
                                                  obce Březová
        březen 2008

Vážení spoluobčané,
mírná zima pomalu končí a blížící se Velikonoce, na které se těší především děti, jsou za dveřmi. 
Přeji vám všem, abyste je prožili v klidu a pohodě.
Doufám, že se jaro ukáže již v plné parádě a sluníčko nám dodá potřebnou energii a elán do života, který po 
zimě zřejmě všichni potřebujeme.
A  co  se  v naší  obci  děje  nového?  V zimním  období  jsme  nezaháleli.  V budově  Obecního  úřadu  jsme 

zrekonstruovali  sociální  zařízení,  zasedací 
místnost  a  připravili  jsme stroje  a  nářadí  na 
jarní úklid.
Dále  jsme  vyrobili  nové  sedací  sety  a 
informační  tabule  o  naší  obci,  které  budou 
v jarních  měsících  rozmístěny   v blízkém 
okolí.
Jak minulý  rok na jaro,  tak i  letos  je našim 
cílem udělat maximum pro čistotu a zkrášlení 
naší  obce.  Opět  jsme  získali  možnost  od 
Úřadu práce přijmout zaměstnance na veřejně 
prospěšné práce, čehož jsme rádi využili.  Již 
tradičně  započneme  jarní  aktivity  čištěním 
cest, chodníků a dále bude následovat čištění 
okolí obce, především příjezdy do obce. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se 
starají  o  vzhled  obce  před  svým  obydlím 
pravidelnou údržbou a vysazováním květin, či 

okrasných dřevin. Velmi si této činnosti vážím a věřím, že se ostatní  přidají.  
Dalším bodem jarních měsíců bude rekonstrukce a výstavba některých chodníků, dokončení úprav na hřbitově a 
v neposlední řadě zahájení přípravných prací na realizaci výstavby sběrného dvora, na který jsme získali  90 % 
dotací.
Přeji všem občanům naší obce, aby celý letošní rok proběhl v duchu klidu, pohody a vzájemného porozumění.  
                                                  

                 Josef Trecha, starosta obce
__________________________________________________________________
Starosta obce svolává IX. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

28. března 2008 v 1800 na Obecním úřadě
____________________________________________________________________
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Mužská část 
zastupitelstva obce 

přeje všem březovským 
ženám 

k Mezinárodnímu dni 
žen

hodně zdraví a štěstí.   

Upozorňujeme majitele  psů,  že  je 
jejich  povinností  zaopatřit  zvířata 
tak, aby volně nepobíhali po obci. 
Tito  psi  nepříjemně  obtěžují 
kolemjdoucí,  především  děti,  ničí 
zahrádky  a  znečišťují  soukromé  i 
obecní pozemky. 
Každý pes musí mít obojek a na 
něm identifikační známku.



                                         Dotace získané v roce 2007
Částka Použití
385 362 hospodaření v lese
7 000 hasičský sbor

131 700 zřízení územního plánu
50 000 zřízení  místa Czech POINT
745 037 zaměstnanost v obci
35 000 vybavení místní knihovny

Dotace získané v I. čtvrtletí roku 2008
Částka Použití

14 608 440 Výstavba sběrného dvora

Czech POINT
V České republice byla spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s 
úřady. Toto kontaktní místo již existuje i v naší obci na Obecním úřadě. Tento systém se nazývá ve 
zkratce Czech POINT, což znamená český podací ověřovací informační národní terminál. Cílem je 
poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž 
by  občan  musel  navštívit  několik  různých  úřadů  státní  správy.  Jedná  se  o  výpisy  z  Katastru 
nemovitostí,  z  Obchodního  rejstříku,  ze  Živnostenského  rejstříku  a   z  Rejstříku  trestů.  Výpisy 
z katastru, obchodního a živnostenského rejstříku lze vydat každému občanovi na písemnou žádost 
bez průkazu totožnosti, výpis z evidence rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká nebo 
zmocněnci na základě plné moci a s průkazem totožnosti. 

Tato služba se platí, dle daných norem, které jsou stanoveny tímto systémem a platba je individuální. 
Záleží na typu výpisu a množství vydaných stránek.

