ZPRAVODAJ
obce Březová
prosinec 2006

Nově zvolené zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok.
Vážení spoluobčané,
rok 2006 je přelomovým rokem. Skončilo volební období 2002 – 2006, a začalo volební období
2006 – 2010. Tento rok bylo dokončeno několik investičních záměrů.
Celkovou opravou sociálního zařízení pro žáky a výměnou hlavního rozvaděče elektro v budově
byla ukončena rekonstrukce ZŠ.
Z důvodů úspor tepelné energie
(špatný stav oken a venkovních
dveří) byla v budově OÚ v měsíci
květnu 2006 provedena výměna
oken a dveří.
V roce 2001 převzala obec od TJ
Sokol Březová budovu šaten. I když
byla
na
budově
v roce
2001
postavená nová střecha, ostatní část
zůstala
v neutěšeném
stavu.
Z tohoto důvodu byla v roce 2005
odsouhlasena
plynofikace
šaten,
která byla v tomto roce ukončena.
Další nutné opravy budovy (strop a
sociální zařízení) budou projednány a
podle možností provedeny v příštím
období.
Byla vyměněna okna na bytovém domě č. p. 323 a to pro celkově havarijní stav. Provedli jsme
opravu části střechy na budově č.p. 435 pro závady po poslední zimě. Bylo ukončeno
plánované nové dopravní značení místních komunikací. Z důvodu snížení tlaku vody na dolní
větvi byla provedena výměna vadného regulačního ventilu.
Byl zakoupen závěsný sypač na údržbu místních komunikací v zimním období, dále pak nářadí
potřebné hlavně na údržbu vodovodního a kanalizačního řádu, které jsme si v minulosti
půjčovali.

Zastupitelstvo obce pracuje od ustavujícího zasedání 3. 11. 2006 ve složení :
starosta obce
místostarosta obce
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
předseda sociální komise
předseda sportovní komise
předseda komise ŽP a ochrany přírody
předseda kulturní komise
předseda zemědělské komise

Josef Trecha
Ing. Světlana Moravčíková
Pavlína Majerová
Alena Křeháčková
Josef Miškařík
Josef Majer
Alfons Gorčík
Robert Provodovský
Ing. Květoslav Urbanec

Zveme všechny občany na nejbližší veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se koná 27. 12. 2006 v 1800 hod., v zasedací místnosti OÚ Březová.

Jaké jsou plány ZO Březová pro příští rok
Na I. zasedání ZO Březová 13. 11. 2006 přednesl starosta svůj plán pro nejbližší období. Chceme být
méně závislí na dodavatelských firmách v oblasti údržby obce. Starosta navrhuje zakoupit stroje na zimní
údržbu komunikací (sypač byl již zakoupen), menší zemní stroj a nákladní automobil s kontejnerem.
Podle volebního programu plánujeme vytvoření nových pracovních míst. Máme v úmyslu zaměstnat
zedníky na stavební práce plánované na obecních budovách a dělníky na údržbu a úklid veřejného
prostranství v obci, údržbu hřbitova apod.
Na hřbitově zajistíme jiné vhodné místo pro umístnění kontejneru se hřbitovním odpadem, opravíme
chodník, osvítíme a celý areál oplotíme.
V příštím roce je plánována výstavba sběrného dvora, kde budeme usilovat o dotace na výstavbu.
V rámci výstavby a oprav místních komunikací musíme řešit výstavbu kanalizací a ČOV a to nejdříve
zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
Prozatím neúspěšné bylo jednání s praktickým lékařem MUDr. Tomečkem ohledně změny ordinačních
hodin. O změnu ordinačních hodin budeme i nadále usilovat.
Po dohodě se zubním lékařem, chceme zajistit do ordinace novou stomatologickou soupravu, která bude
umožňovat i provádění menších chirurgických zákroků.
Byla zřízena nová doména a spuštěny oficiální internetové stránky obce na adrese www.
obecbrezova.cz.
Stojíme na prahu nového volebního období, ve kterém chceme pracovat hlavně na základě vašich
podnětů a k vaší plné spokojenosti.

