Březinský zpravodaj
Březen 2020

Vážení občané, ve svých rukou právě
držíte jarní číslo našeho obecního
zpravodaje. Najdete zde spoustu zajímavých informací, novinky ze světa
obecního dění a také spolkového
a kulturního dění. Než se dostanete
k samotnému obsahu, dovolím si zde
krátký příspěvek o rozvoji obce.
Od listopadu 2014, kdy jsem byl
zvolen starostou, jsme společně se zastupitelským týmem dělali maximum
proto, abychom zkvalitnili život
v této obci a investovali jsme nemalé
částky do rozvoje. Ne vždy to bylo
lehké. Máme za sebou velké projekty
jako například rekonstrukci průtahu
obcí, ale pracujeme také na menších
projektech, které každodenní život
dělají lepším, jako například obecní
knihovna, zájmové kroužky pro děti
na obecním úřadě, atd. A tvář naší
obce se mění k lepšímu, což od většiny z vás slyším a vnímám. Objevují
se zde však i názory, že se toho dělá
málo a že obec naší velikosti (aktuálně 1084 občanů) by měla mít lepší

zázemí pro spolky, pro praktického,
dětského i zubního lékaře, domov
pro seniory, sociální byty, atd. Každý
z nás si musí uvědomit, kde žije, jaké
možnosti jeho obec má a jaká byla
startovací pozice obce. Nejprve jsme
museli řešit zásadní otázky obnovy
infrastruktury a obecního majetku,
čeká nás historicky největší investice do školského zařízení a připravuje se výstavba dalších etap chodníků. Pravděpodobnost toho, že obec
v blízké budoucnosti najde nemalé
investiční prostředky pro výstavbu
zázemí pro lékaře, poštu či domova
pro seniory je z mého pohledu de
facto nereálná a osobně jsem přesvědčený, že pokud všechny tyto služby
najdeme v kilometr vzdálených Křtinách (tedy mimo dětského lékaře,
kterého se nám nedaří zajistit), tak
jsou tyto investice aktuálně zbytečné.
Vím, že Březina už pro mnohé není
tou malebnou malou vesničkou, ale
dle mého není ani městečkem a takto
bychom ji také měli chápat.

Martin Habáň
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Krátce k hospodaření obce
V roce 2019 hospodařila naše obec
s přebytkem rozpočtu ve výši
6.030.958,63 Kč. Rozpočet na rok 2019
byl schválen se schodkem 8.095.000 Kč
a to při příjmech 17.230.000,00 Kč
a výdajích 25.325.000,00 Kč, ve skutečnosti však příjmy díky lepšímu
výběru daní a získaným dotací byly
22.154.112,22 Kč a výdaje díky neuskutečněným investicím klesly na
16.123153,59 Kč.
K dotacím je nutno poznamenat, že
je sice máme již papírově přiznány,
ale některé ještě nebyly zaslány na
účet obce a stane se tak až v průběhu

roku 2020. Jde o částku přesahující
4,7 mil. Kč. Některé neuskutečněné
investice pak nahradily investice
jiné a to ty, na které se nám podařilo získat dotace, jako například investice do oprav části komunikace
směrem na sběrný dvůr včetně nového odvodnění této lokality, kde
jsme získali finanční podporu od Ministerstva místního rozvoje ve výši
706 tis. Kč a Jihomoravského kraje ve
výši 150 tis. Kč.
Již v polovině roku 2019 bylo jasné,
že se kormidlo obecních financí musí
otočit k podstatně vyšším úsporám,

neboť v roce 2020 nás bude čekat zahájení velké investice do rozšíření
kapacit školního a předškolního zařízení. A jsme rádi, že přes všechny
možné investice a peripetie se podařilo
navýšit bankovní účet nad hodnotu
14 mil. Kč. Aby byl obrázek hospodaření obce kompletní, tak zde chybí
ještě informace o zadlužení obce. Celkový investiční dluh obce byl ke konci
roku 2019 ve výši 24,2 mil. Kč (z toho
částka cca 7 mil. Kč tvoří úvěr na kanalizaci a ČOV čerpaný před rokem 2012)
a každým rokem ho bez problémů snižujeme o více než 2 mil. Kč.

