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1

1. Obec a její koncepční dokumenty
1.1. Stručná charakteristika obce
Obec se rozkládá v údolí potoka Březnice, asi 5 km jižně od krajského města
Zlína, pod západními vrcholky Vizovické vrchoviny. Tento název je odvozen od vody
protékající březovým hájem. Březová ratolest je součástí znaku a praporu obce.
Potok Březnice u nás pramení. Má dva oficiálně uznávané prameny – přes Lůčku a
Rybníčky. Povodí Moravy uvádí spíše pramen pod Křiby. Ještě v obci má několik
bezejmenných přítoků a to jak ze strany od ateliérů a od Majáku - pravostranné, tak
od Křibů - levostranné. Pod názvem Březnice protéká dalšími 6 obcemi a vlévá se do
Moravy. Má čistou vodu, ve které žijí ryby, raci, ondatry.
Nejstarší dochovaná zmínka o obci se nachází v Zemských deskách práva
olomouckého z roku 1397, kdy v této době ve Zlínském panství vládla větev rodu ze
Šternberka. Další osudy jsou shodné s historií zlínského panství.
V současné době katastrální výměra obce činí 962 Ha, počet obyvatel je 1250.
Obec se nachází v nadmořské výšce 294 m n. m. Jedná se o střediskovou obec,
která disponuje Obecním úřadem, mateřskou školou, základní školou, poštovním
střediskem, ordinací praktického lékaře, knihovnou, samoobsluhou, sportovním
areálem, Sokolovnou, hasičskou zbrojnicí, obecním sálem, pohostinstvím, kostelem
s farou, hřbitovem.
Charakteristickou zástavbou jsou rodinné domy jedno a dvoupodlažní se
sedlovými střechami lemující s velké části koryto potoka Březnice od samého
počátku až po hranici obce. V obci se nenacházejí bytové ani panelové domy.
Dopravní obslužnost obce je velmi dobře pokryta autobusovou dopravou, včetně
víkendů. Obec se nachází na trase Zlín - Uherské Hradiště, Zlín - Uherský Brod, Zlín
– Luhačovice (a dálkově SK) a kromě toho má i svou vlastní linku Zlín – Březnice
zajišťovanou ČSAD Vsetín.
Pracovních příležitostí je dostatek: v obci Březnice se nacházejí tři velké firmy
ADIP, ZAKO, PTÁČEK Velkoobchod a spousta drobných živnostníků – zabývajících
se zejména stolařskou a strojní výrobou. Obec má velmi dobrý dosah ke krajskému
městu Zlín (5 km) a k okresnímu městu Uherské Hradiště, dále Uherský Brod, nebo
město Luhačovice. Obecní úřad využívá institutu veřejně prospěšných prací a ve
spolupráci s Úřadem práce již několik let zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané.
Převažující ráz krajiny: velkou část katastru tvoří louky a smíšené lesy. Pozemky
obce jsou kopcovitého rázu v průměrné výšce 300m nad mořem. Díky své poloze
v údolí potoka Březnice nenajdeme v obci téměř žádnou rovinu. Pozemky se
rozprostírají pod západními vrcholky Vizovické vrchoviny. Sbírkou zákonů č. 81/2008
byla obec Březnice zařazena mezi Evropsky významné lokality – je zde výskyt
chráněného živočišného druhu – Vrkoče útlého.
Spádová oblast: obec Březnice spadá pod ORP Zlín.

2

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace: územní plán byl
schválen zastupitelstvem obce dne 18. 05. 2006, zpracovateli Ing. arch. Dita a
Jaroslav Kunetkovi. V územním plánu je poměrně rovnoměrně zastoupena stávající
zástavba, plocha k nové zástavbě, plochy lesů, polí a zemědělské půdy. Většina
připomínek občanů byla po projednání s veřejností začleněna a následně
zpracována do územního plánu. Do dnešního dne bylo provedeno 6 změn tohoto
územního plánu, které reagovaly na požadavky majitelů nemovitostí.
1.3. Program obnovy vesnice byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 1. 2013
pod č. 04-13-13. Je platný pro období 2013-2018. Tvorby programu rozvoje venkova
se účastnili kromě starosty i zastupitelé a osloveni byli i občané ke vznášení námětů,
připomínek a doplnění tohoto strategického dokumentu.
1.4. Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2015 byl stanoven jako vyrovnaný ve výši 14.561.000,Kč. Obec se snaží každoročně využívat dotačních titulů na rekonstrukce objektů,
opravy komunikací, výstavbu nových chodníků, rekonstrukci stávajících chodníků i
úpravou zeleně.
V předcházejících letech byla obec plynofikována, byl zaveden vodovod,
zhotoveny rozvody telefonu a kabelové televize, včetně zprovoznění internetu
v kabelové síti. Nejvýznamnější novostavbou je nový Sportovní a kulturní areál (v
hodnotě 20.000.000,- Kč), který slouží jako zázemí pro stávající fotbalové hřiště. Na
jeho realizaci se podařilo v roce 2009 sehnat dotaci ve výši 90% z ROP. V loňském
roce se podařilo zrealizovat projekt Komplexní revitalizace centrální části obce
Březnice v hodnotě 5.000.000,- Kč a stavbu chodníků na dolním konci podél hlavní
cesty za 3,3 mil. Kč.
2. Společenský život
2.1. Kontinuita společenského života: Obec Březnice byla v letech 2008 - 2011
členem svazku obcí „Regin Zlínsko“. V tomto období se pravidelně prezentovala na
tradičním Svatováclavském jarmarku v Lukově, Slušovicích a Vizovicích (perníky,
slivovice, kresby, figurky z hlíny, kraslice, výstava řemeny, krbce). V průběhu roku se
v obci konají rozmanité zábavy, udržují různé zvyky a tradice. Mezi nejvýznamnější
se řadí Bartolomějská pouť a Martinské hody s voděním berana.
V současné době jsme členem MAS Luhačovské Zálesí i mikroregionu Luhačovské
Zálesí. Členstvím v těchto svazcích se upevňuje spolupráce mezi obcemi tohoto
regionu.
Mezi nejstarší tradice obce se řadí tradice maškarního plesu v Březnici.
Maškarní ples tehdy ŠIBŘINKY se uskutečnil v Březnici poprvé v roce 1925. V
poválečném období, tedy v roce 1950 se ze ŠIBŘINEK stal MAŠKARNÍ PLES a je
bez přerušení pravidelně pořádaný TJ SOKOL a příznivci dodnes.
O tom, že naše obec není obcí, kam chodí lidé „jen spát“ svědčí vždy hojně
navštěvovaná akce. Je to o chuti “Březničanů“ setkat se, pobavit se se spoluobčany,
sousedy i jinak, než jen v běžném každodenním životě. Vždy se našli ochotní
organizátoři (po dlouhou dobu 63let), kteří se podíleli na přípravě.
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PLÁN KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V
ROCE 2015 - OBEC BŘEZNICE
MĚSÍC
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

