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jelikož se Vám letos dostává do rukou první zpravodaj, dovolte mi, abych Vám nejdříve popřál do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. 

Pokud zrekapitulujeme loňský rok, 
tak jsme dostavěli vodojem, novou 
cestu kolem potoka, opravili povrch 
na několika místních komunikacích, 
vybudova l i  nové  au tobusové 
zastávky, zrekonstruovali ordinace 
lékaře, zdravotní sestry a čekárny. 
Dále jsme pořídili nové osobní vozidlo 
OPEL ZAFIRA a do lesa novou LADU 
NIVU 4x4. 

Ješ tě  v  tomto  z imn ím obdob í 
zrekonstruujeme všechny staré 
lavičky, venkovní posezení, dřevěnou 
lávku přes potok, ordinaci dětské 
lékařky a kadeřnictví. 

Dále stojí za zmínku výše přijatých 
dotací v roce 2017. Na zaměstnanost 
z MPSV ČR na veřejně prospěšné 
práce jsme získali 489.969,- Kč, na 
údržbu lesa jsme ze Zlínského kraje 
získali 233.453,- Kč, na lesní cestu 
„Hrábníky“ jsme z SZIF získali částku 
4.771.635,- Kč a na nový vodojem a 
jímací zářez jsme ze SFŽP získali 
částku 4.006.149,- Kč. Přes veškeré 
investice jsme skončili k 31. 12. 2017 
se stavem na našich účtech ve výši 
15.849.379,- Kč.

A co chystáme na rok 2018? 
Výstavbu další cesty „Misárky“, 
přístavbu základní školy, pořízení 
nového traktoru, opravy komunikací a 
chodníku. Na tyto aktivity máme 
příslib z dotačních titulů ve výši cca 
8.500.000,- Kč. V oblasti kultury se 
nám podařilo získat z programu 
Evropa pro občany přímo z Belgie 
25.000 euro na takzvaný Evropský 
piknik, který se bude konat letos v září 
na březovské hody, kde by nás měli 
navštívit představitelé 18 měst a obcí 
z 10 zemí Evropské unie.

Na závěr mi dovolte popřát všem 
ženám k svátku mezinárodního dne 
žen a také všem Josefům.

Josef Trecha, starosta obce
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Obecní úřad

Poplatky za odpad, psy 
a platby za vodné, stočné

Poplatek za odpad: 
za každou fyzickou osobu činí 
450,- Kč/rok/osoba

splatnost je do 30. 11. 2018

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

Vodné: 
činí 11,- Kč/m3 + 15 % DPH

Stočné: 
za každou fyzickou osobu poplatek 
činí 117 Kč/rok/osoba + DPH

splatnost je do 30. 11. 2018

Občané jsou povinni přinést na 
obecní úřad stav vodoměru, 
nebo ho nahlásit telefonicky, 

emailem a tyto poplatky uhradit 
do daného termínu.

Evidence obyvatel za rok 
2017

úmrtí: 9 občanů
narození: 9 občanů
odstěhovalo se: 10 občanů
přihlásilo se: 14 občanů
uzavřeno sňatků:
4 v Březové, 1 na Lopeníku

DOVOZ NA
OBJEDNÁVKU

Německo, Rakousko:
(Rewe, Kaufland, Merkur, Spar)

drogerie, prací prášky

Nepravidelně, 
cca 1x za 2 měsíce

Info o termínech mailem, 
přihláška na info@jiroutjiri.cz

Dovoz do domu (Březová, Lopeník)
Jiří Jirout, Březová 383, 723 376 099

inzerce
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Obecní úřad

Vítání občánků 2017

V sobotu 9. 12. 2017 přivítala paní 
mís tostarostka Ing.  Svět lana 
Moravčíková v obřadní místnosti 
obecního úřadu Březová naše nově 
narozené občánky do naší obce:

Jakub Adámek
Marie Hanáková
Štěpán Janiga
Tobiáš Beníček
Klára Bačová
Jakub Šimek

David Ostrožík
Vít Vaculík

David Jakšík

Za kulturní program během vítání pod 
vedením Mgr. Pavlíny Majerové, děkujeme 
dětem ze základní školy Březová.
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Farní úřad

SLOVO KNĚZE -
LIDOVÉ MISIE v Březové

Drazí obyvatelé Březové a Lopeníka, 
bratři a sestry! 