Martin Habáň

Odpady a odpadové hospodářství
Nový rok přinesl mnoho změn, co se
týče odpadového hospodářství a to
jak v naší obci, tak v celé republice.
Tou největší změnou je asi příchod
nové odpadové společnosti do naší
obce. Nově odpad sváží společnost
KTS Ekologie s.r.o., ve které se naše
obec stala také společníkem. Jde totiž
o tzv. komunální odpadovou společnost, tj. vlastníkem této společnosti
jsou obce. Výhodou je, že společnost
vytváří na základě rozhodnutí obcí
minimální zisk, takže může nabídnout zajímavé ceny za svoz odpadu.
Proč se zvýšil poplatek za
komunální odpad?
Často slyším, že díky změně svozové společnosti byl zvýšen poplatek
za komunální odpad. Ve skutečnosti však změna svozové společnosti a zvýšení poplatku spolu vůbec
nesouvisí. Poplatek za komunální
odpad se navýšil naposledy v roce
2012. Od té doby neustále náklady
na svoz a likvidaci komunálního odpadu rostou a to nejen v naší obci,
ale v celé republice. Rostou náklady
na pohonné hmoty, techniku, platy
zaměstnanců a odvody, poplatky za
skládky stejně jako ze spalovny jdou
neustále nahoru. Náklady na odpady tak postupně přerostly příjmy
z poplatků a zisky za tříděný odpad
a v posledních letech obec doplácela čím dál tím více. Muselo se tedy
přikročit k tomu, že poplatek byl
zvýšen. Víme, že to není populární
krok, ale současná situace neměla
jiné řešení. Tedy měla, ale na tu zastupitelstvo nechtělo přistoupit. Tím
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řešením totiž bylo doplácet každý
rok poměrně nemalé peníze za odpadové hospodářství z rozpočtu obce.
A tyto peníze by se musely brát z jiných kapitol, konkrétně z těch investičních. Takže by bylo méně financí
na rozvojové projekty.
Zvýšení poplatku tedy nesouvisí
s novou svozovou společností?
Všechny argumenty jsme představili na prosincovém zastupitelstvu
a vedla se k tomu velmi dlouhá a obsáhlá diskuse. Proto když teď slyším,
že za zdražení může svozová společnost KTS Ekologie, s.r.o., tak jen nevěřícně kroutím hlavou, neboť pro
toto tvrzení neexistuje jediný argument. Naopak ti, kteří se zastupitelstva zúčastnili ví, že se zvažovalo
podstatně dramatičtější zvýšení poplatku a snaha omezit výdaje a tak
omezit dopad pro občany nás vedla
k hledání alternativy a přechodu ke
KTS Ekologie, s.r.o.
Třídění jedlých tuků
V rámci naší země začala platit zákonná povinnost obcí nabídnout
občanům možnost třídění jedlých
olejů a tuků. Odpadová společnost
KTS Ekologie s.r.o. nám dodala speciální kontejner na jedlé tuky, který
je umístěn na sběrném dvoře. Do nádoby patří použité jedlé oleje a tuky
z domácností, fritovací oleje a ztužené jedlé tuky. Použité tuky a oleje
vhazujte do nádoby v uzavíratelných
obalech (ideálně PET lahve, sklo při
manipulaci v kontejneru může snadněji prasknout). A co je důvodem

snahy tento odpad třídit? Oleje
a tuky vylité do běžného odpadu zanáší kanalizační systém a čističku
odpadních vod. Znamená to nutnost
častějšího čištění a údržby, což samozřejmě přináší další náklady na
provoz. A tyto náklady se poté promítnou do ceny stočného. Jednoduše
řečeno, vše se vším souvisí.
Systém sběru odpadu door-to-door
Legislativa České republiky nastavila pravidla budoucího nakládání
s odpady, kdy součástí je i množství vytříděného odpadu, které obce
budou muset splňovat a cíle nejsou
malé. Třídění odpadu a množství
komunálního odpadu jednoznačně
určuje konečnou cenu za odpadové
hospodářství a výši poplatku. Roky
se hledají možnosti zvýšení poměru
vytříděného odpadu, některá řešení
jsou úspěšnější, jiná méně. Po debatě
v zastupitelstvu jsme se rozhodli,
že bychom rádi vyzkoušeli systém,
který je aktuálně považován za ten
nejlépe fungující a tím je systém
„door‑to‑door“, česky řečeno „sběr
odpadů od domu“ a podali žádost
o dotaci na popelnice k domům společně s dalšími obci Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko. Pokud budeme u dotace úspěšní, získá každá
domácnost ke své černé popelnici na komunální odpad zdarma
ještě modrou (papír), žlutou (plast)
a hnědou (bio) popelnici. Postupně
se pak omezí síť velkých 1 100litrových kontejnerů a třídění bude probíhat už přímo u vás doma, sklo se
bude nadále třídit do velkých nádob
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v tzv. sběrným hnízdech. Výsledky
ukazují, že tento systém třídění je
nejefektivnějším a přináší i velmi
dobrou kvalitu vytříděného odpadu
(do své popelnice na papír si totiž
například WC mísu nevyhodíte, ve
veřejném 1 100litrovém kontejneru
jsme ji již našli). Svozy pak probí-

hají obvykle jednou za měsíc, biodpad se sváží jednou za čtrnáct dní.
Komunální odpad se mnohdy sváží
také jednou za měsíc, neboť při alespoň průměrném třídění by běžná
rodina neměla popelnici ani naplnit.
Ale četnost svozů aktuálně ještě neřešíme, je to předčasné. O systému

vás budeme podrobně informovat.
Pokud získáme dotaci, zahájíme veřejné projednávání této záležitosti
s cílem poskytnout vám co nejvíce
informací a připravit vás tak na
změnu systému, který by nastala
v lednu 2021.

