostá
ně také spolkům a nově do našeho zpravodaje bude většina řidičů a cyklistů ví, že jedou po obecní cespřispívat i Základní a mateřská škola Březina.
tě, nikoli po dálnici a svoji rychlost upraví tak, jak je
Ve čtvrtek 5. května pak na obecní úřad dorazi- potřeba. Bohužel se najdou i tací, kteří si myslí opak
la zpráva, na kterou čeká celá obce. Byla vypsána a rychlosti projíždějících se vozidel tak někdy hodveřejná zakázka na opravu průtahu obcí a zatrub- ně překvapí. Bude tedy pravděpodobně nutné tyto
nění Ochozského potoka. Je to poslední krok před řidiče zpomalit a to pomocí nějakých dovolených
samotným zahájením rekonstrukce, která by moh- prostředků jako jsou například příčné prahy. Ty sice
la být, pokud vše půjde dobře (a nic nenasvědčuje otráví všechny řidiče, ale rychlíky to zpomalí.
opaku), zahájena na začátku letošních prázdnin.
Nyní tedy firma Strabag pracuje na druhé etapě. Ta

Přeji Vám příjemně strávené chvíle při čtení našeho bude probíhat již pro všechny ostatní obecní cesty společně. Jako první je příprava povrchů včetně
obecního zpravodaje.
nutných výkopových prací (většinou spojených s
- Martin Habáň - odvodem vody, která by se jinak dostala na nový
asfaltový povrch) , po jejich dokončení bude teprve
probíhat pokládka asfaltového povrchu. Je logic Rekonstrukce komunikací – etapa 2
ké, že nejdelší čas zaberou práce přípravné, vlastní
A už je to tady zase. V době vzniku tohoto příspěvku položení asfaltového povrchu zabere již jen několik
se opět rozbíhají práce na opravě místních komuni- málo dní.
kací. Společnost Strabag je opět v akci. Jak jistě víte,
již vloni na podzim se podařilo vyhlásit výběrové ří- V případě, že do hry nevstoupí nějak významné
zení na dodavatele prací a jejím vítězem se stala fir- zhoršení počasí, lze předpokládat, že práce na obecma Strabag. Vznikla dohoda o zahájení prací (ještě v ních cestách budou ukončeny koncem května.
říjnu), i když bylo jasné, že se celé dílo do konce roku Na závěr mi dovolte poprosit vás – občany Březiny
dokončit nestačí. Přesto se alespoň podařila první – o trpělivost a vstřícný postoj při řešení různých
část díla a tou byla rekonstrukce obecní cesty k far- problematických situací, které se určitě při takto
mě NOE. Práce probíhaly dle dohody. Povrch, který rozsáhlé akci vyskytnou. Předem všem za celé zabyl léty používání většinou dokonale zhutněn, se stupitelstvo děkuji.
pouze urovnal a na takto připravený podklad byly
- Ladislav Potrusil -
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 Rybník
Představuji si náves s novým úřadem, za úřadem
vylepšené dětské hřiště, opravenou hasičku, kapli a
rybník, na kterém se v zimě bruslí. Vylepšit rybník se
zdá být celkem jednoduché, stačilo by vybagrovat
bahno ze dna, k rybníku dát dvě lavičky a hotovo.
Bohužel tak jednoduché to v Březině není.
Bahno v rybníce obsahuje škodlivé látky, odborně
polycyklické aromatické uhlovodíky jako benzen a
anthracen, vznikly při nedokonalém spalování a do
potoka a rybníka se dostaly z popela. Samy nezmizí,
jediný způsob jak se jich zbavit, je vyvézt bahno na
skládku. Kromě bahna je problém také stav výpusti
a nátoku do rybníka, ty se musí udělat nové.
Jak to celé udělat? Na začátku června se rybník vypustí, bahno by mělo co nejvíce vyschnout, protože
čím je sušší, tím je jeho hustota nižší, tzn. že daný
objem bahna v rybníce by méně vážil a jeho uskladnění na skládku by stálo méně peněz. V rybníce je
tolik bahna, že ho bude muset odvést 60 nákladních
vozů Tatra. V lepším případě by se to bahno dalo vyvést třeba na pole, ale bahno z našeho rybníka je
nebezpečný odpad a tak za každou tunu obec zaplatí 1000Kč na skládce nebezpečných odpadů.
Vybagrování, odvezení a uložení bahna na skládce
bude stát asi 1,5 milionu korun. S touto částku se
bohužel nedá moc udělat ani ve výběrovém řízení,
protože s poplatkem za uložení bahna na skládce
nehneme. Můžeme se snažit bahno maximálně vysušit, aby méně vážilo.
Nová vpusť a výpusť budou stát asi půl milionu korun, tyto náklady bychom chtěli snížit ve výběrovém
řízení. Celá akce by se měla rozběhnout na jaře příštího roku. Žádáme o dotaci na odbahnění, ale ta nebude víc jak půl milionu korun. Zastupitelstvo obce
zatím nerozhodlo, jestli by se odbahnění a oprava
rybníka realizovala, kdyby obec nedostala dotaci.
- Martina Burjanová -