Předpokládám, že se k vám již dostala 
zpráva o tom, že se ve vaší farnosti 
uskuteční Vincentinské Lidové Misie. 
Probíhat budou od 16. 3. do 25. 3. 
2018. 
Není známo, kdy ve vaší farnosti už 
lidové misie probíhali a tak si asi 
kladete otázku, co jsou to lidové 
misie? Slova jako „misie“ nebo 
„misionář“ nejčastěji spojujeme 
s představou nějakého kmene v 
Africe, jehož lidé neumí ani číst, ani 
psát a tak přicházejí misionáři, aby 
pozvedli jejich životní úroveň. 

To by byl ovšem jenom povrchní 
pohled. Slovo misie pochází z latiny a 
znamená poslání. Teda přinést 
někomu o něčem zvěst. Hlavním 
posláním křesťanských misionářů je 
přinést správu o Ježíši Kristu. 

Otázka, která se nám nabízí, zní: 
„Potřebujeme ještě my lidé 21. 
století, lidé, kteří létáme do vesmíru 
poslouchat o Kristu i o Bohu?“ I když 
je pravdou, že člověk se posunul o 
hodně vpřed, přece jenom zůstal 
člověkem. Jsou věci, které nám 
pomáhají vzlétnou k oblakům a jsou 
věci, které nás nutí kapitulovat a říct 
si, sám si nepomůžu. 

Hodně krát si lidé kladou otázky: když 
je Ježíš Bohem, tak proč neodstranil 
války, hlad, utrpení či smrt? No pokud 
otevřeme evangelium (zprávu o Ježíši 
Kristu) tak zjistíme, že Ježíš tohle 
nikdy neslíbil. 

D Ě K A N Á T N Í  S E T K Á N Í 
MLÁDEŽE (PODĚS)

V sobotu 24. března před Květnou 
nedělí proběhnou v naší olomoucké 
arc id iecéz i  děkanátn í  setkání 
m l á d e ž e ,  t e d y  i  v  n a š e m 
uherskobrodském děkanátu. 

Světový den mládeže na Květnou 
neděli vyhlásil již dříve dnes už sv. 
papež Jan Pavel II. a tato tradice stále 
pokračuje. V naší arcidiecézi bývá 
zvykem, když je celosvětové setkání 
mládeže s papežem daleko na jiném 
kontinentu konat většinou celostátní 
setkání (loni v Olomouci), také bývá 
arcidiecézní setkání a letos v menším 
děkanátní setkání, aby se více 
seznámila mládež našeho děkanátu. 

Každé takové setkání má své motto, 
které vybírá papež a o kterém se tam 
uvažuje - letos: "Neboj se, Maria, 
neboť jsi nalezla milost u Boha". 
Program bývá různý: nás čeká 
katecheze na dané téma, přednášky 
na různá témata, co mládež zajímá, 
soutěže, nějaká zábava, workshopy, 
křížová cesta (například ulicemi 
města), mše sv., bude také příležitost 
k svátosti smíření, apod. 

Naši biskupové se snaží navštívit tato 
setkání. K nám letos přijede P. Petr 
Bulvas, biskupský delegát pro 
pastorac i  a  také mis ionář i  ( i 
bohoslovci) - vincentini z Loštic, kteří 
budou zrovna konat Lidové misie v 
Březové. 
Je to důležité, aby se mladí scházeli a 
něco pěkného i duchovního prožili. 

Proto, jsi-li mladý-á od 13 let do 30 
let, přijeď v sobotu 24. března do 
Uherského Brodu na toto setkání od 
9,00 hodin na faru! 
Program bude na více místech. 
Nebudeš litovat! A přitáhni či přivez i 
někoho dalšího z tvých známých! 

