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2013, č.1, březen

Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
s příchodem nového roku se pomalu rozhlížíme, co nám rok 2013 zase nachystá.
Loňský ohlašovaný konec světa nenastal, takže plnění novoročních předsevzetí je zase jenom na
nás. Letošní zima se k nám zatím chová dost macešsky, drsně a z našeho pohledu i
neekonomicky. Hromady sněhu mezi nás vnáší nevraživost a dilema kam s odklizeným sněhem.
Někteří občané chtějí, abychom stále sypali a pluhovali, někteří nám jenom nadávají, že jim hrneme sníh do
vjezdů a někteří naši práci zase kazí tím, že házejí sníh zpět do cest a je jim jedno jestli sousedi vyjedou, nebo
ne. Možná že se někteří dokonce pokoutně smějí za oknem, když se druhému nedaří vjet do garáže.
Ale to už sebou asi nese doba, ve které
žijeme. Lidé by se k sobě měli chovat
ohleduplněji a dřív než začnou
nadávat třeba na nesjízdnost
komunikace, tak si nejdříve zjistit, že
to není tím, že bychom někde leželi a
nic nedělali, ale třeba tím, že ve
vedlejší ulici bojujeme s tím, abychom
se s traktorem vůbec pohnuli z místa.
Všichni si musíme uvědomit, že pokud
není vaše ulice momentálně od sněhu
uklizená a posypaná, tak traktorista
pracuje momentálně jinde v obci
anebo má sám problém se na sněhu
udržet.

A věřte mi, nic neděláme schválně, ale naopak se snažíme vyjít každému vstříc. Jenom pro osvěžení paměti
bych rád připomenul, že do roku 2006 se v naší obci nikdy komunikace nesypaly a jen v letošní zimě jsme
zatím spotřebovali 80 tun posypového materiálu. Na druhé straně zima je krásná pokud je sníh a pohled na
zasněženou krajinu zahřeje i na duši. Ale to záleží jenom na tom, jak se na to kdo dívá.
Po zimě zas přijde jaro, to se zase bude prášit, i když někteří už budou mít poumývané okna a potom zase
přijdou jiné problémy, které se budou muset pod rouškou nutné dávky zloby zase vyřešit. Při tom si přečtu
nějaký anonymní dopis, kde se dočtu, že tady rozkrádám obec a se mnou několik vyjmenovaných občanů a já
k tomu jenom nečinně přihlížím.
No a potom přijde léto, všichni si
odpočinem, podzim uteče jak voda a
můžeme začít znovu.
Ale mezitím bych málem zapomněl, že
kromě jiných úkolů stanovených pro
letošní rok, bychom měli zahájit
výstavbu nové multifunkční haly, kde
bychom se mohli sem tam pobavit a
zapomenout na všechny chmury
běžného života.
Josef Trecha, starosta

Obec Březová
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Informace z obce
Rozpočet obce Březová na rok 2013

odd. § 1032 – hospodaření v lese .................... 2347 tis. Kč
odd. § 2212 – místní komunikace .................... 2980 tis. Kč
odd. § 2221 – územní dopravní obslužnost ........... 76 tis. Kč
odd. § 2310 – pitná voda, vodní hosp. .............. 1272 tis. Kč
odd. § 2321 – odvádění a čištění odpad. vod ......... 83 tis. Kč
odd. § 3113 – základní a mateřská škola ........... 1033 tis. Kč
odd. § 3314 – činnosti knihovnické ...................... 35 tis. Kč
odd. § 3399 – ostatní záležitosti kultury ............. 177 tis. Kč
odd. § 3412 – hala pro sport a kulturu .............. 1000 tis. Kč
odd. § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost ......... 531 tis. Kč
odd. § 3421 – dětské hřiště .............................. 200 tis. Kč
odd. § 3429 – ostatní zájmová činnost KIC .......... 148 tis. Kč
odd. § 3612 – bytové hospodářství .................. 1213 tis. Kč
odd. § 3613 – nebytové hospodářství .................. 40 tis. Kč
odd. § 3631 – veřejné osvětlení ........................ 410 tis. Kč
odd. § 3632 – pohřebnictví ................................ 81 tis. Kč
odd. § 3636 – územní rozvoj ................................ 4 tis. Kč
odd. § 3639 – komunální a územní rozvoj obce .... 284 tis. Kč
odd. § 3722 – sběr a svoz komunál. odpadu ........ 383 tis. Kč
odd. § 3729 – provoz sběrného dvora ................ 810 tis. Kč
odd. § 3745 – veřejné prostranství .................... 777 tis. Kč
odd. § 5512 – dobrovolní hasiči pož. ochrany ........ 35 tis. Kč
odd. § 6112 – zastupitelstvo obce ..................... 893 tis. Kč
odd. § 6171 – činnost místní správy, ÚSC .......... 2709 tis. Kč
odd. § 6310 – výdaje z finančních operací ............. 13 tis. Kč
odd. § 6399 – ostatní finanční operace ............... 850 tis. Kč
odd. § 6402 – vratky transferů minulých let ......... 0,9 tis. Kč
odd. § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené ..... 11 tis. Kč
Výdaje za rok 2013 jsou celkem .......... 18 395 900,- Kč

