Březinský zpravodaj
Březen 2019

Vážení čtenáři, dovoluji si vás uvítat
při čtení letošního prvního zpravodaje naší obce. V tomto zpravodaji
najdete hodně informací z toho, co se
v naší obci událo, stejně jako z toho,
co nás čeká. Prostor pro své příspěvky tradičně dostaly také spolky,
základní škola, knihovna či zástupci
farnosti.
Rok 2018 byl rokem dokončení velkých staveb v naší obci. Po dvou letech byla dokončena rekonstrukce
průtahu obcí Březinou včetně komplikovaného obecního projektu generální rekonstrukce zatrubnění
Ochozského potoka a zcela nové dešťové kanalizace ve více než polovině
obce. Na tomto místě chci poděkovat
všem občanům za trpělivost, protože dobře vím, jak byl projekt složitý a komplikoval život nám všem
a věřte, že pro mě osobně toto nebylo
vůbec lehké období. Ale povedlo se,
rekonstrukce je hotová a nyní přišla
řada na dokončování chodníků.

Chodníky uberou z rozpočtu obce
poměrně velký kus krajíce. Jejich
projekt je již skoro dokončen, nyní
začíná kolečko na úřadech ohledně
různých povolení. Výstavba chodníků bude rozdělena na etapy, které
se však nebudou odvíjet jen od financování, ale také na domluvě s občany.
Pokud se nebudeme schopni dohodnout o případném využití či odkupu
pozemků, lokalitu budeme muset
přeskočit a věnovat se další etapě.
Bez dotací si totiž chodníky opravdu
nebudeme moci dovolit. Věřím však,
že veřejný zájem v této věci převáží
a na konci tohoto roku již budeme
chodit po dalších stovkách metrů nových chodníků.
Jsem velmi rád, že se během let 2017
a 2018 podařilo zrekonstruovat i veřejné osvětlení v obci a výrazně tak
snížit energetickou náročnost, stejně
jako investice do údržby jednotlivých lamp. Nové osvětlení projde
ještě během jara úpravou svítivosti
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velmi omezených podmínkách pro
výkon jejich práce z důvodu rekonstrukce zbrojnice.
Centrum obce pak dozdobil odbahněný rybník, který prošel kompletní revitalizací včetně svých technických částí. Kolem rybníka vznikla
nová oddychová zóna obecní zeleně
včetně laviček a také nová parkovacích
míst před kostelem. A nezapomnělo
se ani na děti, pro které jsme vybudovali nové barevné dětské hřiště. Už se
těším až po zazelenání povrchu hřiště
trávou uslyším dětský smích a radost
z nových hracích prvků.

v nočních hodinách, kdy chceme, aby
intenzita osvětlení v noci mezi jedenáctou večerní a čtvrtou raní ještě
klesla, čímž samozřejmě ušetříme
na nákladech a obec nebudeme zbytečně přesvětlovat. Na tomto místě
bych chtěl poděkovat společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o., která
v naší obci kabelizovala své vedení
a díky které se nám podařilo snížit
náklady na obnovu veřejného osvětlení, stejně jako společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
která se přidala k hromadné investici
a zrychlila internet v naší obci.
Úsměv na mé tváří vykouzlila také
rekonstrukce obecních budov, které
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sloužily či slouží našim hasičům. Po
letech chátrání hasičské zbrojnice
i hasičského skladu se nám podařilo
získat dotace na rekonstrukci a naši
hasiči tak získali opravené a rozšířené prostory hasičské zbrojnice
a podařilo se také uvést do původního stavu hasičský sklad naproti bývalého obecního úřadu. Obě budovy
mají nejen nové fasády a vypadají
tak dobře pro kolemjdoucí, ale jsou
kompletně opraveny také interiéry.
V těchto dnech dokončujeme architektonické řešení vybavení zbrojnice
nábytkem a dokončuje se osvětlení
budovy. Hasičům musím poděkovat
nejen za jejich zásahy v roce 2018,
ale především za jejich trpělivost při

S naším pracovním nasazením počítáme i v roce 2019. Kromě již zmíněných chodníků nás čeká několik
dalších projektů. Bude to například
zastřešení zastávek, kterým se věnuji v samostatném článku ve zpravodaji nebo realizace nové obecní
zeleně v místech, kde stával obecní
úřad. Místo, kde nyní mnozí z vás čekají na autobusový spoj a po výstavbě
průtahu je mírně řečeno neutěšené.
Chceme Vám nabídnout další příjemné místo, kde si například při cestě
do obchodu nebo jen tak při volné
chvíli budete moci sednout a odpočívat. Zastupitelka Petra Vasilová se
ve pak svém příspěvku věnuje asi největšímu stavebnímu projektu obce
za poslední roky, kterým je přístavba
mateřské školy a přestavba základní
školy. Jsem velmi rád, že zastupitelé si
vzali některé projekty za vlastní a ve
svých článcích vám představí, jaké
úmysly má zastupitelstvo obce a co
nového bychom v obci chtěli budovat.
Vážení čtenáři, přeji Vám mnoho příjemných chvil při čtení zpravodaje.
Martin Habáň
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Přístavba mateřské školy a přestavba základní školy
Ve chvíli, kdy máte možnost držet
v rukou tento obecní zpravodaj, dokončujeme stavební povolení na přístavbu naší mateřské školky a přestavbu základní školy.
Mnozí z Vás si řeknou konečně! Ano,
cesta k reálnému zahájení zvýšení kapacit naší mateřinky i základní školy
byla dlouhá a v žádném případě nebyla jednoduchá. Když jsem se v roce
2009 stěhovala do Březiny, ležela už
několik let v šuplíku tehdejšího pana
starosty architektonická studie na
samostatnou modulovou mateřskou
školu, která měla vyrůst v zahradě
naší školy. Ta bohužel zrealizována
nebyla. V následném čtyřletém období se snahy zvýšit kapacitu mateřské školky novou samostatnou
stavbou v katastru naší obce realizovaly především v hledání vhodného
stavebního pozemku zcela mimo
areál základní školy. A i když nám
v roce 2014 odcházející zastupitelstvo jednu zcela novou architektonickou studii v šuplíku ponechalo,
z nadějného konceptu nakonec sešlo
z důvodů nezajištěných vlastnických
poměrů a nečekaného převodu vlastnických práv k zamýšlenému budoucímu stavebnímu pozemku. A tak
jsme začátkem roku 2015 byli opět na
začátku. Ve škole a školce jsme tehdy
měli dětí jako smetí a obrazně řečeno,
ještě spousta dalších maminek stála
před branou naší školy a nedostávalo
se jim pro jejich malá dítka žádné
další volné místo v mateřince. I když
jsme v té době měli i s křtinským oddělením školky dohromady přes pětačtyřicet míst v mateřské školce, nebyla tato kapacita dostačující a jisté
místo ve školce mívali v nejsilnějších
ročnících jen předškoláci.
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V nynější době nám podobnou situaci pomáhá řešit ještě lesní mateřská školka Dobroděj, ale i tak počet
žádostí neustále výrazně převyšuje
možnosti naší mateřské školky a co
víc, začíná se nám nedostávat také
míst v základní škole! Logický posun
silných dětských ročníků, které se
před třemi čtyřmi lety nevešly do
mateřské školy, nezastavíme a tak
se nám tyto ročníky již v letošním
školním roce 2019/2020 nenápadně,
ale jistě, začínají tísnit i v prostorách
naší základní školy. Současná kapacita 60 dětí v ZŠ je nyní prakticky
naplněna a nadcházející školní rok
už bude bohužel nedostačující. Situaci nezlepšuje ani skutečnost, ze
které máme jako zřizovatel prvního
stupně základní školy sice velkou radost ale také větší starosti – do školy
se nám, díky dobrému renomé a výsledkům školy, čím dál tím více začínají hlásit i děti z blízkého okolí,
jejichž rodiče mají zájem o výuku
méně tradičních forem vyučování, ať
se již jedná o matematiku metodou
profesora Hejného nebo český jazyk
metodou Sfumato nebo jen o celkový
unikátní formát naší školy coby rodinné školy plně využívající ke každodenní výuce okolní přírodu a tolik
cenný osobní přístup ke každému
žákovi. Využívají přitom situaci, kdy
k příbuzným v Březině přehlásí své
dítě s trvalým pobytem.
Rychlé navýšení kapacity mateřské
školky i základní školy je tak skutečně absolutní prioritou nadcházejícího pracovního období vedení obce.
A my jsme v této souvislosti rádi,
že Vám konečně můžeme ukázat
a představit i výsledky společného
úsilí obce, architektů a všech dotče-