Josef Trecha, starosta
Volební program Sdružení nezávislých kandidátů obce Březová
Zkrášlení obce
- Výsadba okrasných dřevin a vytvoření odpočinkových zón, zejména v místech, které jsou zanedbávány
Zajištění čistoty a pořádku v ulicích obce
Dostatek odpadkových košů a kontejnerů, hlavně jejich pravidelný odvoz.
Zajištění odvozu popelnic z nedostupných míst v zimních měsících.
Pravidelný úklid a údržba veřejných prostranství (trávníků, chodníků a cest).
Údržba chodníků a místních komunikací
Celoroční zajištění průjezdnosti všech místních komunikací, zejména v zimním období.
Následný úklid zimního posypu.
Údržba a oprava stávajících chodníků a cest, včetně jejich dobudování.
Vybudování důstojného vstupu na místní hřbitov
Úprava umístnění nevzhledného kontejneru u hlavní brány.
Umístnění kontejneru pod úrovní terénu, pro snadnější manipulaci s odpadem a jeho pravidelný
odvoz.
Oprava a dobudování oplocení hřbitova a rekonstrukce chodníku.
Zřízení sběrného dvora
Možnost ukládání odpadu v průběhu celého roku.
Zavedení likvidace zahradního odpadu, zejména v jarních měsících.
Následné vybudování obecní kompostárny.
Pomoc občanům v těžkých životních situacích
Pokud se najdou v obci zájemci o ubytování v penzionu pro přestárlé osoby, vybudování penzionu
podle potřeb, s možností přístavby.
Zajištění péče pomocí pečovatelské služby.
Využití dotací z Evropské unie
V rámci získání dotací máme zájem o rekonstrukci místního vodovodu, znovuzavedení kulturního
domu, výstavbu bazénu pro děti a mládež atd.
Lékařská služba
Zavedení ordinačních hodin obvodního lékaře, jeden den v týdnu již od rána, hlavně z důvodu
odběru krve.
Zřízení nových pracovních míst
- Z důvodu výše jmenovaných aktivit zřídíme nová pracovní místa na jejich realizaci.

Zpravodaj obce Březová
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Myslivecké sdružení Hubert
Březová

Pod lípou, kde jsme příjemně poseděli
s manželkami a několika pozvanými hosty.
Na jaře jsme dělali brigádu pro CHKO Bílé
Karpaty. Jednalo se o vymýtání křovin, aby
byl zachován ráz krajiny. Museli jsme také
po tak náročné zimě opravovat krmná
zařízení a připravit vše na další zimu.
Momentálně máme období honů – nahánění
na černou zvěř a lišku. Minulý týden nás při
nástupu překvapila Policie ČR, která přijela
provést dechovou zkoušku , kontrolu zbraní
a dokladů. Byla u toho i ČT 1. Jak jste mohli
vidět v televizi i číst v novinách, všechno
bylo v pořádku.Před vánoci připravujeme
ještě hon na divočáka a lišku.
Každým dnem se blíží vánoční svátky a
konec roku.Přeji nejen myslivcům, ale
Všem občanům Březové, hodně radosti,
štěstí a spokojenosti.

V letošním roce byla mimořádně dlouhá
zima s nebývalým množstvím sněhu. Měli
jsme spoustu starostí se zásobováním lesní
zvěře. V lese bylo místy až půl druhého
metru sněhu a zvířata se nemohla dostat
k potravě, nemohla se pohybovat. Museli
jsme na lesní cesty dopravit techniku, aby
tyto cesty odhrnula a tím zvěři ulehčila.
Myslivci celou zimu minimálně jednou za
týden
chodili
zvířata
přikrmovat
a
kontrolovali stavy zvěře. Bohužel byl úhyn
značný.
V únoru, jako každý
rok, ukončujeme
loveckou sezonu „Poslední lečí“. Do roku
1996 jsme pořádali „Myslivecký ples“, který
byl velmi oblíbený nejen pro bohatou
tombolu, ale především pro příjemné
prostředí, které jsme v sále vytvořili.Teď
bohužel nemáme vhodné prostory pro tak
velkou akci. Sešli jsme se tedy ve vinárně

