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Vážení přátelé, jsme na začátku roku
2021, který bude doufejme lepším
než rok minulý. Ten si navždy ponese značku „rok covidový“ a nebyl
zrovna rokem lehkým.
Po celý rok jsme všichni statečně bojovali nejen s koronavirem, ale také
respektovali vládní opatření a jistě
tak pomohli k tomu, že se v naší
obci neobjevily zásadní čísla ve statistikách této nemoci. Obrovské úsilí
dobrovolnic, které za podpory obce,
ale i bez ní šily roušky a poté je nosily
na úřad mi vždy připomnělo, že jsme
opravdu silný národ, kde si lidé umí
pomáhat. Za sebe jsem měl velkou
radost, že se podařilo zajistit roušky
snad pro všechny, následně se povedlo dovézt z Číny přes deset tisíc
respirátorů, které pomáhaly také
v okolních obcích a díky přístupu
společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně jsme měli také
dostatek dezinfekce pro všechny
naše obyvatele. Mimochodem, do
dnešního dne mi v kanceláři vrže
„výdejové okénko“ pro dezifenkci,
roušky a respirátory. A i náš obchod
ENAPO díky svým skvělým zaměstnankyním zvládl úlohu zásobování
obce na jedničku, za což děkujeme.
A protože zpráv a informací o koro-

naviru je všude kolem dost, přejděme
k dalšímu obsahu.
Koncem roku 2020 jsme se přesunuli
do druhé poloviny funkčního období
zastupitelstva. Do druhé poloviny
vstupujeme s personální obměnou,
když k 30. září 2020 na pozici zastupitelky a předsedkyně kontrolní komise rezignovala z osobních a rodinných důvodů Barbora Wahlová a její
místo v zastupitelstvu i ve vedení
kontrolní komise převzala Jana Prokešová. Z mé pozice si dovoluji poděkovat Barboře za její aktivní práci
v zastupitelstvu, stejně tak při vedení
kontrolní komise, kdy její příprava
byla vždy velmi pečlivá. Barbora se
také aktivně ujala role koordinátorky
šití roušek, za což jí patří obrovské
poděkování.
Dovolte mi, abych první polovinu
funkčního období zhodnotil. Zastupitelstvo nastoupilo v částečně obměněném složení a hned se pustilo do
práce. Za práci je potřeba pochválit jak
kontrolní, tak finanční výbor, protože
svoji práci odvádí kvalitně a z pozice
starosty jsou oba výbory velmi nápomocné. Zásadním rozhodnutím uplynulých dvou let bylo jít do obrovské investice, kterou představuje přístavba

mateřské školky a přestavba školy základní. Byl to obrovský risk začít bez
přiklepnuté dotace, ale nebylo jiného
východiska. Škola byla pro tuto obec
prostě malá. Naštěstí nám dotace přidělena byla a všichni jsme si tak trochu
oddechli. Stejně tak odvaha zakoupit
pro naši hasičskou jednotku novou automobilovou dopravní cisternu nebylo
jednoduché rozhodnutí, ale jsme přesvědčení, že jednotka už novou techniku potřebovala. A i zde se podařilo
získat dotaci. Děkuji tedy všem zastupitelům za jejich práci a vytrvalost, rád
s nimi tvořím jeden tým.
Hodová mše v Březině9

Největší investiční projekt
posledních let – škola 6

Poděkovat veřejně chci také všem
zaměstnancům obecního úřadu,
knihovny, technických služeb a dobrovolníkům, co pomáhají obci v rozvoji a údržbě a také těm, kteří pomáhali v době covidové. V dubnu roku
2021 nás odchodem do důchodu
opustí administrativní pracovnice
Dana Zwinsová, která si důchod jistě
plnými doušky užije. Dano, děkuji za
spolupráci, která byla vždy perfektní!
Novou administrativní pracovnicí se
stane Martina Poláková, která opustí

pozici knihovnice. Sice mě to velice mrzí, protože Martina knihovnu
vedla více než dobře, ale z rodinných
důvodů se rozhodla pozici knihovnice opustit. A poděkování také patří
mému partnerovi, Lukáši Kociánovi.
Nejen za to, že mě neustále podporuje,
ale především za jeho práci pro obec,
kdy pomáhal zajišťovat ochranné pomůcky, lidem v karanténě rozvážel
nákupy, a také aktivně natřel všechny
prvky školního dětského hřiště, které
to už opravdu potřebovaly.

Vážení přátelé, přeji Vám, aby byl rok
2021 lepší než rok minulý, přeji nám
všem, abychom se opět mohli zhluboka nadechnout a stejně tak, aby
se vše vracelo, i když asi pomalu, do
běžného normálu. Doufám, že i práce
obecního zastupitelstva a obecního
úřadu Vám přinese v tomto roce nějaký ten úsměv na tváři a udělá vaše
životy opět o něco lepší.

Martin Habáň

Jak je na tom Březina po stránce ekonomické?
Minulý rok 2020 nebyl snadným snad
po žádné stránce. Po celém světě se šířila pandemie, vládní nařízení omezily naši svobodu a bohužel se kromě
běžného života skoro zastavila i ekonomika. To samozřejmě mělo dopad
na daňové příjmy obcí, které dostávají
svůj „příděl“ ze státní pokladny. Začal
boj samospráv o to, jestli je možné rozhodovat „o nás bez nás“, neboť vládní
opatření a kompenzace se začaly
velmi vážně promítat také do příjmů
obcí. Obce v mnohém nahrazovaly
centrální orgány, kupovaly na vlastní
náklady dezinfekce, roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, které
distribuovaly mezi své obyvatele.
Během jara už bylo jasné, že se pandemie začne projevovat i na daňových příjmech a byly sestavovány
první krizové rozpočty. Jen pro informaci, v roce 2020 sestavil starosta
ve spolupráci s předsedou finančního výboru celkem tři krizové rozpočty s pracovními názvy Covid-1,
Covid-2 a Covid-3. Hledaly se finanční prostředky, škrtalo a stále to
nestačilo. Byla již objednána nová
hasičská cisterna a pár dní před tím,
než jsme začali všichni povinně nosit
roušky, byla zahájena výstavba pavilonu mateřské školy. Takže výdaje
byly de facto jasné a začaly se intenzivně hledat příjmy, neboť hrozil
výpadek příjmů od státu. Na hasičskou cisternu již dotace byla přislíbena a kdybyste šli v úterý 9. června
2020 kolem obecního úřadu, slyšeli byste obrovskou radost starosty.
V tento den totiž došlo rozhodnutí,
že naše obec získala finanční podporu 16.000.000 Kč a to z dotačního
programu 29822 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
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Parlamentu a vlády ČR – Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Z více než
450 projektů jsme v hodnocení přístavby mateřské školy a přestavby
základní školy skončili na 45. místě.
Byla to obrovská úleva! Začal se připravovat rozpočet „Covid-2“, který
měl alespoň částečně připravit rozvolnění. Dlouho však naše radost netrvala a další vlna koronaviru a další
vládní omezení nás donutily začít
připravovat rozpočet „Covid-3“
Nakonec se však rok 2020 z pohledu
hospodaření obce povedl. Obec hospodařila s příjmy cca 42,3 mil. Kč,
z čehož více než 20 mil. Kč představovaly získané dotace. Výdaje dosáhly
částky 36,8 mil. Kč a rozpočet tak
dopadl v plusových číslech, zatímco
návrh rozpočtu byl značně schodkový. Zadlužení obce opět kleslo
a dosahuje necelý 23 mil. Kč, zatímco
zůstatek na obecním účtu vzrostl na
více než 17 mil. Kč, což je v případě
naší obce historické číslo. Celkově lze
tedy říci, že obec hospodařila více než
dobře a věříme, že to potvrdí i další
roční audit. Shrnutí hospodaření najdete v přehledné grafické podobě.
To, co se nám podařilo dosud našetřit
využijeme z velké části v roce 2021 na
investice. Během roku bude dokončena přístavba mateřské školy a do
srpna se musí zvládnout také přestavba současné budovy školy tak, aby
pro školní rok 2021/2022 bylo vše připraveno. To nám sebere ještě cca 9 mil.
Kč. A protože se nám už povedlo dostat se přes všechny problémy, zahájíme také výstavbu chodníků, na
které uvolníme během tohoto roku