ných orgánů, připravenou přístavbu
a přestavbu MŠ a ZŠ Březina. Rozsahem největší stavební projekt obce
bude po vydání stavebního povolení pokračovat veřejnou zakázkou
a pevně věříme, že na konci letošního
školního roku, tj. V červnu 2019, také
zahájením přístavby dvoutřídní mateřské školy na půdě školního dvora
a následně poté také přestavbou
uvnitř budovy základní školy.
Celá stavební akce je koncipována
jako přístavba dvoutřídního oddělení
mateřské školy funkčně propojeného
se stávající budovou základní školou
a na ní navazující přestavba přízemí
základní školy. Spojení obou budov
a přesun mateřské školy do nového
dvoupodlažního bloku navazujícího
na stávající budovu přinese do školy
a školky několik novinek a významných změn. Především samozřejmě
uvolní přízemí školy pro potřeby základní školy. V přízemí tak vzniknou
dvě nové samostatné učebny a také
nové šatny pro všechny žáky školy,
kterých bude moci v budoucnu být až
o 40 více, tedy celkově 100 žáků v pěti
samostatných třídách. Dále budou
v přízemí zřízena sociální zařízení
pro žáky a bude také významně rozšířena jak jídelní část kuchyně pro
žáky a jejich učitele, tak i zázemí kuchyně pro naše paní kuchařky. Navýšení počtu strávníků s sebou přináší
totiž potřebu nové samostatné přípravny zeleniny a brambor, další samostatné přípravny a suchého skladu.
Personál kuchyně se také dočká nového zázemí – šatny, WC a sprchy
a také se upraví a částečně rozšíří prostor pro uchování teplých pokrmů
pro obě dvě nová oddělení MŠ. V samotné kuchyni, tedy varně, se sta-

vební úpravy neplánují nebo jen minimální, zde se budeme navýšenou
kapacitu strávníků snažit vyrovnat
pořízením nové výkonnější technologie, zejména instalací konvektomatu pro potřeby vaření i uchovávání
připravených pokrmů. Také v prvním
patře ZŠ se bude do současné budovy
zasahovat jen minimálně, zůstanou
zde tři plnohodnotné třídy, sociální
zařízení pro chlapce a děvčata a ředitelna. Připojením a vzájemným propojením s novým blokem MŠ vznikne
v patře nového bloku prostor na tolik
potřebný kabinet pro učitele a další
školní pracovníky.
A slibovaná nová mateřská škola?
Bude v provozu jako dvě samostatné třídy, jedna v přízemí a druhá
v prvním patře nově postaveného
bloku, který bude na dvoře školy vybíhat při její východní straně směrem
na sever, tedy směrem do školní zahrady. V nově postaveném bloku
bude umístěn i hlavní společný vstup
pro žáky školy a školky. V každé třídě
školky bude dětem k dispozici dostatečně velká šatna, umývárna se záchody a sprchou a samozřejmě prostorná a světlá herna svojí velikostí
odpovídající také odpolednímu rozložení lehátek a odpočinku dětí přímo
v části herny. Pro pedagogy bude
u obou tříd k dispozici kabinet sloužící zároveň jako šatna. Samostatná
jídelna se obvykle pro děti v menších
mateřských školách nezřizuje. Děti
se stravují ve své herně u svých stolečků, tak aby při pohodlném sedění
měli talíř ve správné výšce a bez obav
a problému se ve svém prostředí najedly. Touto cestou jsme šli i my a jen
rozšířili současný závoz pokrmů z kuchyně do třídy mateřské školy na obě
nové třídy. V každé třídě bude proto
k dispozici nerezový stůl pro manipulaci se stravou, umyvadlo i blízkost zásuvky na napojení vyhřívané
gastrovany s teplými pokrmy. V souvislosti s přesunem stravy do školky
nesmíme zapomenout na výtah, který
musí být ze stavebního zákona v patrové budově školy a školky instalován
jako jedno z možných zařízení pro dostupnost imobilních žáků nebo učitelů
a který bude také sloužit k dopravě
obědů a svačinek do třídy MŠ umístěné v první patře. Podobně především z požadavků stavebního zákona
a souvisejících předpisů je patro MŠ
vybavenou i druhým nouzovým východem přímo ze třídy MŠ na balkon
vedoucí k požárnímu schodišti, prav-