Podrobné informace naleznete na www.                      .cz 

________________________________________________________________________________________
Poplatky za svoz TDO, vodné, stočné a psy
Svoz tuhého domovního odpadu: za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci -374 Kč/rok/osoba, 
na jednu domácnost se platí maximálně za tři osoby. Splatnost je do 31. 3. a do 30.9.
Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci - 374 Kč/rok. Splatnost poplatků je do konce června 
příslušného roku.
Stočné: za každou fyzickou osobu poplatek činí 58,5 Kč/půl rok/osoba.
Vodné: činí 11 Kč/m2.
Poplatek ze psa činí 50 Kč/rok a za každého dalšího psa 100 Kč. 
Občané jsou povinni přinést na Obecní úřad stav vodoměru a tyto poplatky uhradit do daných termínů.
Vyhláška č. 8 ze dne 30.10.2004 o místních poplatcích je vyvěšena na úřední desce ve vestibulu na OÚ.
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Srdečně vás všechny zveme na 
otvírání rozhledny na Velkém 
Lopeníku, které se bude konat 

v sobotu 19. dubna 2008 
v 1100



Rekonstrukce sociálního zařízení 
- přes zimu jsme v přízemí Obecního úřadu zbudovali nové toalety, které mohou sloužit občanům jdoucím na 

poštu nebo ke kadeřnici a také jsme zrekonstruovali toalety v horním patře, které slouží pro návštěvníky 
lékařů

Rekonstrukce zasedací místnosti
- z důvodu  prostorových  a  kapacitních  dispozic  v budově  obecního  úřadu,  jsme  provedli  rekonstrukci 

zasedací místnosti 

Zřízení pracovních míst
- v letošním roce jsme vyhověli  všem zájemcům o práci v naší obci a přes Úřad práce jsme přijali deset 

pracovníků, kteří se budou podílet na čištění a zkrášlování naší obce

Odpočinkové zóny
- přes zimu jsme vyrobili masivní dřevěné sety, které jsme umístily na konci některých ulic , především  při 

vstupu do  lesa,  aby  sloužily  jako  odpočinková místa  pro  kolemjdoucí.  Žádáme  všechny,  aby  v těchto 
místech udržovali pořádek.

Sběrný dvůr
- počátkem roku jsme získali dotace z Evropských fondů přes Státní fond životního prostředí a proto se již 

nyní připravujeme na realizaci této stavby

_________________________________________________________________________________________
_

Velikonoční slůvko:
S tím jak plyne čas našeho života, míjíme různé významné mezníky a události, které se staly buď v minulosti 
před  námi,  nebo které  jsme  sami  zakusili.  Ty  významnější  si  každoročně  připomínáme.  Velikonoce  k nim 
bezesporu patří. Dokonce můžeme tvrdit, že tyto svátky představují ten nejzásadnější mezník celého světového 
vývoje, orientační bod pro život všech lidí všech dob. Proč?
Už  v samotném názvu  „velikonoce“  nám zaznívají  dvě  slova:  veliká  noc.  Co  se  myslí  touto  nocí?  Je  to 
historický moment, kdy Ježíš Kristus, po svém ukřižování a pohřbu vstal z mrtvých. Skutečnost jistě jedinečná 
a neopakovatelná. Jaký smysl ale má pro nás připomínat si tuto bezmála 2000 let starou skutečnost? Jestliže 
Kristus žije, jestliže odpustil svým vrahům a otevřel svou smrtí a vzkříšením všem lidem nebe, pak ani na nás se 
nehněvá, ať jsme v životě udělali cokoliv. Ani naše opakované chyby a pády, zvykové hříchy a neřesti nemohou 
zabránit Božímu Synu, aby nás přestal mít rád. To je pravý smysl velikonoc, to je největší poselství, které nám 
může být sděleno. Požehnané Velikonoce všem „Brezovjanom“. 

