č.1, březen

zpravodajbrezova.cz

2015

Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok, vždy na přelomu starého a nového
roku je naší povinností bilancovat a hodnotit práci, kterou
jsme pro vás odvedli. Letos se navíc jedná i o zhodnocení
volebního období 2010-2014.
Během uplynulého volebního období jsme se plně věnovali
cílům, kterými jsme se zavázali Vám, našim voličům. A
jelikož jsme Vás celoročně o průběhu všech našich aktivit
informovali, budu se snažit o stručnou rekapitulaci toho, co
se nám podařilo a co ne.

Volební program 2010-2014
byl sestaven v šesti bodech:
• Výstavba a rekonstrukce chodníků
Tento bod nekončí tímto volebním obdobím, ale bude
pokračovat i v příštích letech. A i když v očích některých
oponentů, kteří výstavbu těchto chodníků hodnotí jako
zbytečné, musím podotknout, že se jedná o chodníky
kolem okresních komunikací probíhajících naší obcí a že se
touto výstavbou významně zvýšila bezpečnost našich
chodců.
• Výstavba zařízení pro volnočasové aktivity občanů
Tento bod taky nekončí a podle strategického rozvojového
plánu naší obce bude pokračovat ještě několik let a to
dalšími projekty v této oblasti. V současné době, jak
všichni jistě víte, probíhá výstavba víceúčelové haly, která
by měla být hotová v červnu tohoto roku s naplánovaným
slavnostním otevřením na letošní Cyrilky. O významu této
stavby bych se snad nemusel ani vyjadřovat, ale okolnosti
mě nutí k názoru, že jenom totální ignorant nepochopí, že
civilizace není civilizací, když je bez kultury a že, člověk
potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí
tělesné, ale i duševní. Proto si ani nedovedu představit
školu bez tělocvičny, obec bez kulturního domu a
moderního člověka bez sportovního vyžití.
• Zateplení veřejných budov a bytových domů
Tady se nám podařilo postupně zateplit vlastními silami
fotbalové šatny, bytový dům nad hřištěm, bytovku na
bývalé poště a deseti bytovku v centru obce. Se
zateplením budovy obecního úřadu ještě musíme počkat
až po naplánované výstavbě výtahu do ordinace
obvodního lékaře.
• Pravidelný úklid a údržba veřejných prostranství
V tomto bodě každoročně využíváme dotací z Evropské
unie na veřejně prospěšné práce. V uplynulém roce 2014
jsme měli na VPP zaměstnaných 18 pracovníků, na
studentské letní brigádě 14 studentů a na sezonních
lesních pracích 5 pracovníků na dohodu o provedení práce.

• Revitalizace zanedbávaných území
Sice jsme vyčistili všechny možné zákoutí
v obci, poopravovali všechny sakrální
stavby a vysázeli různými květinami skoro každý koutek,
přesto bych tento bod mohl nazvat polem neoraným,
jelikož i v intravilánu, ale i v extravilánu je stále co
dohánět.
• Výstavba a rekonstrukce místních komunikací
Tady se musím přiznat, že se nám moc nedaří. I když jsme
nechali vypracovat stavební dokumentaci, podle této
dokumentace nechali zaměřit všechny pozemky, tak se
stále potýkáme s problémem, který vznikl v minulosti při
regulaci místního potoku a následnou absencí s
vypořádáním pozemků s jednotlivými majiteli. V současné
době probíhá oslovování těchto vlastníků pozemků, po
kterých vede potok a místní komunikace z obou stran
kolem potoka. Po dokončení tohoto výkupu bude projekt
opět zařazen do programu obce s následnou realizací.
• Taky jsme realizovali tzv. měkké projekty
Některé se během našeho působení v obci staly tradicí.
Jedná se převážně o pravidelné kulturní, společenské a
sportovní aktivity, jako jsou fašanková zabíjačka, stavění
máje, zahajování hodů, sportovní odpoledne pro děti,
turnaj v nohejbale, Slovácká jaternica, mikulášská nadílka
pro děti, vánoční koledování a silvestrovská vatra.
Snažíme se, aby veškeré projekty měly pozitivní dopad na
občany naší obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem folkloristům,
základní škole, hasičům, sportovcům a vůbec všem
občanům, kteří se s námi v uplynulém období spolupodíleli
na rozvoji všech společenských aktivit.
Zároveň bych chtěl jménem všech mužů naší obce
dodatečně popřát všem ženám k MDŽ, kdy v tento den se
dává dárek ženám všem.