přes 4,5 mil. Kč a v roce následujícím
by tato částka měla být stejná. Víme,
že vás záležitost chodníků trápí, ale
projít skrze všechny úrovně stavebního řízení a ještě vyjednat pozemky
se všemi občany, bylo opravdu velmi
těžké. Rozpočet pro rok 2021 počítá
s velmi sníženými příjmy, které by
měly dosáhnout necelých 19 mil. Kč,
výdaje pak se všemi investicemi dosáhnou více než 32 mil. Kč. Schodek
budeme financovat právě z toho, co se
nám podařilo během uplynulých let,
a to i přes všechny velké investice, našetřit.

Martin Habáň
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Adaptační strategie obce Březina na změnu klimatu
Naše obec Březina ve své činnosti
vychází z přesvědčení, že jedině zachování a rozvoj přírodních složek
a energií přírody, racionální využití šetrných technologií a ekonomicky dlouhodobá perspektiva jsou
základy úspěšného rozvoje obce
a také procesu adaptace na měnící
se klimatické podmínky. Chceme
být moderní obcí 21. století, která se
pozitivně zajímá také o životní prostředí, ve kterém žijí její obyvatelé.
Chceme být obcí, která aktivně koná
všechna možná opatření, aby naše
životní prostředí bylo kvalitní a abychom naši krajinu i sídlo předávali
novým generacím v dobré kondici.
Proto jsme v roce 2020 podali žádost
o dotaci do programu „Oslo – Tvorba
adaptačních a mitigačních strategií
a plánů“ z Norských fondů a finanční
příspěvek ve výši 206.990,57 Kč na
tvorbu adaptační strategie obce Březina na změnu klimatu se nám podařilo získat. Dotace je příznivá a pokryje 90 % celkových nákladů. Cíle
musí být dosaženo před koncem
roku 2021.
Cílem Adaptační strategie obce Březina je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se těmto
změnám při současném zachování
standardů
životních
podmínek
a udržitelného rozvoje našeho hospodářství. Adaptační strategie bude
postupovat v oblasti adaptace na měnící se klimatické podmínky k přírodě a člověku ohleduplným a šetrným způsobem.
Potřebnost realizace projektu vyplývá z vážné environmentální situace v oblasti v zájmovém území
naší obce. Klasické negativní projevy
a dopady klimatických změn jako
jsou vlny horka, extrémní hydrologické jevy, dlouhodobé sucho, povodně, resp. opakující se bahnoteče

po přívalových deštích a s tím spojená především vodní eroze (a celkově degradace půd), ohrožení podmínek ovzduší, negativní vývoj
v oblasti biodiverzity apod. jsou doprovázeny nestabilním socioekonomickým prostředím projevujícím
se zejména nedostatečnou nebo pomalou reakcí a akceschopností aktérů obce Březiny reagovat na měnící
se klima. Bez odpovídající, kvalitní
a dobře zpracované adaptační strategie budou tyto a další negativní
projevy pokračovaly.
Toliko teorie. K čemu bude materiál v praxi a čím se bude zabývat?
Prvním krokem je hodnocení zranitelnosti území naší obce v rámci klimatických změn. Zde seřadíme jednotlivá rizika, slabá místa, a podle
toho začneme zpracovávat návrhy,
opatření, jak tato slabá místa zlepšit,
rizika eliminovat nebo alespoň
zmírnit negativní dopady těchto
změn. Již nyní je jasné, že hlavním
tématem adaptační strategie bude
naše krajina – hospodaření v ní, stabilita vodního režimu. Dostaneme
do rukou konkrétní plánovací nástroj, v souladu s územním plánem
obce, a návrhy dalších opatření, co
můžeme ve své odpovědnosti vykonat a kdy, včetně identifikace nákladů těchto opatření. Budeme tak
mít oporu pro pokračování v dosud
započaté práci: výsadby, krajinné
úpravy, obnova polních cest, ale také
opatření v intravilánu obce, modrozelená infrastruktura, přírodě blízká
opatření. Další zajímavou oblastí,
i z hlediska budoucích dotací, jsou
takzvaná mitigační opatření. Jde o to
zmírnit negativní projevy lidské činnosti na klima. Typickým příkladem
je omezování emisí skleníkových
plynů anebo vyčerpávání neobnovitelných zdrojů energie. Opatření
jsou pak v oblasti moderní energe-

tiky, energetických úspor, instalaci
obnovitelných zdrojů energie, managementu nebo třeba do budoucna
energetických komunit (energetických společenství). Chceme se také
zabývat odpadovým hospodářstvím,
rozvojem kanalizace v obci a dalšími souvisejícími tématy. Strategie
má mít dlouhodobou platnost, jde
o dokument pro generace, výhledově
je cílem alespoň nastínit vizi obce
v roce 2050.
O tom, jak se Březina připraví na
svou budoucnost, v měnících se klimatických podmínkách, budou moci
spolurozhodovat všichni občané
v rámci ankety, kterou pro analytickou i návrhovou část dokumentu
spustíme. Jak se říká, nikdo učený
z nebe nespadl, a tak více hlav, více
ví. Navíc jako obec můžeme aplikovat jen některá opatření, na svém
majetku. Něco můžeme ovlivnit například územním plánem, ale rozhodující vliv na to, jak udržitelně se
jako celek k našemu životnímu prostředí postavíme, máme jen společně.
A můžeme dokázat mnohem více,
než odpovědně třídit odpad. O tom
jak daleko můžeme dojít, o tom bychom se měli v příštích měsících
bavit stále víc. Zpracování adaptační
strategie začíná. 

Martin Habáň

Nový „Program rozvoje obce Březina“ právě začíná
„Březina je moderní, dynamickou obcí
s aktivním obyvatelstvem vytvářejícím
soudržnou komunitu.“
Rozvoj obce může na první pohled
vypadat jako něco jednoduchého, samozřejmého – prostě se udělá to, co je
zrovna potřeba. A tak obec vzkvétá.
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Tento přístup však připomíná „hašení požáru“, než jeho předcházení.
Plánovaný rozvoj je proces, kdy růst
obce jde ruku v ruce s rozšiřováním
infrastruktury (silnice, chodníky,
voda, kanalizace, škola, školka, sportoviště, atd.), při současném zachování přírodních hodnot v obci i okolí

(obecní zeleň, dobrá kvalita vody
i ovzduší, vyhovující kvalita odpadních vod, omezení eroze, atd.) a zapojováním obyvatel do společenského a kulturního života. Tedy ve
zkratce: „růst obce = víc obyvatel zde
bydlí“, zatímco „rozvoj obce = více
obyvatelům se zde dobře žije“.