NÁZEV AKCE

DATUM

MÍSTO KONÁNÍ

POŘADATEL

obecní sál

OBEC

ZŠ

ZŠ

10.1.

Zabíjačka + traktor ZETÍK

20.1.

Zápis dětí do 1. ročníku

31.1.

Maškarní ples

sokolovna

TJ SOKOL

1.2.

Maškarní ples pro děti

sokolovna

SRPŠ

7.2.

obecní sál

OBEC

13.2.

Košt slivovice a klobás-Provodovská
šestka
Valná hromada SK

obecní sál

SK

17.2.

Hudební odpoledne pro seniory

obecní sál

OBEC

27.2.

chata Kříby

myslivci

28.2.

VII. Valná hromada Mysliveckého
sdružení
Misijní klubko

fara

farnost

28.2.

Ples SRPŠ

sokolovna

SRPŠ

6.3.

Divadelní představení "PODBRDŠTÍ
GÉNIOVÉ"
Valná hromada TJ. Sokol

obecní sál

OBEC+A.I.D.S
.
TJ SOKOL

6.3.

sokolovna

8.-10.3. zájezd Velký Medér
sokolovna

A.I.D.S.

28.3.

Premiér nové hry "STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ"
Velikonoční "dámská jízda"

obecní sál

1.4.

Zahájení jarní fotbalové sezóny

areál SK

agentura
Regína
SK

20.3.

DUBEN

ČČK

Velikonoční tvoření
5.-6.4.

Velikonoční tradice

17.-18.4. Výstava - Čím se zabývám ve volném
čase (technika)
25.4. Loutkářská dílna pro děti – soubor Říše
loutek
30.4. Pálení čarodějnic
KVĚTEN

2.5.

Oslavy výročí konce II. Světové války

8.5.
17.5.

Přátelské utkání proti reprezentaci
starostů ČR
Závody RC autíček

15. 5.

Turnaj ve stolním tenise
republiková soutěž Vesnice roku 2015

6.6.

Divadelní představení – ochotníci z
Halenkovic
soutěž Rozkvetlé předzahrádky a
parapety
Dětský den

7.6.

První svaté příjmání - Březnice

23.5.
29.5.
ČERVEN

Rockový festiválek piva

SRPŠ
kostel

farnost

obecní sál

OBEC

obecní sál

OBEC+A.I.D.S
.
TJ SOKOL

sokolovna
mohyla +
památník
areál SK

OBEC+SK

areál SK

pořadatelé

ZŠ

ZŠ

obec + sokolovna

OBEC

sokolovna

Obec +
A.I.D.S.
OBEC

areál SK

SRPŠ

kostel

farnost

sokolovna

TJ SOKOL

12.-21.6. zájezd Chorvatsko

OBEC

ČČK

12.6.

Vítání občánků

obecní sál

OBEC

20.6.

Oslava ZAKO

areál SK

SK
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ČERVENEC

20.6.

Oslavy výročí založení SDH

hasičárna

SDH

21.6.

kostel

farnost

23.6.

Pouť na Maják (10 let vybudování
kapličky)
Superstar

ZŠ

ZŠ

29.6.

Primice P. Josefa Slezáka

kostel

farnost

18.7.

setkání Březnic - Březnice u Bechyně

obec Březnice

OBEC + SK

1.8.

Červencová noc (přesun z 4.7.)

areál SK

SK

sokolovna

TJ SOKOL

sokolovna

TJ SOKOL

areál SK

SK

kostel

farnost

areál SK

SK + OBEC

Turnaj v nohejbalu
SRPEN

22.-23.8. Pouťová zábava
Zahájení podzimní fotbalové sezóny

ZÁŘÍ

30.8.

Pouť v Březnici ke sv. Bartoloměji

26.9.

soutěž Březnický guláš
zájezd EHRENHAUSEN

26.9.
ŘÍJEN

Fotbálek starších pánů

SK + OBEC
ČČK

obecní sál

OBEC

Drakiáda

SRPŠ

28.10.