děpodobně doplněnému, pro děti populární, evakuační skluzavkou. Vstup
ze třídy přímo do zahrady bychom
rádi umožnili i v přízemní třídě a to
přímo na předpokládanou dřevěnou
terasu navazující na budovu a dále
pokračující do školní zahrady.
Tolik k vnitřním dispozicím. Pokusila
jsem se zde v jednoduchosti nastínit,
jak bude hotová spojená MŠ a ZŠ
vypadat uvnitř. Pokud by někoho
z Vás zajímaly podrobnější detaily, je
možné se samozřejmě pro ukázku zastavit na úřadě a dotazy prostudovat
přímo v plánech s vedením obce.
Nyní ještě něco málo k vnějším dispozicím a ke koncepci nové hmoty
přistavované budovy, kterou můžete
vidět na doprovodných vizualizacích.
Vlastní projekt a stavební rozpracování je společným dílem Ing. Arch.
Radima Bárty a Ing. Ondřeje Gaudla,
kteří v roce 2018 zvítězili se svou vizí
ve vyhlášené architektonické výzvě
k návrhu řešení přístavby ZŠ/MŠ na
pozemku školního dvora, následně
zpracovali kompletní architektonickou studii a nyní připravili i projektovou dokumentaci ke spojenému
řízení o územním rozhodnutí a stavebním povolení. Vzhledem k tomu,
že nejsem stavebně vzdělanou osobou,
pomůžu si zde převzetím slovního
hodnocení stavby odpovědnou kvalifikovanou pracovnicí Odboru územního plánování ve Šlapanicích, která
stavbu hodnotila a k jejímu umístění
se z hlediska začlenění do stávající
zástavby vyjadřovala: „Jednoduché,
architektonicky čisté řešení záměru
respektuje historickou a vizuálně dominantní stavbu školy a citlivě se zapojuje do stávajícího urbanizovaného
prostředí obce.“ A také výběrem několika vět z popisu obou architektů
v souhrnné technické zprávě k projektu: „Objekt má jednoduchý kompaktní tvar obdélného půdorysu
s plochou střechou. Architektonický
výraz přístavby je navržen s ohledem
na funkčnost stavby a zachování dominantní hodnoty historického objektu školy při zachování maximální
plochy nezastavěného pozemku pro
pobyt a hry dětí ve venkovním prostoru... Okna a jejich členění na fasádě
přístavby reaguje na architektonický
řád stávající historické školy. Obkladový materiál v podobě lícových cihelných pásků na fasádě přístavby
odkazuje na tradiční zděnou technologii pomocí které vznikla stávající
budova školy z roku 1912.“

S oběma hodnoceními se osobně ztotožňuji. Předpokládaný vzhled, který
si můžete prohlédnout na přiložené
vizualizací, z mého pohledu vhodně
podporuje tradici a význam hlavní
historické budovy a nesnaží se ji nijak
narušit, natož převýšit. Zcela jistě se
objeví i mezi Vámi (podobně tak jak to
bylo i mezi námi zastupiteli) spousta
názorů, že nová budova by především neměla mít plochou střechu, že
okna by měla být jinak poskládaná,
že by fasáda měla být jednolitá s historickou budovou a podobné. Věřte
však, vážení spoluobčané, že především na toto téma a zejména téma
řešení napojení nové budovy na současnou jsme i z jiných odborných
kruhů dostali ujištění, že právě naopak, kopírování stejné vazby střechy
nebo kopírování fasády by z obou
budov vytvořilo stylově nevzhledný
celek, který by zcela „utopil“ původní
historickou budovu naší krásné národní školy. Nezbývá než odborníkům v této oblasti věřit, přestat
„mudrovat“ a plně se soustředit a vynaložit všechny síly především na
zdárnou a rychlou realizaci stavby
tak, aby ve školním roce 2020/2021,
tedy 1. září 2020 nastupující prvňáčci
a nová školčata nepoznali, že u nás ve
škole v létě roku 2019 a v první půli
roku 2020 probíhala možná největší
stavební akce od doby stavby kaple.
Tak nám a hlavně všem zainteresovaným, prosíme držte palce!
Na závěr mého příspěvku bych Vás
ráda ujistila, že se i v dalších vydáních zpravodaje nebo i jinou formou
budeme k informování občanů
a zejména dětí a jejich rodičů odpovědně vracet a přinášet čerstvé
zpráv y o probíhajících přípravách
a následně i etapách přístavby i přestavby školy. Ať už ve spolupráci
s architekty a realizátory stavby, ale
především také ve spolupráci s vedením naší základní školy. Souhra
a vzájemné pochopení všech zainteresovaných složek a především Vás
spoluobčanů, dětí a jejich rodičů,
bude totiž rozhodující pro zdárnou
a hlavně bezpečnou realizaci celé
akce. V této souvislosti mi za vedení
obce závěrem dovolte také velmi poděkovat všem sousedům školy a majitelům sousedních pozemků za pochopení a vstřícný přístup, kteří nám
prozatím ve fázi stavebního povolení přístavby a přestavby ZŠ a MŠ
projevili. Děkujeme.

Petra Vasilová
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Zastřešení autobusových zastávek
V rámci průtahu obce vznikly nové
autobusové zálivy a některé zastávky
změnily svoje umístění. Víme, že pro
komfort hromadného cestování je potřeba vybudovat zastřešení autobusových zastávek. Nová zastřešení budou
vybudována na zastávkách Březina –
u pomníku a Březina – škola (směrem
do Brna) a na zastávce Březina – u pomníku (směrem do Jedovnic). Na zastávce Březina – u sokolovny pak
vznikne ve spolupráci s TJ Sokol Březina nové zastávkové stání, které naváže na nově vybudovanou zídku.
Zastřešení zastávek musí splňovat určitá kritéria. Délka zastávky musí být
minimálně 4 metry, požadujeme také

bočnice pro ochranu čekajících. Bočnice však nemohou být ve standardní
délce 1,4 metru (po chodníku šířky
1,5 metru by pak už nikdo neprošel),
ale jsou požadovány zkrácené v maximální délce 80 cm. Po dlouhém výběru
byla zvolena zastávka Uhlyk od společnosti Urbania, která navíc umožňuje
volbu designu zastávky (bezpečností
sklo, dřevo, kombinace dřeva a skla).
A proto jsme se rozhodli, že design
zastávek vyberete vy, občané Březiny.
Předkládáme vám čtyři možné designy zastávek. Cca to týdne od vydání zpravodaje se vám ozvu skrze
náš systém Mobilní rozhlasu a bude
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jen na vás, jakou zastávku zvolíte. Referendum budu velmi jednoduché,
položím vám otázku, kterou z nabízených variant preferujete a na klávesnici svého mobilního telefonu
pak zmáčknete číslici, které bude
vámi vybrané variantě přiděleno.
Výsledky budeme mít do několika
minut a objednávka u dodavatele
bude následovat. Do cca dvou měsíců budou zastávková stání hotová
a cestující se tak budou moci schovat
před špatným počasím či prudkým
sluncem. Věříme, že komfort cestování hromadnou dopravou pak nabude nových rozměrů.