Pro úspěšné skloubení všech rozvojových požadavků je tedy nutno s předstihem promýšlet, co a s jakou prioritou je potřeba řešit, na co je nutné mít
včas nachystané projekty a finance.
K tomuto účelu slouží dva dokumenty.
Prvním je „Územní plán“, což je právně
závazný dokument řešící především
možnosti využití různých ploch v katastru obce. Jak ale konkrétně budou
například obecní pozemky využity,
to již neřeší. To je náplní druhého dokumentu – „Programu rozvoje obce“.
Toto je právně nezávazný, dobrovolně
vypracovaný dokument, který je však
jasným vyjádřením vůle zastupitelstva smysluplně obec rozvíjet. Velkou
výhodou tohoto dokumentu je možnost aktivního zapojení občanů jak do
jeho tvorby, tak i průběžných ročních
aktualizací.
První „Program rozvoje obce Březina
na období 2015–2020“ právě skončil.
Plánované setkání občanů nad celkovým vyhodnocením vytčených

a realizovaných rozvojových aktivit
bohužel kvůli protiepidemickým
opatřením nemohlo být uskutečněno. Tento dokument je však stále
k prohlédnutí na internetových
stránkách obce v sekci „Územní plánování“ a jeho průběžná vyhodnocení a naplánování nových aktivit
jsou uvedeny v sekci „Místní agenda
21 /NSZM“. Věřím, že i vy po srovnání naplánovaných aktivit s těmi
uskutečněnými dospějete k názoru,
že byl rozvoj obce v uplynulých pěti
letech úspěšný. Rozvoj je však nikdy
nekončící proces, a navíc některé aktivity z minulého „rozvojového období“ jsou stále v aktuální (chodníky,
multifunkční hřiště, atd.).
Proto byl vypracován nový „Program rozvoje obce Březina pro období 2021–2026“, který je také k pročtení na internetových stránkách
obce v sekci „Územní plánování“. Na
jeho přípravě jste se podíleli i vy, a to
vyjádřením názorů v dotazníkovém

šetření, které proběhlo v září roku
2020 (213 zapojených občanů), a také
vy, kdo jste se zapojili do tvoření „Pocitové mapy“, která byla umístěna
ve vestibulu obecního úřadu během
krajských voleb v říjnu roku 2020. Jak
tyto informace, tak i názory zastupitelů slouží v Programu rozvoje obce
za základ „Návrhové části“, která formuluje jak „Vizi obce Březina“ (jejíž
první věta jsem použil v úvodu tohoto článku), tak i „Strategické cíle
a opatření“ a konečně pak i konkrétní
„Projekty a akční plán obce“. Tímto
vás, milí spoluobčané, zvu k pročtení
nového „Programu rozvoje obce Březina pro období 2021–2026“. A pokud
v jeho návrhové části bude chybět
konkrétní rozvojová aktivita, kterou
považujete za důležitou, tak oceníme, když nám ji sdělíte a my ji při
průběžném ročním vyhodnocení zařadíme do diskuze a pak i mezi nové
aktivity, aby i vám se v Březině dobře
žilo.

Michal Bittner

STOP-STAV na čističce odpadních vod. A co dál?
V pátek 22. ledna 2021 se na úřední
desce obce objevil pro mnohé překvapivý dokument s názvem „Vyhlášení STOP-STAVU na ČOV Březina“.
V tomto článku se pokusím vysvětlit, proč jsem jako starosta tento
stop‑stav vydal. Věřte jedno, nebylo
to jednoduché rozhodnutí.
Od vybudování čističky odpadních
vod v naší obci utekla již řádka let.
Od této doby narostl nejen rozsah
stokové sítě, ale také a to především
počet obyvatel. Když byl v roce 2014
schvalován územní plán, tak jsme
jako spolek PRO Březinu z opozice
velmi tvrdě bojovali proti tomu, aby
územní plán nadále rozšiřoval zastavitelná území bez řešení základní infrastruktury obce. Kapacita naší ČOV
je totiž 1.000 EO (ekvivalentních obyvatel) a již při schvalování územního
plánu měla Březina cca 935 obyvatel.
V podkladech najdete propočty, že
1.000 obyvatel měla dosáhnout v roce
2030, což už tehdy muselo být jasné,
že je nesmysl. Bohužel se to neřešilo
a opozici se nepodařilo prosadit větší
omezení výstavby. A tak ke konci
roku 2020 dosáhl počet obyvatel čísla
1089! Tedy deset let před odhadem
a máme ještě o sto obyvatel více a to

jsou jen obyvatelé s trvalým bydlištěm, odhad je, že další cca 150–200
zde trvalý pobyt nemá.
Naše čistička zatížená výrazným látkovým přetížením sice splňuje výtokové parametry, ale jen díky neuvěřitelnému vypětí sil těch, kteří se
o ni starají, tj. pana Vobejdy, Šlegla
a Bučka, a také díky zvýšeným investicím do jejího provozu. Z dlouhodobého hlediska je to však neudržitelná
situace a muselo se tedy přistoupit
k radikálnímu řešení, kterým je
právě vyhlášení stop-stavu na další
přípojky na stokovou síť. Aktuálně
připravujeme realizaci měrné kampaně, kde budeme po dobu 14 dní
odebírat 24 hodinové slévané vzorky
a následně vyhodnotíme, jaké látkové znečištění na ČOV skutečně natéká a jaká kapacita ČOV by po zohlednění rozvoje měla být navržena.
Navýšení kapacity je jediné dlouhodobé řešení, které čističce uleví a celé
obci pomůže. Ale investice zde dosahují k částkám, které skoro odpovídají dosud nejvyšší investici posledních let, tj. investice do školy a budou
se pohybovat kolem 20 mil. Kč. Proto
jsme se už v minulém roce začali při-

pravovat na další finanční období
Evropské unie, které by mělo přinést
opět dostatek financí na tyto stavby.
V druhé polovině roku 2020 jsem se
tak začali připravovat na podání dotačních žádostí na projektovou přípravu, dotace nakonec byla podána
den před Štědrým dnem a nyní čekáme na vyjádření dotačního orgánu.
Různé analýzy, odběry vzorků, měření a samotná projektová příprava se
totiž celkově šplhají k částce jednoho
milionu korun, dotace by mohla být
až 90 % z této sumy. Pokud vše půjde
dobře a podaří se nám uspět i s dotací na samotnou výstavbu, mohli
bychom s výstavbou začít v letech
2022 či 2023, stavba potrvá cca rok.
Teprve poté bude zahájen testovací
provoz a po jeho úspěšném ukončení
by byl stop-stav odvolán. Reálně tedy
někdy v roce 2024.
Do té doby bude platit aktuální omezení, jednotlivé žádosti i připojení
nemovitostí budou individuálně posuzovány včetně aktuálního stavu
samotného čistícího procesu v ČOV
a po celou dobu také obec bude
muset nést zvýšené náklady na tento
proces.

Martin Habáň
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Revitalizace obecního vodního vrtu
Od svého nástupu do úřadu starosty
jsem se snažil investovat a zlepšovat
infrastrukturu obce a zajistit tak základní potřeby, jako je například dodávka vody. Jak do kanalizace, tak do
vodovodu byly investovány stovky
tisíc, abychom tak zlepšili kvalitu
a posílili kontrolu obou systémů.
V minulém roce jsme se pustili do
analýzy zdroje pitné vody – obecního
vrtu. Byl například zakoupen hladinoměr, kterým pracovníci obce pravi-

delně měří výšku vodního sloupce ve
vrtu, proběhlo několik schůzek a obhlídek na místě a bylo odsouhlaseno
co dále. Obec se rozhodla investovat
do celkové revitalizace vrtu. Na jaře
či v létě tohoto roku tak bude kompletně vyměněno současné pozinkované výtlačné potrubí za potrubí
nerezové, více než 25 let staré čerpadlo projde revitalizací a bude nadále uloženo jako náhrada pro případnou poruchu nově instalovaného

čerpadla Grundfos, které k sobě získá
také nový 170 metrů dlouhý kabel
a dojde také přestrojení šachty vrtu.
Zrekonstruována bude i elektřina
v celém objektu. Práce vyjdou na cca
400 tis. Kč, ale na zdroji vody by se
šetřit nemělo! V dalších letech se pak
zaměříme na další oblasti obecního
vodovodu i kanalizace, který nadále
zůstává majetkem obce Březina, která
ho zároveň provozuje.