Připomenutí vzniku samostatnosti ČR

OBEC
farnost

14.11.

návštěva Ehrenhausenu, místo
odpočinku Kohna
Hody + vodění berana a večerní hodová
zábava
Svatomartinské hody

sokolovna

TJ SOKOL

kostel

farnost

U kostela

SRPŠ +
OBEC+ ZŠ
farnost

5.12.

lampionový průvod + rozsvícení
Vánočního stromu
návštěva arcibiskupa Jana Graubnera v
Březnici
Mikulášské divadlo s nadílkou

9.12.

Výroční členská schůze ČČK

obecní sál

ČČK

17.12.

vánoční besídka v mš

MŠ

MŠ

20.12.

Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu

26.12.

Štěpánské bruslení

Zimní stadion

OBEC

26.12.

Štěpánská zábava

sokolovna

TJ SOKOL

27.12.

Živý betlém před kostelem

15.11.
29.11.

PROSINEC

areál SK

Velký Meder
23.-25.10. výstava obrazů březnických malířů

LISTOPAD

ČČK

kostel

KOČ

OBEC

OBEC

2.2. Spolková činnost: v obci působí několik spolků. Mezi nejaktivnější spolky v
Březnici patří Sportovní klub a TJ Sokol, které zajišťují sportovní vyžití dětí, mládeže
a dospělých, a to jak venku na trávníku, či kurtech, rovněž tak i v tělocvičně místní
Sokolovny.
V roce 2003 byla obnovena činnost Sportovního klubu Březnice, který hrál I.
B třídu KFS Zlín, v současnosti okresní přebor. Dále v klubu působí družstvo mužů
(A+B), žen, žáků a přípravky. K dispozici mají nový sportovní areál v majetku obce
včetně kvalitní travnaté plochy hřiště a tréninkové hřiště. K jejich mimosportovní
činnosti patří mj. i pořádání společenských akcí – např. srdíčková zábava,
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červencová noc, košt slivovice a klobás, Březnický guláš, družba s městem Březnice
u Příbrani a obcí Březnice u Bechyně, dětský den a další.
V rámci TJ Sokol působí oddíly stolního tenisu, historického šermu,
badmintonu, Taekwonda – Dragon (trenér Robert Klimeš - držitel světových a
republikových titulů), Pilates, Zumby, florbalu. Probíhá zde cvičení dětí, nácvik
společenských tanců. V zimních měsících členové TJ Sokol svépomocí připraví
kluziště, kde chodí zdarma bruslit děti z Březnice a ze širokého okolí. Pořádá tradiční
hodovou zábavu, Štěpánskou zábavu, Kloboukový ples, maškarní ples pro děti a pro
dospělé.
K dalším organizacím, které se podílejí na kulturním a společenském životě, patří:
Sbor dobrovolných hasičů v obci Březnice je datován k roku 1925. V roce
2006 vzniklo žákovské družstvo místních hasičů, které se stejně jako družstvo
dospělých zúčastňuje okresních soutěží.
Český červený kříž – provádí pravidelné zájezdy pro všechny občany nejen po naší
vlasti, ale také na Slovensko i do Chorvatska, provádí školení první pomoci, pořádá
přednášky o zdraví, bylinkách, prevenci ….
Myslivecké sdružení Březnice - Bohuslavice Křiby – čistí les, likvidují černé
skládky v přírodě, pořádají každoročně pro děti výstavu trofejí a táborový oheň
spojený s přednáškami. Organizují Svatohubertskou mši a Svatohubertskou zábavu,
Svatohubertské oslavy – seznámení široké veřejnosti se svojí činností.
SRPŠ má letitou tradici s pořádáním Rodičovského plesu pravidelně asi 50 let, a
Dětského maškarního plesu od roku 1975 až doposud, vždy v neděli na konci ledna
po sobotním maškarním plesu dospělých. K nejdelším tradicím v obci rovněž patří
dětský den na Kohůtce (20 let) až do vrácení této louky v restituci původnímu majiteli.
Pak se pořádaly dětské dny začátkem června u školy, v posledních letech ve
sportovním areálu.
Komunita GRUNT - resocialiační a terapeutická komunita začlenění bývalých
drogově závislých osob do společnosti. Občané žijící v této komunitě se také zapojují
do údržby obce a pomáhají s její úpravou – zejména úprava zeleně a potoka, ale
např. i výškové práce na budově školy, školky a pohostinství.
Klub maminek – pravidelné setkávání maminek s programem, drakiáda, výlety rodin
s dětmi, organizace nedělních odpolední pro děti …
v obci máme dva ochotnické divadelní spolky:
- AIDS (amatérská improvizační divadelní společnost) – hrají v Březnici a v okolních
obcích vlastní i převzaté hry,
- KOČ (klub ochotných čertů) – nacvičují každoročně Mikuláškou nadílku s
pohádkovým divadelním představením
Hokejový oddíl Březnice – reprezentuje obec v organizované soutěži – Zlínská
amatérská hokejová liga – v loňském ročníku tuto soutěž vyhráli!
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Místní hudební kapela ROCKSOAR – vystupuje v Březnici i širokém okolí