Zvou animátoři a P. Pavel Vágner, 
kaplan pro mládež

On přinesl do tohoto našeho světa 
plného nenávisti a beznaděje jistotu, 
že člověk je něco víc. Jistotu, která 
mluví o tom, že život po smrti existuje 
a je jenom na Tobě, jestli se pro ten 
život rozhodneš nebo ne. 
On říká, že ti co v něho uvěří, se 
nemus í  bát ,  p ro tože  i  v  těch 
nejtěžších chvílích života nebudou 
osamoceni – On bude s nimi! 

A poukázal na spoustu dalších věcí i 
na to, že lidské srdce touží být 
naplněné, ale tím materiálním, 
kterým se naplňuje, nikdy nedojde 
k uspokojení. 

Drazí bratři a sestry, Ježíšovo 
poselství není jenom o tom, co se 
musí, je to poselství o tom, že člověk 
Bohu není lhostejný. Celá Bible mluví 
právě o tom, že Bůh člověka hledá. 

A dovol, abych Ti řekl, že hledá i 
Tebe!!! Ne proto, aby ses ho víc bál 
než doposud, ale proto, abys svůj 
život mohl obohatit o jeden úžasný 
vztah, který Ti může dát naději i v Tvé 
beznaději. 

I Tobě chce dát možnost druhé šance 
v životě, abys mohl odložit to co tě 
tíží. Chce Ti dát milost odpuštění. 

Drazí bratři a sestry, srdečně Vás zvu 
abychom společně prožili čas lidových 
misií ve vaší farnosti, aby to byl čas, 
který opravdu obohatí naše životy. 

Těšíme se na Vás! 

P. Ján Jakubovič CM a P. Pavol Kavec CM

Pozn.: Program Lidových misií dostanete (dostali 
jste) každý do schránky.
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Jasně to pověděl svým učedníkům v 
závěrečných dnech života na zemi: 
"Zase přijdu a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli tam, kde jsem já" (Jan 
14,3). 
Apoštol Jan v poslední knize to 
popisuje slovy: "Spatřil jsem veliký 
zástup, který by nikdo nemohl sečíst, 
ze všech národů a pokolení a lidí i 
jazyků, jak stojí před trůnem a před 
Beránkem. 

V rukou měli palmové ratolesti a 
hlasitě volali: "Spasení náleží našemu 
Bohu ,  j e n ž  s ed í  n a  t r ůnu  a 
Beránkovi!" Je to totéž, jako když noví 
držitelé cen a vyznamenání při 
"děkovačce" vyjadřují vděčnost tomu, 
kdo za tím jejich vítězstvím stál. 

V našem případě je to Bůh a Beránek! 
To jsou ti, kteří stojí za naším 
vítězstvím! 
A tak se raduj, že nemusíš usilovat o 
pozemská vítězství, která jsou 
nakonec tak nicotná. 

Ježíš ti otevřel cestu k tomu jedinému 
smysluplnému vítězství! Právě o tom 
jsou velikonoce.

Po prožití Lidových misií, postní doby i 
Svatého týdne Vám všem přeji 
radostné a požehnané velikonoce - 
svátky Kristova Zmrtvýchvstání!

P. Pavel Vágner, farář

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

Zelený čtvrtek:
18,00 hod. + bdění v Getsemanské 
zahradě

Velký pátek:
7,30 hod. Modlitba se čtením, ranní 
chvály
17,00 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

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
9,30 hod. (Žehnání pokrmů)

Velikonoční pondělí:
7,30 hod.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Je dokonáno...
"Je dokonáno, Ježíš je vítěz, satan je 
poražen, ježíš zlomil smrti moc. Ježíš 
je Pán, ó haleluja, Ježíš je Král, 
kraluje na věky.”

Tuto píseň často zpíváme s velkým 
nadšením a hlubokou vděčností... 
Ko l i k  že  to  by lo  bo jů ,  k te ré 
zaznamenala celá lidská historie ve 
svých dějinách. A vždycky šlo o 
jedno: kdo zvítězí, kdo bude lepší než 
protivník, kdo porazí soupeře, kdo 
porazí nepřátele a usadí se na 
opravdovém či pomyslném trůnu. 

