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Březová u Uherského Brodu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám stručně přiblížil plány letošního roku.
V současné době probíhá kolaudační řízení výtahu do čekárny lékaře, dále zahájení stavby propojení
komunikace kolem potoka „pod Dědinů“, zahájení výstavby nového vodojemu a zároveň probíhá
projektová příprava na přístavbu u základní školy.
Tady bych rád upozornil na skutečnost, že se nám konečně podařilo zajistit povolení na provozování střední školy, takže
jsme jediná obec z celé České republiky, která bude od 1. září 2017 tuto školu provozovat.
A zase považuji za důležité zmínit, že v roce 2006, kdy
jsme stáli v rámci slučování škol před problémem její
životaschopnosti, máme dnes po 10 letech díky panu
PaedDr. Ludvíkovi Zimčíkovi tak významnou školu,
kterou nám mohou závidět snad na celém světě.

V současné době řešíme i problém autobusových
zastávek, ti co jezdí autobusem, určitě ví, o čem tady píši.
Slušnou formou řečeno nepořádek, který hraničí až
s vandalismem, nás přivedl na myšlenku vyrobit nové
čekárny, průhledné a v nočních hodinách prosvětlené,
aby si je nepřizpůsobiví občané nepletli s odpadkovým
košem, noclehárnou nebo dokonce sociálním zařízením.
Dále bych se rád zmínil o problému přijetí zaměstnanců
na veřejně prospěšné práce. Zatím co se v minulosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) snažilo
umístit na tyto pozice co nejvíce uchazečů, dnes je to
naopak.
Uchazeč do 50 let věku musí být v evidenci nejméně 2
roky, myslím si, že takový člověk ani neexistuje a pokud
ano, tak je asi z nějakého důvodu nezaměstnatelný.
Většinou se jedná o občany s nějakým handicapem anebo
o nepřizpůsobivé občany s nevytvořenými pracovními
návyky.
Domnívám se, že z pohledu celorepublikového problému
zaměstnanosti by MPSV mělo občany v evidenci rozdělit
do dvou skupin a tu nepřizpůsobivou skupinu systémem
přimět pracovat.
Takto nastavený systém vyhovuje jenom
těm, kteří nemají zájem o práci. Ti co by
pracovat chtěli, byť by sezóně, ti mají
podmínky ztížené.
Pro nás z toho vyplývá, že nakoupíme další
zametací a sekací zařízení a přijmeme ještě
jednoho řidiče.
Současná politika MPSV je nastavena proti
vizím sociální politiky obcí této republiky.
Josef Trecha, starosta obce
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Obecní úřad
Evidence obyvatel
k 31. 12. 2016

Ohlédnutí za akcemi pro děti,
které se konaly v roce 2016:

Narození:
4 děti, z toho 1 chlapec a 3 děvčata
Zemřelí:
9 obyvatel, z toho 4 muži a 5 žen
Přihlášení: 10 obyvatel

Poplatky za odpad, psy
a platby za vodné, stočné

Odhlášení: 18 obyvatel

Matriční agenda za rok 2016
Uzavřená manželství: 13, z toho 9
církevní sňatky a 4 občanské sňatky

Poplatek za odpad:
za každou fyzickou osobu činí 450,Kč/rok/osoba
splatnost je do 30.11.2017

březen:
Karneval pro děti
V loňském roce jsme na hale
uspořádali první ročník karnevalu pro
děti, kde se o program postarali
profesionální klauni, kteří do dění na
parketu zapojili děti i rodiče.
Díky štědrým sponzorům jsme
připravili bohatou tombolu pro sto
dětí a nechyběl ani fotokoutek
s profesionálním fotografem.
V letošním roce se Karneval koná:
na hale, v sobotu 22.04.2017
v 15.00 hod.

Úmrtí v obci: 4 obyvatelé
Narození v obci: 0 obyvatel

Vítání občánků
V sobotu 10. prosince 2016 byly do
naší obce slavnostně přivítány tyto
děti:
Tadeáš Suchanowski
Matyas Zetík
Sophia Janků
Mia Synková
Za krásný program na vítání občánků
děkujeme Mgr. Pavlíně Majerové,
Petříkovi Křeháčkovi, Adámkovi
Kubišovi, Františkovi Vaculovi,
Barunce Křeháčkové, Barborce
Juračkové, Anetce Juračkové a
Leonce Čaňové.

Poplatek ze psa:
činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího
psa 100,- Kč
Vodné:
činí 11,- Kč/m3 + DPH
Stočné:
za každou fyzickou osobu poplatek
činí 117 Kč/rok/osoba + DPH
splatnost je do 30.11.2017

Občané jsou povinni přinést
na obecní úřad stav
vodoměru, nebo ho nahlásit
telefonicky a tyto poplatky
uhradit do daného termínu.

srpen:
Sportovní den
Děti si zpestřily horké sobotní
odpoledne na místním hřišti při
sportovních disciplínách, jako běh
přes překážky, stavění velkého
puzzle, válení sudu, skok v pytli, atd.
Sbor dobrovolných hasičů Březová
účastníky sportovního dne
seznamoval s hasičskou technikou a
vybavením, projeli se v hasičském
voze a také si vyzkoušeli stříkání vody
z požárních hadic.
Pro všechny zúčastněné bylo
připraveno občerstvení a malování na
obličej.
V letošním roce se sportovní den
koná: na místním hřišti, v sobotu
26.8.2017 v 15:00 hod.