Martin Habáň

Největší investiční projekt posledních let – škola
Na začátku roku 2020 jsme ve veřejné zakázce vysoutěžili přístavbu
budovy mateřské a přestavbu budovy základní školy. Zhotovitel IDPS
s.r.o. + POHL cz, a.s. se ihned pustil
do příprav a 17. března 2020 byl areál
předám k výstavbě. Dle harmonogramu a našich plánů se začalo s přístavbou pavilonu mateřské školky,
do které se po kolaudaci přesune
školka a část žáků základní školy,
aby se ve školní budovy mohlo začít
s přestavbou. Přístavba přinese dvě
třídy mateřské školy, přestavba pak
pět plnohodnotných tříd základní
školy a třídy se tak již nebudou spojovat, jako dosud.
Výstavba se zatím drží svého stavebního harmonogramu a to i přes fakt,
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že ve dnech zahájení výstavby začínala také proti-pandemická opatření naší vlády a naše země začala
prožívat těžké období boje proti koronaviru. To, že žáci musely zůstat
doma na distanční výuce naopak
celé stavbě pomohlo, protože největší obavou ohledně celé stavby
byla koordinace v prostoru s dětmi.
Díky uzavření školy se už v létě
stihly zrealizovat práce na propojení
obou budov a před nástupem dětí do
školy tak bylo vše hotovo. Aktuálně
máme již v budově hotové omítky,
podlahové topení a podlahy, probíhají obkládací práce, instalace na sociálních zařízeních a začínají práce
na fasádě. Pomalu tak jdeme do finále, které by se mělo dostavit ke
konci dubna 2021.

Přestože se to někomu zdálo brzo,
tak již během listopadu odstartovala příprava návrhu interiérů, tuto
práci dostal na starost přímo pan ředitel, který je přeci jen hlavou učitelského a výchovného sboru a zná tak
potřeby dětí, ale i svých kolegů. Za
sebe jsem velice rád, že v přístavbě
budovy vznikne konečně kvalitní
zázemí pro pedagogický sbor a tím
bude opravdu prostorná sborovna,
a v ředitelně zůstane pan ředitel sám
a bude tak mít více klidu na přípravu
i vedení školy. Obě tyto místnosti
také budou vybaveny novým moderním nábytkem.

Martin Habáň

Pokračující modernizace veřejného osvětlení
Naše obec pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. V polovině
únor 2021 byla v lokalitě rodinných
domů při vjezdu od Brna provedena
výměna sodíkových lamp za LED
lampy typu Guida S 4000 K, tedy
s více „žlutým“ světlem než jsou
kolem krajské silnice. Ráno začala
výměna původních lamp a nové již
večer svítily. Kromě snížení světelného znečištění (původní lampy sví-

tily kromě silnice také na všechny
okolní domy a zahrady) výměna
světel přinese také razantní snížení
spotřeby energie a snížení nákladů
na pravidelnou údržbu, neboť lampy
mají životnost 20 let. Pilotní projekt
bude posuzovat, jestli je zvolená varianta vhodná i pro rozšíření do
dalších lokalit. Výše investice byla
30.000 Kč bez DPH.

Martin Habáň

Okénko obecní knihovny
Ačkoli nebyl minulý rok moc nakloněn pořádání kulturních, sportovních ani dětských akcí, přece jenom se
některé podařilo realizovat. Největší
co do počtu dětí byl v naší obci Pohádkový les. Uskutečnil se začátkem
září, počasí nám přálo a možná i proto
byla účast nad očekávání velká. Trasa
měla deset stanovišť s pohádkovými
bytostmi a po splnění jejich úkolů, čekala na děti v cíli odměna a opékání
špekáčků. Podle rozjařených dětských
tváří věřím, že se jim pohádkové odpoledne líbilo. Ještě jednou chci poděkovat všem, co se na akci podíleli, bez
nich by se nemohla uskutečnit.

Další odstavec je pro mě osobně
smutný, je jím mé rozloučení s knihovnou. Je to pár let, co jsem
v knihovně začínala. Zpočátku jsem
si nedokázala představit, co tato práce
obnáší. Nejen přímo v knihovně, ale
i příprava přednášek, dětských akcí,
kurzů a dalších. Postupem času jsem
se takříkajíc otrkala a všechny tyto
činnosti mě velice bavily. Za mého
působení se knihovna přestěhovala
do prostor nového obecního úřadu.
Tím se i služby posunuly na vyšší
úroveň, pěkné a útulné místo pro
knihovnu a setkávání se, pro lidi
s horší mobilitou nebo pro maminky

je tu výtah. Myslím, že tuto změnu
každý kvitoval s povděkem. Ovšem
život přináší změny a tak se začínající prací na obecním úřadu v roli administrativní pracovnice musím toto
místo postoupit nástupkyni nebo nástupci, kterou či kterého starosta vybere. Doufám, že se i nadále budeme
potkávat na kulturních akcích, jejichž pořádání se nechci úplně vzdát
a věřím, že s novým knihovníkem
nebo knihovnicí budete nadmíru
spokojeni.

Martina Poláková

Z-Box od společnosti Zásilkovna
Současná „doba covidová“ přinesla
změnu ve fungování ekonomiky, kdy
se vítězem stávají e-shopy a zásilkový prodej. Každý den vidíte Březinou projíždět auta České pošty, PPL,
DPD, GEIS a mnohých dalších kurýrních společností. A tak jsme si řekli, že
by bylo dobré, aby si lidé své balíčky
mohli vyzvedávat přímo v Březině
ve kteroukoliv denní dobu, navíc se
uleví dopravě (místo několika aut přijede jen jedno). Začali jsme tedy jednat
se společností Zásilkovna o možnosti
umístit jejich Z-BOX do naší obce. Po
několika jednáních se podařilo najít
dohodu a byla podepsána smlouva
na umístění Z-BOXu v naší obci. Vybrané místo (naproti parkovacích
míst u obecního úřadu, u zídky rodiny Skládaných) je asi nejlepším
možným, protože spojuje výhody par-

kování a umístění ve středu obce na
viditelném místě, obec navíc instalaci boxu spojí s vydlážděním plochy,
která se plánovala pro rozšíření parkování. Z-BOX bude mít boxy pro 20 balíčků (včetně dopisů, které Zásilkovna