Ježíšův boj, Ježíšovo vítězství má 
naprosto jiný charakter. Je naprosto 
výjimečné. 

Ježíš nebojoval proti nikomu z lidí, ale 
právě naopak. Bojoval za nás, bojoval 
pro nás. 
Bojoval proti našemu společnému 
nepříteli. A porazil jej! 

Zlomil moc ďábla, hříchu, smrti i 
pekla. A na pomyslný trůn, určený pro 
vítěze se zlatou medailí na krku, zve 
všechny nás. Nechce, abychom 
skončili na druhém, třetím či dalším 
místě... 



Obec Březová ZPRAVODAJ

6

2018, č.1, březen

Školy Březová

Okno do světa

S páťáky jsme vyrobili Okno do světa, 
se kterým jsme se zúčastnili soutěže 
„Tvořivá textilní dílna“ pořádanou 
nadací Sova ve spolupráci s TextilEco 
a. s.
Ačkoliv jsme získali pouze cenu za 
účast, zlepšili jsme se v šití a máme 
okno, které nám bude připomínat, jak 
jsme šikovní. Museli jsme ušít spoustu 
srdíček, s kterými nám pomohly 
ochotné  maminky  a  bab ičky. 
Mnohokrát děkujeme. 

Pokud byste si chtěli podobné okno 
vyrobit, podívejte se na přiložený 
odkaz s videonávodem.
https://www.youtube.com/watch?v=
ikudywdCFas

Mgr. Marie Ševčíková

Půjdeme do školy

Jako správní předškoláci, zvládáme 
vždy každou práci. Míchání barviček 
plné překvapení, žlutá s modrou 
v zelenou se změní. Červená se žlutou 
o ranžovou  vy tvoř í  a  modrá  s 
červenou fialovou dotvoří. 
Ze kterých písmen se naše jméno 
skládá? Například hláska „A“ - to mají 
jména ráda. Tam, kde přechod – 
zebra bývá, chodec tudy vždy 
chodívá. 

A když na semaforu červený panáček 
svítí, musíš se zastavit, dál již nesmíš 
jíti!Zelený panáček říká zas, můžeš jít 
dál, už je čas. Jak přecházet silnici to 
již všichni víme, než silnici přejdeme, 
vždy se rozhlížíme. Geometrické 
tvary to je věc, co vše z nich lze 
vytvořit, zkoušíme si přec. Názorné 
obrázky máme, čísla do deseti známe. 
Připraveni budeme, až do školy 
půjdeme.

Mateřská škola - Marie Pomykalová
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Angličtina u čtvrťáků

V hodině AJ jsme se učili přídavná 
jména a příslovce. Povídali si o svých 
náladách a pocitech, které se mohou 
během dne vícekrát pozměnit podle 
toho, jak se cítíme. Zda jsme smutní, 
nešťastní, vyplašení, vystresovaní, 
nemocní, či veselí, šťastní, v pohodě, 
v klidu nebo třeba zamilovaní. 

Řekli jsme si, že prvotním jevem, kdy 
na člověku poznáte, jak se zrovna cítí, 
je jeho výraz nebo grimasa v obličeji. 
Proto si čtvrťáci vybrali názvy nálad, 
pře lož i l i  z  českého jazyka do 
anglického a každý přimaloval 
k pocitu „smile“. Poté jsme si své 
výtvory vystavili a zvěčnili se na 
fotech.