Štěpán Machala
předseda MS Hubert

Sbor dobrovolných hasičů

V polovině května jsme uspořádali na
“Zelničkách“ okrskovou soutěž, které se
zúčastnilo družstvo ze Strání, Vlčnova,
Březové a Dolního Němčí. Naše družstvo
mužů se umístnilo na čtvrtém místě.
Koncem července se uskutečnila oslava
110.
výročí
založení
SDH
Březová.
Dopoledne byla provedena hasičská soutěž
a večer pokračoval s hudební skupinou “
Rytmus “.
V této době probíhá jednání s novým
starostou o výstroji zásahové jednotky.

Náš sbor byl založen v červenci roku 1896.
Jeho dnešní základna má 28 členů.
Mimo jiné aktivity se snaží udržet tradice.
Jednou z nich je masopustní obchůzka obcí.
Této akce se zúčastňují nejen hasiči, ale i
občané kterým na této tradici záleží. Dřív se
Masopust konal i s pochováváním basy,
bohužel v dnešní době k tomu nejsou
prostory.

TJ Sokol Březová

Janků Petr (autoškola), Michalec Petr a
někteří další, kteří přímo dorostence
odvezli. Díky těmto sponzorům bychom
měli finančně vydržet celou sezónu.
Mužstvo
mužů
nahradilo
výpadek
v příjmech brigádou, při které zorganizovali
sběr kovového odpadu z celé obce.
25.6.2006 proběhla valná hromada, která
zvolila představenstvo v tomto složení:
předseda-Hanák Dalibor
zástupce předsedy-Horňák Josef
pokladník-Moravčík Jiří
sekretář-Janků Josef
trenér mužů-Majer Josef
trenéři dorostu-Křeháček Josef a Horňák
Josef
Největším úkolem pro jarní část sezóny
bude doplnit mužstvo mužů o nové hráče
(většinou návraty z hostování) a pokusit se
zachránit v soutěži. Jarní část soutěže by
měla začít 25.3. 2007 a to domácími zápasy
mužů s Nezdenicemi a dorostu s Mistřicemi.