také řeší), při větší potřebě je box
možné rozšířit o další „věže“ (vždy
pro 20 dalších boxů). Instalace by měla
proběhnout v březnu či dubnu 2021,
dle kapacit společnosti Zásilkovna. 
Martin Habáň
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Sázení ovocných stromků v Březině
Jednou z hezkých tradic v naší obci
je výsadba stromků tří až čtyřletými
Březiňáčky. Stromky sází děti se
svými rodiči většinou v dvouletých
intervalech, ale v uplynulých dvou
letech děti sázely každý rok. V roce
2019 tak bylo vysazeno 35 ovocných
stromků v lokalitě „Na Vojtíškách“,
čímž také byla obnovena polní cesta
směrem do lesa a pak dále na Lhotky.
Stromky pro zdejší výsadbu vybral
a zajistil sadař pan Zdeněk Špíšek
se svými pomocníky z Blanenského
sdružení Horizont. Vybrány byly odrůdy, které podle mapování ovocných
druhů v oblasti Moravského Krasu
v minulosti rostly. Jsou to například
jabloně Grávštýnské, Matčino, Jadernička moravská či Smiřické vzácné,
hrušně Krvavka letní, Boskova lahvice či Salizburyho máslovka, třešně
Karešova, Burlat či Černá chrupka,
slivoně Durance a Stanley, mišpule
německá a jeřáb sladkoplodý. Díky
vlhkému roku 2020 téměř všechny
vysázené stromky úspěšně zakořenily. Bohužel jsou však jejich listy
a větve vítaným zpestřením jídelníčku srnčí zvěře, tak u řady stromků
musela být rok po vysazení založena
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koruna výše, a některé stromky musely být dokonce vysazeny znovu (již
jako vysokokmenné varianty).
Hned v následujícím roce proběhla
další výsadba, tentokrát na Kozíně.
O tuto lokalitu se již řadu let stará
paní Soňa Čermáková a díky její péči
je toto místo oblíbeným cílem rodinných procházek i her dětí. Bohužel
toto krásné místo láká opět i srnčí
zvěři, která již řadu dříve vysázených
stromků zlikvidovala. Díky grantu
Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR tak mohlo být zakoupeno 32 nových vysokokmenných stromů, které
opět březinské děti se svými rodiči
(i prarodiči) poslední říjnový den
roku 2020 zasadili. Na Kozíně i v obnovené aleji směrem na Kubšovku
tak přibyly krásné jabloně odrůd
Grávštýnské a Boskoopské červené,
hrušně Hardyho máslovka, Conference, Clappova, slivoně Oulinská,
Zelená renklóda a Althanova Renklóda, a také tři krásné stromy jedlého kaštanu.
Tyto výsadby tak mají hned několik
významů. Jednak se jedná o spo-

lečenskou událost, kdy si děti společně se svými nejbližšími zasadí
stromek, který pak společně s nimi
roste a později pak i nese ovoce jejich plodného života. Každému je
zřejmý i praktický a ekologický
význam výsadby alejí a sadů, kdy
ovoce neslouží jen jako lahůdka,
ale stromy a obnovené polní cesty
jsou také významným protierozním
prvkem, poskytují cenný stín a přispívají pestrosti a malebnosti naší
krajiny. Neméně důležitý je ale
i kulturně-historický význam, kdy
vysazováním tradičních odrůd se
zachovávají dříve běžné, často nenáročné druhy ovoce, které jsou však
dnes komerčně nezajímavé, byť jsou
často chuťově jedinečné. Zachování
pestrého genofondu odrůd je však
důležité také proto, že čas od času
přijde nová choroba, která převažující odrůdy zdecimuje, zatímco jiné
odrůdy jsou odolné a poskytují tak
základ pro šlechtění nových odolných odrůd. Važme si proto nejen
všech krásných ovocných stromů,
ale i těch, kteří se o jejich zachování
starají.

Michal Bittner

Hodová mše v Březině
„Co jsou to hody beze mše, tance a něčeho dobrého“, řekl ve středu 22.7.2020
P. Metoděj Ján Lajčák při první hodové mši v Březině. Přestože byla
mše ve všední den, sešlo se 55 lidí,
z nichž 1/3 tvořila mládež – stárci

a stárky. Povzbuzující slova P. Metoděje k mladým lidem i k ostatním občanům zaznívala celou mši svatou.
Následně P. Metoděj přijal pozvání
a zúčastnil se části sobotního krojovaného průvodu. Jsme rádi, že březinské

hody získaly další rozměr, který
k nim patří, tedy hody se mší svatou.
Děkujeme všem, kteří se mše zúčastnili, či čímkoliv přispěli a k uskutečnění hodů jakkoliv pomohli.

Klímovi

25. výročí posvěcení březinského kostela
Psalo se 17. září 1995, kdy brněnský
biskup Mons. Vojtěch Cikrle za hojné
účasti věřících posvětil březinský
kostel Panny Marie, Matky církve.
O stavbu kostela se zasloužil především P. Tomáš Prnka. Do zdiva
kostela byl vložen základní kámen,
který posvětil papež Jan Pavel II. při
své návštěvě na Velehradě 22. dubna
1990. Do vrcholu střechy byl osazen
zvon, který se dochoval z původní
kaple. Projekt kostela vypracoval

Ing. arch. Ladislav Müller z Brna.
Stavba na čtvercovém půdorysu je
zastřešena střechou ve tvaru stanu,
který má připomínat Boží stánek.
Vitráže jsou od PhDr. Karla Rechlíka
a jejich motivem je ochranný plášť
Panny Marie. Stavba je považována
za velmi zdařilou a stala se dominantou naší obce.
Toto výročí jsme si připomněli 13. září
2020 při tradiční Fatimské pobožnosti

se mší svatou. Celebroval ji J. M. Josef
Pojezdný, O. Praem., emeritní opat
strahovský, který při této příležitosti
posvětil sošky sv. Anny a sv. Antonína od líšeňského sochaře a řezbáře
pana Jiřího Netíka. Mši svatou koncelebrovali místní duchovní P. Vít
Martin Červenka a P. Metoděj Ján
Lajčák, přijeli také bývalí kaplani
křtinské farnosti P. Pavel Buchta a P.
Jiří Ochman. O hudební doprovod se
postarala paní varhanice z Adamova
a místní schola s dětmi. Mše svaté
se zúčastnilo přibližně 90 věřících
z Březiny a z okolí, zavítal mezi nás
i pan starosta Martin Habáň.
Velké poděkování patří všem, kteří se
jakkoliv zasloužili o příjemný průběh
této oslavy a zároveň také všem, kteří
se o tento kostel s láskou starají. Jsme
vděčni za starostlivou péči a veškerou práci našim kostelnicím paní
Boženě Neužilové a Aleně Polákové
a také ostatním místním věřícím,
kteří jakýmkoliv způsobem přispívají. Děkujeme také za podporu
místního obecního úřadu, panu starostovi a zastupitelům.

Klímovi
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Rok 2020 u březinských seniorů
Naše ohlédnutí za uplynulým rokem
2020 bude obdobné jako u březinských spolků. Vzhledem k pandemické situaci se nám bohužel
nepodařilo uskutečnit většinu plánovaných výletů, zájezdů a vycházek.
Stejně jako v uplynulých letech jsme
v lednu uspořádali zdravotní přednášku. MUDr. Hana Matějovská tentokrát zvolila jako téma Nejčastější
obtíže trávení ve vyšším věku. Akce
se zúčastnilo 32 seniorů. Paní doktorka se během hodinové přednášky
zaměřila na nejpodstatnější informace, upozornila na možné příznaky
začínajících obtíží, srozumitelně prezentovala možnosti předcházení problémům i nejnovější způsoby léčby.

Její přednášky jsou mezi seniory
velmi oblíbené a patří k nejnavštěvovanějším akcím.
Další tradiční akcí seniorů byla únorová beseda se starostou obce. Mezi
občany je o tuto akci velký zájem,
o čemž svědčí početné publikum, živá
diskuze a celková přátelská atmosféra
setkání, ke které přispěl osobně pan
starosta zajištěním pohoštění. V září
jsme se ještě podíleli na zajištění Pohádkového lesa, akce pro děti pořádané knihovnou a obcí Březina.
Závěrem si dovolím uvést, že i když
jsme se nemohli setkávat a realizovat
činnost tak, jak bychom si představovali, myslím, že za všechny seniory

mohu uvést, že nepropadáme skepsi
a depresím a moc a moc se těšíme, až
se zase začneme scházet, začneme
chodit cvičit, poklábosit si na pivko
nebo vínko a vyjedeme za nějakým
poznáním míst u nás nebo v cizině.
Musíme si všichni držet palce, aby
se svět vrátil do normálu. Do té doby
bude třeba ještě hodně zodpovědnosti, ukázněnosti, trpělivosti a pokory každého z nás.
Děkujeme tímto celému zastupitelstvu obce za jejich starost a aktivní přístup k seniorům, kterou
v minulém období prokázali i všem
našim spoluobčanům za toleranci
a pomoc.