Martin Habáň

Sběrné místo obce – změny
Na jaře tohoto roku vstoupí v platnost nový provozní řád a ceník sběrného místa. Důvodem změny provozního řádu a zavedení ceníku je
to, jak se nám během let sběrné místo
změnilo. Množství odpadu dramaticky převyšuje průměr odpadu na
sběrných místech v jiných obcí a to
samozřejmě podstatně zvyšuje náklady. Dnes navíc existuje poměrně
rozšířená možnost zpětného odběru, stejně jako prodeje v bazarech,
on‑line prodeji či darování. A to vše
množství odpadu snižuje. V roce 2019
dosáhly náklady na sběrný dvůr více
než 200 tis. korun, 95 % z toho jsou
náklady na likvidaci odpadu. Je tedy
nutné stanovit, jak se odpad bude
třídit, za co se bude platit a jakou
formou bude sběrné místo fungovat.
Sběrný dvůr bude po celý rok otevřen jen jeden den v týdnu a to sobotu
09:00–12:00, středeční otevření bude
zrušeno, de facto se nevyužívalo. So-

bota je nejvíce využívaným dnem, kdy
většina z vás má volno a je schopna
odpad na sběrné místo zavézt.
Velkoobjemový komunální odpad
bude přijímám jen v rozloženém
stavu. Nadále nebude možno odevzdat celé skříně, stoly, postele, pohovky. Vše bude muset být předáno
ve stavu, kdy se vše poskládá jako
„Tetris“ do velkoobjemového kontejneru a díky tomu ušetří obec za dopravu při častých svozech. Pokud
odpad bude dovezen vcelku, bude
účtován poplatek 500 Kč/m3 odpadu.
Sběr a likvidace stavebního materiálu
bude zachován, ale zpoplatněn. Bohužel se tento systém svozu zdarma
stále více zneužíval a „chytré hlavičky“ byly schopny na sběrný dvůr
postupně odvézt veškerý odpad
ze své stavby, aby tak ušetřily své
náklady, které však přenesly na
všechny ostatní. Ano, je zde riziko,

že se odpad začne objevovat na černých skládkách, ale toto je už bohužel morální odpovědnost každého
z nás, obec zde nemůže suplovat charitativní organizaci poskytující vše
zdarma, navíc na úkor dalších.
Větší kartony se budou přijímat jen
v rozloženém či rozřezaném stavu.
Místo dosavadní klece je systém nahrazen 1 100litrovými nádobami a je
potřeba místo v nich efektivně využít. Do nádob rozmístěných po obci
velké kartónové krabice nepatří! Rozložení či rozřezání krabice je otázka
minuty či dvou.
Přesné podmínky včas zveřejníme
a budou také součástí nového provozního řádu sběrného místa. Pokud
výsledkem bude lepší využití sběrného místa, může být i toto příspěvek
k budoucímu snížení poplatku za komunální odpad.

Martin Habáň

Jak to vypadá s výstavbou chodníků v obci?
Chodníky jsou jednou z velkých investic, která naši obec ještě čeká. Od
dokončení rekonstrukce průtahu
obcí velmi intenzivně pracujeme na
tom, abychom měli připravenu projektovou dokumentaci a mohli zahájit úkony, které povedou k samotné
realizaci chodníků. Tato práce však
nebyla vůbec jednoduchá, neboť se
nám nedařilo získat povolení od některých občanů na zábor jejich pozemků a realizaci chodníků. Jen pro
představu, šlo většinou o kousky pozemků před zídkami či ploty, které
majitelé běžně nijak nevyužívají a už
dnes de facto jako prostor pro chodce
slouží. Toto vše vedlo k tomu, že projekt byl raději rozdělen na několik
etap, abychom byli schopni alespoň
některé části posunout dále směrem
k realizaci.
4

První dvě etapy (Táborská a Proseč)
se na konci minulého roku konečně
podařilo projekčně uzavřít, získat
všechna vyjádření a povolení a nyní
konečně stavební úřad v Jedovnicích zahájil územní řízení. Poté bychom rádi zahájili také stavební povolení a v tomto roce by měla začít
samotná realizace. Neustále však řešíme komplikace s některými majiteli
pozemků, kteří Vám budou tvrdit,
jak na chodníky jsou připraveni
a jsou rádi, že budou a vzápětí vám
řeknou požadavky, které jen těžko
můžete splnit. I tak věřím, že se vše
podaří dohodnout a uzavřít tak byrokratické kolečko plné papírů a vyjádření. To jak velké množství chodníků budeme schopni v tomto roce
postavit záleží na několika faktorech,
kdy hlavním je objem finančních pro-

středků. Všichni víte, že v letošním
roce zahajujeme jednu z největších
investičních akcí v historii naší obce
a tou je výstavba nového křídla mateřské školy, na kterou naváže vnitřní
přestavba současné budovy základní
školy. Většina prostředků tedy bude
směřovat do této akce, ale i tak
jsme se snažili v obecním rozpočtu
najít peníze na chodníky, které jsou
druhou prioritou. Věříme, že v tomto
roce se objeví v naší obci minimálně
kilometr a půl chodníků a všem se
tak bude lépe po naší obci chodit. Na
další dva roky pak připravujeme finanční zdroje pro cca tři kilometry
chodníků a obec by tak měla být na
konci roku 2022 chodníky vždy minimálně po jedné straně krajské komunikace.