Členská základna TJ Sokol Březová se
oproti loňskému roku zmenšila o 4 členy a
to vlivem úmrtí některých starších členů.
V soutěži jsou opět přihlášena mužstva
mužů a dorostu. Výsledky a postavení obou
mužstev jsou velmi rozdílné. Zatímco
dorost nám dělá radost a je zatím na
druhém místě tabulky se ztrátou čtyř bodů,
tak muži jsou velkým zklamáním. Patří jim
poslední místo. Jediným pozitivem je
zařazení několika dorostenců do sestavy,
kteří jsou svými výkony příslibem do
budoucnosti.
ČSTV nás dopisem informuje, že dotace od
Sazky a.s. budou stejně jako v loňském
roce v maximální výši 75%. I proto jsme
velmi vděčni a moc děkujeme těmto
sponzorům, kteří přispěli na financování
dopravy pro družstvo dorostu: ValíčekGuriča (statek), Miškář Josef (z Ameriky),
Miškařík
Josef,
Moravčíková
Jarmila,
Bruštíková Milena, Vacula Josef (koloniál),
Zpravodaj obce Březová
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Občanské sdružení Kopretina
Hodnocení roku 2006
Letošní rok byl pro občanské sdružení
úspěšný.
Podařilo
se
nám
pokračovat
v některých úspěšných akcích, další se
bohužel pro nepřízeň počasí nemohly konat –
zimní hry, diskotéka pro starší, Den duchů.
Také nám velmi chybí kulturní dům, kde jsme
pořádali karnevaly, volbu „Miss sedmikráska“,
pěveckou soutěž „Karuzo karaoke“. Snad se
nám v budoucnu podaří najít jiné řešení,
jelikož tyto aktivity byly velmi oblíbené.
Protože lednové zimní hry byly kvůli
špatnému počasí zrušeny, následoval až
únorový „Košt slivovice“. Byl to už druhý
ročník. Sešlo se 18 vzorků. Vítězství si odnesl
výrobek Štěpána Machaly, druhý byl Zdeněk
Jurásek a třetí místo obsadil Josef Trecha. O
měsíc později jsme se vypravili do Slováckého
divadla v Uherském Hradišti na Maryšu.Opět
nezklamala a Vávru otrávila.
16.března jsme doprovodili naše zpěváčky do
Uherského Brodu na další ročník pěvecké
soutěže „Zazpívej slavíčku“. Iveta Janíková
postoupila do Uherského Hradiště. 2. dubna
jsme pak vynesli Moranu
až do potoka
Hrubaru. Na její poslední cestě jí recitovalo a
zpívalo 16 děvčat v tradičním březovském
oblečení. Mohli jste si o tom přečíst i v tisku.
Na další pěvecké soutěži byla naše děvčata
ještě úspěšnější. Ve „Zpěváčkovi 2006“,
kterou
pořádá
„Folklorní
sdružení
uherskobrodska“, a ze kterého se vybírají
zpěváci do Brněnského rozhlasu, byla úspěšná
malá děvčata – Adélka Janíková získala ve své
kategorii 2. místo, Kristýnka Provodovská 3.
místo a Lucka Horalíková taktéž 3. místo ve
své kategorii. O jejich úspěchu informovaly i
Slovácké noviny.
Letos jsme kraslice nemalovali jen ve škole
s dětmi, ale pozvali jsme širokou veřejnost na
Dům sv. Josefa, kde si zdobení vajíček
voskem mohli zkusit všichni. Zároveň jsme
k prodeji nabídli velikonoční dekorace a
kraslice, které pro naše sdružení vyrobila
Veronika Provodovská. Ta spolu se Soňou
Kubišovou ukázala své umění i v azylovém
domě v Uherském Brodě a v Suché Loz.
Travesty show pražské skupiny Screamers je
velmi oblíbené. Svědčí o to neutuchající
zájem. Dvakrát ročně – v květnu a prosinci se vydává 20 lidí na jejich představení do
Uherského Hradiště. Nebylo tomu jinak ani
v letošním roce.
Den dětí jsme oslavili s dvoutýdenním
zpožděním. Ale stálo to za to čekání.
Tentokrát jsme se vydali na cestu kolem světa
- „Lesem – světem“. Děti navštívily Egypt,