Dobromila Špačková

LMŠ Dobroděj – tam kde rostou stromy, zpívají ptáci a voní vzduch
Příroda a kamarádi – co víc jsme si
mohli v roce 2020 přát. Dvě krásné
jistoty, dvě kouzelná slova. Školka
plná dětí, rok prožitý v lese, v přírodě, neopakovatelné zážitky a každodenní zábava, která se dá zažít jen
venku.
Podařilo se nám vylepšit naše zázemí – jurtu. Máme nová kamna,
komín, novou plachtu a nyní budujeme přístřešek s terasou, kde budeme v létě svačit, obědvat, tvořit,
odpočívat a pozorovat ptáčky, veverky a srnečky. Máme nové herní
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prvky, balanční žebřík a jiné vymoženosti pro děti (nejlepší jsou stejně
stromy). Přijďte se k nám podívat, nasajte kousek naší atmosféry. Je plná
optimismu, klidu a pohody. Přesně
toto je pro děti důležité a my jsme tu
hlavně pro ně. Stojíme pevně na zemi
a s respektujícím přístupem, který
má svoje hranice i pravidla vytváříme společně prostor ve kterém se
všichni cítíme bezpečně.
Jelikož jsme školkou registrovanou
v rejstříku škol a školských splňujeme všechny požadavky týkající se

předškolního vzdělávání. Naše kvalifikované učitelky s velkou praxí dovedou děti až k bráně do školního
světa. Kromě smíchu se z naší jurty
pravidelně ozývá zpěv a hra na flétničku.
A co Vám nabízíme kromě předškolního vzdělávání nabízíme? Příměstské tábory s Dobrodějem v lese
třetím rokem zdarma, dále zde
máme Klubík a Pařízek – jejich otevření upřesníme na našich stránkách
www.lmsdobrodej.cz.

Věra Kelblová

Skaut Křtiny v roce 2020
Rok 2020 nám začal slibně. Po vánoční pauze se rozběhly schůzky, na
kterých se děti každý týden schází,
a stihli jsme se potkat na závodu
o titul „Mistr uzlování“, kde děti soutěží ve vázání uzlů na rychlost. Vedoucí také stihli na brigádě oholit
pár desítek tyčí, které jsou potřeba na
stavbu našich táborových stanů – indiánských týpí.
Pak ale přišel březen a omezení kontaktní činnosti. Některé oddíly hned
zareagovaly a začaly se setkávat na
online schůzkách, některým to chvíli
trvalo, ale i tak jsme fungovali dále.
Naštěstí toto omezení netrvalo příliš
dlouho a od května jsme se vrátili
k běžné činnosti. Užívali jsme si znovu
povolené schůzky a oddíly se snažily
si čas prožitý online vynahradit. Tou
dobou už také vrcholily přípravy na
tábor a naši vedoucí a roveři (skauti
starší 15 let) se kromě plánování programu vrhli také do opravy rohoží, na
kterých na táboře spíme.

Přišel červen a s pomocí rodičů jsme
zbudovali náš tábor v přírodním
parku Říčky. Během července zde
proběhly dva tábory. Mladší táborníci měli Kouzelný tábor, starší se
vydali na Cestu kolem světa za 80
dní. Na táborech se vystřídalo 75 dětí
a o jejich hladký průběh se staralo
25 vedoucích. Trochu smutné pro
nás bylo, že to byl poslední tábor na
tomto tábořišti a po osmi letech jsme
se s ním museli rozloučit.

jako hledání „kešek“ nebo „vánoční
box“, kde jsme si mohli vyměnit
dárky s jinými skauty.

Na začátku školního roku jsme na
„zahajovací“ schůzce přivítali mnoho
nováčků a opět jsme se začali setkávat. Oslavili jsme 30 let střediska
a během Dne Křtin bylo možné navštívit výstavu uspořádanou k tomuto jubileu.

Na konci roku probíhalo sčítání
skautského lidu (také známé jako registrace členů). V našem středisku
je registrovaných 157 členů. Zajímá vás kolik jich je ze Křtin a kolik
z Březiny? Křtinských dětí chodí do
skautu 30, kdežto březinských 32.
Co se týče vedoucích a roverů, tam
se karta obrací. Z Březiny jsou 4 a ze
Křtin 26. A odkud jsou ostatní? Převážně z okolních vesnic, ale několik
členů je i z Brna.

Zbyněk Drápela

Než jsme se nadáli přišel říjen a opět
jsme museli zasednout k počítačům
a pokračovat v online schůzkách. Pro
zpestření si tentokrát vedoucí připravovali také různé aktivity venku –

Před Vánocemi jsme ale mohli opět na
chvíli setkat na „offline“ schůzkách
a vůbec nám nevadilo, že jsme museli
být venku, kde byla zima. Před Vánocemi jsme pak rozdávali Betlémské
světlo, kterým si lidé mohli zpříjemnit
tyto svátky. A společně jsme si také
„hodili baňkou“ přes video.

Březinští včelaři
„Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují,“ nebo: „únor bílý,
pole sílí“. Včely skutečně v lednu nelétaly, a i sněhová nadílka je tuto zimu
nadprůměrná, což slibuje úrodný
rok 2021. Věřím, že tomu tak bude,
neboť minulý včelařský rok byl spíše
podprůměrný. Mírná loňská zima
s rychlým nástupem jara a následným
deštivým květnem a červnem příliš
nepřál medové snůšce, zato se dařilo
včelím parazitům, hlavně kleštíku včelímu (Varroa destructor) či včelomorce
obecné (Braula coeca). Březinští včelaři,

kde je většina registrována v Českém
svazu včelařů, z.s., základní organizaci Křtiny, se však pečlivě o svá včelstva starali a tyto včelí parazity nemilosrdně likvidovali. Proto se i letos
můžeme těšit na známý bzukot včel na
prvních jarních květech – krokusech,
vrbách, či třešních. Ovocné stromy
jsou obzvlášť vydatným zdrojem pylu
a nektaru, proto i včelaři jsou rádi za
výsadby ovocných stromů malými
Březiňáčky. Jen vás jménem svých včel
prosíme, milí sadaři, abyste užívali
postřiků na ovocné stromy s rozmy-

slem a striktně dle návodu na daném
insekticidu. Abyste společně se hmyzími škůdci nehubili i včely – to byste
se jim špatně odměnili za jejich úsilí
opylit vám stromy! Děkujeme.