Příjmy z daní ............................................... 8900 tis. Kč
Příjmy z pronájmů a nájmů .............................. 693 tis. Kč
Příjmy za služby k bytům ................................. 330 tis. Kč
Příjmy z pohřebnictví ......................................... 6 tis. Kč
Příjmy z prodeje zboží ........................................ 5 tis. Kč
Příjmy nek. přísp. a náhrady .............................. 20 tis. Kč
Příjmy z úroků ................................................ 140 tis Kč
Příjmy za poskyt. služby (Rumpold) .................... 15 tis. Kč
Správní poplatky ............................................. 28 tis. Kč
Příjmy za hlášení rozhlasem .............................. 10 tis. Kč
Příjmy za užívání veř. prostranství ........................ 3 tis. Kč
Odvod výtěžku z loterií ....................................... 2 tis. Kč
Poplatek ze psa ................................................. 7 tis. Kč
Poplatek za odpady ......................................... 380 tis Kč
Příjem z prodeje dřeva .................................. 4000 tis. Kč
Příjmy za pitnou vodu ..................................... 380 tis. Kč
Příjmy za stočné .............................................. 65 tis. Kč
Neiv. dotace ze st. rozp. .................................. 442 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .................................... 56 tis.
K
č
Příjmy za rok 2013 jsou celkem .......... 15 482 000,- Kč
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Informace z obce
Poplatky za odpad, psy a platby
za vodné, stočné, palivové dříví

Matrika a evidence obyvatel
k 1. 1. 2013
V roce 2012 se narodilo

15 osob

V roce 2012 zemřelo

12 osob

V roce 2012 se přihlásilo k trvalému
pobytu

4 osoby

V roce 2012 se odhlásilo z trvalého
pobytu

26 osob

V obci Březová uzavřelo sňatek v roce
2012

2 páry

V obci Lopeník uzavřeli sňatek v roce
2012

2 páry

Poplatníci za odpad
a)

b)

fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt
2. cizinci s povoleným nebo trvalým pobytem
nad 90 dnů (povolený trvalý pobyt,
dlouhodobé vízum, povolený dlouhodobý
pobyt, povolený přechodný pobyt)
3. cizinci pobývající na území ČR přechodně
po dobu delší než 3 měsíce
4. cizinci, jimž byl udělen azyl nebo dočasná
ochrana
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba

Počet občanů k 1. 1. 2013

1068
obyvatel

Poplatek za odpad:
za každou fyzickou osobu činí 388,- Kč/rok/osoba
- splatnost je do 30. 4. a do 31.10.

Farní úřad

Poplatek ze psa:
činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího psa 100,- Kč

Bohoslužby o velikonocích 2013
ve farnosti Březová
Vodné:
činí 11,- Kč/m3 + DPH

Stočné:
za každou fyzickou osobu poplatek činí
117,- Kč/rok/osoba + DPH
- splatnost je do 30. 4. a do 31.10.
- občané jsou povinni přinést na obecní
úřad stav vodoměru a tyto poplatky
uhradit do daných termínů.