listopad:
Lampiónový průvod
Co dělat v těchto pochmurných,
chladných dnech? Pojďme přivítat sv.
Martina s lampiony. A tak jsme šli.
A bylo nás opravdu hodně….
Neodradilo nás ani nepříznivé počasí
se sněhovými vločkami.
Mokré a promrzlé nás přivítal pan
farář v kostele, kde nám vyprávěl
příběh o sv. Martinovi a pak jsme se
přesunuli na dům sv. Josefa, kde nás
zahřál teplý čaj a malé občerstvení.
Pořadatelky akcí Markéta Končitíková
a Věra Kročilová touto cestou děkují
všem dobrovolníkům, kteří nezištně a
ochotně věnují svůj volný čas zábavě
místních dětí a to:
Světlana, Světlanka a Ondra
Moravčíkovi, Danka Michalcová, Terka
Homolová, Darča Králíková, Pavlína
Majerová, Lenka, Leoš a Adélka
Janíkovi, Pavel, Pavlík a Denisek
Hanesovští.
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Lesní hospodářství
Letošní rok jsme zahájili změnou ve
funkci lesníka.
Pan Kamil Hlaváč odešel od obce do
jiného zaměstnání a v důsledku této
změny nastoupil dočasně původní
lesník pan Václav Bruštík. Tohoto času
již starobní důchodce. Protože doba,
kterou funkci lesníka nevykonával,
nebyla dlouhá, nebyl žádný problém
ve funkci pokračovat.
V posledním zpravodaji jsem
vysvětloval některé pojmy týkající se
provozu lesního hospodářství.
Neprovedení některých výchovných
zásahů se dotýká i závazných
ukazatelů.
Co to jsou závazné ukazatele?
Závaznými ustanoveními LHP jsou
podle § 24 odstavce 2 zákona:
celková výše tržeb dřeva, minimální
plošný rozsah výchovných zásahů
v porostech do 40 let věku a
minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin (MZD) při obnově
porostu v %.
Dále nebudu rozvádět složitost těchto
ukazatelů. Je mou povinností jako
OLH plnit tyto ukazatele a na majiteli
lesa je vyžadovat.

V minulém roce jsme v důsledku
tržních cen dřeva neplnili výchovu do
40 let věku.
Proto jsem pro letošní rok rozepsal
minimum a tak je teď na lesníkovi,
aby úkoly zajistil ve spolupráci se
starostou obce.
Práce v těchto porostech je náročná
po fyzické stránce a neobejde se bez
zvýšených nákladů. Odbyt takového
dřeva je složitý a někdy i ztrátový.
Lesník by měl uvažovat o
samovýrobách občanů a tak podíl
mezd na tuto činnost snižovat.
Další problém nám vzniká výstavbou
nové lesní cesty „Hrábníky“ ve směru
na „Misárky“.
Jedná se o úpravu stávající měkké
cesty její zpevnění koruny a úpravu
svodu srážkových vod a vytvoření
prostorů na dočasné skládkování
dřeva.
Dnes jsou to problémy – zítra výhody.
Velká část oblasti Lopeníku tak bude
mít cesty zpevněné dvě.
Nebudeme odkázaní jen na suché
počasí. Protože se jedná o nákladnou
investici, zajišťuje se i podíl státu na
její výstavbě formou dotací.

Dotace stát začíná rozšiřovat i na jiné
činnosti v lesním hospodářství. Podle
nového nařízení stát přispívá na boj
proti kůrovcům, úpravy stávajících
cest a lesních linek pro přibližování
dřeva, ale také na pomocné činnosti,
jejichž významem je udržet v krajině
vodu. Je jen na majitelích lesa, zda
půjdou do těchto činností. Dotace činí
od 70 do 100 % skutečných nákladů.
Všechno směřuje k činnosti omezit
ztráty na období sucha.
Nastínil jsem některé činnosti lesního
hospodářství, které občan nevnímá,
ale pro nás venkovní pracovníky jsou
zásadní. Pracovat tak, abychom tyto a
jiné ukazatele plnili, to ukáže čas.
Jsem přesvědčen, že za pomoci
s p o l u o b č a n ů , p ra c o v n í k ů o b c e
Březová se nám dílo podaří.
V lesnictví a zejména v oblasti Bílých
Karpat pracuji již padesát let. Sám se
denně setkávám s výsledky práce
venkovních pracovníků a pracovníků
několika generací. Zachovat lesy pro
příští generace se nám úspěšně daří.
Ing. Oldřich Hruda

Farní úřad
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

Zelený čtvrtek:
18,00 hod. + bdění v Getsemanské
zahradě
Velký pátek:
7,30 hod. Modlitba se čtením,
ranní chvály
17,15 hod. Křížová cesta
18,00 hod. Velkopáteční obřady
Bílá sobota:
7,30 hod. Modlitba se čtením,
ranní chvály
10,30-20,00 hod. Bdění u Božího
hrobu
20,00 hod. Vigilie Vzkříšení
Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
7,30 a 9,30 hod. (Žehnání pokrmů)
Velikonoční pondělí:
7,30 hod.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší
než veškeré zlo, z něhož by člověk
mohl mít strach.