Martin Habáň

Seznámení s mateřskou školou v Březině
Mateřská škola představuje obecně
jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit
dětem od jejich útlého věku prostředí
s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu
rozvoji a učení.
Naše mateřská škola vychází z myšlenky „S kamarády za celý rok uděláme velký krok“ – skrze vzdělávací
program chceme děti naučit prožívat
a chápat svět kolem sebe, poznávat,
tvořit a přemýšlet. Snažíme se vytvářet pohodu citovou, fyzickou i sociální. Záměrem našeho výchovného
působení je vytvořit mateřskou školu
plnou kamarádství, pohody a bezpečí a předkládat dětem vstřícné
prostředí pro rozvoj jejich osobnosti,
komunikace a spolupráce. Rozvíjíme
u dětí zdvořilost, vzájemnou pomoc,
ohleduplnost, učíme je toleranci.
Seznamujeme děti s jasnými pravidly chování ve skupině, kde jsou
všichni rádi. Co je obsahem vzdělávání v naší školce? Po celý rok je naší
prioritou rozvoj pěstování zdravých
životních návyků, duševního i tělesného zdraví a dovednosti péče o životní prostředí, ale také odpovědnosti vůči společnosti a přírodě.

Naše mateřinka má dvě smíšené třídy,
které navštěvuje celkem 46 dětí ve
věku od 2 do 7 let. První třída v Březině má kapacitu 26 dětí, druhou je
pracoviště ve Křtinách s kapacitou
20 dětí.
Obě třídy spolu úzce spolupracují,
pořádáme společné akce jako besídky, výlety, kulturní a sportovní
aktivity. Dále se setkáváme i s březinskou lesní mateřskou školkou
Dobroděj, kterou k nám rádi zveme
na divadelní představení. Nejužší
kontakt však získáváme s žáky
1. stupně Základní školy v Březině.
Během pobytu venku a na školních
akcích se setkáváme se školáky, kteří
v předchozích letech navštěvovali
i naši školku. Přirozený vtah sourozenců je pilířem k budování důvěry
a pocitu bezpečí i mimo rodinné prostředí. Také už v mateřské školce pěstujeme v dětech zájem o matematiku
všemi smysly skrze výukovou metodu profesora Hejného, se kterou
úspěšně pracují žáci 1. stupně s paní
učitelkou Boháčkovou.
A co jsme již zažili v novém roce 2020?
Hned začátkem ledna jsme v doprovodu paní Neužilové mohli obdi-

vovat krásnou vánoční výzdobu kostela Panny Marie v Březině. Dětem
se nejvíce líbil keramický betlém
s množstvím postav. V únoru nás ve
školce navštívil kouzelník se svým
představením plným čarovné magie.
Pár odvážlivců mělo možnost si některá kouzla vyzkoušet na vlastní
kůži a vyčarovat tak třeba i živého
králíčka. Jako každým rokem se celá
škola účastníme masopustního průvodu obcí a strávíme tak spolu dopoledne plné radosti a smíchu. V měsíci březnu se nám otevřou dveře do
pohádkového světa loutkového divadla Radost, kde shlédneme představení Zlatovláska. Přivítat jaro zase
pojedeme do ekologického střediska
Lipka v Soběšicích s poznávacím
programem Mravencovo desatero.
Závěrem si připomeneme knihu Roberta Fulghuma s názvem Všechno,
co opravdu potřebuju znát, jsem se
naučil v mateřské školce. Přejeme si,
aby si děti z mateřské školy odnášely do života právě tyto nejdůležitější hodnoty a postoje a aby byl pro
ně každý den prožitý ve školce příjemnou zkušeností a zdrojem dobré
nálady!

Jaroslav Wutka
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Novinky v obecní knihovně
Oběť 2117 – Adler Olsen
Na břehu Středozemního moře se najde tělo uprchlíka. Noviny o něm píšou jako o „Oběti
2117“ a jeho smrt vyvolá sled nečekaných událostí, které přivedou Asada na pokraj zhroucení.
Musí čelit démonům z minulosti vyvolaným články španělského novináře a současně se spolu
s Carlem dostává do neúprosného závodu s časem, aby zabránili nevyhnutelné katastrofě uprostřed Evropy. Tu připravuje irácký terorista Ghálib.
Asada známe jako člověka se svérázným smyslem pro humor, který si dokáže poradit v každé situaci. Jeho temná minulost nám však prozatím zůstávala skryta. Jaký je jeho skutečný příběh?...

Dívka, která musí zemřít – David Lagercrantz
Závěrečný díl série Milénium. V jednom ze stockholmských parků se najde tělo žebráka s amputovanými prsty na rukou i na nohou. Vypadá to na nešťastnou smrt bezdomovce, avšak
patoložka Fredrika Nymanová se nemůže zbavit pocitu, že s mrtvým je něco v nepořádku,
a proto se spojí s Mikaelem Blomkvistem.
Případ probudí Mikaelovu pozornost, protože žebráka slyšeli několikrát cosi breptat o švédském ministru obrany Johannesu Forsellovi. Byly to jen řeči paranoidního šílence, nebo měl
opravdu něco společného s vládou?