 Odpadové hospodářství naší obce
Jak jsme na tom s tříděním odpadu?
Na začátku března se, jako každoročně, zastavil na
obecním úřadě zástupce společnosti EKO-KOM
s.r.o., která má v České republice na starosti tříděné
odpady. Přiznám, že jsem se trochu výsledků obával, protože předešlé roky nebyly nikdy příliš pozitivně komentovány. Obec Březina byla dlouhodobě
pod celostátním průměrem v množství vytříděného
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odpadu na občana. Ten je cca 40 kg/rok, v Březině
se vytřídilo cca 30 kg/rok. Od začátku našeho volebního období však na snahu zlepšit třídění odpadu
klademe velký důraz. A vyplatilo se! Za rok 2015
jsme totiž v Březině vytřídili skoro 54 kg na osobu,
což je obrovský nárůst a dle regionálního manažera
EKO-KOMu fantastický výsledek. Výsledek je tedy
jasný, ale jaká je příčina? Hodně pomohl vznik dvou
nových míst pro nádoby na tříděný odpad Pod kapličkou a u odbočky na Lhotky a tím snížení docházkové vzdálenosti s odpadem ke sběrným nádobám.
Byla také provedena změna pravidelnosti svozů, kdy
se již nevyváží jednou za 14 dní, ale každý týden (v
obchodě jsem nedávno slyšel vzpomínky na doby,
kdy nádoby pravidelně přetékaly odpadem a jsem
rád, že tomu tak už není) a věříme, že naše kampaň
mezi Vámi občany také přináší své ovoce. Poslední
součástí kampaně jsou nové sady tašek na tříděný
odpad, o kterých píšu níže a věřím, že na podzim
dorazí do obce i kompostéry na bioodpad získané
na dotační titul OPŽP. Vážení občané, děkuji i Vám
za tyto výborné výsledky a žádám vás, ať ve třídění
nepolevujete, protože jen díky ziskům z tříděného
odpadu jsme schopni zajistit stále stejnou cenu za
svoz komunálního odpadu. Bez třídění by roční poplatek za komunální odpad nebyl 500 Kč, ale minimálně 700 Kč. A to se přeci už vyplatí!
Domácí kompostéry
Ptáte se nás, kdy začneme rozdávat kompostéry na
bioodpad, ke kterým jsme dělali anketu v roce 2015.
Celá tato akce se posunula z důvodu odložení výzvy
Operačního programu životní prostředí (OPŽP) a to
z původně plánovaného února 2016 na srpen 2016.
Obec Březina má ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras sečteny potřebné počty
kompostérů, vybrán obecní štěpkovač a připraveny
všechny potřebné dokumenty k žádosti o dotaci.
Jakmile bude vypsána výzva OPŽP, ihned žádost
podáme. Pokud bude úspěšná, v což pevně věříme, protože žádost podáváme jako spolek 16 obcí
a tato spolupráce je podobě hodnocena, proběhne
výběrové řízení na dodavatele kompostérů a jejich
následné dodání občanům. Dle rychlosti rozhodnutí řídícího orgánu OPŽP by mohly být kompostéry
dodány někdy na podzim 2016.
S kompostéry souvisí i problematika likvidace
bioodpadů v naší obci. Po obci je dneska rozmístěno 10 nádob na tento typ odpadu, vyváží se 2x týdně (pondělí, čtvrtek), což je nadstandard (většinou
se sváží v obcích týdně, někde i jednou za 14 dní). To
co do těchto nádob dát je možné si přečíst přímo na

těchto nádobách, a také na internetu či v brožurách
o třídění odpadu. Bohužel se nám stále objevují v
nádobách velké kusy dřev a větví (ty je ideální nastříhat na cca 20 cm délku), velké množství cenné
hlíny, mnohdy i zbytky z kuchyně živočisného původu, které do těchto nádob rozhodně nepatří! Co
se týče trávy a další materiálu z vašich zahrad, dají
se bez problémů kompostovat a věříme, že domácí
kompostéry pomohou snížit množství bioodpadu z
naší obce, kterého minulý rok bylo přes 60 tun! Náklady na svoz bioodpadu zvyšují platby za komunální odpad, jen za rok 2015 obec za tento typ odpadu
zaplatila skoro 70tis. Kč (tj. skoro 75 Kč na občana).
Tašky na tříděný odpad
Stejně jako minulý rok jsme požádali společnost
EKO-KOM o sady tašek na tříděný odpad. A tento
rok jsme byli úspěšní a získali jsme dotaci 86.000 Kč!
Jedna sada se běžně prodává za 255 Kč, obec Březina zaplatí jen 40 Kč a občanům tyto tašky rozdá zcela zdarma. Věříme, že tak podpoříme naše občany v
ještě lepším třídění odpadu. Praktické plastové tašky tří barev se dají navzájem spojit suchým zipem.
Lidé tak mohou doma odpad třídit přímo do těchto
tašek a pak jejich obsah jen vysypat do kontejneru
stejné barvy. Tašky jsou opakovaně použitelné i výborně uskladnitelné. Sadu tří tašek na třídění (papír,
plast, sklo) si je možné stále vyzvednout, nakoupili
jsme počet tašek, který odpovídá počtu domů v naší
obci, takže opravdu na každého se dostane, stačí si
zajít na úřad.