Je nutné, aby zesílila jistota, že
existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa.
A tento někdo je Láska... Jen on se
může plně zaručit za slova „Nebojte
se!“. (sv. Jan Pavel II.)

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám:
„Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme
dnes možná více, než kdy jindy.

Radost a pokoj od Zmrtvýchvstalého
Krista po dobře prožitém postním
období přeje a vyprošuje všem
farníkům
P. Pavel Vágner, farář
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Farní úřad
N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í
KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
VELIKONOCE DEN PO DNI PODSTATA VELIKONOC
Svatý týden
Poslední dny postní doby a samotné
Velikonoce nesou název Svatý týden.
Ten začíná Květnou nedělí a končí
nedělí velikonoční (neděle vzkříšení,
Hod Boží velikonoční).
Oslava Svatého týdne je zahájena
slavnostním vstupem o Květné neděli,
v němž se symbolicky naznačuje, že
"následujeme Pána na cestě jeho
utrpení a účastníme se jeho kříže,
abychom dostali také podíl na jeho
vzkříšení a na jeho životě".
Květná neděle (připomínka
Kristova slavného vjezdu do
Jeruzaléma)
Šestá neděle postní má v římském
misále název: "KVĚTNÁ NEDĚLE O
UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto názvem je
naznačen hlavní motiv začátku
Svatého týdne, daný dvěma částmi,
které dohromady tvoří jedno
velikonoční tajemství: vítězství, a
oslava Páně (symbol palmových
ratolestí) i utrpení a smrt (četba
pašijí). Obě témata jsou nerozlučně
propojena v tom, co tento den
charakterizuje: v památce Kristova
slavného vjezdu do Jeruzaléma a v
eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se
zde to, co je základem křesťanského
života: Pán nikdy není jen trpící nebo
jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale
zároveň ten, který vstal z mrtvých.
Velikonoční triduum
Vrcholem a středem křesťanské
liturgie je "slavnost tří velikonočních
dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání
Páně". Toto třídení začíná večerní
eucharistií na Zelený čtvrtek a končí
modlitbou večerních chval o
velikonoční neděli. Svátek Velikonoc
je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem,
Velkým pátkem, Bílou sobotou,
Velikonoční nocí a Nedělí
zmrtvýchvstání.
Zelený čtvrtek (není zelený)
Ze l e n ý m č t v r t k e m z a č í n á t z v.
velikonoční triduum (třídení). Na
Zelený čtvrtek se připomínají dvě
hlavní události: 1. Ježíšova večeře na
rozloučenou, při níž myje apoštolům
n o h y, u s t a n o v u j e t a j e m s t v í
eucharistie a zároveň je zrazen od
J i d á š e 2 . J e ž í š ova m o d l i t b a v
Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
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Velký pátek (den, kdy zemřel
Ježíš Kristus)
Velikonoční Velký pátek je součástí
Svatého týdne a velikonočního tridua.
Na Velký pátek se připomíná smrt
Ježíše Krista na kříži.
Je to výhradní den v roce, kdy
středem církevní liturgie a jejím
vrcholným momentem není
eucharistie, ale kříž.
Bílá sobota a Velikonoční noc
(vigilie)
Bílá sobota je druhým dnem tak
zvaného velikonočního - tridua
(třídenní). Je to den, kdy Ježíš ležel v
hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají
u hrobu Pána, rozjímají nad jeho
utrpením a smrtí a po celý den
nekonají žádné liturgické obřady.
Po západu slunce (tj. v sobotu večer)
začíná velikonoční bdění (vigilie), a
tím začíná slavnost Kristova vzkříšení.
Název Bílá sobota pravděpodobně
pochází od bílých křestních rouch
křtěnců, kteří přijali křest právě o
Velikonoční noci (vigilii).
Neděle zmrtvýchvstání, „Hod
Boží velikonoční“
Kristus vstal z mrtvých za svítání
"prvního dne v týdnu", neboli
"prvního dne po sobotě" (sobota byla
podle židovského kalendáře
posledním dnem týdne).
Jako křesťané věříme, že svým
zmrtvýchvstáním dovršil Boží
stvořitelské a vykupitelské dílo a
definitivně lidem otevřel cestu k
Bohu, k plnosti života s Bohem.
Proto se křesťané v tento den začali
pravidelně scházet k eucharistickému
"lámání chleba" ("mši svaté") a tento
den nazvali "dnem Páně".
Každá neděle v roce je tedy "oslavou
Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním
Kristova vykupitelského činu.
Jedině z něho můžeme čerpat posilu
pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
Velikonoční oktáv a doba
velikonoční
Oslava Velikonoc trvá dalších padesát
dní ("velikonoční doba") a vrcholí
slavností Seslání Ducha svatého
(Letnice). Latinský název Pentecostes
znamená "padesátý den velikonoční
slavnosti".
První týden po Velikonocích se nazývá
"velikonoční oktáv". Čtyřicátý den po
Velikonocích (čtvrtek v šestém
velikonočním týdnu) se slaví svátek
"Nanebevstoupení Páně".