Sama sebou – Jojo Moyes
Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život po tobě se vrací v novém románu Jojo
Moyesové! A hodně toho ví…
Tak například ví, jak daleko je z jejího nového domova v New Yorku do Londýna, kde žije její
přítel Sam. Ví také, že její nový zaměstnavatel je dobrý člověk a že před ním jeho manželka
skrývá tajemství. Co ovšem Louisa ještě netuší, je to, že nová práce v novém městě jí rozhodně
nezaručí idylický život, ve který tolik doufala, a že bude její vztah se Samem z obou stran
podroben zkoušce ohněm. A neví také, že lidé, s nimiž se ve své nové životní etapě setká, ji
možná postrčí dost nečekaným směrem…

365 Gastromapa Lukáše Hejlíka
Jmenuje se 365, a to hned z několika důvodů – dělal jsem ji 365 dní, má 365 stran, ale především
přináší 365 tipů ze všech českých luhů i moravských hájů. Podniky jsem rozřadil do 31 kapitol,
kdy vás jedna vypraví na výlet, další zavede na snídani, na rychlý oběd, na jídlo z foodtrucku
nebo za tím největším zážitkem! Ukáže vám místa, kde byste rozhodně žádný podnik nečekali, nebo vás nechá proletět se po těch nejlepších kuchyních světa. Tahle knížka jenom neradí,
ona vám ty cesty plánuje!

Půlnoční gang – David Walliams
Vítejte ve světě Půlnočního gangu! Půlnoc je čas, kdy všechny děti tvrdě spí, samozřejmě až na...
Půlnoční gang! Pro něj je to doba, kdy dobrodružství teprve začíná. Když schytal Tom ránu do
hlavy kriketovým míčkem a přivezli jej do nemocnice Lorda Funta, ze všeho nejdřív se setkal
s příšerně vyhlížejícím zřízencem, který ho hrozitánsky vyděsil. Měl pocit, že už nemůže být
hůř, ale v tu chvíli mu do cesty vstoupila ďábelsky zlá vrchní sestra na dětském oddělení. Tom
se však brzy vydá na nejpříjemnější cestu ve svém životě – stává se součástí něčeho ohromného...

O myšce, která se nebála – Petr Horáček
Jednoho rána se myška rozhodla, že půjde do lesa na průzkum. „Ničeho se neleknu,“ řekla
ostatním zvířátkům. A opravdu, ani vlk, ani medvěd, a dokonce ani los ji nevystrašili. Jak to
ale dopadlo, když v lesním domečku našla malé, bílé, chlupaté… koťátko?
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Co nového v obecní knihovně?
Také na rok 2020 mám naplánované
zajímavé kulturní akce a kurzy. Proběhl už kurz háčkování s velice šikovnou Veronikou Malíkovou, se
kterou plánuji i další kurzy a výtvarné dílny. Nejbližší bude velikonoční dílnička. V únoru byla jedna
z nejzajímavějších přednášek za poslední dobu a to Příběh Titaniku.
V měsíci březnu bude autorské čtení
knihy naší březinské spisovatelky
Sylvie Samsonové – Spolu Partnerský
manuál. Plánuji program pro seniory
a širokou veřejnost na téma finanční
gramotnosti a budu i nadále spolupracovat s bylinkářkou paní Hemzalovou. V dubnu pak společně s místní
základní školou uspořádáme tradiční
Noc s Andersenem. V září zabrousíme do naší minulosti přednáškou
o českých legionářích. Nepřijdeme
ani o cestovatelskou přednášku, ob-

líbeného cestovatele Tomáše Kubeše,
tentokrát Galapágy a to není vše!Těším se, že se na setkání s Vámi, ať
už na těchto akcích nebo v knihovně.
Dlouhodobě sleduji míru návštěvnosti kulturních akcí v naší obci. Jsou
to mnohdy velice zajímavé a jinde
hojně navštěvované události. Myslím, že je pro lidi výhodné, konání
akcí přímo v naší obci. Další výhodou
je, že vedení obce kulturu štědře podporuje, takže je vstupné velice nízké
či dobrovolné. Je tedy škoda, že na
našich akcích je tak nízká návštěvnost, průměrně 1% obyvatel Březiny.
Proto stojí za úvahu, jestli jejich četnost neomezit. Organizování těchto
přednášek a workshopů stojí nemalé
peníze, které by se daly využít smysluplněji, třeba na nákup knih. Chtěla

bych tento rok sledovat návštěvnost
a dle toho se rozhodnout, jestli organizaci kulturních akcí upravím. A jsem
ráda, že v tomto mám plnou podporu
vedení obce, kdy i sám starosta, který
je mimochodem pravidelným návštěvníkem většiny akcí, je z obsazenosti přednášek velmi zklamán.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům za jejich
pomoc a všem, co se našich akcí zúčastňují. Dále návštěvníkům obecní
knihovny, protože musím s povděkem kvitovat, kolik máme registrovaných čtenářů a hlavně dětských čtenářů. Je povzbuzující, že tak
mnoho lidí má pořád zájem o četbu
a velice ráda uvítám vaše podněty
ke zlepšení jak v knihovně, tak co se
i akcí týče.