Proto hodně zdraví, štěstí a osobní pohody všem ženám
naší obce.
Dále mi dovolte Vám popřát šťastné a veselé Velikonoce,
které nám snad přinesou i jarní a teplejší počasí.
Josef Trecha, starosta obce
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Informace z obce
Informace z oblasti hospodaření obce k 31. 12. 2014.
Zůstatek na našem účtu v Komerční bance

13,158,445,-Kč

Zůstatek na našem účtu České národní bance

3,572,435,-Kč

Zůstatek na našem účtu v České spořitelně

1,801,606,-Kč

Celkem na našich účtech k 31. 12. 2014

18,532,486,-Kč

Úvěrový účet celkem

10,000,000,-Kč

Čerpání úvěru k 31. 12. 2014

4,619,262,-Kč

Zůstatek k čerpání úvěrového účtu

5,380,738,-Kč

Přehled přijatých dotací za rok 2014
Projekt

Poskytovatel

Dotace na činnost SDH

Zlínský kraj

4,000,-Kč

Dotace na lesy

Zlínský kraj

475,608,-Kč

Dotace na lesní hospodářský plán

Ministerstvo zemědělství

136,923,-Kč

Dotace na mokřad

Státní fond životního prostředí

Dotace na mokřad

Ministerstvo životního prostředí

261,568,-Kč

Dotace na kolový nakladač

Státní fond životního prostředí

130,196,-Kč

Dotace na kolový nakladač

Ministerstvo životního prostředí

2,213,332,-Kč

Dotace na veřejně prospěšné práce

Evropská unie a státní příspěvek

1,143,233,-Kč

Přijaté dotace za rok 2014 celkem

Matrika
Evidence obyvatel k 31. 12. 2014
Narození:
10 dětí - 7 chlapců, 3 děvčata
Úmrtí: 9 osob - 3 muži, 6 žen
Odhlášení z trvalého pobytu:
13 osob
Přihlášení k trvalému pobytu:
4 osoby
Matrika:
Uzavřené sňatky:
celkem 5 - církevní sňatky 2, občanské
sňatky 3
Údaje uvedené v evidenci obyvatel jsou
počítány ze všech lidí, kteří mají v obci
hlášený trvalý pobyt (týká se i občanů,
kteří v obci nežijí).
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Částka

13,776,-Kč

4,378,637,-Kč
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Lesní hospodářství
Pracovníci odpovědní za provoz
lesního hospodářství Vám opět
předkládají k seznámení činnost
prováděnou v našem lese.

Protože se v případě těžby jedná
převážně o dřevinu buk lesní, bude
další těžba prováděna po dohodě s
odběrateli, pokud budou mít o dříví v
míze zájem.

Předem několik čísel za rok 2014.

Ostatní činnost bude uskutečňována
tak, aby byla ročně splněna jedna
desetina Lesního hospodářského
plánu, který je vypracovaný na dobu
deseti let. O tom Vás budeme
informovat v dalších zpravodajích.