Palivové dříví pro občany Březové:
Pro občany důchodového věku cena činí 650,-Kč
+ DPH/prm

Květná neděle

7.30 9.30
žehnání ratolestí
Zelený čtvrtek
17.00
Velký pátek
17.00
Bílá sobota
Boží hrob přístupný
po celý den
Vigilie (v sobotu večer)
18.30
Boží hod velikonoční 7.30 9.30
Pondělí velikonoční 7.30 – –
Vigilie vzkříšení (na Bílou sobotu večer v 18. 30h) a
její liturgické obřady symbolicky vypovídají
především o křtu a dávají možnost křest znovu
prožít.
O Velikonoční vigilii prožijeme svůj křest znovu a
sami se ke Kristu přihlásíme.

Termín prvního svatého přijímání
Pro ostatní občany cena činí 750,-Kč + DPH/prm
První svaté přijímání dětí bude ve farnosti Březová v
neděli 26. května 2013
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TJ Sokol Březová
Již 17. 3. startuje jarní sezona, což je o dva týdne
dříve, než jsme byli zvyklí! Je to v důsledku
odložených dvou zápasů z podzimní části.
První z odložených zápasů sehrajeme s Přečkovicemi
v neděli 17. 3. od 15:00hod.! Druhý odložený zápas
(s Orlem UB) se pravděpodobně bude hrát 5. 4. od
17:00hod., ale termín je teprve v jednání a musí jej
potvrdit i OFS. Kompletní rozpis naleznete níže nebo
na webových stránkách klubu – www.tjbrezova.cz.
Jarní cíle
Letošní jarní cíl a zároveň povinnost je jasný –
postup do vyšší soutěže! Tým je po podzimní části na
prvním místě tabulky (nepočítáno předehrávané
kolo) a druhá Bystřice na něj ztrácí dva body.
I kdybychom skončili druzí, tak by to nezměnilo fakt,
že postoupíme také. Letos čeká naší soutěž – ZT sk.
B reorganizace, což znamená, že do vyšší soutěže
postoupí prvních pět týmů a šesté Hradčovice na nás
ztrácejí 13b.!
Pohár OFS UH – CGM Cup
Náš tým se letos přihlásil do poháru OFS – CGM Cup,
kde dělá svým fanouškům velkou radost!
V prvním kole jsme přešli přes favorizované
Drslavice (4:2), v druhém přes Popovice (1:0) a nyní
nás čekají ve čtvrtfinále silné Šumice tým, který
ještě v minulé sezoně hrál I. B třídu! Tento zápas
sehrajeme 24. 3. od 15:00hod. na domácím
stadionu Na Zelničkách a všichni jste srdečně zváni!
Pohyb hráčů v týmu
Josef Vojtek bude i nadále hostovat v týmu ČSK
Uherský Brod a to do konce jarní části 2013. Hráč
Michal Janků jedná o hostování s týmem ÚjezdecTěšov. Kvůli pracovním povinnostem, nebudou
pravidelně hrávat hráči Plášek Vlastimil a Čaňo David
a dlouhodobé zdravotní potíže má hráč Zdeněk
Kubiš, ale věříme, že s týmem zasáhne do jarních
odvet v plné síle.