Slavní rodáci obce Březnice :
Prof. ThDr. KOHN Theodor – nar. 1845 – byl sedmým arcibiskupem olomouckým
VOŘECHOVÁ-VEJVODOVÁ Marie – nar. 1889 – malířka, keramička, spisovatelka
GALATÍKOVÁ Věra – nar. 1938 – česká divadelní a filmová herečka a dabérka
2.3. Podpora obce: od roku 1996 jsou zprávy občanům předávány prostřednictvím
místního infokanálu kabelové televize - jedná se o informační kanál obce Březnice,
který zahrnuje společenskou kroniku, fotogalerii ze života obce, aktuální zprávy,
jízdní řád, informace o ztrátách a nálezech a aktivitách jednotlivých složek obce.
Jsou zde i informace o nově narozených dětech o životních jubileích oslavenců o
úmrtích a pohřbech i o životních jubileích oslavenců. Občané zde využívají
soukromou inzerci zdarma. Obec poskytuje možnost připojení k internetu přes
kabelovou televizi a veřejný internet mají občané obce v knihovně zdarma.
Kroniku obce (současně i fotokroniku) zpracovává průběžně místní kronikář Jiří
Mudřík. Tradičním způsobem zachycení života v obci je zpracování sbírky starých
fotografií obce a občanů a jejich aktivit. V loňském roce 2014 byla naše obec
v soutěži Vesnice roku oceněna diplomem za vzorné vedení kroniky.
Místní knihovna již funguje bezmála 95 let, několikrát se stěhovala. Od roku 1895
existoval v obci Hospodářsko - čtenářský spolek a od r. 1911 došlo k přeměně na
Národní jednotu. Knihovna nabízí více než 4500 knih různých žánrů a široká je i
nabídka časopisů. V knihovně se pravidelně obměňuje tzv. "výměnný soubor"
zapůjčený z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. V současné době se
připravuje projekt na oživení naší knihovny – elektronizace výpůjčního systému,
realizace dětského koutku …. V letošním roce chceme ke knihovně přistavit sociální
zařízení!
Výstavy – obec Březnice každoročně pořádá různé výstavy, které mapují tvořivost
našich občanů v oboru lidových tradic, řemesel a umění občanů Březnice ale také
výstavy modelů hub, výstavy ovoce, výstavy kosatců, výstavy kronik, výstavy sbírek
a nejrůznější hobby. Nedávno to byla výstava „Čím se zabývám ve volném čase“ a
výstava Betlémů. V letošním roce proběhla výstava s podtitulem technické
dovednosti a na podzim chystáme ještě jednu výstavu – obrazů od místních malířů.
3. Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů: na dobrovolné práci občanů je postaven veškerý
společenský život v obci. Občané se podílejí na brigádách při úklidu veřejných
prostranství.
V roce 1955 byl na Kříbech vybudován památník odboje, který připomíná tragédii
březnických občanů během II. světové války, o který se po celou dobu starají místní
obyvatelé za podpory obce. Jelikož Březnice byla rovněž partyzánskou obcí, je do
současné doby udržován bunkr partyzánů z období II. světové války a pomník
Padlých. Památník i bunkr prošel v současné době za podpory obce a kraje
rekonstrukcí. V letošním roce byla k tomuto památníku instalována informační tabule.
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Brigádně se také provedla v současné době rekonstrukce podia a vymalování sálu
místní sokolovny. TJ SOKOL dále v posledních letech brigádnicky zbudovala
oplocení areálu, odkanalizování budovy, nové schody, úpravu zeleně, výměnu oken,
novou fasádu i komín.
Členové místního SDH ve svém volném čase postupně opravují budovu hasičské
zbrojnice – v r. 2010 vyměnili střešní krytinu, v r. 2011 opravili interiér hasičárny –
společenskou místnost včetně WC, v r. 2012 zbudovali nový plot kolem hasičské
zbrojnice a v r. 2013 postavili opěrnou zídku.
V akci Z byla také v obci vybudována škola, školka a budova pěstitelské pálenice.
Do benefiční činnosti se zapojil i např. divadelní spolek AIDS, který v předcházejících
letech roce sehrál několik představení své hry Ostrov pokladů – výtěžek
dobrovolného vstupného byl věnován nadaci Korunka Luhačovice.
Stejně tak i druhý amatérský ochotnický spolek KOČ výtěžek ze svých Mikulášských
představení věnuje na dárky dětem.
3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice:
Obec Březnice je zřizovatelem mateřské školy a základní školy. Obec si dobře
uvědomuje, že „kde žije škola a školka, žije celá dědina“. Žáci školy a školky se
svými pedagogy připravují kulturní programy na akce pořádané obecním úřadem:
setkání seniorů, Svatováclavský koncert, vítání občánků … S mládeží také pracují
zájmové organizace. Zejména se jim věnuje Sportovní klub (týmy dorostu, žáků a
přípravky + turnaj v šipkách), TJ Sokol (bruslení pro nejmenší, den stolního tenisu
spojený s náborem žáčků, oddíl žáků teakwondo, pálení čarodějnic…) a SRPŠ
(maškarní ples pro děti, dětský den, kloboukový ples). AIDS spolupořádá loutkové
divadelní představení pro naše nejmenší. Obec většinu těchto akcí podporuje
nejenom finančně, ale i organizačně. Škola a školka se zaměřuje na výchovu dětí
k ekologii, jsou pořádány různé přednášky. Základní škola, v rámci ekologické
výchovy seznamuje děti s využitím tříděného odpadu. Žáci se zapojují do různých
soutěží ve sběru papíru, elektrospotřebičů atd. Žáci základní školy se účastní
soutěže recyklovaní. Tímto aktivně podporují ochranu životního prostředí.
Základní škola pravidelně pořádá pro děti soutěže v recitaci, ve zpěvu, v kreslení
nebo i jiné tvorbě (Velikonoční vajíčko apod.)
Děti vystupují na různých kulturních akcích, pro rodiče, seniory a veřejnost. Děti
jsou také zapojovány do dění života obce přes Sportovní klub, TJ Sokol a hasičský
sbor, tyto místní organizace s dětmi a mládeží pravidelně pracují. Děti se účastní na
hřištích jarních a pozimních brigád a podílejí se na pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí pořádaných organizacemi, v rámci svých
možností.
Velký důraz je u dětí a mládeže kladen na zachovávání tradic, které se na pomezí
Dolňáckého Slovácka a Valašska stále udržují.
3.3. Péče o vesnickou pospolitost: obec pořádá každoročně velké množství
společenských akcí: 2 x do roka vítání občánků (daruje každému novorozenci 2.000,Kč), setkání seniorů, návštěvy jubilantů, zajišťuje výuku angličtiny v obecních
prostorách pro březnické občany, družbu s městem Březnice u Příbrami a obcí
Březnice u Bechyně – pravidelně pořádá „Setkání BŘEZNIC“, ročně organizuje
divadelní představení pro dospělé i děti. Zajišťuje charitativní akce (sbírky), ve
spolupráci s ČČK organizuje přednášky, výlety, exkurze, posezení. Dále máme
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v Březnici vynikající smíšený pěvecký chrámový sbor, který každoročně zpívá
vánoční a velikonoční mše.
O společenský život se zasluhuje i římskokatolická farnost – zajišťuje zájezdy, poutě,
sbírky, bazary. Spolupodílí se na vydávání místního časopisu – NAŠE DĚDINY.
Zpravodaj Naše dědiny vychází už třináctý rok. Každý rok vyjde cca 10 čísel, které
jsou dodány zdarma do každé domácnosti. Při opravě věže kostela roce 2012 došlo
k vložení údajů o obci od roku 1926 do této věže.
3.4. Spolupráce s občany: občané jsou začleněni v komisích obce – kulturní,
sportovní a sociální. V obci všechny kluby fungují již řadu let, obec je podporuje
svými prostorami a významně se spolupodílí i finančně.
V letošním roce uvolnila obec Březnice ze svého rozpočtu na podporu společenských
organizací a zájmových spolků více než 200.000,- Kč!!!
3.5. Charitativní činnost: občanům naší obce není lhostejné neštěstí druhých. V
měsíci květnu 2010 jsme ve spolupráci s občanským sdružením SAMARI uspořádali
sbírku na pomoc oblastem postiženým povodní. Forma sbírky byla finanční i
materiální. V hotovosti se vybralo a bylo odesláno 8.707,- Kč a hodnota čistících a
úklidových prostředků, které byly následně předány zaplaveným lidem v Troubkách
představovala částku 10.000,- Kč
V roce 2009 zastupitelstvo obce Březnice schválilo z rozpočtu obce jednorázovou
finanční pomoc 30.000,- Kč pro obec Životice u Nového Jičína, postiženou
povodněmi.
V loňském roce po požáru rodinného domu v obci Březnice byl zastupitelstvem obce
schválen příspěvek postiženým občanům ve výši 40.000,- Kč a 20.000,- Kč.
Následná sbírka na OÚ vynesla částku 13.400,- Kč, která byla předána majitelům
poškozených nemovitostí. Při uklízení následků nezištně pomáhali sousedé, známí i
ostatní obyvatelé obce – a to nejenom pracovně, materiálně – ale i dalšími
individuálními finančními dary!
Samozřejmostí je již pravidelná každoroční Tříkrálová sbírka spolupořádaná
Římskokatolickou farností. Výše výtěžku z této sbírky roste každým rokem.
4. Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství: v obci kromě běžného zemědělství a pastevectví je i
specifický subjekt - Grunt Březnice - resocializační a terapeutická komunita–