Celková těžba za rok 2014 činila 3728
m3, z toho těžba nahodilá (vývraty)
byla 906 m3. Těžba z probírek 272 m3
– použito na výrobu rovnaného dříví
na palivo pro občany Březové. Těžba
úmyslná mýtní 2550 m3. Dále jsme ze
závazných ukazatelů stanovených
státem provedli 13,04 ha prořezávek.
Z mýtních těžeb nám vzniklo 2,50 ha,
holina z toho jsme uměle zalesnili
0,82 ha a podle vyhlášky č. 83 na tyto
plochy přišlo 0,67 ha melioračně
zpevněných dřevin, což představuje
81 %. K zalesnění bylo použito 10540
ks sazenic v sortimentu buk lesní,
javor klen, smrk ztepilý. Plán byl tudíž
beze zbytku splněn.
Lesní práce jsme letos zahájili později
v důsledku nestálého počasí. Je proto
předpoklad, že plán prvního čtvrtletí
naplníme asi na 78 %.

Od měsíce března došlo u obce ke
změně funkce lesníka. Stávající lesník
pan Bruštík Václav, odešel do
starobního důchodu, čímž mu touto
cestou přejeme pevné zdraví a
děkujeme mu za odvedenou práci.
Činnost lesníka od 1. března 2015
vykonává Kamil Hlaváč, bytem
Březová č. p. 344.
V současné době řešíme také změny
plynoucí z pokynů Krajského úřadu
státní správy lesů, které se týkají
zpřísnění podmínek žádostí o dotace a
zpřísnění pravidel při nakládání se
dřevem podle směrnic vydaných
Evropskou unií.

Z toho pro nás vyplývá povinnost před
každým podáním žádosti o poskytnutí
příspěvku na hospodaření v lesích
provést registraci žadatele a dále
povinnost vést evidenci o pohybu dříví
od okamžiku jeho vytěžení, až do
chvíle prodeje odběrateli.
Na závěr roku musíme být schopni
doložit, kolik dříví bylo vytěženo a
komu bylo prodáno.
Tuto evidenci vyžaduje od roku 2014
systém náležité péče hospodářského
subjektu uvádějícího na vnitřní trh
dříví vytěžené na pozemcích tohoto
subjektu.
Kontrolním orgánem za stát byl
pověřen Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů Kroměříž.
Závěrem tímto děkujeme všem
pracovníkům za práci, kterou pro lesní
hospodářství obce Březová
vykonávají.
S pozdravem
Ing. Hrudu Oldřich – odb.lesní hospodář,
Hlaváč Kamil - lesník

OS Kopretina
Snad nám zima pro letošní rok zavřela vrátka a můžeme již
uvítat jaro i jeho první posly: sedmikrásky, bledule,
sněženky,…

pokračování na str.4

V zimním období naše sdružení nezahálelo a svými
aktivitami či účastí potěšilo všechny, kteří nás pozvali.

29. listopadu členky sdružení potěšily obyvatele na
Mikulášském jarmarku v Suché Lozi, kde si děti i dospělí
mohli vyzkoušet zdobení perníčků. Kdo si nechtěl ověřit
šikovnost svých rukou, mohl perníčky zakoupit a třeba
potěšit doma rodiče drobným mikulášským dárečkem.
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pokračování ze str.3

OS Kopretina
5. prosince jako každoročně vyrazila
kopretinová skupinka čertů, andělů a
Mikuláše navštívit děti v
domácnostech naší obce.

Zde jsme byli, osloveni a požádáni o
účast v gastro pořadu ve Strážnici.
Koná se koncem června 2015,
srdečně všechny zveme.

Děti zpytovaly svědomí, mnohá
zlobidla slibovala nápravu a téměř
všechny byly obdarovány, pouze v
jedné domácnosti se nadělovat
nemohlo - poprvé v historii nadílky.

7. prosince v Nivnici, v sále Beseda
proběhlo vystoupení místních dětí v
tanci, hraní pohádky,… za říkanku
naděloval Mikuláš.

6. prosince jsme opět připravili naše
tradiční jídlo „báleše“ a zavítali do
Vápenic na ochutnávku těchto
tradičních dobrot.