Martina Poláková

Březinští hasiči
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Březina má celkem 17 členů,
z toho proškolené 3 velitele, 9 řidičů
(6 strojníků), 11 držitelů oprávnění
pracovat s motorovou pilou a 7 nositelů dýchací techniky. Každoročně
se členové jednotky musí povinně
zúčastnit minimálně čtyřiceti hodin
odborné přípravy a dalších cyklických školení. Absolvovali jsme také
taktické cvičení. Noční výcvik v zařízení HZS Tišnov a praktický v okolí
Obůrky simulují reálné výjezdy
a probíhají za dozoru profesionál-

ních hasičů a zdravotníků záchranné
služby, kteří nám poskytují zpětnou
vazbu a případná doporučení.
Naše jednotka v minulém roce vyjížděla 7× k požáru, 1× k dopravní nehodě, 4× k odstranění stromu přes
komunikaci, 1× k likvidaci obtížného
hmyzu, 7 výjezdů bylo spojeno s přívalovými dešti v naší obci, 1× pak
k zabezpečení místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby
a přepravení záchranářů k místu
události. Dvakrát jsme byli také vy-

sláni s přístrojem AED (automatizovaný externí defibrilátor) k pacientům v přímém ohrožení života.
Přístroj byl obcí zakoupen v loňském
roce. V případě potřeby resuscitace,
kdy jde o čas a s každou minutou
klesá šance na přežití o 10 % je využití AED před příjezdem rychlé záchranné služby bezesporu neocenitelným pomocníkem.
Na jaře letošního roku se dočkáme
historicky první nové cisternové automobilové stříkačky, jejíž dodání
vysoutěžila firma THT Polička. Cisterna bude na podvozku 6×6 TATRA,
s šestimístnou kabinou a nerezovou
nádrží o objemu 8 500 litrů vody
a 500 litrů pěnidla. Celková cena
činí 6.665.890 Kč včetně DPH. Na
pořízení techniky jsme od HZS získali dotaci ve výši 2.500.000 Kč, dále
nám přispěl Jihomoravský kraj ve
výši 1.666.000 Kč. Obec ještě čeká na
vyjádření nadace Agrofert ohledně
schválení této dotace. Použity budou
také prostředky z prodeje stávajících
cisternových automobilů a zbytek
pořizovací ceny doplatí obec Březina.
Tímto bych rád poděkoval členům
jednotky za obětavou práci a obci
Březina za podporu.

Lukáš Neužil

Rok 2019 na Sokolovně ovládli sportovci, divadlo i hody
Březinskou Sokolovnu v loňském
roce ovládl pokřik sportovních fanoušků ať už se jednalo o příznivce
ping-pongových nebo fotbalových
zápasů i zpěv hodových či country
písní. I v nedávno uplynulém roce
naši sokolové bavili všechny generace Březiňáků.
Leden zahájil dětský maškarní rej,
kdy celou ledovou plochu za sokolovnou zaplnily různobarevné masky.
Po pohádkovém zahájení roku se do
haly i na venkovní sportoviště vrátili
fanoušci a sportovci. Ještě před zahájením nové sezóny však bylo nutné
ukončit tu minulou a oslavit úspěchy,
které se v ní odehrály. Na Sokolovně
se proto sešli březinští hokejisté, aby
společně se sponzory a věrnými příznivci oslavili první sezónu v Krajské
lize mužů Jižní Moravy a Zlína.
Během galavečera zavzpomínali na
odehrané zápasy a hráči si odnesli
různá ocenění. Poděkování se dostalo
také všem sponzorům, bez nichž by
nebylo možné sezónu odehrát. Symbolická tečka za sezónou se všem líbila a proto už nyní sokolové počítají
s pěkným ukončením už druhého
ročníku hokejové sezóny v Krajské
lize také na letošní rok.
Už v dubnu přitom jiná sportovní sezóna pokračovala – březinští fotba8

listé totiž poprvé vyběhli na hřiště
při zahájení druhé části fotbaloví sezóny ve čtvrté lize Brněnské malé kopané. Všichni, kteří se chtěli v dubnu
zapojit do sportování aktivněji, mohli
využít tradičního Velikonočního turnaje v soft tenise. V loňském ročníku
zvítězila dvojice Roman Ondráček
a Lenka Hloušková.
V dubnu také březinští i přespolní
sportovci nastoupili poprvé v zápasech jubilejní dvacáté sezóny
Obecní ligy malé kopané, která si získala srdce mnohých sportovních fanoušků a stala se nedílnou součástí
jara a podzimu v Březině.
Na své si však v roce 2019 na Sokolovně přišli i milovníci kulturních
zážitků. U ohně se Březiňáci tradičně sešli při Pálení čarodějnic a začátkem května navštívili představení
Křtinského ochotnického výkvětu
(KŘOVÝ) v hale. Divadelníci pro
ně odehráli Krkolomnou pohádku
a koktavý Prokop byl odměněn nejen
rukou princezny, ale také potleskem
všech diváků. Křtinští ochotníci
se na sokolovnu znovu vrátí letos
v dubnu, kdy divákům představí hru
Kocourkov. Březiňáci se ale na první
letošní divadelní představení můžou
těšit už v sobotu 14. března, kdy byl
obcí Březinou na sokolovnu pozván