Martin Habáň

Hospodaření obce
Hospodaření každé obce je upraveno
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Řeší se zde funkce, obsah, tvorba
i hodnocení rozpočtů měst a obcí.
Každá obec má více druhů příjmů
a výdajů. Vzhledem k tomu, že obce
nejsou schopny z vlastních zdrojů
(prodej či pronájem majetku, apod.)
zabezpečit nezbytné veřejné výdaje
a výdaje na činnosti místních samospráv, jsou kryty z veřejných příjmů,
případně získaných dotací. Aby obec
byla schopná pokrýt veškeré své povinnosti a potřeby, stát ji poskytuje
příjmy ze státního rozpočtu.
Pro představu je rozpočet složen
z několik příjmů a to daňového, nedaňového, kapitálového příjmu a v poslední řadě jsou to dotace. Daňové
příjmy tvoří největší část rozpočtu
v naši obci a to bezmála 85 % rozpočtu. Tyto daňové příjmy nemůže
obec nijak významněji ovlivnit. Nedaňové příjmy tvoří v našem rozpočtu zbylých 15 %. Mezi nejvý-

znamnější položky nedaňového
příjmu činí příjem z obecního vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod, které činí v této kapitole
bezmála 88 %. Kapitálové příjmy
v našem rozpočtu jsou v období 2019
nulové. V tomto roce nepočítáme
totiž s žádnou půjčkou na financování investic v obci, vše je neplánováno tak, že investice budou hrazeny jen z běžných příjmů rozpočtu
a toho, co obec ušetřila za poslední
roky. Kromě toho jsou zde i dary pro
obec, k dnešnímu dni je to 5 tis. Kč na
podporu kulturních akcí a akcí pro
děti. Příjmy ve formě dotací pro rok
2019 nejsou zatím známé, protože na
těchto příjmech se intenzivně pracuje
a budou známé až v průběhu roku,
podle úspěšnosti zpracovaných dotačních projektů. O těchto příjmech
se určitě dozvíte v průběhu roku na
zasedání zastupitelstva a nebo z informačních portálu.
Velká část výdajů obce je prakticky
opakující se položka mírně pulsující

dle daných okolností v obci. Tyto výdaje se dělí na dvě hlavní složky a to
běžné výdaje, sloužící na chod obce
(údržba silnic, samospráva atd.) a výdaje investiční (rozvoj obce, výstavba
mateřské školky, chodníky atd.).
V roce 2019 máme před sebou dva
poměrně zásadní investiční projekty,
které budou a musí být financovány
z obecního rozpočtu a případnou
kombinací získaných dotací – evropských, národních či krajských. Tyto
dva projekty jsou výstavba nové mateřské školy společně s přestavbou
budovy základní školy a pokračování v budování chodníků v obci.
Samozřejmě těmito dvěma projekty
nekončí náš plán na rok 2019, ale
jsou to projekty, které ukousnou významnou část z našeho rozpočtu,
a na ty se samozřejmě budeme soustředit. Výše zmíněné projekty se
svoji finanční náročností rozprostřou
i do střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021.

Libor Vyhnánek

Členství Březiny v Národní síti zdravých měst
Březina je členem „Národní sítě zdravých měst – NSZM“ od roku 2014.
Pro vstup do tohoto dobrovolného
spolku obcí jsme se rozhodli proto,
že chceme zlepšovat kvalitu života
obyvatel i životního prostředí v obci
nad rámec běžné správy obce, a to
ve spolupráci s dalšími, podobně
smýšlejícími obcemi. Zdravá města,
obce a regiony používají ke svému
postupu oficiální nástroj – metodu
„Místní Agenda 21“. Co tato metoda
obnáší je přehledně rozepsáno na
obecních internetových stránkách
v části Místní Agenda 21 / NSZM.
V souladu s myšlenkou Zdravé obce
jsme v minulém volebním období
uspořádali řadu akcí, z nichž nejvýznamnějšími byly například: vyhotovení „Programu rozvoje obce pro
roky 2015–2020“, uspořádání kampaně „Rok obecního lesa“ včetně
sázení nových stromků v obecním
lese, uspořádání tří diskuzních setkání s občany o rozvoji obce, a z akcí
s delší tradicí bych mohl zmínit také
8

sázení stromků březinských dětí
nebo tradiční jarní akci „Ukliďme
Česko“. Díky našemu členství (podotýkám bezplatnému) se podařilo sehnat i několik desítek tisíc korun na
uskutečnění zmíněných akcí. Navíc
máme možnost účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných NSZM, jako
jsou například Školy zdravých měst
(každé 3 měsíce) nebo příležitostné
akce typu nedávné konference „Vyšvihněte se s námi“ konaná u příležitosti 25. výročí založení NSZM
v Česku. Velkým přínosem těchto
akcí je sdílení zkušeností zastupitelů různých měst, takzvané „Dobré
praxe“, kde se řeší to, co se osvědčilo,
ale také co se neosvědčilo, aby se jiná
města mohl vyhnout možným problémům. V rámci svých časových
možností se těchto akcí účastní organizátoři NSZM v Březině, zastupitelé
Broněk Fialkowski a Michal Bittner.
Obce mohou stoupat v úrovní NSZM
od základní kategorie „Zájemci“,
přes kategorie D, C, B až po nejvyšší

kategorii A. Březina byla v letech
2015– 2017 v kategorii D, minulý rok
jsme však splnili kritéria pouze pro
základní kategorii. V tomto a následujících letech však chceme dosáhnout opět vyšších kategorií. To se nám
podaří i díky uspořádání dalšího diskusního setkání s občany obce, takzvaného „Kulatého stolu“, kde probereme uskutečněné akce za minulý
rok, probereme, jak jsou v souladu
s „Programem rozvoje obce“ a společně naplánujeme další investiční
akce na tento i následující roky. Co je
dle Vašeho názoru důležitější – postavit chodníky, školku, zastávky
hromadné dopravy, vybudovat multifunkční hřiště, pořídit novou hasičskou techniku či něco jiného? Zúčastněte se prosím této diskuze, abychom
mohli dle Vašich názorů upřednostnit
realizace těch investic, které považujete za nejpotřebnější. Diskuze proběhne v měsíci březnu či dubnu,
přesný termín bude uveden na pozvánkách a plakátech.