Zde naše „čertovská muzika
Šimbolica“ hrála písně z večerníčků a
pohádek, které děti v sále hádaly.
Naši „čerti Danajky“ zazpívaly a
zatancovaly „čertovský tanec“.

Některé nebojácné děti se s naší
početnou skupinkou čertů rády
vyfotily.
Velmi nás potěšila obrovská účast
místních obyvatel, kteří se prý na nás
těší i v letošním roce.
22. prosince se skupinka zájemců o
divadelní představení „Peklo v hotelu
Westminster“ vydala do Slováckého
divadla v Uherském Hradišti.
Všichni velmi rádi odběhli od
vánočních příprav a nechali se unést
dějem této vynikající komedie.

Některá děvčata z Danajek začátkem
března absolvovala hudební soutěž v
Uherském Ostrohu, uspěly a
postoupily z okresního do krajského
kola.
Jedna z nich dostala pozvání zazpívat
jako host v soutěži Skřivánek.
Opět se podařilo provést rekonstrukci
další dobové krojové součástky,
nošenou kolem roku 1850 – kožich
zvaný „dubeňák“ a rukavice tkané na
formě.
Obě součástky budou představeny na
další výstavě našeho sdružení.
Nyní nás čekají Velikonoce, na které
se můžete za námi vydat na Lopeník,
do Muzea v Uherském Brodě, Šumic a
Nezdenic.
Pokud k nám bude počasí vlídné, s
dětmi uvítáme jaro i v naší Březové,
kde jsme dle možností nejraději.
Krásné jaro, vždy úsměv ve tváři, ať
se vše daří a rok ubíhá bez problémů.
Robert Provodovský, předseda sdružení
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Farní úřad
Kámen jako obraz naděje
Evangelium svatého Jana nám
popisuje událost, kdy Marie
Magdaléna přišla o velikonočním ránu
ke Kristovu hrobu a našla jej otevřený
a k á m e n o d va l e n ý . J a k v í m e ,
židovské hroby za časů Krista byly
jeskyně vytesané ve skále a uzavřené
velkým kulatým kamenem. Tento
odvalený kámen v Javoru evangeliu
se stal symbolem křesťanské naděje a
obrazem Ježíšova vítězství nad smrtí.

Tento obraz naděje
staví na starých
tradicích. Kameny
měly v náboženské
oblasti vždycky
velký význam. U
některých starých
kultur platili jako
medium Božího
zjevení a také v Bibli
se potkáváme s
kameny v mnoha
souvislostech.

Při putování Ezraele
pouští udeřil Mojžíš do
skály a vytryskla voda.
V Novém zákoně Ježíš
nazývá Petra skálou, na
níž chce vybudovat svoji
církev a Kristus sám se
srovnává s kamenem,
který stavitelé zavrhli,
ale který se stal
kamenem rohovým.

foto: Anežka Lundová

Kámen před hrobem v
evangeliu má ovšem
jiný význam. Z počátku
se nepovažuje za nic
pozitivního. Působí
masivně a představuje
konečnou platnost.
Ježíš umřel a byl
pohřben. Těžký kámen
uzavírá hrob. Všechno
je pryč. O velikonočním
ránu se ale konečná
platnost láme.

foto: Anežka Lundová

Kámen je odvalen, cesta k životu
otevřena. Ponížený a ukřižovaný Pán
žije. Moc kamene nestačí na to, aby
uzavřela život.
Kameny jsou symbolem něčeho
bezživotného, mrtvého a těžkého,
jimi se zavírají hroby.
Kámen vel i ko no č ní ho rána al e
ukazuje opak. On se pohnul, byl
odstraněn. Tvrdá, neživá hmota,
obraz viny člověka, nemohla zastavit
Pána života. On vstal, Kristus žije.
Jeho Zmrtvýchvstání sice neodmítá
kameni tvrdost, smrt je i nadále
skutečností, se kterou musíme
počítat, ukazuje ale, že kámen je
pohyblivý. Existuje naděje na život po
smrti. Kristus odvalil kámen smrti a
lidstvu otevřel cestu k věčnému
životu.