 Informace o stavu projektu „hasička“
Vážení občané, dovolte mi abych Vás informoval o
stavu projektu, o který jsem se dobrovolně s Alešem
Bučkem přihlásil, a tím je rekonstrukce naší hasičské
zbrojnice. V minulosti bylo naprojektováno několik
variant rekonstrukce, vždy však zůstalo jen u papírové podoby, kterou však tentokráte, jak doufám změníme v realitu. Nyní jsme ve fázi hotového projektu
pro stavební řízení s tím, že dokončujeme projekt
instalací a začínáme pracovat na dokladové složce
pro stavební povolení.
Cílem je mít v přízemí finální důstojné zázemí pro
zásahovou jednotku obce, která je přímo podřízena
obci a má za úkol chránit majetek občanů a zasahovat při požárech, technické pomoci, přírodních katastrofách atd. Součástí projektu je rozšíření objektu
o funkční garáž pro „vysněné“ nové hasičské auto,
popř. mladší alternativu současné Tatry, rok výroby
1976. Celý projekt v přízemí podléhá normě ČSN 73
5710, kterou je nutné se pro čerpání dotace řídit,
proto jsou řešeny pro laika možná až nesmyslné požadavky. V 1.NP se snažíme opět vyhovět zmíněné
normě, zde budeme mít zázemí především pro naše
mladé hasiče a další spolky v obci. Veškeré etapy
stavby budou prováděny podle získaných prostředků z dotačních titulů, na které budeme vyřizovat
žádosti. Jako první jsme požádali dotaci z Jihomoravského kraje pro podporu jednotek dobrovolných
hasičů a známe již také výsledek, kdy jsme získali
krásných 300 tis.

- Martin Habáň -
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Před cca týdnem byla podána žádost z integrovaného zásahového systému, kde lze žádat příspěvek
až do výše 4,5 mil. Snažíme se i v tomto dotačním
titulu získat maximum. Výsledek bude znám někdy
v červnu tohoto roku, o výsledku Vás budeme informovat v dalším obecním zpravodaji. Též Vám představujeme jednu vizualizaci projektu. Držte nám
tedy palce, abychom získali maximum prostředků z
dotačních titulů, a tak co nejméně zatěžovali obecní
rozpočet.
- Martin Křivonožka, Aleš Buček -

 Krátké zprávy z obce
Obnovená tradice vítání občánků

ky dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
byla určena dotace v celkové výši 49,935 milionu korun. Podpora byla přiznána celkem 306 projektům,
průměrná výše dotace je tedy cca 163tis. Kč. Obec
Březina si z tohoto ukrojí dotaci 300.000 Kč, které
získala na zahájení oprav hasičské zbrojnice! Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci, stavební
práce (I. etapu) je potřeba dokončit do konce roku
2016.
Obec byla úspěšná také v další dotační žádosti, tentokráte jsme v rámci Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2016 získali 200.000
Kč, tedy maximální výši dotace a to na výstavbu nového obecního úřadu. S jeho výstavbou započneme
ihned po změně územního plánu č. 1, předpokládanou na konec června tohoto roku.