Kongo, Mexiko, Severní Ameriku, amazonské
pralesy. Na všech stanovištích je čekaly
zajímavé úkoly. A ta odměna! Rovněž o této
akci jste se mohli dočíst v novinách. V „Dobrý
den s kurýrem“ se zmínili i o „Hledání
svatojánského pokladu“, který jsme pro děti
připravili 24.června. Přestože to byla noční
akce, přišlo hledat poklad více jak 60 dětí a to
i úplně malých.
Prázdniny jsme zahájili velmi zdařilou
diskotékou pro starší a několika odpoledni
s grilováním v areálu Školka. V srpnu pro nás
hrála rovněž na Školce folkové kapela „Je nás
moc“. Ostatní akce jsme museli kvůli nepřízni
počasí zrušit.
V září jsme opět vyrazili za kulturou do
Uherského Hradiště, tentokrát na Malou scénu
na „Rychlé šípy“. Bylo to jedno z nejlepších
představení z repertoáru tohoto souboru.
Září jsme měli celkově dost náročné. 9. září
jsme poprvé vystoupili, tedy naše pěvecké
sbory Spjevulenky a Dúbrava, na Slováckých
slavnostech
vína
v Uherském
Hradišti.
Nádherné kroje a málo známé a neotřelé
písně přihlížející upoutaly. 29. září tyto sbory
po ročním trénování nahrávaly ve Veselí nad
Moravou své první CD s názvem „Přes
Brezovú“. Toto dílko bylo 10. prosince
pokřtěno paní Mgr. Markétou Slavíkovou,
předsedkyní správní rady Nadace Děti –
kultura - sport na Domě sv. Josefa v Březové.
Hudbu nahrála CM Ženičky“, úvodní a
závěrečné slovo namluvil herec Slováckého
divadla Josef Kubáník. Snad nezůstane jen u
jednoho, protože už teď dáváme dohromady
další materiály.
7. října bylo příhodné počasí na pouštění
draků, tak jsme se sešli na druhé „Drakiádě“.
Po náročné honbě za draky jsme se posilnili
špekáčky a pečenými jablky.
Na „Sugar“ / na motivy „Někdo to rád horké/
jsme si do Slováckého divadla vyjeli 19.
listopadu. Opět zde exceloval Tomáš Šulaj.
Mikulášská nadílka byla trochu dříve než
obvykle. Tentokrát již 2. prosince. Přesto
musel Mikuláš se svou družinou navštívit více
jak 60 dětí! Ještě že má anděl křídla, jinak by
chodili ještě teď.
Na 25. prosince připravujeme ve spolupráci se
základní školou vánoční vystoupení dětí „Živý
betlém“.V minulém roce se jim moc podařil a
není důvod, aby tomu bylo letos jinak.
Mimo to pomáháme s ozvučením různých akcí
– Pepa Štross – folkový zpěvák, Veselané,
turnaj starých pánů ...
Robert Provodovský
předseda OS Kopretina

O rybářství
O rybník se stará místní organizace
Moravského
rybářského
svazu
(MRS)
Uherský Brod – skupina Březová. Svou
brigádní činností se snaží, aby se každý
rybář, který k nám přijede provozovat svou
zálibu, u nás cítil dobře.
Hlavní činností je každoroční kosení a úklid
trávy, prořezání pobřežních porostů a úklid
okolí rybníka. Letos, jelikož byl hodně suchý
rok, začala koncem léta v rybníce ubývat
voda.Navíc nějací vandalové uvolnili výpusť
rybníka, čímž hladina klesla ještě více.
Museli jsme tedy opravit celé stavidlo.
Důležitým úkolem naší skupiny je zarybnění
rybníka. Plůdkem a slov násady pstruha
zarybňujeme také potoky Hrubar a Zlatný.
Nebudu uvádět kolik a jakých ryb jsme
vysadili, protože největším problémem jsou

Klub RC auto

pytláci a tímto bychom jim pomohli
orientovat se jaké a kolik ryb kde je. Při této
příležitosti bych chtěl upozornit, že pytláctví
může být hodnoceno nejen jako přestupek,
ale i jako trestný čin a podle toho trestáno.
Nástupem nového roku budou stanoveni
noví členové rybářské stráže, kteří budou
přísně dbát na dodržování zákona o
rybářství. Mimo to budou členové této stráže
sledovat jak a kdo znečišťuje potok a vyvodí
z toho patřičné důsledky.
Skupina Březová dbá nejen na to, aby místní
rybářský revír byl atraktivní pro rybářský
sport, ale byl také místem odpočinku a
relaxace.

Roman Vacula

která poskytla finanční částku na pořízení
modelu auta.
Během roku jsme se zúčastnili několika
závodů pořádaných RC klubem Nivnice na
jejich domácím kolbišti, kde se scházejí
příznivci RC aut ze širokého okolí. Lze si zde
tedy vyměňovat zkušenosti a měřit síly
v závodech se širokou skupinou našich
kolegů.
Neodmítli jsme ani pozvání p.Dušana
Bayera, největšího distributora modelů
XRAY v našem regionu a zazávodili si na
opravdové soutěžní dráze ve Slavkově u
Brna, na které se jezdí závody mistrovství
ČR. Zajezdil si tady s námi kromě jiných i
mistr ČR Martin Bayer.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné
prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší
v roce 2007.
Přijďte mezi nás!!