Něco z historie Božího hrobu v
Březové.

foto: Anežka Lundová

Ve farní kronice se píše: „před
Zeleným čtvrtkem, t. j. 30. a 31.
března 1915 postavil František Celler,
řezbář z Olomouce, nový boční oltář s
Božím hrobem ve slohu hlavního
oltáře.
Náklady na tento oltář byly úhrnem
2150 K.
Obnos tento byl nasbírán dílem
ofěrami v kostele, z části tím, že
spolek sv. Terezie a jednota sv. Cyrila
a Metoděje věnovaly veškeré své
hotovosti, které měly uloženy ve
zdejší raifeisence, z části konečně
dary různých dobrodinců.“
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Základní škola
DĚTI NA TAHU
Na podzim loňského roku ve škole v
Březové dva dny natáčel štáb České
televize s moderátorem Martinem
Dejdarem pořad „Děti na tahu“.
V rodinné talkshow dostaly děti
možnost říct, co si skutečně myslí o
svých rodičích, o vztahu s nimi, a o
všem, co ony považují za důležité.
Výpovědi dětí s jejich typickou
bezprostřední upřímností předložil
Martin Dejdar někdy více, někdy
méně překvapeným rodičům k
okomentování v televizním studiu v
Praze.
Naše škola se specializuje také na
individuální (domácí) vzdělávání, při
kterém rodiče učí své děti sami a ty
jsou pak v březovské škole pouze
přezkušovány. Kromě povídání o tom,
jestli je lepší učení doma nebo ve
škole, děti doma vzdělávané i děti
březovské také hodnotily zaměstnání
svých rodičů a rozpovídaly se např. o
lhaní svém i rodičovském.

PaedDr. L. Zimčík, ředitel školy

Interaktivní putování po Březové
Projekt "Extra Třída", do kterého jsme
se přihlásili, je celorepubliková
soutěž, díky které můžeme změnit
naši obec k lepšímu.
Cílem je splnění deseti zadaných
úkolů, které nám pomohou opravit
naši obec. Tento projekt děláme,
abychom opravili kyselku a jelikož
jsme „internetová“ škola a máme rádi
počítače, ještě vytvoříme interaktivní
stezku pomocí QR kódu. Na tabulích
budou rozvěšeny QR kódy, které
budou lidé moci sejmout pomocí
aplikace na svých chytrých
telefonech.
Aplikace bude odkazovat například na
písně Leoše Janáčka, turistické
zajímavosti, kvízy. Stezka bude
určená pro důchodce, maminky s
dětmi, žáky základních škol a
turistické nadšence. Cílovou rovinkou
naší stezky bude opravená kyselka, u
které budou moci lidé relaxovat.
Získali jsme grant ve výši 31 500,- Kč
na vytvoření interaktivní naučné
stezky.
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Grantová komise hodnotí projekt naší
třídy "Interaktivní putování po
Březové" jako velmi zdařilý a rozhodla
o přidělení finanční podpory. Komise
oceňuje kvalitní přípravu, hezký klip,
inovativnost projektu, využití
moderních technologií, zřejmý přínos
pro celou obec. Obsah informačních
tabulí a odkazů ke QR kódům budou
vymýšlet žáci sami.
Samotný projekt realizujeme již od
ledna 2015.