Zastupitelstvo se rozhodlo obnovit tradici akce „Vítání občánků“. Na popud starosty obce a pod jeho
vedením se sešel Kulturní a školský výbor zastupitelstva, který vše projednal. První vítání občánků
jsme uspořádali v sobotu 7. května 2016 a zúčastnilo se všech 21 pozvaných občánků narozených
mezi lednem 2015 až březnem 2016, jejich rodičů
a příbuzných. V restauraci Devon, kde nám bylo
umožněno využít krásného reprezentativního prostředí, tak nezbylo jediné místo na sezení a velká
část hostů ještě stála. Věříme, že tato pěkná tradice
s obnovením zápisů do pamětní knihy, kterou jsme A ještě jeden úspěch. Jihomoravský kraj nám v rámpro tuto příležitost objednali, byla občany uvítána. ci programu „Zdravé obce, města, mikroregiony
JMK - ZOMM 2016“ přidělil dotaci ve výši 12.870 Kč
Obec ušetří na elektrické energii
na projekt, který jsme nazvali „Rok obecního lesa“.
Díky nákupu elektrické energie pro obec (budovy Jeho cílem je zlepšení situace v našem obecním lese
obce, vodárenská zařízení, čistička odpadních vod, - Občině.
veřejné osvětlení, škola) na komoditní burze, se
nám podařilo dosáhnout pro roky 2017 a 2018 vý- Sousedské ochutnávání
znamných úspor. V těchto letech budeme platit za Srdečně zveme na Sousedské ochutnávání v soboelektrickou energii o více než 39% méně než v sou- tu 21. května od 14 hod. Smyslem akce je ochutnat
časnosti, obec tak ročně ušetří skoro 90 tis. Kč!
sladké i slané dobroty, které umí udělat lidé v Březině a popovídat si u toho se sousedy. Proto hledáme
Nová technologie sledování vody na vodojemu
ty, kteří něco napečou a třeba se i podělí o recept.
Udělali jsme další krok k zabezpečení strategických Dostanou za to 100 Kč jako příspěvek na suroviny.
dodávek vody pro občany. Na vodojemu je nově K sousedskému ochutnávání bude hrát hudba a běnainstalována technologie, která hlídá stavy vody a hem celého dne budou řezbáři sochat nové sochy z
výsledky přenáší do online podoby, v případě po- lip, které byly pokáceny u pomníku obětem 1. svěklesu vodní hladiny ve vodojemu budeme ihned tové války.
informováni a můžeme tak maximálně předcházet
odstávkám vody kvůli poruchám. Toto řešení přinese i větší klid vedení obce a zaměstnancům, kteří  Vodovod a kanalizace v naší obci
jsou za vodovod odpovědní.
Vodovod Březina byl vybudován v 90. letech v rámKrajské dotace
ci akce Z. Skládá se z vrtu v lesích mezi Březinou a
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo tři Babicemi, přívodního potrubí, vodojemu o kapacitě
dotace (ze čtyř podaných) pro naši obce. Pro jednot- 300 m3 a rozvodného vodovodu po obci. Samotný
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vrt je z technického hlediska velmi zajímavý, je hluboký 150 m, čerpadlo je ponořeno v hloubce 116 m
a zasahuje do jezírka podzemní krasové vody vynikající kvality, bez jakéhokoliv znečištění, s velkou rezervou splňující veškeré parametry pro kojeneckou
vodu a navíc bohaté na minerály, zejména vápník.
Nicméně každá věc i své stinné stránky, a ačkoliv je
obsah minerálů výborný pro zdraví, důsledkem je
vysoká tvrdost vody s následkem zanášení domácích spotřebičů a rozvodů vodním kamenem. Toto
v globálním hledisku nelze řešit (náklady eventuální změkčovací jednotky pro celou obec by měly za
následek několikanásobné zvýšení ceny za vodné),
proto je řešení na každé domácnosti. Kvalita pitné
vody je měřena akreditovanou laboratoří každé 2
měsíce, výsledky analýz zveřejňujeme na internetových stránkách obce a jsou zasílány hygienické stanici v Blansku. Zdraví obyvatelstva je tak pod pečlivým dozorem.
Pitná voda ve vodojemu je podle předpisů upravována chlorováním, přičemž se snažíme učinit kompromis mezi dvěma navzájem neslučitelnými věcmi
- zajistit účinný obsah chloru jako prevenci růstu mikroorganismů a tím zabránit epidemiím, a zároveň
dávkovat chlór v tak nízkém množství, aby z vody
nebyl cítit. Zda se nám to daří, ponecháme na vašem názoru.
Čistička odpadních vod a kanalizační systém byly
vybudovány v několika etapách již v 21. století. Kanalizační systém je oddělený, splaškový, a neměla
by se do něj dostat dešťová voda. Praxe je odlišná,
při deštích přitéká na čistírnu množství balastních
vod, což nám působí problémy. Proto bych rád na
občany apeloval a požádal je o kontrolu a odstranění všech eventuálních přívodů srážkové vody do
splaškové kanalizace. Provoz kanalizace se řídí kanalizačním řádem, který je uveden na internetových
stránkách obce, a který je nutné dodržovat. Zejména je třeba si uvědomit, že před čistírnou je vlivem
nevhodně zpracovaného projektu umístěna čerpací
jímka s čerpadly, které veškerou přitékající odpadní
vodu přečerpávají do čistírny. V případě, že někdo
do kanalizace vypustí látky, které do ní nepatří (hadry, vlhčené tkané ubrousky, hygienické potřeby a
jiné pevné částice), dochází k ucpání čerpadel a tyto
musí být pracovníky obce ručně čištěny. Věřte mi,
je to práce, kterou by si měl každý zkusit před tím,
než takové nežádoucí objekty do kanalizace vypustí. Navíc dochází k poškození čerpadel, náklady na
jejichž opravy se promítají v nákladech na provoz
ČOV.