Druhá neděle velikonoční - "bílá
neděle"Neděle Božího
milosrdenství
Na první neděli po Velikonocích se
slaví Svátek Božího milosrdenství.
Neděli Božího milosrdenství stanovil
papež Jan Pavel II. v den svatořečení
polské řeholnice Faustyny Kowalské –
30. dubna 2000.
Právě sestra Faustyna se stala
šiřitelkou poselství o Milosrdenství
určeném celému světu. „V tento den
jsou otevřena všechna stavidla Boží,
skrze něž proudí milosti; at' se žádná
duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby
její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček,
699).
Přípravou na svátek může být
novéna, která spočívá v modlitbě
korunky k Božímu milosrdenství
(začíná na Velký pátek, trvá devět
dní). „V té novéně,“ slíbil Ježíš,
„udělím duším veškeré milosti.“
(Deníček, 796).
Jako první slavila svátek Milosrdenství
sv. Faustyna. 23. ledna 1995 papež
Jan Pavel II. na prosbu polských
biskupů souhlasil, aby ve všech
polských diecézích byla po názvu 2.
neděle velikonoční doplněna slova
„Božího milosrdenství“.
Dnes je 2. neděle velikonoční, díky
dekretu Kongregace pro bohoslužbu a
svátosti ze dne 5. května 2000,
slavena na celém světě jako neděle
Božího milosrdenství.
"Utrpením Pán přešel ze smrti do
života a otevřel cestu nám, kteří
věříme v jeho vzkříšení, abychom ze
smrti do života přešli i my.
Není nic velkého, že Ježíš zemřel,
tomu věří i pohané, židé a bezbožníci;
tomu věří všichni. Skutečně velkou
věcí je věřit, že vstal z mrtvých.
Vírou křesťanů je Kristovo
zmrtvýchvstání."
(Sv. Augustin)
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Základní škola
Změny v březovské škole
Od 1. září 2017 se dosavadní škola
bude jmenovat „Školy Březová –
střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová“.
Změna názvu souvisí s tím, že
součástí se stane
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA –
s oborem KOMBINOVANÉ
LYCEUM
Forma studia v lyceu: dálková;
čtyřleté studium, stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Kombinované lyceum je založeno
na širším všeobecně vzdělávacím
základu vzdělání, který je doplněn o
základy obecně odborného
vzdělávání ve třech zaměřeních,
přičemž žák absolvuje jedno
zaměření podle výběru z nabídky
nejméně dvou zaměření školy.
Zaměření kombinovaného lycea v
Březové:
Humanitní – vzdělávací oblast
sestává z povinných obsahových
okruhů pedagogika, psychologie,
sociální práce a komunikace a z
nabídky volitelných modulů.
Technické – vzdělávací oblast
sestává z povinných obsahových
okruhů matematika, fyzika,
informační technologie a technické
kreslení a z nabídky volitelných
modulů.
Uplatnění absolventa
Absolvent získá významné
předpoklady pro další studium.
Absolvování zvoleného zaměření
směřuje rovněž k možnosti uplatnění
absolventa na trhu práce.
Humanitní zaměření
Absolvent je připraven zejména k
terciárnímu studiu humanitních oborů
na filozofických, pedagogických a
sociálně orientovaných fakultách
vysokých škol; může se uplatnit v
nejširším spektru výchovně
vzdělávacích a sociálních institucí a
pracovištích, na kterých se vyžaduje
připravenost k efektivní práci s lidmi,
orientace v lidské osobnosti, sociální
dovednosti, využití prostředků
i n f o r m a č n í c h a ko m u n i k a č n í c h
technologií a znalost dvou cizích
jazyků.

Technické zaměření
Absolvent je připraven zejména k
terciárnímu studiu technických
oborů; může se uplatnit na všech
pracovištích, na kterých se vyžaduje
připravenost k efektivní práci s
prostředky informačních a
komunikačních technologií, využívání
CAD systémů, znalostdvou cizích
jazyků, dodržování pravidel
normalizace a standardizace, znalost
základních poznatků z projektové
práce ve stavebnictví, elektrotechnice
a strojírenství.

Učitelský sbor je složen
z vyučujících, kteří mají odbornou
kvalifikaci pro učitele středních škol;
v naší březovské střední škole bude
působit řada zkušených vyučujících
z řady gymnázií a středních
odborných škol.

Dálková forma studia
se uskutečňuje jako samostudium
spojené s pravidelnými online
konzultacemi v rozsahu 200 hodin
konzultací za rok.
S a m o s t u d i u m p r o b í h á
prostřednictvím e-learningového
systému i-moodle. Na závěr každého
pololetí probíhají pololetní zkoušky
(v lednu a červnu).
Samostudium spočívá v tom, že
studenti postupují svým tempem a
připravují se v čase, který jim nejvíce
vyhovuje, a to v domácím prostředí.
Studují jednak z textů speciálně
připravených pro účely tohoto studia,
jednak z učebnic schválených MŠMT
pro střední školy.