P. František Urban 
Pořad bohoslužeb během Velikonoc: 
20.3. Zelený čtvrtek – 17:00 hod. mše sv. na památku poslední večeře Páně 
21.3. Velký pátek – 17:00 hod. velkopáteční obřady (připomínka umučení Páně) 
22.3. Bílá sobota – celodenní adorace u Božího hrobu, ve 20:00 hod. mše sv. ze vzkříšení Páně 
23.3. Velikonoční neděle – mše sv. pouze v 9:30 hod. 
24.3. Velikonoční pondělí – 7:30 hod. mše sv. a žehnání velikonočních pokrmů 
11.5. Neděle seslání Ducha svatého (konec velikonoční doby) – mše sv. v 7:30 a v 9:30 hod. 

Knihovna
Oznamujeme  čtenářům,  že  nové  knihy,  které  si  vybrali  v průběhu  minulého  roku,  jsou  již  připraveny 
k půjčování.
Mimo oblíbené a osvědčené autory, jako je například Barbara Woodová či Ed McBain , máme připraveny 
publikace pro studenty,  jako jsou různé vědní obory tzv.  „v kostce“, literaturu k přípravě na zkoušky na 
vysoké školy.
Zabezpečujeme také výpůjčky, hlavně odborných knih z jiných knihoven.
Každou středu mezi 16 a 17 hodinou se na vás těší 
                                                                                                                              Majerová Pavlína , knihovnice
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Od počátku školního roku 2007/2008 je k prvnímu 
stupni  naší  školy  připojen  šestý  ročník  a  během 
následujících  let  budou  ve  škole  otevřeny  i  další 
ročníky  druhého  stupně.  Toto  je  umožněno 
přístupem obce. Naším cílem je vytvořit školu, která 
zabezpečí  březovským dětem obstát  v měnícím se 
světě.   To  nepůjde  bez   účelného  využívání 
nejmodernějších počítačových technologií ve výuce.
Současný  vývoj  v  oblasti  počítačů  a  internetu 
ovlivňuje dění ve školách mnohem víc, než si mnozí 
lidé jsou ochotni připustit, i když si všímají toho, že 
děti jsou dnes jiné než dříve. Je  také faktem,   že 
pro   mnoho    starších    lidí  zůstává    dosud 
počítačové  prostředí   světem  dosti   cizím.   Děti 
ovlivňuje  hlavně   masivní    přísun    nových 
informací    způsobený   hromadnými sdělovacími 
prostředky,   počítači   a  možností    snadno   s 
kýmkoli   komunikovat.   Podíl   využití   internetu 
dětmi neustále roste. Všechno toto ovlivňuje dění ve 
škole. Dobrá škola se s tím musí nejen   vyrovnat, 
ale  měla   by   též   umět   schopnosti dětí využít. 
Takto  v  březovské  škole  postupujeme.   Závisí  na 
tom  do  značné  míry  schopnost  březovských  dětí 
obstát v globálním světě 21. století.
Doba,   kdy  učitel  výklad  doprovázel   kreslením 
křídou po  tabuli,   je totiž již překonaná, ale zásada 
názornosti je i dnes jedním ze základních principů 
vzdělávání,  neboť  pomáhá  při  vyučování  vytvářet 
představy  a  zobecňovat  pojmy  u  žáků  živým  a 
přímým vnímáním nebo zobrazováním předmětů a 
jevů skutečnosti  a pomáhá rozvíjet  obrazotvornost 
žáků.  K tomu  slouží  výukové  prezentace  pomocí 
počítače  a  dataprojektoru  -  jde  o  jednoduché 
animace,  obrázky,  ucelené  výukové  celky  apod., 
které učitel může krokovat vpřed a vzad, doprovázet 
je  svým  komentářem,  upozorňovat  na  důležité 
momenty  apod.  Tyto  prezentace  si  děti  mohou 
prohlížet  také  na  počítači   doma,  neboť všechny 
materiály původně vytvořené   učitelem pro použití 
ve  škole,  mohou  být  snadno  použity  i  k 
samostatnému studiu doma.  