LAZOR CUP
V sobotu 19. 1. 2013 se v hale ZŠ Purkyňova
uskutečnil 5. ročník futsalového turnaje Lazor CUP.
Do turnaje se přihlásilo 16 mužstev a vzhledem k
názvům některých mužstev se nedalo nic předvídat o
kvalitách přihlášených mužstev. Nakonec jsme byli
velmi mile překvapeni jak my, tak i spousta diváků,
kteří se přišli na turnaj podívat a mohli vidět v akci
reprezentanty ve futsale a některé ligové hráče
futsalových mužstev.
Turnaje se zúčastnily i tradiční silné mužstva
Pivovaru, domácích – Lazoru - Domus, Sokolu
Bučovice, Tatranu Rousínov a přijelo i mužstvo ze
Zlína AD Sport.cz, které také prokázalo kvalitu, TJ
Sokol Březová a překvapily také mužstva poskládané
z hráčů několika mužstev.
Kvalita turnaje se podstatně oproti minulému
ročníku zvedla a přítomných 200 – 250 diváků v hale
se mělo stále na co dívat.
Skupina C
Mužstva - Sokol Bučovice, TJ Sokol Březová, United
Vyškov, ALL Stars Vyškov
Zde mělo být favoritem mužstvo Sokolu Bučovice,
ale svou úlohu nezvládlo a tak ukončilo účast na
turnaji již po základní skupině, asi nejvíce jej musí
mrzet úvodní utkání s TJ Sokol Březová, kdy dostali
dva góly v poslední minutě a prohráli 2 : 1. I v dalších
zápasech měli určitě na víc, ale hraje se celou dobu,
ne jen posledních 5 minut.
Mužstvo TJ Sokol Březová je pro nás neznámé
mužstvo, ale na turnaji předvedli sympatickou hru a
podporování svými fanoušky, kteří jim připravili
skvělou atmosféru a dotlačili svůj tým až k prvnímu
místu ve skupině, o nějž bojovalo v závěrečném
utkání s mužstvem ALL Stars Vyškov, v němž se jim
povedl úžasný kousek, když během posledních dvou
minut dokázali nepříznivý stav 1 : 4 srovnat na 4 : 4.
Mužstvo United Vyškov nepodávalo špatné výkony,
ale na další mužstva ve skupině nestačili.
Mužstvo ALL Stars Vyškov bylo složeno z dorostenců
Vyškova, z nichž polovina byli hráči Lazoru – Domus
a předvedli velmi dobré výkony a po zásluze se
radovali z druhého postupového místa. Ze skupiny
postoupily mužstva Sokol Březová a ALL Stars
Vyškov.
Ve čtvrtfinále se náš tým utkal s týmem Darmo
pokus, kterému podlehl 4:1. Náš tým se turnaje
zúčastnil poprvé a změřil síly s futsalovými
reprezentanty a ukázal svoji bojovnost a dravost a
po zásluze jsme se dostali až do čtvrtfinále!

Poděkování sponzorům
Poděkování patří obci Březová, firmě Montplast a
ostatním sponzorům, bez kterých by Březovský
fotbal nemohl fungovat. Děkuje vedení a hráči TJB!
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TJ Sokol Březová
Rozlosování jarní části ZT sk. B:
Datum

Hodina

Zápas

Rozlosování jarní části žáků – OS-M:
Datum

Hodina

Zápas

17.3.

15:00

Přečkovice - TJB

28.4.

13:45

St. Hrozenkov - TJB

24.3.

15:00

Čtvrtfinále poháru:

5.5.

14:15

TJB – Orel Uh. Brod

31.3.

15:30

TJB – Záhorovice

12.5.

13:00

Zlechov - TJB

5.4.

17:00

TJB vs. Orel UB

19.5.

14:15

Březová – Suchá Loz

7.4.

14:00

Rudice – TJB

26.5.

10:00

Vlčnov – Březová

14.4.

16:00

Bystřice p. Lop. – TJB

2.6.

13:00

Bystřice p. Lop. - TJB

21.4.

16:00

TJB - Komňa

9.6.

14:15

Březová – Uh. Brod „B“

28.4.

16:00

Hradčovice - TJB

5.5.

VOLNO

8.5.

16:30

Semifinále poháru

12.5.

16:30

St. Hrozenkov - TJB

19.5.

16:30

TJB – Drslavice „B“

26.5.

10:30

Orel Uh. Brod - TJB

31.5.

17:00

Finále poháru

2.6.

16:30

TJB - Žítková

9.6.

15:00

Suchá Loz - TJB

16.6.