Setkání se starostou
Dvě mouchy jednou ranou - tímto
úslovím bychom mohli popsat splnění
prvních našich milníků v rámci
projektu Extra třída.
Setkali jsme se totiž s panem
starostou Josefem Trechou, kterého
jsme seznámili s naším záměrem
vybudovat Interaktivní putování po
Březové. Mimo jiné jsme se domluvili
na podobě informačních tabulí, jaké
informace by na nich neměly chybět a
co všechno bude potřeba udělat u
Kyselky.
Mgr. Ivana Tálská

pokračování na str.7

Součástí březovského dílu byly i
medailonky některých z dětí (např.
návštěva štábu televize v místním
folklórním souboru, vyprávění
chlapce z veganské rodiny, radosti i
starosti dětí aj.).
Všechny děti slíbily Martinu Dejdarovi
o natáčení mlčet. Všechny to
dokázaly! O to více jsme očekávali,
jak to skutečně dopadlo. Měli jsme
možnost to vidět v neděli 15. března
2015 v 17,30 hod. na ČT 1.
Pro ty, kteří tento pořad neviděli,
máme dobrou zprávu. Březovský díl
"Dětí na tahu" si mohou kdykoliv
pustit na internetu - tady http://www.ceskatelevize.cz/ivysilan
i/10743503280-deti-natahu/214542157800009/ .
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Základní škola
Fašank
Nejvíc se mi líbilo naše vystoupení.
Bylo tam asi 100 lidí. Je to škoda, že
tam nebyla moje maminečka.
Popořadě to bylo: vystoupení, volné
tancování. Potom jsem chodila po
stanovištích. Znamená to, že jsem
byla na stanovištích a tam jsem
prováděla soutěže. Potom bylo
pohřbení basy a všichni tam plakali,
že umřela. Ale to je jenom tradice. V
tom pohřbení basy byly básničky a
jednu si pamatuji:
Osmá třída
„ Z osmé třídy blondýna,
jmenuje se Kristýna.
Jsou tam taky Čaňovci,
jsou výborní sportovci.“
A měla jsem masku policie. „Policie,
policie, policie, zatýkám Vás!“
- Marika Balunová

Potom jsme tam všichni tančili. Pak se
hlásilo o nejlepší masku. A ještě tam
pochovávali basu. Bylo tam srandovní
kníže. Ve jménu ředitele Ludvíka
Zimčíka, Amen. A šli jsme potom na
oběd.
- Kristýna Vaculová

Fašank
Mně se z masek nejvíc líbila Marička policajt. A nejsrandovnější byla módní
přehlídka. Měla jsem masku kočku.
Tancovali jsme šablový tanec napodobovali jsme Bobkovníky. Já
jsem hlasovala pro Kiku Křeháčkovou
a ona zase mně dala hlas. Byla hezká i
Patrička a Kika. Všichni tancovali. A
jsem ráda, že se nám tanec povedl.
Paní učitelka Miklánková měla hezký
kostým. Klára Vaculíková měla taky
hezký kostým.
- Kristýna Kubišová

FAŠANK
V pátek 13. 2. 2015 se škola otřásala
v rytmu zpěvů, tanců, písní a rejů
školního fašanku. Je to už tradiční
školní akce, do které se aktivně
zapojují všechny děti z mateřské
školy, všichni žáci základní školy a
jejich vyučující. Přečtěte si slohové
práce žáků 3. ročníku.
Mgr. Jana Miková

Fašank
Dne 13. 2. 2015 se odehrál školní
fašank. Byla jsem za gejšu. Tancovali
jsme šablový tanec. A po nás
vystoupily děti z druhého stupně. A
potom jsme šli hlasovat. Hlasovala
jsem pro Kristýnu Vaculovou. Potom
bylo pochovávání basy. A na konec
oběd: Mňam, byly výborné koblihy.
- Patricie Ševčíková

Fašank
V pátek byl Fašank. Sestra byla za
princeznu a bratr byl za kuchaře. Já
jsem byla za Gejšu. My jsme tam
tančili, potom byla přehlídka. Tam byl
medvěd a paní učitelka s ním tančila.