Kombinované lyceum dálková forma vzdělávání

Do dálkové formy studia se hlásí ti, jež
splnili povinnou školní docházku a z
časových nebo zdravotních důvodů
nemohou navštěvovat denní studium.

A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Estetická výchova
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Dramatická výchova
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika

Pokud má student v průběhu domácí
přípravy jakékoliv dotazy, obrací se na
vyučujícího s dotazem
prostřednictvím online konzultací, emailu nebo chatu.

B. Volitelné předměty
Humanitní specializace
(pedagogika, psychologie, sociální
práce, komunikace, hudební
vzdělávání, výtvarné vzdělávání)

Vyučující znalosti prověřují formou
písemných testů a ústního zkoušení.
Aby studentovi mohla být uzavřena
klasifikace za pololetí, musí
vypracovat všechny úkoly a osobně
a b s o l v o va t z k o u š k y, k d e j s o u
zhodnoceny jeho znalosti.

Technická specializace
(technické kreslení, aplikovaná
matematika, fyzika, deskriptivní
geometrie, informační technologie,
modul stavební vzdělávání)

P r o v y u č o va n é p ř e d m ě t y b y l y
vytvořeny studijní texty, které
provázejí každý vyučovaný předmět a
téměř plně nahrazují výklad a vedení
učitele v hodině. Navíc studentům
prostřednictvím interaktivních testů
(s klíčem, vyhodnocením) poskytuje
okamžitou informaci, zda učivo
správně pochopili.

Maturitní seminář
PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy
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Jako v pohádce o řepě
Před patnácti lety to byla malá škola.
Po t ý k a l a s e s ú b y t ke m ž á k ů a
nezájmem o její další osud, škole
hrozilo zrušení.
Koncem června 2001 jsem do ní
poprvé vstoupil, brzy ráno jsem se
svou prací začínal a pozdě odpoledne
končil. Trpělivě den za dnem, týden za
týdnem, měsíce, roky.
Škole se začínalo dařit.
Vybudovali jsme, společně se všemi
zaměstnanci, každý na svém postu,
každý svým způsobem, školu, na
kterou se začali chodit dívat z okolí
blízkého i vzdáleného.
O škole se začínalo psát v médiích,
informace o ní se objevovaly na
různých televizních kanálech, na
sociálních sítích.
Srovnejte dvě fotky - staré školy, když
jsem přicházel v roce 2001, a pak
fotka ze 6. března 2017, na dokreslení
vývoje.

Z malotřídky se od roku 2007 stala
během čtyř let úplná devítiletka,
neboť se stala věhlasnou nabídkou
individuálního vzdělávání pro žáky
z celé republiky i zahraničí.
Rodiče individuálně vzdělávaných
žáků, kteých je v naší škole více než
sedm set, žádali ředitele školy o
završení systému o vytvoření střední
školy na stejném „dálkovém“
principu.
Díky skvělému přístupu zastupitelů
obce v čele s panem starostou J.
Trechou, kteří střední školu „na dálku“
posvětili, se ředitel školy i s panem
starostou pustili do zdolávání
byrokratických překážek. První
žádost byla podána v září 2015, tu
jsme na jaře 2016 museli takticky
stáhnout, aby škole byla povolena
kapacita 1 000 žáků v základní škole
(dnes máme 815 žáků a 46 dětí
v mateřské škole), druhá žádost byla
podána v září 2016.

A nastal ten postup jako s tou velkou
řepou. Pomocnou ruku nám podala
řada skvělých osob, je to pěkná řádka
lidí, které bych musel vyjmenovat, a
společnými silami se to nakonec
podařilo.
16. února 2017 bylo vydáno
rozhodnutí ministerstva školství o
zařazení březovské střední školy,
Kombinovaného lycea, do sítě škol,
proto se březovská škola bude od 1.
září 2017 jmenovat „Školy Březová –
střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová“.
Společnými silami se nám tento
unikátní projekt podařil. Už nejsme
„škola na konci světa“, ale „školy na
konci světa“.
Ale jak říkají někteří odborníci, že
vůbec nejsme škola na konci světa,
ale škola „v jiném světě“, kde ostatní
školy budou možná za dvacet třicet
let.
PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Čím krmíme ptáčky
Hned, jak nám pan školník připevnil
krmítko na školní zahradě, vydali
jsme se ptáčky nakrmit.
Ptáčkům můžeme sypat do krmítka
ovesné vločky, strouhanou housku
(ne slanou), strouhanou mrkev, sádlo
nebo lůj. Ptáčci mají rádi také
jakékoliv semínka (slunečnice, mák,
proso a taky nadrcená jádra
vlašských ořechů a lískových oříšků).
V přírodě můžeme nasbírat různé
plody a bobule, např. jeřabiny, černý
rybíz nebo hloh.
Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami,
slanou, kořeněnou nebo uzenou
potravou.
Poučení pro děti – nevhodným
krmením můžeme ptáčkům ublížit.
MŠ třída Sluníček
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VII. ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 4. února 2017 se v hale
kultury a sportu v Březové už
posedmé vesele plesalo na školním
plese.
Je sice pravda, že podobných akcí je
všude kolem nás mnoho, ale přesto si
myslím, že ten školní březovský je
přece jen trochu jiný. Především tím,
že ho pořádáme společně se žáky a
zaměstnanci školy.
Školní ples byl opět pojat jako
dlouhodobější školní projekt, v němž
důležité místo měli všichni žáci
promyšleně vedení a usměrňovaní
svými vyučujícími v jednotlivých
předmětech.