Mgr. Kristýna Miklánková

Prosba ptáčka

Ptáček volá: 
„Vítku, Lidko, sypte drobky na 
krmítko. 
Čím víc dáte zrníček, tím víc bude 
písniček! 
Kdo se o mne nepostará, bez písniček 
bude zjara.“

Mateřská škola – Barbora Jurásková

Fyzikální experiment

Hodina fyziky týdně je ukrutně málo. 
To ví každý. 
Přesto však jsme si v osmé třídě 
dovolili komfort a část výuky byla 
věnována experimentu.
Fyzikálních metod jsme použili hned 
několik: pozorování, měření a právě 
onen experiment. 
Vše bylo „okořeněno“ trochou 
matematiky a krasopisu. Výpočet 
času, za nějž se v erární konvici 
ohřeje voda na bod varu, zvládli 
téměř všichni. Mnozí spočítali, kolik 
tato „legrace“ stála korun.
Zjistit, do jakého patra dopraví výtah 
člověka při odběru stejného množství 
energie, dokázal pouze jeden. 
Výpočet byl správný, výsledek byl 
však tak překvapivý, že tomu autor 
zpočátku nevěřil. 
Úspěšné žáky je třeba odměnit: 
Martin dostal jedničku a jako bonus 
šálek a v něm jasmínový čaj z čerstvě 
uvařené vody.

Mgr. Petr Zvardoň
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Školy Březová

VIII. ŠKOLNÍ PLES

V sobotu 3. února 2018 se v 
březovské hale kultury a sportu 
uskutečnil už osmý školní ples, 
tentokrát už jako školní ples tří 
březovských škol - lycea, základní 
školy i mateřské školy.

Tradicí je taneční vystoupení žáků 
prvního stupně, slavnostní polonéza 
sedmáků, osmáků a deváťáků a ještě 
předpůlnoční taneční překvapení 
osmáků a deváťáků.

Skvělou atmosféru vytvořilo téměř 
čtyři sta účastníků díky výbornému DJ 
Josephovi  a CM Pajtáš,  svěží 
cimbálovce, jejíž radost ze hry a 
energie je až dechberoucí.

V tombole bylo třista čtyřicet čtyři 
hodnotných cen; bohatá nabídka 
občerstvení (např. kančí guláš, 
bramboráčky s náplní aj.).

PaedDr. Ludvík Zimčík
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Fotbalová soutěž startuje 
poslední víkend v březnu, 
o týden dřív sehraje A-tým 
pohárové utkání v Jankovicích

Zimní fotbalová přestávka se uchyluje 
ke svému konci a fotbalový fanoušek 
již netrpělivě vyhlíží start jarních 
odvet. Jarní část fotbalových soutěží 
zvedá svou oponu! Vyšší soutěže 
začaly již na začátku března, ovšem 
ta, ve které hraje A-tým TJB – Okresní 
přebor – začíná až 25. března. 

V prvních dvou utkání bude A-
mužstvo zajíždět na hřiště soupeřů. 
V prvním do Vlčnova a ve druhém do 
Bánova. 
„Na podzim jsme byli úspěšnější my. 
Jak Vlčnov, tak i Bánov jsme porazili. 
Pokud chceme mít poklidné jaro a 
nehrát o záchranu, musíme přivézt 
nějaký bod,“ vyhlíží začátek sezony 
místopředseda klubu Uher.

První jarní derby čeká TJB ve druhém 
kole, kdy zajíždí do Bánova. Druhé 
derby čeká Ka l inův výběr  až 
v posledním kole, kde na Zelničky 
přijede Slavkov. „Zvlášť Slavkovu 
máme co vracet, podzimní porážku 
mám ještě v živé paměti. Tento zápas 
chceme vyhrát!“ rozpomíná své 
vzpomínky místopředseda.

Cíle TJB pro jarní část sezony 2017/18 
jsou dva: postoupit do f inále 
okresního poháru a umístění v horní 
polovině tabulky. 
„Vím, že jsme si dali dost těžké cíle, 
a le  týmu věř ím,  že  to  může 
vybojovat. Motivací v poháru OFS je 
zahrání si na městském stadionu 
v  U h e r s k é m  H r a d i š t i , “  t v r d í 
místopředseda klubu. 

TJ Sokol Březová

Zimní příprava

Zimní příprava probíhá pod taktovkou 
staronového trenéra Kaliny. Příprava 
začala 21. ledna a probíhala vždy 
každý víkend. Po trénincích přišel 
první přípravný zápas, který odehrál 
A-tým v rámci zimního turnaje 
v Uherském Brodě s týmem Vlčnova, 
který porazil vysoko 5:1!