Samostatnou kapitolou je vodné a stočné, které zastupitelstvo obce každoročně schvaluje. Na výpočet vodného a stočného se vztahuje nařízení vlády,
které určuje, jaké položky jsou v něm zahrnuty. Je
třeba si uvědomit, že jsme malá obec a provoz vodovodu a kanalizace musíme uhradit ze svého rozpočtu, a to včetně fondu oprav pro případ poruch.
V posledních letech dochází ke zvyšování stočného
v řádech procent, tento nárůst je zapříčiněn požadavkem Státního fondu životního prostředí, který je
správcem dotace, která na kanalizaci byla poskytnuta, a v jejichž podmínkách je, že provoz kanalizace
a ČOV musí být samostatně ekonomicky udržitelný.
Snažíme se proto, aby náklady stokové sítě byly co
nejmenší, a v tom nám občané mohou pomoci důsledným dodržováním kanalizačního řádu, zejména
nevypouštěním nepatřičných látek do kanalizace
jak bylo zmíněno už výše.
Snažme se společným úsilím udržet stávající stav,
kdy provozovatelem vodovodu a kanalizace zůstane obec. V případě neúměrných nákladů na opravy,
způsobených poškozením vodovodního řadu při
stavebních pracích, provozem těžké techniky nad
vodovodními přípojkami, jejich neodbornou instalací a jinými stavy, kdy dochází k úniku pitné vody
z vodovodu, bude nutné předat provozování vodovodu profesionální vodohospodářské společnosti,
vybavené pro takové opravy potřebnou technikou.
Toto bude mít za následek zvýšení vodného, jak je
to skutečností v některých okolních obcích, které
provozování vodohospodářské infrastruktury profesionální vodohospodářské společnosti předaly.
- Petr Vobejda -

 Obnova veřejného osvětlení a kabelizace
sítí v obci
Mnozí z vás, kteří cestujete a navštěvujete kouty
naší republiky, znáte obce, kde nejsou žádné sloupy
a kabely jsou uloženy v zemi. Obce jsou vzdušnější,
nejsou svázané kabely a vypadají lépe. A brzy se tohoto dočká i naše obec.
Na podzim 2014 společnost E.ON zadala veřejnou
zakázku vyprojektování kabelizace části Proseč.
Obec toho využila a spustila vlastní projekční práce na obnově veřejného osvětlení a po jednáních
přesvědčila také společnost Česká telekomunikační
infrastruktura (CETIN) ke kabelizaci telekomunikační sítě. Během druhé poloviny roku 2015 se pak sháněly nutné souhlasy od úřadů, s občany se vyjednávalo o kabelizaci na jejich pozemcích, a protože vše
5

dopadlo úspěšně, bylo na začátku roku vydáno rozhodnutí o stavbě. Obec následně vyhlásila výběrové
řízení malého rozsahu na obnovu veřejného osvětlení. Z něj vyšla jako vítěz společnost Energie Direct
s.r.o., která práce provede společně s Energetikou
Boskovice s.r.o. odpovědnou za kabelizaci nízkého
napětí a společností Vegacom s.r.o. odpovědnou za
kabelizaci telekomunikačního vedení.