Deváťáci a osmáci navrhli plakátky,
pozvánky, v rámci mediální výchovy si
připravili oslovení občanů, které také
osobně v Březové navštívili. Žáci
pomáhali při přípravě výzdoby.
Moderování se ujali nejstarší žáci.
Předskokany byli žáci druhého až
sedmého ročníku se svým nápaditým
vystoupením, ve kterém propojili
tanec s bubnováním na velkých
míčích.
Polonézu a valčík nacvičili žáci
druhého stupně. Třetím tancem bylo
překvapení deváťáků ve stylu tanců
třicátých a čtyřicátých let 20. století.
Jednotlivá vystoupení tanečníků
nápaditě oživil světelnými efekty pan
Robert Provodovský.

Školní ples na Březové láká každým
rokem více návštěvníků. Letos to bylo
téměř 400 spokojených návštěvníků
(přibližně 40% obyvatel obce), pro
které byla připravena bohatá tombola
s více než třemi sty cenami.
Mezi spokojenými tanečníky bylo i
dvacet individuálně vzdělávaných
žáků naší školy z Jablonce.
Nálada na plese byla uvolněná,
všichni přítomní se skvěle bavili a do
tance jim hráli DH Březovjané a také
Úžasná dvojka ze Strání.
Mgr. Alena Urbancová
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Konečně pořádná zima.
Letošní zima byla po několika letech
pořádně mrazivá a napadlo i dost
sněhu.
Žáci druhého ročníku toho náležitě
využili. Nejen, že si postavili
pořádného sněhuláka za halou, ale
také zvládli zajímavou papírovou
variantu – půleného sněhuláka.
A že se jim povedli!
Mgr. Robert Goldmann

Zdraví na prvním místě
S dětmi v první třídě je radost
pracovat!
Pomalu se společně pouštíme do čtení
prvních knih, počítání je pro všechny
zjevně hračka a v tělesné výchově se
vyřádí i ten nejklidnější žák.
V prvouce jsme se mimo jiné bavili o
lidském těle.
Všichni samozřejmě poznají základní
části těla, ale také ví, jak důležitá je
hygiena a správné stravování.
Znát nezdravé a zdravé potraviny je
jedna věc, ale vytvořit si zdravý a
nezdravý talíř, to je věc druhá.
A tak se prvňáci pustili do tvoření
talířů, čímž si znovu zopakovali, co
bychom jíst měli a co je naopak
z jídelníčku dobré vypustit.
Teď už jen zbývá ověřit si teorii v praxi
a dodat našemu tělu pořádnou dávku
zdraví prospěšných potravin.
Mgr. Tereza Homolová

Fašanku, fašanku,
už je ťa namále….
Dne 27. února 2017 se uskutečnil
tradiční školní fašank.
Všechny děti mateřské a základní
školy se s nadšením zúčastnily. Masek
byla plná hala. Tančilo se na parketu,
soutěžilo se a nakonec proběhlo
vyhlášení nejlepších masek.
Celý program moderovala Mgr.
Pavlína Majerová.
Školní fašank zpestřili žáci 1. stupně
pod vedením Pavly Ševčíkové a Mgr.
Terezy Homolové zpěvem, recitací a
šavlovým tancem. Pochovávání basy
zorganizovali žáci 8. a 9. ročníku s
pomocí Mgr. Ivany Tálské.
Všem se fašank líbil a masky byly
krásné. Už se těšíme na další.
Pavla Ševčíková
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Babulky

Letošní rok jsme zahájili vystoupením v dědině pod
kostelem na Fašanku.

Skončil rok 2016 a pomalu se chystáme přivítat jaro.
Minulý rok byl pro naše seniorky plný zážitků a příjemných
setkání. V červnu jsme absolvovaly zájezd na koupání v
termálech Dunajská Streda. Počasí jako vždy vyšlo na
jedničku, tak jsme nachytaly i trochu bronzu a užily si vody
dosyta.
Další zážitkový výlet plánujeme na jaře na jižní Moravu.
Pokud se podaří, chtěly bychom zažít plavbu lodí po
M o r a v ě .
Měsíc září byl
mimořádně
bohatý na
akce. Hned
na začátku
měsíce jsme
se zúčastnily
Slovácké
jaternice v
Trenčanských
Bohuslavicích
a
n a š e
vdolečky šly
na dračku. Slavnosti vína v Uherském Hradišti jsme si opět
užily, příjemná atmosféra, jen horko bylo úmorné. S létem
jsme se rozloučily společně s našimi přáteli z Bošáce
setkáním na domečku. Připravily jsme pro ně pohoštění a
protože jich přijelo víc než vloni a počasí nedovolilo
posezení venku, tak jsme to musely zvládnout pod jednou
střechou. Na oplátku nás pozvali na mikulášskou besídku
do kulturního domu v Nové Bošáci. V říjnu jsme byli na
bazénu v Luhačovicích, poté jsme se stavily na dobrou
večeři.