spolek Comenius Brno se svou hrou
DON QUIJOTE de la Ancha.
Stejně jako divadelní představení se
snad stane tradicí i Březinský košt
domácích pálenek a likérů, jehož
prvního ročníku se zájemci zúčastnili minulý rok v květnu. Loňským
vítězem se po ochutnávce vzorků stal
Jiří Drápal starší. Okoštovat výrobky
svých sousedů a zvolit krále pálenek
můžou Březiňáci opět letos v květnu.
Ke konci první poloviny loňského
roku slavili velký úspěch hráči malé
kopané. Přes baráž se probojovali ze
čtvrté do třetí ligy s názvem Viridis
Investment, v níž už na podzim odstartovali nový ročník. Do už druhé
sezóny zamířili také březinští hokejisté, kteří se opět přihlásili do
Krajské ligy Jižní Moravy a Zlína.
Na konci června se sokolovna ze sportovního prostranství změnila na noc
plnou zábavy, kterou si nadšení tanečníci užili při Letní noci na Sokecu.
Jejich řádění však už o pár dní později
vystřídal sport. Čtvrtého července se
na hřišti odehrál tradiční nohejbalový
turnaj trojic a druhý prázdninový víkend ovládl sokolovnu 5. ročník Dape
Memorial Cupu. Tentokrát však hráči
malého fotbalu museli kvůli nepříznivému počasí zápasy odehrát na zelené

ploše vedle hřiště. Nadšení sportovci
i fanoušci se na něj můžou těšit i letos.
Odehraje se 11. července.
Při sportování se však ani loni nezapomnělo na Anenské hody. Stárci
a stárky pilně trénovali a co se naučili společně předvedli 27. července
na hodech. Od té doby navíc pravidelně jedenkrát až dvakrát do měsíce pořádají zpívání hodových písní
s harmonikou. Letos se místní i přespolní můžou těšit na další hodový
ročník 25.července. S májou se, stejně
jako v předchozích ročnících, Březiňáci rozloučí 8. srpna. Smutní však
být nemusí, protože letos jim k loučení zahraje cimbálová hudba.
Dechovou hudbu si Březiňáci loni
užili i po hodech. Čtrnáctého září díky
kapele Královská hudba ožila sokolovna při hudebním odpoledni s dechovkou, kterou Sokol organizoval
společně s březinskými důchodci. Návštěvníci se pobavili při dobré hudbě,
ochutnali víno i produkty z udírny.
Sokolský podzim patřil tradičně
sportu. Začít třeba se stolním tenisem mohli i začátečníci či mládež
při pravidelných trénincích. Zkušení hráči ukázali svoje dovednosti
v začínající sezóně. Díky velké oblibě ping pongu založili v loňském
roce i „B“ tým, který se zúčastnil 4.
Okresní soutěže. A tým odehrává zápasy ve 3. Okresní soutěži.

Podzim přinesl rozšíření také hokejových zápasů, kterých se Březiňáci
účastní. Zatímco na konci září odstartovala druhá hokejová sezóna
v Krajské lize mužů Jižní Moravy
a Zlína, v říjnu založili hráči i B mužstvo. Jeho hráči útočí na soupeře
v Okresním přeboru Blanska.
O sportovní vyžití malých fotbalistů se celý rok starají Adam Kozel
a Roman Ondráček. Pravidelně
s nimi trénují a pokud je to možné,
chodí s nimi trenéři i bruslit. Co se
děti naučili, zúročili letos při prvním
hokejovém zápase s Řícmanicemi osmého února a během letošní zimy se
utkají ještě jednou.

Ani závěr roku se na Sokolovně neobešel bez sportování. Všichni zájemci o aktivní vyžití mezi vánočními svátky se zúčastnili tradičního
turnaje ve stolním tenisu.
Na Sokolovně i venkovním posezení se lidé chodí bavit po celý rok.
V Hospůdce na Sokecu během celého
roku pravidelně probíhají country
večery s krásnou hudbou, na nichž
lidé ochutnávají dobroty jako pečené
či uzené maso. Několikrát měli možnost ochutnat přímo celé sele z rožně.
Pokud počasí přeje, míří Březiňáci
i přespolní v zimě na ledovou plochu,
o kterou se sokolové starají.

Pavla Hloušková

Z činnosti březinských seniorů v roce 2019
V lednu jsme uspořádali zdravotní
přednášku, kdy MUDr. Matějovská
tentokráte zvolila jako téma Osteoporóza, rizika, prevence, výživa.
Akce se zúčastnilo 31 seniorů. Další
akcí seniorů byla tradiční únorová
beseda se starostou obce, která je
hojně navštěvovanou akcí. Senioři
účastí na besedě opět dokázali, že je
život a problémy naší obce zajímají.
V březnu jsme se opět vydali za kvetoucími bledulemi do Rakoveckého
údolí. Bylo sice blátivo, ale jinak nám
počasí docela přálo a chvílemi svítilo
i sluníčko. Procházku jsme zakončili
obědem v Bukovince.

dramatická, jednak při odjezdu, kde
se změnilo vzhledem k vysoké hladině stanoviště odplutí lodi a jednak
plavba sama na poměrně rozbouřeném Dunaji. Zájezd jsme organizovali společně s CK ČEBUS.

hovnou jsme zorganizovali přednášku Ivy Hemzalové Podzimní
čarování s bylinkami. Dozvěděli jsme
se, které bylinky jsou organizmu prospěšné, jak je správně vyžít na podporu organizmu a zvýšení imunity.