lizace neproběhne úplně v celé obci, například v
Podsedkách neproběhne z technických důvodu
(kabely již není kam do země uložit). Věříme, že do
školních prázdnin bude připraven projekt a opět začneme vyřizovat potřebné souhlasy. Zde bych chtěl
požádat občany o maximální vstřícnost k projektantům, protože jen pokud stihneme v relativně krátké
době vše odevzdat na stavební úřad, tak budeme
moci zahájit kabelizaci již v roce 2017 a tím pádem
Uzavřené dohody stanovují začátek prací na začátek následně stavět i chodníky. Bez kabelizace totiž bučervna 2016, je možné, že společnost Energie Direct deme nuceni projekt výstavby chodníků, mimo Pros.r.o. si výkopy začne připravovat již o cca týden dří- seč, kde již bude vše připraveno, zastavit.
ve. Všechny kabely budou uloženy do společného
výkopu, což byla podmínka naší obce pro realizaci Dovolím si ještě jednu malou poznámku. Pokud
kabelizace, v krátkém úseku směr Vojtíšky za trans- plánujete obnovu fasády vašeho domu, počkejte
formátorem a v úseku Enapo až Lípa svobody pak prosím minimálně do návštěvy našeho projektanta,
bude samostatně pokračovat kabelizace telekomu- pana Pavla Tótha, který s Vámi probere možnosti, jak
nikační sítě. Všechny práce mají být dle smluv ukon- rekonstrukci provést, aby následné práce na připočeny do konce září 2016, takže jejich největší část jení vašeho domu byly co nejjednodušší.
zasáhne především prázdninové období. Jak přesně
- Martin Habáň budou práce probíhat je na dohodě zainteresovaných stran, první jednání na obecním úřadě již proběhlo a spokojenost s připraveným projektem byla  Informace z farnosti
vyjádřena na všech stranách.
Dovoluji si seznámit Vás s programem v tomto roce
S kabelizací obce chceme pokračovat, a proto sta- v našem kostele Panny Marie matky církve v Břerosta obce loboval u společnosti E.ON ohledně zině. Fatimská setkání začínají v květnu – do října
termínu. Původně se jednalo o termínu 2018, ale vždy každého 13. dne v měsíci. Mše svatá každou
podařilo se dohodnout rok 2017. De facto ihned středu v 18hod. Poslední neděli v dubnu byla mše
se začalo pracovat na projektu kabelizace nízkého svatá, při které vzpomínáme na velký požár Březiny
napětí, telekomunikační sítě a obnově veřejného a Proseče. V letošním roce je to již 115 let.
osvětlení ve zbytku obce. Již dnes víme, že kabeVážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního
zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na
kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí. I ve Vaší obci realizujeme nyní rozsáhlou investiční akci v hodnotě 8 mil. Kč, která se týká obnovy sítě nízkého napětí.
Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické
energie do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou
investiční akci nezbytné. O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední
desce. Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie
kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 případně webové stránky www.eon-distribuce.cz.
Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.
S pozdravem E.ON Česká republika, s.r.o.
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dotace nebyla vůbec jednoduchá svědčí její návod,
který čítal 40 stran! A pak také vyjádření úřednice
Státního zemědělského intervenčního fondu v Blansku, kam jsem jel žádost podat. Doslova řekla, že
žádostí o dotaci se moc nesešlo, protože nejsou asi
blbuvzdorné a ona sama neví, jestli je naše žádost
v pořádku, prý to snad posoudí Praha, i když si také
není jistá, protože tam prý sami neví. Tak uvidíme,
jestli se na nás usměje štěstí a získáme na opravu
naší památky finance ze státních fondů. Každopádně rekonstrukce kostela je, také díky pomoci Aleše
Bučka, již provedena a věřím, že tato rekonstrukce
- Božena Neužilová, Alena Poláková ukončí trápení ohledně vlhkosti.

Již v loňském roce jsme oslovili několik firem na
odvodnění kostela. K tomuto jednání byli pozváni
např. Ing. architekt Ladislav Müller – stavitel našeho kostela, PhDr. Karel Rechtlík a Mons. Jan Peňáz.
Chtěli bychom poděkovat panu starostovi naší obce
za pomoc a vyřízení žádosti o státní příspěvek. Výkopové práce začaly v dubnu - jak se říká práce hodně „jako na kostele“. Věřím, že se nám dílo podaří,
pač chlapci jsou opravdu zkušení. Vám všem, kteří
jste se podíleli na této opravě patří to srdečné moravské zaplať Pán Bůh ta všechno.

- Martin Habáň -

 Rekonstrukce kostela Panny Marie
Během roku 2015 se aktivně začala řešit potřeba rekonstrukce našeho místního kostela. Díky ne ideálně provedeným pracím při jeho stavbě totiž začalo
docházet ke vzlínání vlhkosti do samotné budovy a
pochozí chodníček kolem kostela se propadal. Paní
Božena Neužilová se pustila se vší silou do hledání
firmy, která by práci odvedla, a na úřadě se hledala
možnost získat dotační titul pro tuto opravu. Obojí
se povedlo. Byla oslovena skupina zručných a věkem
prověřených pánů z Rudic a okolí, kteří mají zkušenosti s tímto typem rekonstrukcí a na konci roku
2015 byl Ministerstvem zemědělství vypsán dotační titul „Obnova venkovských staveb a památek“ v
rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Majitelem kostela a okolních pozemků je farnost Křtiny,
takže dotaci musela být podána touto institucí. S
monsignorem Peňázem a paní Neužilovou jsme se
dohodli, že pro farnost tento dotační titul zpracuji
a zajistím si všechny potřebné podklady. O tom, že

 Akce spolku PRO Březinu
Karneval s Mimoni
V sobotu 20. února 2016 připravili členové spolku
PRO Březinu a mladí dobrovolníci tradiční dětský
maškarní karneval. Letos jím děti provedli Mimoni,
roztomilý žlutí človíčci, které můžete znát z filmů Já
padouch a Mimoni. Karneval byl zahájen jejich originální písní a scénkou Banana song. Dále se střídali
taneční a hravé soutěže odměňované malými sladkostmi. Děti plnily válce „sněhem“, závodily ve štafetě s předáváním obřích banánů, vysávaly lentilky a
skákaly jako klokani. Tančily s nafouknutými balónky, banány a míči, hledali kolem sebe různé barvy.
Přivítali jsme více než 80 dětí s jejich rodiči, prarodiči
a dalšími členy rodiny. Všichni jsme si myslím užili
výborné zábavy a soutěží a děti si domů odnesly
také malé překvapení.
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Jarní bazar oblečení a hraček
V polovině března proběhl již tradiční bazar dětského oblečení a potřeb. Poprvé se konal ve škole, kde
bylo lepší prostředí než na starém obecním úřadě.
Prodávajících bylo méně než obvykle, stejně tak
tržba byla nižší. Přemýšlely jsme proč. Velký úspěch
však měly dětské knížky, třeba by příště bylo dobré
prodávat také víc knížek a hraček. Pokud byste měly
tipy, co a jak změnit, dejte nám vědět.