Ženský sbor zatančil část pásma „Čaganových“ a zazpíval
krásné písně z Březové, z okolí Uherského Hradiště i
z moravskoslezského pomezí.
Stejně jako každý rok se také podávala výborná zabijačka,
na které jsme si všichni pochutnali. Obzvláště si pak naše
děvčata pochutnala na klobáskách a slanině, které jsme
dostaly od pana senátora Valenty. Večer jsme si pak
zatančili a zahráli na base, která se konala v hale.
Z dalších akcí, které nás letos pravděpodobně čekají,
bychom chtěli zmínit vystoupení v Uherském Brodě, dále
pak již tradičně zapalování hodů na Březové v červenci a
také nezapomeneme ani na hody v Bošáci.
FS Dúbrava

Život přináší i smutné události. 12. listopadu nás opustila
Marie Malíčková. Byla skromná a vždycky dobře naladěná.
Maruško, bude nám chybět Tvůj laskavý úsměv a Tvoje
záživné vyprávění. Vzpomínáme.
Před vánocemi jsme se setkaly s našimi mladými z Dúbravy
na domečku a společně se těšily na vánoce zpěvem koled a
příjemným posezením. Jako tradičně jsme vítaly Nový tok
u zapálené vatry přípitkem a vzájemnými gratulacemi.
Máme za sebou i fašankové veselí. Letos jsme nabídly
domácím i hostům koblihy a milosti. Byla to vítaná změna.
Večer jsme se zúčastnily zábavy s pochováváním basy.
Scénky byly velmi vydařené a užily jsme si tance skoro do
rána. Je to důkaz toho, že i v tomto věku chutná život.
Těšíme se na další aktivity doby příští.
AB
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Kopretina z.s.
Pomalu se otevírají vrátka ke krásným teplým jarním
dnům, které budou plné radostí z rozkvétající přírody, ale
také starostí se zahrádkami, …
K tomu všemu je již jen krůček, ale my zůstaneme
v zimních radovánkách a připomeneme aktivity našeho
spolku.
4. prosince 2016 naši hrozivě vyhlížející pekelníci
společně s Mikulášem a anděly vykročili po cestách
březovských uliček. Zde sice o den dříve, ale snad pečlivě
překontrolovaly menší i větší hříšné dušičky dětí.
Samozřejmě všechny děti slíbily nápravu a vykoupily se
říkankou, modlitbičkou či písničkou. Sladká odměna je
opět neminula.
25. prosince 2016 proběhlo koledování s příběhem
Anička z Kopanic. Dlouhé přípravy nás stály hodně času
(měli jsme vánoční náladu již od října) a příběh Aničky při
zkouškách neustále dojímal téměř každého. Odměnou
nám o Vánocích bylo milé setkání se známými a přáteli, ale
také velký zájem veřejnosti. Po koledování se někteří
ohřáli u „svařáku“, ale zůstalo ho tolik, že jsme jej
rozdávali ještě následující den, po mši. Velké poděkování
patří všem účinkujícím i rodičům dětí, kteří je pečlivě
připravili. Další poděkování náleží také panu p. Pavlu
Vágnerovi, který nám ve všem ochotně vyšel vstříc.
V průběhu roku nás opět čekají různá vystoupení a akce
mimo obec, ale rádi bychom i zde dětem připravili nějaké
radovánky v podobě velikonočního malování kraslic,
letního promítání v přírodě a stanování. K 15. výročí od
založení KOPRETINY bychom rádi pořádaly odpolední hry
pro děti a večerní diskotéku pro dospělé ve stylu 70 – 80.
let. Vše bude včas upřesněno na www.oskopretina.cz a
facebooku.
Všem přeji klidné, radostné a spokojené prožití jarních
dnů
Veronika Provodovská, členka spolku
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TJ Sokol Březová
Fotbalová soutěž startuje v neděli 2.
dubna: Na Zelničky přijedou Sušice
Zimní fotbalová přestávka se uchyluje ke
svému konci a fotbalový fanoušek již
netrpělivě vyhlíží start jarních odvet.
Fotbalové soutěže zvedají svoji oponu!
Vyšší soutěže začaly již na začátku března,
ovšem ta, ve které hraje A-tým TJB –
Okresní přebor – začíná až 2. dubna!
V prvním jarním zápase bude A-mužstvo
hostit silné Sušice a hned ve druhém kole
bude zajíždět do Šumic, které se netají
cílem postoupit do I. B třídy skupiny C. „Na
podzim byly úspěšnější Šumice a proto jim
máme co vracet. Pokud bychom tam
prohráli, je o prvním místě rozhodnuto. Do
Šumic si jedeme pro tři body a chceme se
ještě poprat o první místo“, nastiňuje jarní
cíle místopředseda klubu Uher.
První jarní derby čeká TJB ve třetím kole,
kdy bude hostit Slavkov. Další v pátém
kole, kdy přijede na Březovské Zelničky
Bánov. „Zvlášť Bánovu máme co vracet,
podzimní porážku mám ještě v živé
paměti“, rozpomíná své vzpomínky
místopředseda. „Tento zápas chceme také
vyhrát!“