Michal Bittner

CykloGang Březina v roce 2018
V loňském roce jsme díky pěknému počasí na kole jezdili opravdu
hodně – od ostrých tréninků na čas,
kdy si cyklisté porovnávají časy přes
mobilní aplikace s ostatními a vycepují se až k neuvěřitelným výkonům,
až po rodinné výlety s dětmi nejen po
našem krásném okolí. Ale nejezdí se
jen na kole, pořádáme i různé sportovní soustředění pro dospělé i naše
děti – běh, tenis, badminton, fotbal,
plavání, lyže, běžky, skialpy apod.
Nicméně cyklistika je naším nosným
sportem a tak zaujímá přední místo
v našich volnočasových aktivitách.
A okolí Březiny tomu hodně napomáhá svou polohou a perfektním terénem, hlavně pro krosová a horská
kola. Také singletraily v Jedovnicích
a nově otevřené v Mariánském údolí
jsou ideálním místem pro trénink
alespoň již trochu zkušenějších cyklistů. A tak není divu, že někteří najeli i hodně přes 7 000 km za sezónu.
Rok 2018 byl také rokem závodním.
Naši členové se zúčastnili více jak třiceti závodů a to v kategoriích můžu,
žen, smíšených dvojic, týmů i dětí.
V těchto
závodech
dosáhli závodinzerce.pdf
1 29.03.2018
13:57:06

níci CGB více jak třiceti umístění na
„bedně“ a ani v těch „nebednových“
se rozhodně neztratili. Pády se nám
naštěstí vyhýbaly a tak se řešili spíše
jen defekty a přetrhané řetězy. Laťka
pro tento rok je nastavená hodně vysoko.
Loni proběhl také pátý ročník dětského cyklistického závodu u nás
v Březině. Tato každoroční sportovní
akce byla tentokrát z původního
červnového termínu posunuta až na
začátek záři a to z důvodu konání
školního výletu k moři. Nakonec se
to ukázalo jako velmi vhodné a pro
příště už budeme preferovat termín
v září. Závody začaly děti na odrážedlech do pěti let, některé ještě v doprovodu rodičů. Pak už následovaly
děti na kolech a to holky a kluci zvlášť
ve třech věkových kategoriích. Trať
byla již tradičně na louce za hasičkou,
pro starší kategorie pak nově ještě
kolem Sokolovny. Ač ne moc dlouhá,
tak rozhodně náročná trať dala závodníkům zabrat a i ti starší vydali
hodně sil. Diváci vydatně povzbuzovali a hnali tak téměř osmdesát dětí
od startu až do cíle. Nezbývá než

KADEŘNICTVÍ

Martina Gralińska
Ochoz u Brna 348
664 02

Otevírací doba dle dohody.
Informace a objednání
na tel.: 777 158 902

všem poděkovat a připravit se na letošní šestý ročník, který se uskuteční
v sobotu 7. září 2019.

Martin Polák

Kolektiv mladých hasičů Březina v roce 2018
Kolektiv má 45 členů. Děti se pravidelně během roku schází dvakrát
týdně trénovat. V létě na hasičském
sportovišti za hasičskou zbrojnicí, na
podzim a v zimě v místní sokolovně.
V kalendářním roce 2018 se březinští
mladí hasiči zúčastnili 35 soutěží.
Nejvíce soutěží bylo v Okresní lize
mládeže, ta čítala celkem 17 soutěží. V Okresní lize mládeže se soutěží v kategoriích mladších a starších
žáků a dorostenců. Družstvo mladších žáků obhajovalo loňské 3. místo.
Družstvo prodělalo generační obměnu, lídři týmu zestárli a přešli do
starších žáků, a tak bylo jasné, že obhájit loňské umístění bude těžké. Po
celou sezónu se nám dařilo stavět na
start dvě družstva mladších žáků,
tak aby si zasoutěžily všechny děti.
Mladší žáci se zúčastnili 14 kol, získali 156 bodů a obsadili 8. místo ze
38 sborů. Starší žáci v loňském roce
celou ligu vyhráli a tento titul chtěli
obhájit i letos. Start do sezóny vyšel
náramně, po 5 kolech jsme měli 5 vítězství a vypadalo to, že obhájit vítězství nebude složité. Bohužel se nás
vítězná forma neudržela a přestalo
se dařit. Z následujících 10 soutěží
jsme získali jen 3 pódiová umístění –
1× 1. místo, 1× 2. místo a 1× 3. místo.
Dostalo se před nás družstvo ze Senetářova. Do posledního závodu sice
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žila šance, že se můžeme ještě dostat
na 1. místo. Bohužel se to nepovedlo.
Starší žáci se zúčastnili 14 soutěží,
získali 186 bodů a obsadili 2. místo
ze 34 sborů. V okresní lize dorostenců se umístila v kategorii středních dorostenek Denisa Neužilová
na 3. místě. Adéla Mikulová se stala
vítězkou okresní ligy v kategorii
mladších dorostenek. Ostatní dorostenci se nezúčastnili všech závodů,
což je nutná podmínka pro umístění
na stupních vítězů.
Další skupinou soutěží byla celo
státní postupová hra Plamen a soutěž dorostu. V této soutěži obsadili
mladší žáci 25. místo ze 42 sborů
a starší žáci 4. místo ze 34 sborů.
O něco lepé se vedlo dorostencům.
Hned čtyři z pěti našich dorostenců
skončili v okresním kole do 3. místo
a postoupili na krajské kolo. Na krajském kole se nejlépe dařilo Petře Neužilové, která obsadila druhé místo.
Na okrese Blansko se pořádá málo
soutěží pro dorostence, a tak za nimi
musíme jezdit po celé republice.
V loňském roce jsme se zúčastnili
všech závodů Českého poháru (Jaroměř, Ostrava, Bludov, Kamenec),
zavítali jsme také na Východočeské
stovky (Pardubice) a X-flame pohár
(Moravský Beroun). Jedná se o kva-

litní soutěže, které se běhají na tartanových drahách. Je na nich velká
konkurence, soutěží se účastní také
reprezentanti České republiky. Ani
na těchto soutěžích jsme nedělali našemu sboru ostudu. Za zmínku stojí
umístění Matyáše Hanáka na posledním kole Českého poháru v Kamenci, kde postoupil ze základní
části do závěrečného finále, které se
běželo za tmy při umělém osvětlení
a Matyáš obsadil konečné 2. místo.
Kromě soutěží pro dorostence také
na Blanensku chybí soutěže přípravky, proto se družstva přípravky
účastní Otevřené uzlové ligy, která
se koná na Brněnsku a Vyškovsku.
V této lize patří naše přípravka ke
špičce a pravidelně ze soutěží vozí
domů medaile.
Mladí hasiči nejsou jen o soutěžení
s hadicemi, ale také o kultuře a vzdělávání. V loňském roce byli členové kolektivu hrát bowling, plavat
v aquaparku a prohlédli si veřejnosti
nepřístupné jeskyně. Děti odeslaly
výtvory do soutěže Požární ochrana
očima dětí, která se skládá z literární
a výtvarné části. Se svojí básničkou
Denisa Neužilová vyhrála okresní
i krajské kolo a postoupila do republikového finále této soutěže. 