Nakonec bylo ozdobeno (viz tajenka) – smrková
větvička s mašličkami. Spokojení, dobře naladění
dospělí i děti je přinesli zpět do dědiny.
Velikonoční dílna

Ve čtvrtek 17. března 2016 se v ZŠ Březina sešlo kolem 40 lidí, aby si vyrobili různé velikonoční dekorace, které připravily Saša Bittnerová a Radka Fleková,
nová paní učitelka a družinářka. Děti se také učily
plést pomlázky z osmi prutů. Spokojenost účastníků
i organizátorů byla veliká, atmosféra příjemná a kreVynášení zimy
ativní. Přispěla k tomu i skutečnost, že prostory druV neděli 13. března se v 10h vydal od Sokolovny žiny byly velmi vyhovující. Vybraných 380 Kč bude
průvod odnášející Zimu ze vsi za zpěvu tradičních použito na nákup dalších výtvarných pomůcek ve
písniček. Vynášení smrti a vítání jara je západoslo- školní družině.
vanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry.
- Vlaďka Dudová Jeho ústředním prvkem je slaměná figura oblečená
v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako
například (viz tajenka), Morena, Marzana, Mařena,
Smrt, Smrtka nebo Smrtholka. Tento rituál se koná  Okénko mladých hasičů a zásahové
jednotky obce Březina
obvykle na tzv. Smrtnou neděli, tj. 5. v době postní,
někdy také o neděli Družebné (4. postní) nebo Květ- Náš kolektiv mladých hasičů se bude stejně jako v
né (6. postní). Počasí bylo sice ještě chladné, ale již minulých letech hlavně soustředit na soutěže zařas nádechem jara. Celkem se sešlo asi 30 účastníků, zené do Okresní ligy mládeže okresu Blansku. Letošmnozí si nesli své malé osobní figurky již z domu, ní liga se skládá z 23 bodovaných soutěží.
ostatní si je mohli vyrobit na Kozíně, kde je pak spálili na ohni. Děti pak hledaly poklad velikonočního 1. kolo se konalo 12. 3. 2016 v Sychotíně, kde se
zajíčka – pro změnu anglosaský velikonoční zvyk – soutěžilo v uzlování. Mladší žáci obsadili v základní
části 7. místo. Ve vyřazovací části soutěže prohráli až
čokoládové ovečky, kuřátka, vajíčka i zajíčky.
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ve finále a tak obsadili konečné 2. místo. Starší žáci
v základní části zvítězili. V semifinále vyřazovacího
pavouka bohužel prohráli a tak na ně zbyl pouze boj
o 3. místo, kde předvedli nejrychlejší čas celé soutěže a ze soutěže si odvezli pohár za 3. místo. V soutěži
jednotlivců se v kategorii mladších žáků na nejvyšší pozici umístila Kristýna Manová. Pavel Němeček
skončil 4. a Martin Šlegl na 5. místě. Mezi staršími se
Adéla Mikulová umístila na 5.místě a Denisa Neužilová na 8.místě.

Info ze zásahové jednotky obce
JSDHO zasahovala 9.4.2016 při technické pomoci
odstraňování padlého stromu přes silnici u Výpůstku. Jednotka se pravidelně zúčastňuje odborné přípravy a to ve spolupráci s JSDHO Adamov kde její
dva členové jsou lektory na Hasičském učilišti v Brně-Líšni. Více informací o dění ve sboru naleznete
na našich stránkách www.sdh-brezina.cz
- SDH Březina -

Druhá soutěž zařazená do OLM se konala v sobotu
9. 4. 2016 v Šošůvce. Soutěžilo se opět v uzlování  Výlet do Domu přírody Moravského krasu
a navíc v topografii. Mladší žáci obsadili 2. místo.
Starší žáci byli stejně jako v Sychotíně nejrychlejší Na začátku dubna se uskutečnil výlet zájemců, přeze všech. Získali podruhé za sebou pohár pro vítěze. devším z řad našich seniorů, do Domu přírody Moravského krasu. Dle účastníků to byl opravdu velký
V neděli 24. 4. 2016 se mladí hasiči zúčastnili soutěže zážitek, vše bylo perfektně připraveno, přednášející
v Jabloňanech, která byla zařazena do OLM. Mladší i průvodkyně byly vstřícné a ochotně odpovídaly na
žáci soutěž v požárním útoku a ve štafetě dvojic vy- naše zvídavé dotazy. Dozvěděli jsme se něco o Břehráli. Starší žáci obsadili 3. místo. V celkovém pořadí zině i o okolní krajině, navštívili Kateřinskou jeskyni,
OLM po třech soutěžích jsou mladší i starší žáci na viděli přírodu ve 3D projekci. Ráda bych poděkovala
vedoucí pozici.
starostovi a obecnímu zastupitelstvu, že nám toto
Přípravka zakončila Uzlovou ligu postupem do finá- bylo umožněno.
le kde 2.4. 2016 ve Starém Lískovci vybojovala konečné 5.místo. Teď přípravka začala trénovat ostatní
disciplíny hry Plamen a brzy se účastní dalších závodů např. v Brně, Velešovicích nebo Hlubočanech.