Michal Bittner
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Rok 2020 na Sokolovně
Jako každoročně na hřišti za sokolovnou i v hale probíhaly v roce 2020
sportovní i kulturní akce a pravidelné zápasy v malé kopané a ping
pongu. Ovšem značná část z pravidelného programu nemohla být kvůli
vládním nařízením uskutečněna.
I tak jsme rádi za všechny akce, které
mohly proběhnout a děkujeme všem
příznivcům sportu i hostům kulturních akcí za vyjádřenou podporu.
Začátkem roku přálo počasí bruslařům, kteří mohli ledovou plochu
za Sokolovnou navštěvovat celý
leden. A toho využil i oddíl mládeže
malé kopané, kdy kopačky děti vyměnily za brusle a zdokonalovaly
se ve všestrannosti. Hokejisté Březiny v únoru dohráli druhou sezónu
v Krajské lize Jižní Moravy a Zlína,
avšak v této lize to byl rok poslední,
neboť se hokejisté rozhodli příští sezónu hrát opět v Okresním přeboru,
která bohužel díky vládním nařízením spojným s koronavirem nemohla být zahájena. Ani rozlučka se
sezónou, na kterou jsme se všichni
těšili, neproběhla. Jarní část sezóny
ping pongu pokračovala pro „A“ tým
ve 3. Okresní soutěži a pro „B“ tým
ve 4. Okresní soutěži. Na podzim
v nové sezóně začal pouze jeden tým
4. Okresní soutěž, ve které se však
odehrály jen 4 zápasy a sezóna tak
zůstává stále rozehraná.
Od půlky března se na dva měsíce
sokolovna vylidnila a na uvolnění
vládních opatření a na první akci se
čekalo až do půlky května, kdy začala jarní část Brněnské malé kopané
současně s intenzivními nácviky březinských stárků a stárek na Anenské
hody. Ve stejný čas, alespoň na dobu,
kdy jim to bylo umožněno, se opět
o sportovní vyžití malých fotbalistů
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starali Adam Kozel a Roman Ondráček. Pravidelně každou jarní středu
s dětmi trénovali základy malé kopané a zlepšovali jejich sportovní dovednosti.
Začátek jarní části ve 3. lize Brněnské
malé kopané byl posunut a dohrával
se o měsíc později, než obvykle. Březinský oddíl malé kopané sezónu zakončil velice úspěšně a to na druhé
příčce. Nová sezóna, do které hráči
malé kopané vstoupili koncem srpna,
se vlivem vládních nařízení bohužel
nedohrála.
Na začátku července se sokolovna ze
sportovního prostranství přeměnila
na noc plnou zábavy, kterou si nadšení tanečníci užili při Letní noci na
Sokecu. Jejich řádění však už o dva
dny později vystřídal sport. Dne
5. července se na hřišti odehrál tradiční nohejbalový turnaj trojic, který
i letos připadá na první ze dvou červencových svátečních dnů, a to na
pondělí 5. července. Druhý prázdninový víkend ovládl Sokolovnu 5.
ročník Dape Memorial Cupu. I přes
chladné počasí s mnohdy trvalým
deštěm turnaj ovládl březinský tým.
Nadšení sportovci i fanoušci se na něj
můžou těšit i letos. Pokud to situace
dovolí, odehraje se 10. července.
Největší kulturní akcí v tomto koronavirem ovlivněném roce byly
Anenské hody, které se konaly v prosluněnou sobotu 25. července. Příprava na hody byla z kraje roku pozastavena a opět nacvičovat mohli
stárci a stárky až v půli května. I tak
si ale pro diváky, kterých se přišlo podívat přes pětset, připravili dva vydařené lidové tanečky a samozřejmě
nemohlo chybět i oblíbené půlnoční překvapení, tentokrát na mo-

tivy ruské pohádky Mrazík. Tímto
však celé hodové veselí ještě neskončilo, protože o dva týdny později se
na hřišti za Sokolovnou uskutečnilo
kácení máje s cimbálovou muzikou
Musica Moravica. I přes všechny překážky spojené s vládními opatřeními
se stárci a stárky začínají připravovat
na hody 2021, které letos připadají na
24. července.
Nejen v létě se na sokolovně i venkovním posezení lidé chodili bavit.
V Hospůdce na Sokecu během celého roku, pokud to bylo vládními
nařízeními umožněno, pravidelně
probíhaly country večery s krásnou
hudbou a zpívání lidových písní pořádané stárky doprovázené harmonikou a houslemi, na nichž lidé měli
možnost ochutnávat dobroty jako pečené či uzené maso.
Bohužel opatření v podzimním
a zimním období nepřejí konání
jinak pravidelných akcí a sportů.
Všichni věříme v lepší zítřky a budeme se těšit na vaši návštěvu jak
sportovních, tak kulturních akcí
a rádi uvítáme nové zájemce z řad
dětí i dospělých, například do oddílu
malé kopané i do mládežnického oddílu či dalších zájmových a sportovních kroužků, které bychom chtěli
začít v budoucnu realizovat. Sokolský areál totiž nabízí spoustu
možností sportovního vyžití a byla
by škoda toho nevyužít.
Kdo se těšil na divadelní představení
Don Quijote de la mAncha, které
se také díky vládním opatřením
nemohlo v březnu konat, nemusí
smutnit. Hned, jak to bude možné,
najdeme nový termín a představení
bude odehráno.

Monika Kučerová & Adam Kozel

Činnost Sdružení dobrovolných hasičů Březina v roce 2020
V únoru, když byl svět ještě v pořádku, proběhla nejprve Tradiční
hasičská tancovačka na téma Hawaii. Po delší době se tancovačka
uskutečnila v sále ochozské Orlovny
místo kulturního domu v Bukovince.
Pro více než 160 lidí hrála skupina
Modex. Koncem února poté proběhly
Ostatky. Maskovaný průvod vyrazil
ráno od hasičské zbrojnice a postupně obešel celou Březinu. K vidění bylo mnoho zajímavých a nápaditých masek, například Mrazík,
Tři mušketýři nebo Rumcajs a jeho
rodinka. Večer pokračoval program
ostatkovou merendou v sále Sokolovny.
V březnu měla začít soutěžní sezóna
mladých hasičů, na kterou jsme se
celou zimu připravovali v místní
tělocvičně. Celá Okresní liga mládeže byla později kvůli koronaviru
zrušena. Za celý rok se uskutečnilo
jen pět soutěží. První proběhla až
v červnu v Drnovicích. Po letních
prázdninách jsme se zúčastnili noč-

ních závodů v Senetářově, soutěží
v Šošůvce a v Brně-Útěchově. Samozřejmě nechyběla ani naše domácí
soutěž na březinské dráze. Z těchto
pěti závodů se mladší žáci umístili jednou na prvním místě, dvakrát na druhém a jednou na třetím.
Starší žáci jednu soutěž vyhráli a jedenkrát skončili na druhém místě.
Mimo sportovní činnost jsme pro
děti na oslavu konce školního roku
nachystali cestu za pokladem. Po nalezení pokladu jsme si opekli buřty
u táboráku a následně přespali pod
stany na hasičském sportovišti. Jako
každý rok se mladí hasiči zapojili do
literárně-výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí. Dorostenka Julie
Němečková se svou básní vyhrála
okresní i krajské kolo této soutěže.
V celorepublikovém finále obsadila
třetí místo.
Podobný osud jako mladé hasiče potkal také družstva dospělých. Ženy
se připravovaly na svoji první kompletní sezónu ve Velké ceně Bla-

nenska, ve které měl být cíl zúčastnit
se všech soutěží a pokusit se bojovat
o co největší příděl bodů do ligové tabulky. Velká cena Blanenska se bohužel kvůli vládním opatřením spojenými s Covidem-19 nakonec vůbec
neuskutečnila. Družstvo mužů se
mělo sporadicky účastnit blízkých
závodů v okolí. Ženské družstvo se
v roce 2020 zúčastnilo celkem pěti
soutěží. Výsledky měly vzestupnou
tendenci, po šestém a čtvrtém místě
na prvních dvou soutěžích následovaly tři medailová umístění. Historicky svůj nejlepší čas předvedly
holky na soutěži v Lysicích, kde za
čas 17,64 získaly druhé místo. Na
druhém místě skončily také v Habrůvce a sezónu ukončily třetím
místem v Kotvrdovicích. Do Habrůvky vyrazilo také družstvo mužů
a veteránů nad 35 let. Veteráni obsadili první místo, muži druhé. Mužské
družstvo se zúčastnilo ještě soutěže
v Kotvrdovicích, kde stejně jako ženy
obsadilo třetí místo.