Klub RC auto vznikl počátkem roku 2006
pod hlavičkou OS Kopretina a jeho cílem je
nabídnout především další ze způsobů
využití volného času dětí a mládeže.
Hlavním oborem je provozování dálkově
řízených modelů automobilů se spalovacím
motorem.
Naše činnost v tomto roce směřovala
zejména k získání prostoru a vytvoření
vlastní dráhy pro provoz modelů. Za
laskavého a nezištného souhlasu obce a
základní školy nám bylo umožněno tuto
dráhu,
prozatím
v hrubých
rysech
vybudovat v areálu školní zahrady.
Tyto práce nám formou sponzorského daru
provedla firma MERO CZ s.r.o. Březová.
Mezi další významné sponzory patří Nadace
Děti- Kultura - Sport pana Ivo Valenty,

Bc.Petr Michalec
Sdělení matriky a evidence obyvatel za
rok 2006
Narození: celkem 15 dětí, z toho 8 děvčat a
7 chlapců

23 obyvatel

Odhlásilo se z obce:

23 obyvatel

Matrikářka vyřizovala 136 občanských
průkazů a 135 cestovních pasů

Zemřelí: celkem 15 občanů – z toho 6 žen a
9 mužů

Marie Fejtová, matrikářka

Sňatky:
8
sňatků
uzavřených
před
římskokatolickou církví v Březové, 4 sňatky
byly uzavřeny jinde než v Březové
Zpravodaj obce Březová
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TTT
Z HISTORIE OBCE
Jak si březovští muzikanti
pochutnali na ,,beranicovém“ čaji
Bylo to v pětadvacátém roce, koncem
října. Byli jsme zavoláni hrát na
svatbu
na
moravsko-slovenské
pomezí, na Kopanice, na což jsme
měli také závdavek. Pršelo tenkrát
skoro denně a proto bychom neradi
na tu svatbu šli hrát. Bylo to dobré tři
hodiny chůze. Posílali jsme proto
našeho pokladníka Martina, aby
závdavek s nějakou omluvou zanésl
zpět. Ale Martinovi se tam také jít
nechtělo a říkal, že když by tam měl
jít on, tak tam můžeme jít všichni.
Bylo to v neděli, přišli jsme tam
navečer
utrmáceni
a
promoklí.
Domácí nám kusy promáčeného
šatstva rozvěšeli po stavení, kde se
dalo. Náš bubeník, který byl z nás
nejstarší, a kterému jsme říkali
,,uječko Mihál“, měl
na
hlavě
beranici, kterou ve čtvrtek koupil za
45 Kčs v Uh.Brodě. Samo sebou, že
byla mokrá, jak věcheť. Tuto beranici
mu pověsili na konec bidla, které bylo
upevněno nad plotnou. Tato bidla
byla skorem ve všech tehdejších
starých staveních a sloužily k věšení
různého prádla a šatstva.
Bylo již tma a místnost jenom
dostatečně
osvětloval
malý
petrolejový kahan, takže tam bylo
více tmy nežli světla. Na plotně se
pro nás vařil čaj na zahřátí. Poněvadž
na zmíněném bidélku bylo rozvěšeno