Lukáš Neužil

Zima v Lesní mateřské školce Dobroděj
Pohodlně se usaďte a nechte se zlákat
na malou návštěvu v lesní mateřské
školce. Zkuste si představit, že je Vám
tak pět let, venku je spousta sněhu
a Vy se těšíte, až vytáhnete z garáže
svoje sáňky nebo boby, a půjdete řádit
do té bílé parády. S kamarády budete
stavět sněhuláka a koulovat se, navíc
tam bude pár usměvavých dospělých,
kteří budou mít v pohotovosti mrkev
na nos a kastrol na čepici. Vezmete lopatu a budete stavět iglů nebo třeba
skluzavku ze sněhu. Většinu dne budete běhat venku, zkoumat stopy
zvířat, pozorovat ptáky, hledat rampouchy, pozorovat stavbu vloček, počítat je a chystat, možná budete hledat
víly a skřítky, kteří v zimě nespí,
ale starají se o spící stromy. A když
Vám bude zima, půjdete se ohřát
ke kamnům s živým, opravdovým
ohněm. Budete vědět, že to může být
trochu nebezpečné, ale také krásné.
Naučíte se totiž, jak se s věcmi kolem
Vás zachází, tak aby byli všichni
v bezpečí a mohli si užít ty příjemné
stránky. Se všemi kamarády si dáte
dobrý oběd, zazpíváte si písničku,
jejímž prostřednictvím si popřejete
dobrou chuť a poděkujete za jídlo.
Pokud se Vám začne chtít po obědě
spát, zavrtáte se do svého spacáku
na pohodlné matraci, přitulíte se ke
svému oblíbenému plyšáčkovi a při
pohádce usnete. Kdyby to náhodou
moc nešlo, tak můžete jen chvíli odpočívat, prohlédnout si knížku nebo vzít
oblíbenou skládačku. Odpoledne si
můžete hrát uvnitř nebo jít ven. Všude
najdete spoustu různých hraček a her,
a budete mít vždycky parťáky, jak
malé, tak velké. Tak jak se Vám taková
představa líbí? Co si pamatujete Vy ze
svého dětství?
Na každý týden máme ve školce připravený zajímavý program, který na
sebe průběžně navazuje. V předvánočním období jsme s dětmi chystali
různé dárečky – kresbičky, vánoční
ozdoby, přáníčka, cukroví, svíčky,
ořechové lodičky a další maličkosti.
Každý si pak domů pro své blízké
odnesl balíček dárečků. Zažili jsme
dobrodružství s Mikulášem, anděly
a čerty. Opravdovost andělů nikdo
nezpochybňoval, ale u Mikuláše si
děti nebyli jisté, jestli je to převlečený
dospělý nebo ne, no a v případě čertů
byl otazník ještě větší. Adventní období pro nás bylo nejen o přijímání
a těšení, ale také o sdílení a obdarová-

vání. Navštívili jsme s dětmi domov
seniorů ve Křtinách a přinesli jsme
jim dárečky, které děti vyráběly. Babičky a dědečkové zářili radostí a dojetím. S dětmi pak společně vyráběli
tradiční český polaz (na špejle se napichuje sušené ovoce, ozdobené špejle
se pak zapíchnou například do polystyrenové koule, která se zavěsí do
prostoru a nejen zdobí, ale i krásně
provoní celý prostor). Byli jsme na výletě na vánočních trzích a při té příležitosti jsme navštívili galerii s interaktivním programem pro děti. Největší
zábavou však byl tobogán přes dvě
podlaží uvnitř galerie, kde děti jezdily dobrou hodinu, než si vyhrály.
Začátek nového roku se u nás nesl
ve znamení Tří králů. Děti si s korunami na hlavách hrály několik dní.
Zažili jsme i dobrodružnou výpravu
lesem za pokladem, kdy jsme hledali cestu podle hvězd a souhvězdí.
Důležitým pomocníkem nám byla
hvězdná mapa. A protože nás to moc
bavilo, pokračovali jsme s tímto tématem dále. Navštívili jsme hvězdárnu a zjistili, jak se létá do vesmíru
a co v něm vlastně najdeme. Nelenili
jsme a vyrobili jsme si vlastní rakety,
které nás donesly do neskutečných
dálek a k zajímavým dobrodružstvím. Během ledna jsme také využili sněhovou nadílku a pozvali si báječnou návštěvu. Přišla za námi paní
hajná se svým věrným psím přítelem.
Společně jsme se vydali ke krmelci
a cestou jsme hledali stopy zvířat,
které otiskly v čerstvém sněhu. Stopovali jsme zajíce, kterého dle stop pronásledovala liška. Už se nedozvíme,
jestli zajíčka chytila a měla tak plné
bříško, nebo utekl a ona byla hladem.
Našli jsme díky stopám veverky
jednu z jejích mnoha zimních skrýší.
Pravděpodobně měla ale nezvanou
návštěvu v podobě kuny. U krmelce
jsme našli spoustu otisků kopýtek
a učili jsme se rozlišit srnčí a ty od di-

vočáka. Pomohli jsme paní hajné se
sypáním zrní do korýtek a načechráváním sena. Také jsme ochutnali lahůdku pro zvířátka – cukrovou řepu,
no a málem nic nezbylo …
Nyní se těšíme na masopustní zábavu a chystáme se na průvod. Věříme, že se k nám přidáte a užijete si
s námi pořádnou veselici.
Letos máme spoustu předškoláků,
takže od září budeme mít volná
místa. Od března otevíráme nový
lesní kroužek Pařízek pro děti od
2,5 let, které si chtějí vyzkoušet, jaké
to je být pár hodin ve školce bez maminky. Děti se tak mnohem lépe
adaptují na nové prostředí. A pro děti,
které ještě bez maminky nevydrží ani
chviličku, máme otevřený pravidelný
páteční klubík s kávou, čajem, procházkou a tvořením. Během roku pořádáme různé slavnosti, o kterých Vás
budeme včas informovat na našem
facebookovém profilu LMŠ Dobroděj.
Můžete se těšit na pečení chleba v naší
venkovské peci, na Semínkovou slavnost a další zajímavé akce. Naše
školka je postavena na principech
vzájemné spolupráce a budování komunity. Vzniklá přátelství dětí i dospělých mají trvalý charakter.
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Sokolský rok 2018 přinesl do Březiny mistrovské tituly
Sport, ale i tanec v plném proudu. Tak
vypadal loňský rok v podání březinských Sokolů, kteří se jako každoročně
starali nejen o sportovní vyžití, ale
i o zábavu Březiňáků i přespolních.
Hned začátkem roku se dostaly ke
slovu tanec a hudba. Sokolovnu totiž
zaplnila slavnostní výzdoba, ženy
v krásných šatech a pánové v košilích. Tělocvičnou se rozléhaly známé
melodie a lidé se bavili na Prvním
sportovním plese. Taneční zábava,
tentokrát však v poněkud exotičtějším duchu, pokračovala i v únoru.
Sokolský sál zaplnily masky při oslavách ostatků, které pořádali březinští
dobrovolní hasiči.
Třetí loňský měsíc přinesl všemi místními sportovci vytoužený vrchol
konce hokejové sezóny. Hráči TJ Sokolu Březina se se soupeři v Okresním
přeboru Blanska rvali jako lvi a díky
tomu se probojovali až k mistrovskému titulu. Zasloužené vítězství
a obrovský úspěch oslavili hráči spolu
se svými fanoušky na slavnostním
zakončení sezóny kde jinde než na domácí půdě Sokolovny.
V březnu loňského roku postoupili
do vyšší soutěže také hráči stolního
tenisu. Od října roku 2018 proto nastoupili do 3.třídy Okresního přeboru ve stolním tenise. V roce 2017
se stal novým oddílovým vedoucím
Miroslav Drahovzal a stejně jako
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v minulých letech, i letos trénují
nejen všichni soutěžní hráči, ale také
mladí nadšení hráči ping pongu.
Jen o měsíc později, v dubnu, slavili
úspěch další březinští sportovci. Tentokrát šlo o postup z páté do čtvrté
brněnské ligy Dobré pivo mužstva
malé kopané. V druhé polovině roku,
od září, tedy nastoupili do vyšší soutěže, v níž budou pokračovat i letos
na jaře. Druhého dubna se také sešli
milovníci líného tenisu, aby na Sokolovně odehráli tradiční Velikonoční
turnaj smíšených dvojic.
V červnu konečně přišla řada na tanec
a hudbu. Třiadvacátého června totiž
Sokol uspořádal Letní noc, kde lidé
pili a tančili v rytmu hudby, kterou
hrál HomeMadeCrew. Prázdniny
však opět zahájil sport, když pátého
července odehrály na hřišti za Sokolovnou trojice nadšených sportovců
tradiční turnaj v nohejbale. O týden
později vystřídali hráče nojhejbalu
opět fotbalisti. Osm týmů z Březiny
i okolí se utkalo ve čtvrtém ročníku
Dape Memorial Cupu.
Bezesporu největší a nejúspěšnější akcí
loňského roku byly tradiční Anenské
hody, které uspořádal Sokol poslední
červnovou sobotu. Jedinečnou besedu i divoké půlnoční překvapení
na známé rytmy od švédské kapely
ABBA zatančilo dvanáct párů. Večer
se přišlo pobavit tři sta padesát lidí.