16:30

TJB - Korytná

Pavel Čaňo, admin webu TJB
www.tjbrezova.cz
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Základní a mateřská škola
Školní ples v Březové
Všichni zaměstnanci školy (uklízečky, kuchařky, učitelky a učitelé) už třetím
rokem dokazují, že i prostorách základní školy jde uspořádat školní ples, do
kterého se zapojí řada žáků prvního i druhého stupně školy.
Školní ples je připravován jako dlouhodobý projekt žáků, kteří v jednotlivých
předmětech – češtině, výtvarné výchově, tělesné výchově, hudební výchově,
informatice a praktických činnostech – připravují vše důležité pro zdárný
průběh plesu. V češtině a slohu se učí oslovit sponzory a ostatní obyvatele
obce, ve výtvarné výchově vymýšlejí a realizují výzdobu jednotlivých prostor,
ve kterých ples probíhá, v tělesné výchově (v rámci taneční a pohybové
výchovy) pilují polonézu, v hudební výchově ještě více vylepšují svoji muzikálnost, kterou už před více než sto lety objevil
u Březovjanů Leoš Janáček, v informatice připravují a realizují podobu pozvánek a vstupenek na ples, připravují i speciální
číslo školního časopisu „Papjérky“, který pak návštěvníci plesu najdou na stolech a v praktických činnostech se podílejí na
praktické realizaci výzdoby plesu, takže školní prostory se promění v nádherné plesové sály.
Další zvláštností, dnes už tradicí, je vystoupení deseti párů žáků prvního stupně se svojí polonézou, a pak hlavní
vystoupení osmi párů žáků druhého stupně s polonézou, dalšími tanci a čačou. Žáky prvního stupně na vystoupení
připravovali paní učitelky Martina Vintrová a Miroslava Zimčíková, se žáky druhého stupně nacvičovali paní učitelka
Kristýna Miklánková a pan učitel David Smetana.
Už potřetí zde bylo skutečně plno, letos se v sobotu 2. února 2013 více než 250
účastníků plesu velmi dobře bavilo, k tanci jim
hrál DJ Škařupa a cimbálová muzika Strýci. Ples
byl zase velmi úspěšný a hojně navštívený, což
dokazuje i celkem 219 cen v tombole.
Škola opět dokázala, že když se chce, je výborný
kolektiv všech zaměstnanců a žáků, dá se pořádat
pěkný školní ples i v tak nezvyklých prostorách.
PaedDr. L. Zimčík, ředitel školy

Školní fašanková obchůzka 8. února 2013
„Tydli fidli bumtarata,
otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej,
začal masopustní rej.“
Verši Jiřího Žáčka zahájily
maškary 1. – 3. ročníku Základní
školy a mateřské školy Březová
svůj šavlový a brezovský tanec,
kterým krásně ožily kulturní
tradice.

V e
š k o l e ,
vyzdobené
žákovskými
m a s k a m i ,
škraboškami
i šašky, propuklo veselí v podobě plnění úkolů, které připravili podnikaví
fašančári (maškary) ze 2. stupně základní školy. Jedním z úkolů bylo přiřazování
českých a anglických pojmenování zvířat, luštění šifry pomocí morseovky,
házení šipek a pěnových míčků na terč, přiřazování stop zvířat. Velký ohlas mělo
házení míčků do terčů, kdy terče představovaly obličeje vyučujících ...
Nebylo dítěte z mateřské školy ani žáka ze základní školy, kteří by nebyli za
maškaru (a vyučující jim zdatně sekundovali).
Tím byla připravena půda pro parádní rej masek, který ukončilo naopak
„smutné“ pochování basy. Z vtipných veršovaných výtvorů starších dětí z 2.
stupně základní školy bylo znát, že žáci mají své učitele rádi. Sladkou tečku
tomu všemu daly pravé fašankové koblihy od paní kuchařek. Takže platí slova
závěrečné písně maškar: „S pánem Bohem temu domu, kde sme měli dobrú
vůlu.“
Mgr. Jana Miková, učitelka
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Základní a mateřská škola
Lyžařský výcvikový kurz našich žáků
proběhl ve dnech 13. – 15. února 2013.
Tady jsou autentické dojmy našich žáků