Využívání počítačů nám bude usnadňovat i práci při 
fyzikálních  a  chemických  pokusech.  Nemusíme 
budovat  zbytečně  finančně  náročné  odborné 
učebny,  neboť  tam,  kde  nám  základní  školní 
vybavení  nebude  postačovat,  využijeme  pokusy 
v animovaných  prezentacích,  na videu  nebo 
internetu,  protože  tam  najdeme  celé  sbírky 
videonahrávek,  animací  a  prezentací  jednotlivých 
fyzikálních  a  chemických  pokusů  doplněných 
stručným popisem a vysvětlením. Navíc, v základní 
škole jsou např. chemické pokusy z bezpečnostních 
důvodů prakticky nerealizovatelné. 
Chtěl  bych  se  zmínit  o  určitých  předsudcích. 
Část lidí (převážně těch, kteří podobnou školou 
neprošli  osobně)  má pocit,  že  vzdělávání  dvou 
ročníků  na  prvním  stupni  v jedné  třídě  je 
nevýhodné. Nabízíme pochybujícím, aby se přišli 
podívat přímo do vyučování k nám a pak i  do 
hodiny  v  plně  organizované  škole.  Aby  sami 
posoudili, kde jsou žáci aktivnější, kde jsou více 
vtaženi  do  vyučování,  kde  jsou  motivovanější, 
kde je k nim individuálnější přístup. Bohužel si 
mnozí  lidé  neuvědomují  důležitý  fakt.  Ani  ve 
třídě – v níž jsou vyučováni pouze žáci jednoho 
ročníku,  nejsou  (ani  nemohou  být)  všichni  na 
stejné úrovni. A navíc – i ve vyspělém Německu 
nebo  i  Holandsku  existují  podobné  školy,  ve 
kterých se v jedné třídě společně vzdělávají žáci 
tří  ročníků  –  za  mnohé  z nich  jedna  adresa  – 
http://jenaplan-schule-suhl.de.
Vytvořit  pracovní atmosféru v třídním kolektivu s 
více  jak  dvaceti  žáky  vyžaduje  značné  a  někdy 
marné  učitelovo  úsilí.  Tuto  skutečnost  si  musí 
přiznat  každý  rodič,  který  má  mnohdy  výchovné 
problémy  často  i  s  jedním  potomkem.  My 
v březovské  škole  vytváříme  individuální 
vzdělávací cestu každému žáku, orientujeme školu i 
na  mimoškolní vzdělávání, takže v naší škole děti 
nacházejí  i  částečné  možnosti  naplňování  volného 
času  v té  podobě,  jakou mají  jejich  vrstevníci  ve 
městech  (u  nás  např.  hudební  výuka  na  úrovni 
ZUŠ). Rušit školy – to není umění. Smyslem dějin 
je tvorba.   
                       PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Aktivity dětí
Po Vánocích jsme se opět pustili do práce. Především jsme se připravovali na tradiční akce. V lednu jely tři děti 
ze 3.třídy na výtvarnou soutěž do Havřic. Pohádkové postavy se jim zdařily a tak byly odměněny papírovými 
loutkami. Také na pěvecké soutěži Zazpívej slavíčku, byly naše zpěvačky šikovné. Dokonce Klárka Horalíková 
z mateřské školy, postoupila do krajského kola v Uherském Hradišti, kde bude zpívat s CM Ženičky. Z recitační 
soutěže  Malá  scéna  2008  jsme  si  bohužel  neodnesli  žádné  ocenění,  ale  ve  velké  konkurenci,  hlavně  dětí 
navštěvujících různé dramatické kroužky, jsme si ostudu neudělali.
Protože  Velikonoce  budou  letos  brzy,  na  „vynášení  Morany“  jsme  se  začali  chystat  už  v únoru.  9.března 
bychom ji  chtěli  i  se  špatným počasím hodit  do  potoka.V nejbližší  době  si  budete  moci  poslechnout,  jak 
pokročili  ve  hře  na hudební  nástroj  naši  malí  muzikanti,  pod vedením paní  učitelky  Vlasty Podškubkové, 
protože druhé vystoupení se již připravuje.                                                       