Přípravná utkání na sezonu
A-tým:
Zimní turnaj Uherský Brod – Lapač: 
TJB – Vlčnov 5:1, TJB – Nezdenice 
7:2, TJB – Zlín-Louky, TJB – Slavkov 
(obě utkání hrána po uzávěrce)

Slovo místopředsedy klubu

Bohužel nastal velmi nepopulární 
trend okolních týmů platit hráčům 
nesmyslné peníze a někteří naši hráči 
se toho chytli. Díky za to, že se najdou 
a našli takoví hráči (např. z Nivnice), 
kteří u nás hrají zadarmo. Kdyby 
těchto hráčů nebylo, fotbal v Březové 
by zanikl. Pokud by měl kdokoliv 
zájem o fotbal, může si přijít kdykoliv 
zatrénovat s A-týmem. 

Trenér Přibyl k mládeži

S výsledky naší mládeže jsem 
maximálně spokojený. Podzimní část 
se povedla žákům i přípravce. 

Pozvánka na čtvrt f inále 
poháru OFS UH:

Jankovice vs. TJB, neděle 18. března 
ve 14,30 hodin.

Pohyb hráčů v týmu 
– příchody, odchody:

TJ Sokol Březová opouští Pavel Čaňo 
ml., který se vrací do mateřského 
klubu FC Strání. Za jeho služby mu 
děkujeme.
Vzhledem k tomu, že místní hráči 
nemají o fotbal zájem, musí vedení 
hledat náhrady v jiných klubech. 
Momentálně jsou v jednání dva noví 
hráči.
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TJ Sokol Březová

Den Datum Čas Zápas

Ne 18.3. 15:00 Jankovice vs. TJB / čtvrtfinále poháru OFS

Ne 25.3. 15:00 Vlčnov vs. TJB

Ne 1.4. 15:30 Bánov vs. TJB

Ne 8.4. 15:00 TJB vs. Hluk B

So 14.4. 16:00 O.N.Ves vs. TJB

Ne 22.4. 15:00 TJB vs. Kněžpole

Ne 29.4. 16:30 Polešovice vs. TJB

Út 1.5. 16:30 semifinále poháru OFS

Ne 6.5. 15:00 TJB vs. Topolná

Ne 13.5. 16:30 Prakšice vs. TJB

Ne 20.5. 15:00 TJB vs. Nezdenice

Pá 25.5. 18:00 finále poháru OFS

Ne 27.5. 16:30 Jarošov vs. TJB

Ne 3.6. 15:00 TJB vs. Uh. Ostroh

Ne 10.6. 16:30 Bílovice vs. TJB

Ne 17.6. 15:00 TJB vs. Slavkov

Babulky

Čas ukrojil z nového roku už dva 
měsíce, ale já se musím vrátit ještě do 
minulého roku. 
Den před štědrým dnem se konal v 
našem kostele vánoční koncert 
Mistříňanky. Kromě krásného zážitku 
z hudby, musím vyzvednout i 
nostalgický slovní doprovod paní 
Růženy Dobešové. Byl to skvělý 
začátek vánočních svátků. 
Z a  t e n t o  n á p a d  a  h l a v n ě 
zorganizování této akce patř í 
pochvala a velký dík panu Miroslavu 
Čaňovi.

I mezi námi staršími je oblíbený školní 
p l e s .  J a k o  v ž d y  b y l  d o b ř e 
zorganizovaný a tombola bohatá. Děti 
byly kouzelné, zvláště ty menší. 
Myslím, že zážitky a výchova i v této 
sféře se jim budou v životě vždycky 
hodit. Naučí se tančit, pohybovat a 
chovat se ve společnosti. A my starší 
jsme v jejich blízkosti pookřáli a dobře 
se na plese pobavili. Držíme jim palce, 
taktéž i učitelům a celému personálu 
školy.