Lyžááák
Marie Janků, 9. ročník
Pojedu, ale lyžovat nebudu, přece se znám, určitě by mi to
nešlo. Tak přesně tohle se mi hned začalo honit hlavou.
Jenže věci nabraly jiný spád. Hned jak jsem v úterý přišla
domů ze školy, už mě doma čekaly lyže, lyžáky,
oteplováky, zkrátka všechno. A jéjé, no tak budu i lyžovat.
Ještě půjčit lyžařskou helmu a brýle, ať to mám pěkně
komplet, když už, tak se vším.
Ve středu ráno jsem musela trochu dřív vstávat, ale
kupodivu mi to problém nedělalo. Najednou. Teda, tahat
se s lyžemi a celou výbavou dá hodně zabrat, to bych nikdy
nevěřila. Ještě že mám zastávku kousek a taky hodnou
mamku, která mi s lyžemi pomohla. Když přijel autobus,
všechny lyže jsme naskládali na zem, nastoupili a dva kluci
s panem učitelem je naskládali do autobusu. Když jsme
přijeli na Strání tak zase ty lyže vyházeli ven a až potom
vystoupili my. Ale to nejhorší přišlo teď. Táhnou ty lyže. No
potěš, vždyť mi to za chvíli zlomí záda. Ještě že jsme je
nesli jenom kousek, potom jsme je naložili i s batohy na
rolbu a hned se šlo o něco líp, ale opravdu jen o něco. Ten
kopec byl jednoduše příšerný. Kdybych ještě měla táhnout
ty lyže umřela bych. Naštěstí jsem ten kopec přežila ve
zdraví. Nahoře kluci vyložili lyže z rolby a všichni jsme se šli
do chaty připravit na lyžování. Přezout do lyžáků, nazout
lyže a začínáme. Ze začátku se mi to vůbec nelíbilo. Byla to
nuda, nešlo mi to, bylo to příšerné. Jsem kopyto, vždyť
jsem to věděla, proč jsem sem vůbec lezla?! Zajímavá
chvíle nastala, když jsem se panu učiteli Miškarovi začala
vyzouvat z lyží a říkala jsem, že už lyžovat nebudu.
Pan učitel Miškar: Kam jdeš Maruško?? Co děláš??
Já: Mně to nejde pane učiteli, já lyžovat nebudu.
Pan učitel Miškar: Nebuď umíněná, obuj si lyže a pojď.
Já: Ne pane učiteli, mně to nejde!
Pan učitel Miškar: Jak to, že ti to nejde, lyžuješ dobře. Jde
ti to.
Já: No tak mi to jde, ale nebaví mě to.