Fašank
Mně se líbilo, jak jsme vystupovali.
Líbila se mi gejša a cikánka. Moje
maska byla Sněhurka. Až jsme
dovystupovali, šli jsme tancovat. Až
jsme dotancovali, byly soutěže.
Dostala jsem za to bonbóny, jenom
když jsem je zvládla. Naštěstí jsem
soutěže udělala všechny. Až soutěže
skončily, rozhlašovali nejlepší masky.
Nevyhrála jsem! Ale nebyla jsem
smutná, protože můžu vyhrát příště.
Ale vyhrála moje nejlepší kamarádka
Leonka Čaňová, byla jsem na ni hrdá.
Měla fakt krásnou masku.
- Aneta Juračková

Slohové práce 3. ročníku

pokračování na str.8

Školní fašank
Dnes mě to docela bavilo. Prvně byl
tanec třetí a druhé třídy a pak jsme
tancovali a psali hlasy masek. A ještě
tam bylo moc soutěží. Ty soutěže
byly: jít přes značky a na hlavě knihu,
potom si provázek dávat přes
oblečení, pak byla soutěž poskládat
obrázek Boba a Bobka, a ještě že nám
zavážou oči a nakreslíš obličej. Ještě
jsme házeli kuličky na obrázky. A byl
tam i krásné masky, naše třídní paní
učitelka měla srandovního šaška.
Ale ze všeho nejvíce jsem byla ráda,
když jsem vyhrála Cigánku a sestra
mladší byla smutná, že měla tak
hezký kostým a nevyhrála. Já jsem jí
řekla: „Nebuď smutná, já se s Vámi
podělím.“ Anetka, Kristýna Čaňová,
Pája, Barča i já jsme měli taky
krásnou masku, ale měli ji krásnou
všichni.
- Leona Čaňová
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Základní škola
TOŽ TO JE BOMBA!
VOJTA ČAŇO TO VYHRÁL!
CO - PRVNÍ ROČNÍK PAMĚŤOVÉ
OLYMPIÁDY V KOSTKA ŠKOLE
VSETÍN
Naši žáci se přihlásili do paměťové
olympiády a neměli obavy poměřit
své paměťové schopnosti s více než
stopadesátkou přihlášených
soutěžících nejen ze Vsetína, ale i z
dalších měst a krajů České republiky.
Soutěž paměťová olympiáda měla
charakter čtyřboje. Každý z
přihlášených účastníků absolvoval
čtyři disciplíny - text zpaměti, tváře a
jména, náhodná čísla, kimovka v
místnosti. Vojta Čaňo zvítězil.
V soutěži skupin naše sestava
(Kateřina Provodovská, Tomáš Hanák
a Ondra Čaňo) obsadila skvělé desáté
místo z téměř čtyřiceti skupin!
O této soutěži také zde h t t p : / / w w w . k o s t k a skola.cz/memo/soutezni-discipliny10106.html
Mgr. Marie Ševčíková