Lukáš Neužil
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Rok 2020 u jednotky Sboru dobrovolných hasičů Březina
V minulém roce naše jednotka sboru
dobrovolných hasičů zasahovala
u čtyř požárů, jedné dopravní nehody, čtyřikrát vyjela na žádost zdravotnické záchranné služby s AED (automatickým externím defibrilátorem)
k pacientům v přímém ohrožení života, deset výjezdů se týkalo odstranění stromu z komunikace, dva likvidace obtížného hmyzu. Na všechny
z těchto výjezdů jednotka po vyhlášení poplachu vyjela v zákonném
čase. V rámci jiné činnosti zajišťovala
jednotka při výpadku obecního vrtu
dovoz vody z vedlejší obce, aby nedošlo k zavzdušnění vodovodního
řádu. Naší pomoci bylo využito také
při stavebních pracích, kdy jsme odčerpávali vodu z komunikace. Dále
jsme prováděli čištění neprůchodné
obecní kanalizace.
Jak již bylo zmíněno v minulém zpravodaji, 6. května 2020 jsme se dočkali
nového cisternového vozidla Tatra
815 TERRNo1 CAS 30. Po zaškolení jeho obsluhy byla cisterna zařazena do integrovaného záchranného
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systému a nyní je velkým pomocníkem při pomoci druhým. Bohužel
díky nařízení týkající se kovidové
doby nám nebylo umožněno vozidlo
ukázat veřejnosti.
V rámci možností probíhalo pravidelné školení členů v rozsahu
40 hodin, jeden člen byl také na týdenním školení základního kurzu
včetně nositele dýchací techniky
a 11 členů se zúčastnilo celodenního

výcviku ve školícím zařízení HZS
ČR v Tišnově. Velitelé absolvovali
8 hodinové školení a přezkoušení
u HZS. Tímto bych rád poděkoval
členům jednotky za obětavou práci
a obci Březina za podporu.
Chceš se stát členem naší jednotky?
Je ti již 18 roků? Jsi ochotný, obětavý,
máš chuť pomáhat a učit se novým
věcem? Neváhej nás kontaktovat. 
Aleš Buček

Revize katastru v obci Březina
V letošním roce zahájí Katastrální
úřad pro Jihomoravský kraj tak
zvanou revizi katastru nemovitostí
v obou katastrálních územích naší
obce, Březina a Proseč u Březiny.
Vlastníci nemovitostí mají katastrálním zákonem uloženu povinnost
ohlásit katastrálnímu úřadu změny
údajů katastru týkající se jejich nemovitostí a to do 30 dnů ode dne
vzniku této změny. Řada vlastníků
o této povinnosti neví nebo ji neplní,
a proto od roku 2017 provádí katastrální úřady činnosti, při kterých revidují soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.
Cílem revize je dosažení maximálního souladu skutečného stavu se
stavem evidovaným v katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky
nemovitostí, s obcí a s orgány veřejné
moci (zejména stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského půdního fondu apod.).
Předmětem revize jsou zejména
(„černé“) stavby, změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití,
případně významné změny průběhu hranic pozemků. V rámci revize jsou také slučovány sousední
parcely stejného vlastníka, které neodpovídají definici samostatného pozemku. Vždy se však jedná o změny,
které jsou předmětem evidence v katastru. Tudíž různé drobné stavby,
které nejsou spojeny se zemí pevným
základem a navenek převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí (zahradní domky, pergoly,
venkovní schodiště apod.), nejsou zahrnuty do této revize, jelikož jejich
evidence není předmětem katastru.

že v případě potřeby může vlastník
na uvedeném kontaktu dohodnout
s pracovníkem katastrálního úřadu
jiný termín a místo tohoto jednání.
V případě, že vlastník nereaguje na
pozvánku vloženou do domovní
schránky, je mu doručena písemná
pozvánka na adresu trvalého bydliště s využitím poštovních služeb.
Pokud u Vašich nemovitostí nebudou
porovnáním katastrální mapy s ortofotem zjištěny žádné nesoulady, nemusíte tudíž revizi katastru v naší
obci vůbec zaznamenat.
Některé změny, nevyžadující doložení listiny jako jsou vybrané změny
některých druhů pozemku (nejčastěji
změna druhu pozemku „orná“ bývalého záhumenku na „zahradu“), odstranění evidence neexistující stavby
z katastru apod. se do katastru zapíší
z moci úřední, případně na základě
potvrzení orgánů veřejné moci (nejčastěji stavebního úřadu). U změn, vyžadujících doložení listin, jako např.
zápis dosud neevidované stavby,
vyzve katastrální úřad vlastníka k doložení těchto listin v přiměřené lhůtě.
Pokud by vlastník ve stanovené lhůtě
příslušné listiny pro zápis do katastru
nepředložil, může dojít k naplnění
skutkové podstaty přestupku podle
ustanovení § 57 katastrálního zákona.
Navíc tento neřešený nesoulad bude
zveřejněn na internetových stránkách
www.cuzk.cz prostřednictvím veřejně dostupné aplikace Nahlížení do
katastru nemovitostí.

Nejčastěji zjištěnými nesoulady bývají různé přístavby (změny obvodu stavby), garáže, vydlážděné
plochy dvora s příslušenstvím k budově, dosud v katastru vedené jako
zahrady apod. Definice jednotlivých druhů pozemků jsou obsaženy
v bodě 1. přílohy ke katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. a na webových
stránkách
https://druhypozemku.
cuzk.cz/vyber/ je dostupná aplikace,
kde po zadání katastrálního území
a čísla parcely se objeví údaj o druhu
pozemku evidovaném v katastru
a po vložení informace o reálném
druhu pozemku v terénu, aplikace
vygeneruje listiny potřebné pro doložení této změny.
V důsledku revize a z ní vyplývajících
změn, zapsaných do katastru, může
dojít ke změně okolností, rozhodných
pro vyměření daně z nemovitosti a je
pak povinností vlastníka podat úplné
nebo dílčí daňové přiznání na rok
následující po roce, v němž byly tyto
změny zapsány do katastru.
Katastr nemovitostí je nástrojem
k ochraně vlastnických práv k nemovitostem, ale i zdrojem informací,
které slouží celé řadě dalších účelů,
jako jsou účely daní, ochrana životního prostředí, zemědělského půdního fondu apod. a proto je nezbytné,
aby údaje katastru odpovídaly skutečnému stavu v terénu.

Josef Kamera, ředitel Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj

Nesoulady mezi stavem v terénu
a v katastru nemovitostí jsou nejdříve katastrálním úřadem vytipovány porovnáním katastrální mapy
s ortofotem (leteckým snímkem s potřebným rozlišením). Zjištěné nesoulady jsou následně prověřovány pochůzkou v terénu. Pokud je vlastník
při této pochůzce zastižen v místě bydliště, je se zjištěnými nesoulady seznámen a je projednán způsob jejich
odstranění (doložení geometrického
plánu, listin potřebných k zápisu
změny apod.). Pokud se vlastníka
zastihnout nepodaří, je do jeho domovní schránky vložena pozvánka
s návrhem místa a času jednání s tím,
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