Nakonec jsem ustoupila a pan učitel mi pomohl zpátky do
lyží. Ještě že tak. Když jsme začali jezdit pluhem, šlo mi to
už líp. Chválil mě i pan učitel i paní učitelka. Tak asi nejsem
až takové kopyto, jak jsem si zprvu myslela. Nejhorší na
celém dni bylo, že se zranil Dan. Chudák, už měl
dolyžované.
První den mi nakonec dopadl dobře, měla jsem z toho
dobrý pocit. Hned jak jsem přišla domů, vykoupala se,
najedla se a šla spát. Jej, ta únava byla velká.
Druhý den jsem se už od rána
těšila. Když jsme vystoupili na
Strání, šli jsme kratší cestou,
takže ten kopec už nebyl tolik
nesnesitelný. Hned jsme se
přezuli a šlo se lyžovat. Pan
učitel Miškar mě hned postavil
na vlek. Na poprvé to dopadlo
skvěle, asi pětkrát jsem jela
jenom kousek, vystoupila u
prvního sloupu a trénovala
pluh. Pak mi pan učitel řekl, že
mám jet až nahoru.
Já: Ne! Tam mě nedostanete!
Pan učitel Miškar: Ale prosím
tě, tam je rovinka, ne jako
tady.
Když jsem jela na vleku poprvé až nahoru, kupodivu jsem
se nevysypala. To se i divím. To lyžování úplně z vrchu bylo
perfektní. Sice jsem párkrát spadla, ale to vůbec nevadilo.
Už jsem se ale těšila na přestávku, protože jsem si
potřebovala chvilku odpočinout. Najedli jsme se a napili. A
nanovo. Asi dvakrát po sobě jsme se vykotila na vleku.
Myslela jsem, že se zblázním, vždyť mi to ze začátku tak
šlo. Ale nevadí, potom jsem vyjela až nahoru a to bylo
lyžováníčko jedna radost a dokonce bez pádu. Skvělé. O to
víc mě potom doma bolely nohy. Auvejs.
Třetí den jsem byla maximálně natěšená. Ať ten autobus
konečně přijede, já už chci jet. Rychle se obout a jedéém.
Bylo to úžasné. Parádně jsem si zajezdila. Ale jednou jsem
udělala takový kotrmelec. Naštěstí jsem byla celá a mohla
jsem lyžovat dál. Uff. Jezdila jsem jako drak. Byla to prostě
bomba. Jsem moc ráda, že jsem jela a měla i lyže. Hned
bych jela znovu.
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Pavel Matějíček
8. ročník
Lyžák
Ve škole byl jeden návrh
mohl být z toho i závrh.
Jednalo se o lyžák.
Bude to velký fičák.
Byla to středa, čtvrtek a pátek
zrovna na můj svátek.
Byla celkem zima,
a to nebylo moc prima.
Na autobus se čekalo déle,
protože řidič byl tele
zapomněl se podívat hodiny,
proto se zpozdil o půl hodiny.
Šlapat kopec, byla to dřina,
na kousku sněhu objevila se hlína.
Když si ta rolba jela tak nahoru,
mohli jsme jen tiše závidět a dát se do kroku.
Dorazili jsme nahoru do chaty
a obuli si ty těžké boty.
Teď už jen nazout lyže
a pojedeme z kopce pěkně svižně.
Dan si rozbil čuňu
mamka na něho dělá ňuňu
Druhý den sjíždíme už větší kopce
a už neděláme ze sebe takové blbce.
Na pomu nastoupit pro mě těžké bylo,
někdo tam řval jak to třeštidlo.
Závody byli tak veliké,
přihlásit se chtěl i Ferike.
Nepřihlásil, velká škoda,
Schumachera by předjel na totata.
Třetí den byl nejlepší.
Sjezdy už byli snadnější.
Škoda že byl už byl konec,
na kostele zazvonil zvonec.
Ještě jednou by to mohlo být
aby z nás nejlepší mohli být.
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OS Dúbrava