různého šatstva víc, tak odtamtud co
chvíli někdo něco bral a zase tam
věšel. Tak se stalo, že někdo
s oděvem shodil i beranici a zrovna
do hrnce s čajem. Poněvadž to nikdo
nezpozoroval, tak se tam milá
beranice vařila. Po chvíli se chtělo
našemu uječkovi jít ven a šli si pro
svoji beranici. Avšak ač všechno
prohledali, po beranici nebylo ani
památky a mělo se zato, že beranici
někdo vzal. Když byl čaj konečně
uvařený, vzaly hrnec dvě kuchařky a
donesly jej na stůl, mezi muzikanty.
Čaj byl hodně černý a proto Anča
Terézi nenápadně domlouvala, že ho
tam hodně nasypala. Toto přílišné
zabarvení
čaje
se
však
brzy
vysvětlilo, když kuchařka najednou
na naběračce vytáhla z hrnce jakýsi
žmot, který představoval uječkovu
pohřešovanou beranici.
Když to uječko zjistili, bylo jim do
pláče. Kuchařky však uječka těšily, že
až se beranice usuší, bude zase
dobrá, jak byla. Jenže až se beranice
usušila, bylo z ní kus pokrouceného
opelichaného plechu.
Beranice stála 45 Kčs a výhra na
jednoho muzikanta činila tenkrát 30
Kčs.
Potom se říká, že muzikant nikdy
neprohrává, ale vždycky jen vyhrává.
S využitím poznámek
Petra
Ševčíka,
Březová
připravil Bc. Petr Michalec

TTT
Zpravodaj obce Březová
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od září roku 2006 škola změnila název
na Základní škola a mateřská škola,
Březová, okres Uherské Hradiště. Výuka
zatím
probíhá
podle
vzdělávacího
programu Základní škola. Od třetího
ročníku vyučujeme anglickému jazyku,
od příštího školního roku (se zavedením
nového školního vzdělávacího programu)
budeme tento jazyk vyučovat už od
prvního ročníku, což jsme projednali
s rodiči.
Vybudování
„Komunitního
a
informačního centra“ se v souvislosti
se schváleným státním rozpočtem na rok
2007 (kde se nadále nepočítá s podporou
státní informační politiky ve školství)
ukázalo jako jednoznačně správný krok,
neboť na mnoha školách hrozí zánik
výuky informačních a komunikačních
technologií (výuky na počítačích). Je
tomu tak na školách, které „vsadily“ na
pomoc státu a dnes je bolestně zasáhne
zkrácení státního rozpočtu v této oblasti.
Naše škola jde v této problematice
vlastní cestou a to (jak ukazuje vývoj)
cestou správnou, neboť škola třetího
tisíciletí nemůže být jen továrnou na
zkostnatělé poučky, které jsou mnohdy
už trochu zastaralé a výuka s využitím

počítačů nám umožňuje předávat žákům
nové informace rychle, efektivně a také
velmi individuálně – s přihlédnutím
k možnostem
žáků.
Potvrzením
správnosti nastoupené cesty a tohoto
způsobu výuky jsou i výsledky našich
žáků buď na vyšším stupni základní školy
nebo také na osmiletém gymnáziu.
Pro
učitele
školy
je
i
nadále
samozřejmostí pokoušet se získávat další
finanční
prostředky
formou
grantů
(oceněním našich vzdělávacích projektů
u různých nadací) a tím vytvářet další
příznivé
podmínky
pro
realizaci
vzdělávacího programu, který chystáme
spustit od nového školního roku, takže i
letos jsme byli úspěšní v získávání dotací
z grantů.
Největší akcí byla celková oprava
sociálního zařízení pro děti v mateřské
škole i pro žáky v základní škole.
Zaměstnanci březovské školy vycházejí
z myšlenky, že děti jsou budoucností
obce, a proto by jim mělo patřit to
nejlepší, zvláště pak kvalitní podmínky
pro
vzdělávání,
a
proto
chceme
poděkovat velmi vstřícnému přístupu
zastupitelstva obce ke škole.
PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZOVÁ
Vánoční zamyšlení
Když se řekne Vánoce, asi se většině z nás vybaví prskavky, betlém, vánoční kapr,
svíčky, koledy, ozdoby, zvyky či dárky. Dárky pod vánočním stromem spolehlivě rozzáří
každé dětské oči. Také my starší jistě prožíváme radost z obdarování, ovšem platí, že
všechny ty zabalené dárky, které najdeme pod stromečkem chvíli potěší, ale dřív nebo
později se opotřebí nebo pokazí anebo omrzí. A zůstává jen to důležité: láska jako
největší dar, který na nás čeká pod vánočním stromkem. Láska jako pojítko vztahu
manželů, láska v našich domovech jako předpoklad šťastného dětství a dobré výchovy,
láska jako obraz dobrého soužití všech generací a především láska Boží, která se
v jednom bezvýznamném městečku v Palestině stala člověkem.
Všem Vám ze srdce přeji, abyste tento velký dar letos pod stromkem znovu nově nalezli
a také druhé jím obdarovali.
P.Antonín Pechal, administrátor farnosti