Sportovci ani nadšení tanečníci či
zpěváci však nezahálí ani v dobách,
kdy se zrovna žádná akce nekoná.
Adam Kozel a Roman Ondráček loni
na jaře založili oddíl mládeže malé
kopané, který oba vedou. Pilně trénovat chodí dvacet nadějných fotbalistů. Oddíloví vedoucí je i proto plánují přihlásit do oficiální soutěže. Ve
stejné době začala nadšená děvčata
navštěvovat taneční kroužek, který
vede Nikola Keprtová.
Po celý rok se chodí lidé bavit také
na country večery, které sokoli organizují. V zimě naopak předvádí hokejové i krasobruslařské umění lidé
všech generací na ledě, o který se sokolové starají.
Loňský rok uzavřel tradiční turnaj ve
stolním tenise, který odehráli milovníci ping pongu osmadvacátého prosince. Stejně jako konec roku 2018 se
příchod letoška nesl ve sportovním
duchu. Sedmadvacátého ledna se
střetly týmy sokolů a březinských
dobrovolných hasičů v exhibičním
hokejovém utkání. Každé z mužstev vstřelilo pět branek a utkání tak
skončilo přátelskou remízou.
Stejně jako loni, i letos plánují sokoli
sportovní i jiné akce pro všechny,
kteří se nebojí zapojit. Všichni jste
srdečně zváni!

Pavla Hloušková

Březinští včelaři
Brzy již opět vylétnou včely a začnou
opylovat naše ovocné stromy a různá
kvítka a přinášet do úlů nektar – základ kvalitního březinského medu.
O tyto včelky se starají březinští včelaři, kterým podobně jako včelkám
s jarem začíná intenzivnější, ale také
radostnější část včelařského roku
(který začíná v létě zhruba v období
konce žní). V katastru Březiny má
svá včelstva asi osm včelařů, kde většina z nich je registrována v Českém

svazu včelařů, z.s., základní organizaci Křtiny. Členové svazu včelařů se
scházejí jednou až dvakrát ročně na
schůzích ve Křtinách, kde vyhodnocují uplynulý včelařský rok a plánují
akce na rok nadcházející. Na schůzích
se mimo jiné koordinuje léčení včelích
nemocí, vyplácí drobný příspěvek na
zazimování včel a často se dozvíme
i novinky v zajímavých přednáškách na různá včelařská témata. Včelaření je krásný a užitečný koníček,

ale kromě včelích nemocí ho bohužel
můžou komplikovat i jiné neduhy, například otravy včel. Zde bych chtěl poprosit nejen zemědělce, ale i všechny
zahrádkáře, kteří ošetřují své kvetoucí
stromy a plodiny různými insekticidy, aby důsledně dodržovali podmínky jejich použití s ohledem nejen
na vlastní zdraví, ale i zdraví včel. Odměnu bude zdravá zahrada, stromy
plné včel a v létě pak bohatá úroda. 
Michal Bittner

dislavu Doležalovi za tyto opravy,
které dělá výborně již více než dvacet
let. Po odvodnění a odvlhčení kostela
v roce 2017 tak pracujeme na dalších
opravách.

Po mši svaté se zástupci církve a obce
za doprovodu skautů a občanů vydali k památníků obětí 1. světové
války, zazpíval se chorál „Svatý Václave“, s projevem vystoupil starosta
obce a opat premonstrátského kláštera. Modlitba ukončila tuto pěknou,
i když smutnou, vzpomínku na ty,
kteří se již z války nevrátili. Děkuji
všem zúčastněným a děkuji také
panu starostovi Martinu Habáňovi
za pomoc a věřím, že se tak budeme
scházet i další roky.

Božena Neužilová

Z našeho kostela…
Vážení občané Březiny a Proseče, přeji
Vám všem zdraví, štěstí, dary pokoje. Potřebuje to celý svět, potřebují
to křesťané, kteří jsou v mnoha zemích pronásledování, vyprošujeme
jim klid a mír. Dar pokoje potřebuje
každý z nás, s pokojem v duši vše vyřešíme dříve než v neklidu a stresu.
V našem kostele se každou neděli koná
v 8.30 hod mše svatá. V období od
13. května do 13. října máme taky pravidelná fatimská setkání, v 17.30 hod
modlitba růžence, v 18 hod mše svatá.
Vždy přivítáme kněze, kteří zde působili a na tyto pěkné chvíli jste všichni
zváni. V září jsme v naší farnosti přivítali dva nové kněze premonstráty.
Administrátorem farnosti Křtiny je
R. D. Vít Martin Červenka, O. Praem.
a kaplanem je R. D. Mgr. Bc. Metoděj
Ján Lajčák, O. Praem., oběma přejeme
dary ducha svatého hodně sil a trpělivost do opravy křtinského kostela
Jména Panny Marie.