Letošní rok jsme zahájili vystoupením na Fašanku, kde se
kromě mužského a ženského sboru předvedli chlapi s
mečovými tanci. Tentokrát jsme nacvičili tance, které tančí
Bobkovníci z Bystřice pod Lopeníkem a Skakůni z Komně.
Večer jsme si pak zazpívali a zatančili u cimbálu a u
harmoniky Pod Lipů. Trochu nás letos překvapila chřipka,
takže naše řady prořídly, jak na fašank, tak hlavně na
následující akce, tedy na zvěřinové speciality, a pak na
oslavu desátého výročí dívčího sboru Zpěvulenky. Naše
holky ukázaly, že umí nejen zpívat a tančit, ale společnými
silami vytvořily pěkný dárek Zpěvulenkám – dort k jejich
výročí. Na této akci řekla Katka Gorčíková, že folklór je o
tom, že se lidi sejdou, a umí se pobavit, a to že si při tom
zazpívají, a zatančí je vedlejší. Tak ať Vám to vydrží
desetileté Zpěvulenky!
Z dalších akcí, které nás letos pravděpodobně čekají, je to
vystoupení v Uherském Brodě v červnu, pak tradičně
Cyríle u nás, podíváme se na hody v Bošáci a pak zase u
nás na soutěži O Slováckú jaternicu.
Ing. Janků Vladimír člen souboru Dúbrava
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OS Kopretina
Období, kdy se na naši vesničku snášely sněhové vločky a bílá peřina
pokryla přírodu pro odpočinek i radost dětí, pomalu končí.
Ohlédneme-li se za předešlým rokem, musíme moc poděkovat všem,
kteří se jakkoli podíleli na realizaci 23 akcí či událostí našeho sdružení,
panu faráři Daňkovi za celoroční poskytování prostoru pro akce i
nácviky našich souborů.
Rok 2012 uplynul v duchu různých vystoupení kopretinových souborů,
dětské soutěže Slavíčků, malování kraslic, návštěvy divadelních
představení, účastí i pomoci při akcích v okolních obcích. Díky finanční
i naturální podpoře některých našich členů a Nadaci Děti – kultura sport bylo možno realizovat Pohádkový les.
Z posledních aktivit roku 2012 bylo velmi milé pozvání 8. prosince
2012 na účast prvního ročníku ochutnávky kopanických jídel ve
Vápenicích. Zde se do téměř 30 jídel z domácích surovin zařadily i
Magaše a Báleše z Březové, připravené členkami našeho sdružení.
26. prosince 2012 společně s námi prožila spousta občanů obce
„Vánoční příběh z Březové“. Zde jsme se přenesli o mnoho desítek let
do minulosti a vzpomněli na život i vánoční tradice našich předků.
Příběh byl tvořen od srdce, s láskou k rodné vsi a snad to z něj bylo
patrné.
5. ledna 2013 i přes spoustu nemocných zpěvaček, se Šibalice a
Danajky, spolu s cimbálovou muzikou Šimbolica zúčastnili
„Tříkrálového koledování“ v Muzeu J. A. Komenského v Uherském
Brodě. Zde jsme ještě jednou oslavili příchod Ježíška na svět.
Nejmenším zpěvákem toho podvečera byla čtyřletá sólistka Julie
Provodovská.
Od konce ledna 2013 se nám změnila
sestava zpěvaček v našem souboru
,,Spjevulenky“.
Bývalým členkám a bývalé vedoucí Kateřině
Gorčíkové bylo vyhověno v její písemné
žádosti o odchodu z tohoto pěveckého sboru,
za účelem vydat se vlastní samostatnou
cestou a založením nového vlastního
souboru s jiným názvem.
Bývalým členkám ,,Spjevulenek“ děkujeme
za pomoc při některých akcích a za téměř
devítiletou prezentaci našeho souboru, který
byl založen v dubnu 2004.
Našim novým Spjevulenkám přejeme
mnoho krásných společných i sólových
zpěvů u našeho občanského sdružení
Kopretina.
... pokračování na str.11
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Plánované „Hry na sněhu“ se nekonaly z důvodu velké
nemocnosti dětí. Nejbližší aktivity sdružení v březnu a
dubnu se točí kolem dětí, kdy jako každý rok navštíví
soutěž Slavíček, přivítají jaro a společně si namalují
kraslice, upletou pomlázku a upečou beránky (bližší
informace na internetových stránkách sdružení).
O divadelních představeních, která již několik let
zajišťujeme, se vždy měsíc dopředu dovíte při návštěvě
našich stránek www.oskopretina.cz. Připravujeme také
rezervační systém a systém zasílání zpráv e-mailem.
Pokud to bude jen trochu možné, nadále budeme dle
možností i nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré
jméno naší obce.
V neposlední řadě bych si dovolil poděkovat našim dětem
ze souboru Slivečky, členkám souborů Spjevulenky Danajky, Šibalice a cimbálové muzice Šimbolica.
Všem děkuji za jejich píli při nacvičování písní a tanců, za
jejich skvělý přístup, neustále všudypřítomnou dobrou
náladu a rodinnou atmosféru na všech zkouškách i
vystoupeních.
Všem občanům obce přeji klidný začátek jara a pozitivní
náladu, také sílu i pevné zdraví do celého roku, který snad
všem přinese co nejvíce dobrého.

inzerce

Robert Provodovský, předseda sdružení

11

FAŠANK 2013

2013, č.1, březen

Zpravodaj Obce Březová u Uherského Brodu.
Vydává Obec Březová.
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková
Náklad 350 výtisků. Pro občany obce zdarma.
Za obsah příspěvků odpovídá autor. ©2013 Obec Březová

Design & editing