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní a venkovní expozicí a 3D kinem. Kromě využití běžných služeb informačního centra se v naší expozici můžete aktivně
Koncem května a to 28.5.2016 pořádá SDH Březina zapojit do procesu poznávání a objevování. Pro škopostupovou soutěž 1. kolo požárního sportu okrsku ly, školky a organizované skupiny máme připraveny
Křtiny (tato soutěž se měla konat v Rudici ovšem speciální programy. Věříme, že nevšedním zážitkem
vzbudíme váš zájem o Moravský kras a po návštěvě
opravy na sportovišti to neumožňují).
Domu přírody si své výlety do této unikátní a nádherné oblasti ještě více užijete. Najdete nás na Skal9

ním mlýně, nejnavštěvovanějším místě Moravského
krasu a zároveň nejvýznamnějším výchozím bodě
pro návštěvníky Punkevních jeskyní, Kateřinské jeskyně a propasti Macocha. Jsme poblíž záchytných
parkovišť z nichž za svými cíli již pokračujete pěšky,
pro dopravu od Skalního mlýna k Punkevním jeskyním můžete využít ekovláček, k přesunu na Macochu potom kabinkovou lanovku.

se umístil jako tradičně Roman Ondráček ml. s Lenkou Hlouškovou.
Jako v loňském roce jsou v hale sokolovny stále tréninky ping pongu, aerobic, cvičení na balónech a
různé kroužky pro děti. Tělocvičnu využívají mladí
hasiči, základní škola a veřejnost.

V areálu sokolovny byla dokončena zámková dlažba
- Bohumila Trávníčková - a zvětšila se pergola u hřiště. V Hospůdce na Sokecu
si můžete také nově objednat pizzu různých druhů.

 Činnost Sokola za 1. čtvrtletí 2016

V dalším čtvrtletí se můžeme těšit na malou kopaV první části roku byla zakončena hokejová sezóna, nou a 30.4 proběhne pálení čarodějnic. Začátkem
kde se tým Sokol Březina umístil na pěkném 7. mís- července se pak bude konat turnaj v nohejbalu,
tě. Jako nejlepší střelec byl vyhlášen Marek Kousalík. zájemci se mohou přihlásit v Hospůdce na Sokecu,
Jako každoročně se oslavil konec sezóny zabijačkou termín konání bude upřesněn. 30. července 2016
proběhnou tradiční Anenské Hody, kde se můžeme
v areálu sokolovny.
těšit na spoustu tance a kvalitního vína.
Na velikonoce proběhl již pátý ročník softtenisové- Monika Bielčiková ho turnaje. Zúčastnilo se 8 dvojic a na prvním místě
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 Nahlédnutí pod pokličku školní jídelny
Na konci roku 2015 přednesli zastupitelé obce pro
školu zajímavou nabídku zapojit se do celostátního projektu Zdravá školní jídelna. Nyní jsme již
jeho součástí. Projekt podněcuje zdravou výživu ve
školách a přináší rady a nové trendy do školního
stravování za podpory Ministerstva zdravotnictví.
Tým lektorů je složen jak z odborníků na výživu, tak
hygieniků, zdravotních sester či šéfkuchaře.
Naše škola si pod vedením hygieničky Mgr.
Ivany Dvořákové zpracovala vstupní podklady a vyplnila evaluační dotazník o školní jídelně. Ten je vodítkem pro určení oblastí, kde má
školní stravování v Březině silné a slabé stránky.
Dotazník nám pomůže určit následné kroky, které
je třeba podniknout k dosažení požadované úrovně a obdržení certifikátu „zdravá školní jídelna.“
Paní kuchařky H. Rimplerová a H. Opletalová pod
vedením vedoucí školního stravování Mgr. A. Závadové ochotně spolupracují, účastní se seminářů s
výše zmíněnou tématikou a doporučené potraviny
s citem přidávají do jídelníčku. Více informací najdete na www.zdravaskolnijidelna.cz
- Jana Závadová Komerční inzerce

Koupím rodinný dům
k trvalému bydlení.
I k opravám.
Březina nebo okolí.
Tel.: 720 598 284
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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