OBRÁCENÁ TŘÍDA
V březovské škole běžně pracujeme s
využitím tzv. "obrácené třídy", kdy
učitel je ve výukovém procesu pouze
p o ra d c e m , p r ů vo d c e m , ž á c i s i
organizují práci sami; dostali novou
možnost, jak pochopit látku, se
kterou mají potíže. Podílet se na
vytváření výukových videjek.
Žáci pracují v týmech: společně s
vyučujícím vyberou námět, takže
správnost výkladu je kontrolována
učitelem, zpracují scénář, provádějí
pokus, který zároveň natáčejí. Dále
videjko sestřihají, ozvučí, doprovodí
titulky. Výsledkem jsou výuková
videjka velmi blízká vnímání dětí.
Obsah videjka (probírané učivo) si
totiž žáci zapamatují podstatně lépe
než když jen něco sledují; platí, že
žáci si při tvorbě výukového videa
nejen zopakují probíranou látku, musí
ji dobře pochopit, lépe si ji utřídí - a
hlavně - učí se a osvojují si
dovednosti, aniž je to pro ně otravné.
Největší předností videjek
vytvořených žáky je vysvětlování
probírané látky z pozice žáka, tedy
toho, kdo musel sám nejprve látku
pochopit, skutečně si ji osvojit a
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převést ji do dětem srozumitelného
sdělení, neboli ukázat pokus očima
dětí.
Videjka jsou jednoduchá a
srozumitelná. Žák si je může pustit
kdykoliv a kdekoliv, nemusí se cítit
trapně, pokud něčemu nerozumí. Dají
se zastavit a přehrát znovu. Může se
to využít buď jako doučování, nebo i
přímo v rámci vyučování, je to dobrý a
jednoduchý doplněk pro děti i rodiče.
Nejdůležitější pro nás je ale to, že si
děti úspěšně vyzkoušely týmovou
práci, zapojily již získané vědomosti a
dovednosti z řady vyučovacích
předmětů (téma - zejména fyzika,
matematika, chemie, scénář - český
jazyk, natáčení, střih, ozvučení informatika, grafické zpracování výtvarná výchova na počítači).
Na naší i-škole moodle jsou už stovky
krátkých výukových videjek z různých
předmětů.
Podívejte se např. na videjko chlapců
z osmého ročníku (Dominik Púček,
Filip Křeháček, Martin Janků, Ondra
Šobáň).
E L E K T R O S K O P
https://www.youtube.com/watch?v=
AoDB_Czu7w4
PaedDr. L. Zimčík, ředitel školy
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TJ Sokol Březová
Fotbalová soutěž startuje v neděli
29. března
Zimní odpočinek od fotbalu je skoro
za námi a jarní odvety, na které již
netrpělivě čeká fotbalový fanoušek,
jsou před námi. Fotbalová soutěž –
Okresní soutěž skupina B – zvedá
svoji oponu v neděli 29. 3 2015. V
prvním jarním vystoupení budeme
hostit Bánov.
V podzimním zápase, které se
odehrálo 17. srpna 2014 se rozešly
obě mužstva smírně (1:1). Bánov je
po podzimní části na třetí pozici s 19-ti
body, Březová má o dva body méně a
patří ji čtvrtá pozice. Přijďte podpořit
naše hráče, v prvním klíčovém
zápase, které se nese v duchu derby a
případná výhra napoví, kdo bude
bojovat o postup!

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV
TJ BŘEZOVÁ – JARNÍ ČÁST SEZONY2014/15
Pohyb hráčů v týmu – příchody, odchody
Příchody:
Pomajbík D. (ze Strání), Janků M. (z Nivnice) – oba ukončení
hostování, Smítal Jo., Smítal Ja. (oba hostování z Nivnice)
Odchody:
Vojtek J., Janků D. (oba hostování Strání)

Zimní příprava
Zimní příprava probíhala pod taktovkou trenéra Kaliny,
který vedl každý sobotní trénink. Mimo tyto tréninky měli
možnost hráči každý individuálně trénovat – běhání každé
pondělí, středu a pátek.

Dále tým sehrál přípravná utkání – ve Štítné nad Vláří, a
doma s Bystřicí pod Lopeníkem.
Na tyto zápasy měl trenér k dispozici všechny hráče, včetně
útočného dua Pomajbík – Janků, které by mělo být
postrachem všech brankářů v jarní části.
Pavel Čaňo
www.tjbrezova.cz
poznámka editora:
tabulka byla autorem dodána jako obrázek, kvalita výstupu odpovídá kvalitě předlohy
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Recept: Glocky
Syrové brambory nastrouhat, osolit a zamísit s polohrubou
moukou s trochou krupičky a vytvořit tužší těsto, které se vyválí
na silnější plát a nakrájí se na obdélníky a pak se nakrájí na širší
nudličky a zavaří se ve slané vodě. Po uvaření se propláchnou a
omastí. Přidávají se do uvařeného hotového zelí se slaninou, nebo
s uzeným masem, nebo se opékají na sádle a polévají se
osmaženou dozlatova cibulkou.
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