občanské sdružení jakožto nezisková organizace. Projekt slouží mladým mužům
závislým na nealkoholových drogách a sociálně méně adaptabilním jedincům ve
věku od 18 let, kteří se rozhodli ukončit svou závislost, a to za podmínky
dobrovolnosti. Základem působení je cca roční pobyt v komunitě za spolupůsobení
pracovní terapie, skupinové a individuální psychoterapie s důrazem na diferencovaný
přístup. Činnost zařízení je založena na principu provozu zemědělské farmy s
chovem hospodářských zvířat (kozy, pes, kočky, králíci a drůbež), o něž se klienti
v rámci svých denních povinností starají. Chov zvířat a zpracování jejich produktů
zajišťuje částečnou potravinovou soběstačnost. V pracovní terapii (ergoterapii) se
alternativně uplatňuje možnost prací zajišťujících chod farmy a drobné řemeslné
výroby.
4.2. Spolupráce obce se zemědělskými subjekty: V obci působí místní soukromí
zemědělci Miloš Dlabač, Jan Švéda, kteří provozují živočišnou výrobu. Současně na
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katastru obce hospodaří i Farma Kudlov, která se věnuje rostlinné výrobě. Obec
spolupracuje - pronajímá své zemědělské pozemky. V obci je také několik chovatelů
koní, kteří uvažují o hippoturistice.
4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel: Jiří Hýža – výroba tradiční
valašské obuvi a historických doplňků – krbce a opasky. Paličkování – Magda
Běťáková, malování kraslic a ilustrace časopisu Naše dědiny – Jindřiška Švajdová,
tradiční pečení koláčků a perníků – skupina místních perníkářek, Bohunka Kopřivová
– pletení z proutí (Pedig), + korálkové ozdoby, Martina Hanačíková – rytectví
(puškařská škola v Uh. Brodě), umělecký kovář – Horáček (na Čelůstkovém). Velmi
známá nejen v naší obci je také pálenice, která svou kvalitou a výbornou chutí
slivovice proslula již nejen u nás, ale píše se o ní i v zahraničí. Také již několikrát
přivítala návštěvníky i ze zámoří.
4.4. Venkovská turistika: v návaznosti na turistiku TJ Sokol pořádá v průběhu roku
vycházky pro důchodce a děti. Dále je naše obec začleněna do krásné přírody
smíšených lesů v předhůří oblasti Vizovické vrchoviny, což láká hlavně
k cykloturistice. Turisté zde mohou obdivovat dvě kulturní památky. Rovněž je
turisticky vyhledávaná mohyla na Kříbech a bunkr partyzánů – občany udržované
pomníky obětem II. světové války.
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1. Zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice. Obec v souladu se
schváleným ÚP udržuje hranice zastavěného území a dbá na zachování původního
rázu vesnice.
Památkové chráněné objekty: kostel sv. Bartoloměje s pozdně gotickým jádrem
z roku 1437 a dům čp. 21 s komorou a pavlačovou sýpkou, představující lidovou
architekturu 19. století – ochranné pásmo nemovité kulturní památky. Tato typická
usedlost je o to významnější, že je zachována asi 5 km od průmyslového centra
Zlína, dobře dostupná. Ne jako většina ostatních někde v nedostupných kopcích. To
z ní činí unikát na celé Moravě. Památkáři z Oblastního muzea v Brně důsledně
dbají, aby při všech obnovách a rekonstrukcích byl dodržen původní charakter.
Obec Březnice úzce spolupracuje s římskokatolickou farností – každoročně se
finančně podílí na investičních akcích farnosti. V posledních letech získal kostel
novou střechu i fasádu a byla provedena také oprava hodin. Dále bylo provedeno
odvodnění kostela. Novou střechu získala i fara – ta byla také zateplena, včetně
nové fasády. Významným společným počinem obce Březnice a římskokatolické
farnosti byla přístavba fary – od roku 2010 jsou zde veřejné WC. Obec se podílela
více než polovinou částky na této akci. V loňském roce farnost realizovala opravu tří
křížů a i na tuto akci přispívá velkou částkou obec Březnice ze svého rozpočtu.
V průběhu posledních dvou letech byla obcí Březnice zrevitalizována zeleň na
hřbitově i v bezprostřední blízkosti kostela. Nejvýznamnější akcí – zásadní proměnou
středu obce byla loňská Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice
spolufinancovaná z ROP Střední Morava. Centrum Březnice tak díky této akci získalo
chodníky, parkovací místa, přechod pro chodce, retardér ke snížení rychlosti vozidel,
novou zeleň, mobiliář i skanzen – připomínku místa bývalého mlýna v centru vedle
kostela.
10