Zpravodaj obce Březová

7

Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv.Cyrila a Metoděje na Březové:
24. prosince 2006 – 4.adventní neděle 7:30, 9:30, 24:00 (půlnoční)
25. prosince 2006 – Slavnost Narození Páně

9:30

26. prosince 2006 – sv.Štěpána 7:30, 9:30
28. prosince 2006 – 15:00 (mše svatá pro děti) – po mši Vánoční besídka u jesliček
31. prosince 2006 – Svátek Svaté rodiny 7:30, 9:30
1. ledna 2007 - 7:30, 9:30

Plánované akce:
KROMĚ LITURGICKÝCH OSLAV NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE VÁS VŠECHNY
SPOLUOBČANY, JMÉNEM FARNOSTI, SRDEČNĚ ZVU NA JIŽ TRADIČNÍ
SLAVNOSTNÍ SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT, PŘI NĚMŽ ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ
DECHOVÁ HUDBA STRAŇANKA. KONCERT SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 26.PROSINCE
V 17.00 HODIN VE FARNÍM KOSTELE
SV.CYRILA A METODĚJE NA BŘEZOVÉ.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ.
VŠECHNY BŘEZOVSKÉ DĚTI ZVEME DO
KOSTELA NA 28.PROSINEC, KDY SE PO MŠI
SVATÉ ZA DĚTI A MLÁDEŽ (ZAČÍNÁ JIŽ
V 15.00
HODIN)
USKUTEČNÍ
VÁNOČNÍ
BESÍDKA U JESLIČEK. PŘI NÍ BUDOU
ODMĚNĚNY DĚTI KTERÉ SE ZÚČASTNILI
LETOŠNÍHO
ADVENTNÍHO
SNAŽENÍ
A
SCHOLA ANDÍLCI Z BŘEZOVÉ NÁM ZAZPÍVÁ A
ZAHRAJE JEDEN KRÁSNÝ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH.
Začátkem nového roku se tak jako v jiných městech a vesnicích naší země uskuteční i u
nás v Březové, tradiční Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku pořádá Česká katolická charita ve
spolupráci s Obecním úřadem a farností. Tříkrálové koledování proběhne v naší obci
v sobotu 6. ledna 2007 a výtěžek sbírky bude použit jako pomoc potřebným u nás i v
zahraničí.

Vinárna U lípy Vás zve na

Zuzana Ševčíková – KADEŘNICTVÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

zavřeno
12.00 19.00
12.00 19.00
9.00 16.00
9.00 16.00
dle objednávek

Štěpánskou zábavu (26. 12. 2005)
Začátek 20.00 hod.

KOMUNITNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
PŘI ZŠ BŘEZOVÁ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PROVOZNÍ DOBA
13
18
13
18
13
18
13
18
13
18

Své příspěvky do Zpravodaje můžete
zasílat i elektronickou poštou na
mailovou adresu:

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

zpravybrezova@centrum.cz

Vydává OÚ Březová. Redakce: Josef Trecha, PaedDr. Ludvík Zimčík, Robert Provodovský, Pavlína Majerová
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