                   Majerová Pavlína, vychovatelka
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Vítání  občánků 
Po dlouholeté pauze obec Březová a OS Kopretina obnovili tradici ve vítání našich malých občánků narozených 
v roce 2007, které se uskutečnilo 19. ledna 2008. Vzhledem k tomu, že se v naší obci rodí hodně dětí, byla účast 
rodičů  s dětmi  celkem vysoká.  Na  zpestření  programu  se  podílely  mladé  Spjevulenky  s písničkami  a  děti 
z mateřské a základní školy, které recitovaly krásné říkánky.
Pan starosta s paní matrikářkou popřáli dětem hodně zdraví i štěstí a rodičům předali spolu s blahopřáním i 
finanční dar.
V tento den byly do života uvítány tyto děti:
Klára Uhrová, nar. 12. ledna Petr Kročil, nar. 9. října
 Dan Bartko, nar. 26. května Nikola Juračková, nar. 19. října
Josef Čaňo, nar. 28. května Filip Vojtek, nar. 26. října
Dominik Ondřejka, nar. 9. června Barbora Škodová, nar. 31. října
Adam Kubiš, nar. 6. srpna Erik Kostelan, nar. 22. listopadu
Martin Jurásek, nar. 4. října Beáta Benková, nar. 9. prosince

Fašankový průvod a zabijačka
Tradiční fašankový průvod se u nás konal 2. února za celkem příznivého počasí. Již tradičně chodili po fašanku 

maškary s kobelicí a do kroku jim hrála naše dechovka.  Letos se 
k průvodu připojily i mladé Spjevulenky,  které  dělaly čest svému 
jménu za doprovodu harmoniky. Určitě je radostí pro všechny, že se 
mladí lidé čím dál víc zapojují do kulturního dění v naší obci.
Ukončení fašanku se letos konalo na parkovišti před hospodou. Díky 
sponzorům, kteří obci zakoupili dva mašíky a také díky šikovným 
rukám pana  řezníka,  se  konala  fašanková  zabijačka.  Podávaly  se 
tradiční zabijačkové výrobky, jako jelita, jitrnice, ovarová polévka, 
tlačenka, atd. Při venkovním fašankovém hodování  se sešlo hodně 
lidí  a  Dědina  ožila  zpěvem,  klábosením  a  všeobecným  veselím. 
Prostě tak, jak to má na fašanku být. 

Košt slivovice
V sobotu 23. února proběhl v sále na Šatnách již  4. ročník koštu slivovice, který pořádali OS Kopretina a Obec 
Březová. Kromě slivovice probíhalo i koštování výrobků našich hospodyněk. Účast návštěvníků byla hodně 
vysoká a sál byl zaplněn do posledního místečka. Také počet soutěžních vzorků byl zatím nejvyšší ze všech 
ročníků, bylo jich 29.  V hodnocení se nikdo nedostal pod polovinu z možných 200 bodů, vítězný vzorek získal 
155 bodů. Večer zpříjemňovala CM Ženičky z Hluku, se kterými si zazpívali naše soubory a všichni, co měli 
chuť. 
Nakonec vybrala desetičlenná porota tyto vítěze, na které čekaly i krásné ceny.
1. místo Darina Králíková 
2. místo Josef Majer
3. místo Pavel Uko
V ochutnávce výrobků našich hospodyněk měly největší úspěch:
1. Dagmar Moravčíková Trubičky plněné nivou
2. Veronika Provodovská Magaše
3. Věra Matějíčková Rohlíčky se šunkou
Recept na trubičky plněné nivou: 
Trubičky: listové těsto rozválíme a nakrájíme na proužky (2x15cm), namotáme na malé formičky trubiček, 
potřeme vajíčkem a upečeme. 
Nivová pomazánka: nastrouháme nivu (trojúhelník cca 30g), přidáme malou Ramu a dle chuti můžeme přidat 2 
trojúhelníčky taveného sýra. Vše dohromady vyšleháme.
Vychladlé trubičky naplníme nivovou pěnou a můžeme podávat.

Vydala Obec Březová. Březen 2008.
                   Posezení U křížku        Posezení na konci Zvadilova
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