Dne 28. října se konala velká slavnost.
V našem kostele jsme světili novou
sochu svatého Josefa s Ježíškem
v náruči. Hlavním celebrantem mše
svaté byl J.M. Marian Rudolf Kosík
O. Praem., opat premonstrátského
kláštera v Nové říši. Mše se zúčastnilo velké množství našich občanů.

V roce 2018 se nám v našem kostele
Panny Marie, Matky církve podařilo
očistit a opravit střechu, v letošním
roce plánujeme opravu kostelního
zvonu, nové elektrické topení pod
lavice a také nalíčení vchodové části
kostela. Chci poděkovat panu La13

300 let od založení Lichtenštejnska
Dne 23. ledna 2019 tomu bylo přesně
300 let, kdy vzniklo knížectví Lichtenštejnsko a to spojením panství
Schellenberg a Vaduz. Obě tato panství byla v držení rodu Lichtenštejnů
a tehdejší hlava rodu Antonín Florián se tak stal prvním knížetem.
Vesnička Březina tehdy byla součástí
pozořického panství, které rodu patřilo a díky tomuto historickému spojení si i naše obec připomněla založení Lichtenštejnska. Protože jsme
hrdí na minulost naší obce, zaslali
jsme na začátku roku srdečné blahopřání jménem všech občanů na
knížecí dvůr Lichtenštejnska k výročí založení tohoto státu. Dva dny
po oslavách nám pošta doručila poděkování, které je podepsáno následníkem knížecí trůnu Aloisem
z Lichtenštejna. Dopis bude uchován
v obecní kronice.


Březinští senioři – ohlédnutí za rokem 2018
Organizační výbor Březinských seniorů připravil i v uplynulém roce
zajímavé akce, ze kterých si mohl
každý vybrat.
Rok 2018 jsme zahájili besedou s pa
nem starostou. Seznámil nás s děním
v obci, co nás čeká, jaké jsou plány
a také odpovídal na četné dotazy.
Pozval nás na zájezd do spřátelené
obce Valaská Dubová, kterou pořádal
obecní úřad pro zájemce z obce. Ti,
kteří se zájezdu zúčastnili byli nadšeni z přátelského přijetí i z krásného
prostředí Chočských vrchů. Jedna
skupina navštívila Oravský hrad,
druhá zdolala Velký Choč. Zůstaly
nám hezké vzpomínky.
Mysleli jsme také na kulturu. Navštívili jsme divadelní představení „Králova řeč“ s hostujícím Ladislavem
Frejem v titulní roli. V květnu jsme si
prohlédli výstavu „Floria Kroměříž“
plnou květin a zahradnických potřeb. Prošli jsme si také rozsáhlou
zámeckou zahradou. Neunikla nám
ani výstava Alfonse Muchy – Slovanská epopej na brněnském výstavišti, která se nám velmi líbila.
Za zdařilou považuji vyhlídkovou
jízdu minibusem po Brněnských vilách a zahradách s průvodcem. Pro14

hlédli jsme si vilu Löw-Beerovu, Jurkovičovu, vilu Stiassni, letohrádek
Mitrovských a další části města.
Netušili jsme, že Brno má tolik památek.
Jarní a podzimní pravidelné vycházky také mohly prospět seniorskému zdraví. S rokem jsme se rozloučili v restauraci Devon, kde jsme
seznámili přítomné s návrhem plánu
akcí na rok 2019. Do organizačního

výboru jsme přivítali novou členku –
paní Dobrušku Špačkovu (za Trávníčkovu Boh.). Na rok 2019 máme
připraveno dost zajímavých akcí
a věříme, že se jich senioři rádi zúčastní.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu
v čele s panem starostou Habáněm za
vstřícné jednání a finanční příspěvky
na naše akce.

Bohumila Trávníčková

Ohlédnutí za kalendářním rokem 2018 v březinské škole
V loňském roce škola v Březině opět
nabídla pro svoje žáky spoustu nových akcí a kulturně společenského
využití. Vytvořila se nová samostatná
třída pro žáky 5. ročníku a nastoupila
pedagogická posila Mgr. Jana Kovářová jako jejich třídní učitelka. Ve
škole zároveň učí hudební výchovu
ve všech třídách a ještě po vyučování
hru na flétnu jako kroužek. Celkově
působilo na základní škole pět pedagogů a čtyři asistenti pedagoga.
Mateřská škola má dvě paní učitelky
v březinské školce a dvě v pobočce ve
Křtinách. Do základní školy chodilo
64 žáků do mateřské školy celkem
46 dětí. Podrobnější informace o počtech žáků a pedagogů najdete na
internetových stránkách školy. Z důvodu zvýšeného počtu dětí jsme byli
nuceni žádat o navýšení kapacity
školy. Tato žádost nám byla příslušnými úřady schválena.

Žáci měli po celý rok dostatek kulturních i sportovních aktivit. Noc s Andersenem, recyklohraní, talentmánie,
natáčení školního filmu, drakiáda,
Křtinské Sympozium, masopustní
průvod obcí, pravidelné výlety školní
družiny a spoustu dalších akcí. Přijela k nám také policie, která učila děti
bezpečnost na silnici a hasiči z Březiny nám předvedli svoji techniku. Se
psem Sorbonem si zahráli na dvoře
kopanou. Pro žáky školy jsme zprostředkovali ozdravný pobyt u moře
v Chorvatsku a také jako druhá malotřídní škola v ČR i lyžařský výcvikový
kurz v Hodoníně u Kunštátu. Rozvíjeli jsme u dětí sportovního ducha
a obratnost nejen v hodinách Tv, ale
i v družině. To nám přineslo výsledky
na olympiádě malotřídních škol, kde
jsme získali hodně medailí.

s článkem o naší přírodní školní zahradě, kterou mají děti tak rády.
Závěrem děkujeme všem rodičům,
občanům a zástupcům obce Březina za podporu v loňském roce
a jestli máte zájem sledovat pestrý
život školy i letos, můžete na nových webových stránkách školy
www.zsbrezina.cz i na Facebooku. 
Jaroslav Wutka

Protože je třeba děti také porovnat ve
vědomostech a pro malotřídní školy
žádná znalostní soutěž není, proto
v loňském roce naše škola uspořádala 1. ročník vědomostní soutěže
„Všeználek“. Této soutěže se zúčastnili zástupci šesti malotřídních škol
z okresu Blansko. Naši žáci se umístili na předních místech.
Snažili jsme také naši školu zviditelnit v médiích. Do školy přijelo
Rádio Petrov a žáci si mohli zahrát
na moderátory on-line v éteru. Deník
ROVNOST také otisknul fotografie
našich dětí z mateřské školy společně
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TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