5.2. Soulad v zástavbě: Přestože se Březnice nachází v bezprostřední blízkosti
velkého krajského města, tak si zakládá na svém vesnickém rázu a podporuje
vytváření venkovského prostředí. Noví stavebníci vyhledávají tuto lokalitu jak pro
blízkost Zlína, tak právě pro skutečnost, že jsou na venkově.
5.3. Nová zástavba: Zájem o bydlení v naší obci je velký. V současné době má obec
Březnice dostatek ploch pro novou zástavbu. Územní plán byl od svého schválení
v roce 2006 několikrát aktualizován a novostavby postupně v obci přibývají. Máme
zde i dvě větší lokality pro zástavbu, které však nezajišťuje obec, ale soukromí
investoři. Jedná se o lokalitu Zelená laguna, kde je již vyrostlo několik novostaveb a
další se budou stavit v nejbližší době. Druhou lokalitou je bývalý Višňový sad, kde se
zpracovává projekt zasíťování. Individuální novostavby RD se postupně staví i v
ostatních částech obce.
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1. Stav občanské vybavenosti: Obec po osamostatnění a odloučení se od města
Zlína v roce 1993 neměla vybudovánu téměř žádnou infrastrukturu. Během
samostatné existence se podařilo vybudovat komunikace, mosty, vodovod, plynovod,
fotbalové hřiště, kabelovou televizi. Připravil se také projekt na odkanalizování obce a
vyřídilo se i jeho stavební povolení. V posledních pěti letech se zde vybudovala 4
dětské hřiště (na všechny se podařilo získat dotace) – a postupně se zde obnovují a
přidávají herní prvky, ZŠ – kompletní zateplení budovy vč. nových oken,
rekonstrukce kostela – nová střecha, fasáda, renovace dveří a oken, rekonstrukce
schodů ke kostelu. K tomu zateplení fary a nová střecha na faře. Dále hasičská
zbrojnice – kompletní rekonstrukce – zateplení budovy, nová okna, nová střecha,
vybudované parkoviště, nový hasičský vůz. Nově vybudované veřejné WC v centru
obce vedle fary. Výměna střechy na budově, kde sídlí obecní knihovna, obecní sál a
pohostinství. Stavba chodníků v centrální části obce – zahájeno v r. 2012 – postupně
se dle finančních možností pokračuje ve stavbě. Rekonstrukce veřejného osvětlení
vč. úsporných opatření na nižší odběr el. energie. Nový areál sportovního klubu stavba fotbalového hřiště, sportovního areálu vč. kabin, bufetu, tanečního kola s
pódiem, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, tréninkové hřiště, parkoviště. Oprava
hřbitova, osvětlení, chodníky v r. 2011. Sokolovna a její rekonstrukce. Revitalizace
zeleně v obci v letech 2011 – 2014. Mateřská školka – rekonstrukce a rozšíření
kapacity - podzim 2012. Zateplení administrativní budovy OÚ a MŠ – 2013.
Rekonstrukce obecního sálu. Přes úspěšnou realizaci těchto aktivit má obec pouze
jednu bezúročnou půjčku (na stavbu vodovodu - 2004), kterou pravidelně splácí.
6.2. Inženýrské sítě: v obci jsou veškeré inženýrské sítě kromě kanalizace, na
kterou je však zpracován projekt včetně stavebního povolení. Březnice byla
plynofikována v roce 2005 a současně byl zde vybudován i vodovod. Vodovod i
plynovod je v majetku obce. Stejně tak i kabelové rozvody pro TV i internet.
6.3. Odpadové hospodářství: Obec Březnice je zapojena do systému EKO-KOM.
Provozujeme sběrný dvůr, kde je kontejner na kovový odpad, kontejner na komunální
odpad. Svoz popelnic probíhá společností TS Zlín 1 x týdně, kontejner na sběr
papíru u ZŠ je přistaven pravidelně 2 x ročně. Po obci jsou rozmístěny a pravidelně
vyváženy kontejnery na sklo. Tříděný odpad - pytlový systém svozu plastů 1 x
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měsíčně. Obec zajišťuje 2 x ročně svoz nebezpečného odpadu od domu. V obci jsou
rozmístěny koše na psí exkrementy. Ekologická výchova: pro děti v MŠ a ZŠ jsou
pořádány besedy, děti jsou zapojeny do sběru papíru a do dalších ekologických
projektů, např. 10 let se zapojuje ZŠ a MŠ do ekologicko-výtvarné soutěže DDM
ASTRA Zlín. V letošním roce jsme ve spolupráci s EKO-KOMem rozšířili počet
sběrných nádob na sklo a na papír – následně byly umístěny v obci.
6.4. Úspory energií: u zateplených budov ZŠ, administrativní budovy OÚ a MŠ,
hasičské zbrojnice, fary, kabin sportovního klubu, vše spojené s výměnou oken byla
již výrazně zaznamenána úspora za vytápění plynem.. Rovněž veřejné osvětlení
prošlo komplexní obnovou – byly nainstalovány úsporné technologie a regulátory
intenzity osvětlení, které přispěly k úspoře plateb za VO.
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci:
7.1. Koncepční přístup, dlouhodobé plánování: V loňském roce obec zpracovala
a zrealizovala projekt Komplexní revitalizace centrální části obce. Realizací tohoto
projektu došlo k obnově centra obce a navázalo se již na zrealizované projekty
stavby chodníku, úpravy kostela a okolí, revitalizace zeleně a rekonstrukce obecního
úřadu. Tento projekt spojuje několik stavebních objektů, jako je stavba nového
chodníku v úseku obchod-mlýn (jehož součástí je i retardér přispívající k bezpečnosti
silničního provozu), dále komunikaci Za Maternovo, která byla ve velmi špatném
stavu a jejíž součástí je i odvodnění, příchod k obecnímu úřadu a mateřské škole,
parkování u těchto budov, oprava zídky památníku padlých, odpočinkovou zónu
v místě bývalého mlýna a v neposlední řadě i v instalaci mlýnského kola v místě
bývalého mlýna.
Dalším významným počinem byla stavba chodníku na dolním konci u hlavní
komunikace. V současné době máme zpracovánu projektovou dokumentaci na akci
Revitalizace centra obce Březnice (II. etapa) a k realizaci by mělo dojít v roce 2015.
Její součástí je stavba parkoviště nad kostelem, dvou odpočinkových ploch včetně
mobiliáře a dvou chodníků navazujících na stávající chodník – v souladu s koncepcí
stavby chodníků v obci.
Obec má zpracován pasport místních komunikací i veřejného osvětlení.
7.2. Nové úpravy veřejných prostranství: Obec v tomto duchu zrealizovala
v posledním období tyto projekty: Revitalizace zeleně v centru obce v r. 2011, Druhá
etapa revitalizace v r. 2012, rekonstrukce hřbitova, jeho osvětlení, laviček, včetně