Hromadnou dopravu jsme využili také k výletu do Židlochovic.
V krásném červnovém počasí jsme se
vydali na kopec Výhon a ti nejzdatnější z nás ve vedru dokonce zdolali
i rozhlednu. Dále jsme prošli město
a zámecký park, někteří účastníci
ještě navštívili Zahradní centrum
Hortim.

Velký zájem byl o jednodenní zájezd
do Rakouska. Účastnilo se ho 38 seniorů. Navštívili jsme romantické
údolí Wachau – klášter v Melku,
městečka Durnstein, Spitz a Kremž.
Zájemci o plavbu lodí po Dunaji,
kterých bylo 31 se plavili ze Spitzu
do Kremže. Plavba to byla i trochu

Společně se Sokolem Březina jsme
uspořádali začátkem září taneční odpoledne s dechovkou v sále na Sokecu. Chtěli jsme vyzkoušet, jak se
osvědčí pořádání takové akce s využitím místních muzikantů. Účast dle
našeho názoru však nesplnila očekávání. Ve spolupráci s obecní kni-

Tradičně jsme v prosinci uspořádali
vánoční setkání seniorů tentokrát
v hospůdce na Sokecu. V rámci tohoto setkání jsme uspořádali anketu,
jaké akce by chtěli senioři zorganizovat v roce 2020. Z výsledků ankety
vyplynulo, že senioři preferují jednodenní poznávací zájezdy nebo výlety
méně turisticky náročné. Činnost
v příštím roce tedy bude probíhat
v obdobném rozsahu jako loni.
Březinští senioři tímto děkují obci za
to, že na nás pamatuje ve svém rozpočtu a umožňuje tak seniorům, aby
se mohli kulturně vyžívat, setkávat
se a vzdělávat.

Dobromila Špačková

Vápenický spolek v roce 2019
Vápenický spolek v loňském roce po
mnoha průtazích a odkladech postavil
repliku vápenické pece používané
v Březině a jejím okolí až do 20. let minulého století. Původně jednoduchý
záměr se začal během realizace komplikovat. Museli jsme nalézt projektanta s razítkem a osobu ochotnou
provést zednické práce. Podklady
k projektu dodal Petr Kos a podle nich
byla provedena stavebně – technická
příprava, protože vápennou pec tohoto typu ještě nikdo neprojektoval.
Těsně před začátkem prací jsme zjistili, že neexistuje zedník ochotný po10

dobnou stavbu postavit. S laskavou
pomocí pana Petra Paděry jsme provedli výkopové práce pro vápenku.
Ta je, jak víte, umístěna na obecním
pozemku v lokalitě na Krbu. Vlastní
stavbu jsme nakonec prováděli
v době prázdnin za pomoci dvou
Zakarpaťanů. Stavební kámen byl
dodán kamenolomem Kalcit díky
laskavosti majitele pana Musila z tradiční vápenické rodiny.
V současné době zbývá provést
úpravu okolí vápenky a postavit přístřešek. U vápenky bude infotabule,
která bude popisovat vápenku a po-

stup pálení vápna. Dojde také k doplnění Vápenické stezky, protože dvě
infotabule jsme dosud neinstalovali,
aby nedošly k úhoně během masivní
těžby dřeva.

Petr Trávníček

Jak si žijeme ve školce Dobroděj?
Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. je
tu pro Vás a Vaše děti již pátým rokem.
Pojďte s námi zažít dobrodružství…
bláto, zimu, sníh, slunce. Poznejme
tajemství, která šeptají stromy a zpívají ptáci. Úctu jednoho k druhému,
smutek i štěstí, vše, co máme v sobě.
Koloběh přírody i života, první zklamání i výhry. Lesní mateřská škola je
Místo, kde jsou děti dětmi a probouzí
v nás lásku k přírodě.
Jsme rádi, že naši školu můžeme provozovat právě v Březině, v blízkosti
lesa na okraji CHKO. V září 2019 jsme
vstoupili do nového školního roku se
zcela naplněnou kapacitou, z čehož
máme velkou radost. Učíme se jako
všechny jiné děti – pozorujeme, objevujeme, malujeme, tvoříme, zpíváme. Naší třídou je hlavně les a učitelem je nám všechen svět. Jelikož
jsme školkou zapsanou v rejstříku

škol a školských zařízení můžeme
vzdělávat i předškolní děti.

ková slavnost, Svatomartinská slavnost, vánoční dílničky a jiné.

Kromě školky také provozujeme
Klubík – setkávání maminek, tatínků
a jejich dětí. Probíhá každý pátek od
9 do 11 hodin. Pro první krůčky dětí
bez rodičů pořádáme Pařízek – pravidelné dopolední setkávání menších
dětí – 2,5 až 4 roky. Probíhá každou
středu od 8.30 do 12 hodin. V malém
kolektivu dětí, s prima tetou, děti objevují kouzelný svět přírody, svoje
první přátelství a kamarády.

Vše o nás najdete na našem webu:
www.lmsdobrodej.cz

Věra Kelblová

Dále Vám Dobroděj letos druhým
rokem nabízí příměstské tábory
podporované dotací pro Moravský
Kras – Příměstské tábory s Dobrodějem v lese. Těšit se můžete na 6
programově nabitých týdnů pro Vaše
děti. Navštívit a poznat nás můžete
na veřejných akcích jako jsou Semín11

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