Pohyb hráčů v týmu – příchody,
odchody
TJ Sokol Březová nezaznamenal žádný
pohyb hráčů. Do jarních odvet nastoupí
s hráči, které měl k dispozici v podzimní
části.
Trenérské rošády: Kalinu střídá
Jurásek, Horňáka zase Přibyl
Vedení TJB nemělo v zimě klidné spaní.
Místo toho, aby se mužstvo mohlo
připravovalo na jarní část sezony, muselo
hledat náhrady za trenérské posty.
Trenérské rošády nastaly u A-týmu a
mládeže TJB!
Trenér Kalina oznámil bezprostředně po
posledním utkání v Uherském Ostrohu, že
na lavičce končí. Už podzimní část vedl nad
rámec svých plánů, svoji činnost chtěl
ukončit už po sezoně 2015/16, kdy
mužstvo dovedl do vytouženého
Okresního přeboru. Za jeho práci pro tým
mu celé vedení a hráči TJB děkují!

Pikantní příchuť bude mít zápas v Dolním
Němči s místní zálohou, kde nastoupí na
trenérském postu proti svým trenér
Jurásek. „Trénoval jsem A-tým a spoustu
těch kluků znám. Přátelství ale půjde na
devadesát minut stranou, my tam jedeme
zvítězit“, vyhlíží zápas v nadcházející
sezoně trenér Jurásek.

Novým trenérem A-týmu se stal David
Jurásek z Dolního Němčí. Jeho trenérská
historie je velmi bohatá – trénoval 1. FC
Slovácko, FK Dolní Němčí nebo TJ Vlčnov.
Vedení TJB si od něj slibuje nový impuls,
který týmu může dát. Za hlavní úkol pak
udržení týmu na špici Okresního přeboru a
poprat se o nejvyšší příčky! Vedení TJB mu
přeje, ať se mu to daří a ještě více
pozvedne fotbalovou úroveň v naší obci!
První ostrý zápas čeká nového trenéra
Juráska v neděli 2. dubna od 15:00 a Vy
můžete být u toho!

V jarních odvetách se opět rozjede
maratón zápasů a hlavně útok na přední
pozice! Po loňském postupu do Okresního
přeboru skončil A-tým TJB po podzimní
části na 5. místě se ztrátou 9. – ti bodů na
první Šumice. Na druhý Uherský Ostroh
ztrácí TJB jen bod. Cíl je proto jasný:
Poprat se o čelo tabulky a hrát pěkný fotbal
pro fanoušky!

Další „rošáda“ nastala i u mládeže TJB.
Doposud vedli mládež Josef Křeháček a
Vratislav Horňák. „Nový trenér Miroslav
Přibyl povede tréninky mládeže,
z časových důvodů jsem to již nestíhal.
Zápasy budeme koučovat všichni tři
společně“, rozplétá nové úlohy před
sezonou Horňák. Za „rošádu“ lze tedy
označit jen trénování mládeže.

„Na zápase budeme všichni přítomní“,
uzavírá Horňák. Vedoucí mládeže i nadále
zůstává Josef Křeháček, na trenérských
postech Vratislav Horňák a nově Miroslav
Přibyl. Novému trenérovi Přibylovi, který
mj. trénoval Dubňany, přeje vedení TJB
pevné nervy a hodně fotbalových úspěchů
v jarní části!

Zimní příprava
Zimní příprava probíhá pod taktovkou
nově zvoleného trenéra Juráska, který
přinesl do týmu nové tréninkové metody a
nový herní styl, který hráče musí naučit.
Nový herní styl si již mohl vyzkoušet na
přípravných zápasech, které A-tým
odehrál.
Přípravné utkání na sezonu – A-tým:
UT Štítná nad Vláří: Štítná nad Vláří vs. TJB
3:3, UT Nové Mesto nad Váhom: Nová Ves
nad Váhom vs. TJB 9:3, UT Kunovice: TJB
vs. Suchá Loz 11:0, Stadion Zelničky: TJB
vs. Strání B 3:3, UT Lapač UB: TJB vs.
Boršice u Blat. 9:4
Přípravné utkání na sezonu –
přípravka:
Halový turnaj-Březová:
Zrcadlo výsledků: TJB - Hradčovice 4:8, St.Hrozenkov 10:6, -Bošáca 7:5,
Hradčovice – Bošáca 2:4, -St.Hrozenkov
12:3, Bošáca-St.Hrozenkov 12:1.
Konečná tabulka: 1. Hradčovice, 2.
Bošáca, 3. Březová, 4. St.Hrozenkov.
foto: Soňa Kubišová

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ A-TÝMU TJ BŘEZOVÁ
JARNÍ ČÁST SEZONY 2016/17
(Rozpis žáků a přípravky naleznete na webu TJ Březová.)

foto: Soňa Kubišová
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Utkání
TJB vs. Sušice
Šumice vs. TJB
TJB vs. Slavkov
Topolná vs. TJB
TJB vs. Bánov
Kněžpole vs. TJB
TJB vs. Jalubí
TJB vs. Záhorovice
Dolní Němčí B vs. TJB
Hluk B vs. TJB
TJB vs. Havřice
Bílovice vs. TJB
TJB vs. Jarošov

Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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