revitalizace zeleně na hřbitově a okolí kostela r. 2011. V roce 2012 bylo provedeno
oživení a nová výsadba parku na dolním konci. Revitalizace zeleně v roce 2013.
Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice – v roce 2014 – i zde byla
podstatnou součástí této akce zeleň a její nová výsadba.
Obec dbá o péči o vzhled obce, obecní zeleň a o okolní krajinu. Obecní zaměstnanci
pravidelně udržují zelené plochy a veřejná prostranství.
Výstavba chodníků v centrální části obce započata v r. 2012. Na základě zpracované
studie chodníku se postupně dělají projekty na ostatní úseky. V roce 2004 bylo
vybudováno fotbalové hřiště. Sportovní areál postavený v roce 2009 obsahuje kromě
zázemí pro sportovce i víceúčelové hřiště, dětské hřiště, tréninkové hřiště pro
sportovní účely a trénink SDH.
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7.3. Udržování přírodních a přírodně blízkých prvků: Obec každoročně nechává
provádět údržbu potoka a jejich břehů, kdy ve spolupráci s povodím Morava je potok
Březnice neustále udržován v takovém stavu, aby přívalové deště neohrozily
obyvatele přilehlých domů. Břeh potoka byl v r. 2011 částečně vyspraven
vybudováním kamenných břehů ve vytyčených lokalitách.
V loňském roce byl upraven (zpevněn) břeh potoka v centru obce.
V letošním roce připravujeme projekt na protipovodňová opatření v celém toku
potoka Březnice. Jeho realizaci bychom rádi zahájili v příštím roce.
Voda v potoce je čistá, žijí zde ryby, raci a ondatry. Obec Březnice je Evropsky
významnou lokalitou zapsanou ve sbírce zákonů č. 81/2008 – je zde výskyt
chráněného živočišného druhu – plže Vrkoče útlého. Stejně tak se na katastru obce
vyskytuje vzácná a chráněná rostlina Vachta trojlistá. Dle dr. Rádla se nachází na
Hanáčkově žlebu a na mokřinách pod Majákem.
7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň: Tuto péči má na starosti převážně obec,
o soukromé pozemky se starají majitelé sami. Pozemek hřbitova je sice v majetku
římskokatolické farnosti, ale správcem je na základě smlouvy obec Březnice, která
zde také pravidelně provádí údržbu a zajišťuje vývoz kontejnerů i provoz veřejného
osvětlení. Na konci loňského roku získala obec stroj na snížení prašnosti v obci –
zametací vozidlo.
7.5. Ekologická výchova a vzdělávání: děti jak ve škole, tak ve školce jsou vedeny
k ekologické výchově, podílejí se na různých projektech, např. 10 let se zapojuje ZŠ
a MŠ do ekologicko-výtvarné soutěže DDM ASTRA Zlín.
8. Péče o krajinu
Obec Březnice má zpracován nový Lesní hospodářský plán (2014), podle kterého
probíhá hospodaření v obecním lese.
Dlouhodobě a systematicky obec pracuje na zlepšení životního prostředí v obci i ve
volné krajině. Ve spolupráci se správci vodních toků (Povodí Moravy a Lesy ČR)
obec upravuje potok Březnice a jeho bezejmenné přítoky.
Občané mají k dispozici velkoobjemový kontejner umístěný na dvoře obecního
úřadu. Zde mohou vyvážet komunální odpad, který se jim nevejde do popelnic. I díky
tomuto kontejneru nedochází v katastru obce Březnice k zakládání černých skládek.
Myslivecké sdružení pak každoročně brigádně čistí lesy a i okolí místní komunikace
„Dálnice“.
Revitalizace zeleně v letech 2011-2014 výrazně přispěla k oživení centra obce i
okrajových částí. Vysázely se desítky nových dřevin a v obnově zeleně chce obec
pokračovat i v dalších letech.
Obec také pečuje o několik významných starých a vzácných stromů – Zeťův dub,
letité lípy i s označením „památkový strom“, jerlíny japonské a především několik
oskeruší starých stromů, ale těm se daří a plodí výbornou surovinu pro pálenku. Je
až k nevíře, že na březnickém katastru je celkem 27 stromů oskeruší. V obecním
lese rostou také nádherné břeky obecné (druh vzácného jeřábu), které jsou
evidovány v celostátní registraci.
9. Připravované záměry
V současné době obec zpracovala a dále zpracovává níže uvedené projekty:
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9.1. Revitalizace centračásti obce Březnice. Tímto projektem navazujeme na loni
zrealizovanou první etapu revitalizace centra. Obsahem je stavba dvou chodníků v
úseku 7 (Vyhlídka - most) a v úseku pod Vyhlídkou, stavba parkoviště nad kostelem
a výsadba zeleně včetně osazení mobiliáře ve dvou odpočinkových lokalitách v
centru obce.
9.2. Mimo tento projekt obec bude v letošním roce realizovat přístavbu sociálního
zařízení ke knihovně. Tento projekt je dlouhodobě plánován a požadován ze strany
návštěvníků místní knihovny.
9.3. Dále kromě těchto investičních akcí připravujeme i opravu místní komunikace
Zeťův žleb, poničené loňskými přívalovými dešti.
10. Informační technologie v obci
10.1. Stručná charakteristika informační technologie: Hlavním zdrojem informací
v obci Březnice je kabelová televize - jedná se o informační kanál obce Březnice,
který zahrnuje společenskou kroniku, fotogalerii ze života obce, aktuální zprávy,
jízdní řád, informace o ztrátách a nálezech a aktivitách jednotlivých složek obce.
Jsou zde i informace o úmrtích a pohřbech. Občané zde využívají soukromou inzerci
zdarma. Obec má rovněž internet přes kabelovou televizi a veřejný internet v
knihovně zdarma. O aktivitách obce informují kromě obecních vývěsek po obci i
www stránky obce březnice-zlin.cz. Zde si můžou občané (kteří nemají připojení ke
kabelové TV) stáhnou i aktuální infosmyčku kabelové televize (obměna min. 2x
týdně). Mimo tyto informace mají občané na obecních www možnost číst místní
časopis Naše dědiny, vstoupit do mapového portálu obce nebo se také seznámit se
základném právním povědomím.
Významným projektem bylo i loňské vybudování výstražného vyrozumívacího
systému obyvatelstva. Nejenom, že jsme získali moderní vyrozumívací systém pro
krizové situace a digitální povodňový plán, ale současně tak konečně máme i funkční
rozhlas pro informování obyvatelstva.
Podrobnější informace a všechny Vaše dotazy rádi podáme v ústní a obrazové
podobě při prezentaci obce hodnotící komisi.

V Březnici 21.04.2015
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