Jako v okolních obcích i u nás se 10. 
února slavily fašanky s tradiční 
obchůzkou po dědině. Počasí bylo 
přívětivé a rej masek, hudba, zpěv a 
výborné zabijačkové speciality 
potěšily domácí i přespolní návštěvy. 
Babulky obohatily tuto pohodu 
koblihami s bílkovou pěnou. Přihlásila 
se pořádná zima, tak jako starší lidé, 
těšíme se na jarní sluníčko. 

Už teď plánujeme, kam se podíváme 
do světa, když se příroda zazelená a 
stromy rozkvetou.

AB

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ A-TÝMU TJ BŘEZOVÁ
JARNÍ ČÁST SEZONY 2017/18

Rozpis žáků a přípravky naleznete na webu TJ Březová.

Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

Ovšem nezahálíme a po celou zimní 
přestávku trénujeme v hale, a to vždy 
jednou týdně. 
Žáci a přípravka trénují odděleně 
z důvodu náročnosti tréninku. 

V zimní přípravě trénujeme formou 
kruhového tréninku, pohyb s míčem, 
orientaci v prostoru, fyzickou kondici, 
ale třeba i něco málo z fotbalové 
teorie. Jsem rád, že se to klukům líbí a 
mají chuť pracovat sami na sobě. Jen 
pro vaši informaci, tréninky můžete 
shlédnout na fb-stránkách TJ 
Březová.

Přípravka sehrála 28. ledna halový 
turnaj ve slovenské Bošáci, kde 
obsadila krásné druhé místo. 

Mimo tento turnaj hrajeme přátelská 
utkání s Bystřicí p/Lop., kde jsme 
zatím lepší a svého soupeře porážíme.
V létě chceme opět jet do Bzence na 
turnaj přípravek. 
Tento turnaj je na vysoké úrovni a 
naši kluci si zde minulý rok vedli velmi 
dobře. Žáci se zúčastní zimního 
halového turnaje v Bánově. Výsledky 
budou zveřejněny na fb-stránkách 
klubu.

Závěrem chci poděkovat vedení TJB a 
obci Březová za jejich podporu, za 
zakoupení tréninkových pomůcek a 
také všem rodičům, kteří své děti 
podporují. Připomínám, že jak 
budeme trénovat venku, budou 
tréninky opět dvakrát týdně.

pokračování ze str.9
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Mnozí čekáme, kdy první sněženky 
ukážou svou krásu a pro mnohé 
přinesou předzvěst radostných 
teplých jarních dnů. Odpočinutá 
příroda se opět probudí k celoročnímu 
potěšení z jejich barev a milovníci 
procházek i zahrádek si přijdou na 
své. 

Také  se  těš íme na  da l š í  rok 
společných aktivit a přinášení radosti 
dětem i dospělým při našich akcích. 
Kromě malování kraslic a různých 
folklorních aktivit bychom rádi opět 
pořádaly retro diskotéku (v červenci) i 
prázdninové večerní promítání se 
stanováním,…

To vše je prozatím v nedaleké 
budoucnosti, ale pojďme nahlédnout 
na naše zimní aktivity:

3. prosince jsme po roční odmlce 
přijali pozvání do nivnické Besedy, 
kde se konalo mikulášské vystoupení. 
Naše CM Šimbolica pro děti hrála 
různé melodie a ty hádaly, k jaké 
pohádce patří. Čertíčci ze Sliveček 
trošku pozlobily malé nezbedy a 
vládce pekel dětem dával výhružným 
vzezřením najevo, jak se mají chovat, 
aby se u něj někdy v budoucnu 
neobjevili.

Kopretina Březová, z.s.



Obec Březová ZPRAVODAJ

12

2018, č.1, březen

Kopretina Březová, z.s.

16. prosince se v Muzeu Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě 
opakoval příběh Aničky z Kopanic, 
který byl na Březové v kostele 
v prosinci 2016. Probíhalo koledování 
a zpěv Sliveček i Šibalic a hrála CM 
Šimbolica. Příběh Aničky a její rodiny 
publikum muzea velmi chytl za srdce, 
a  mnohdy doj ímal  i  samotné 
účinkující. Tímto vystoupením jsme 
příjemně zakončili náš „kopretinový 
rok“.

Publikace Řemeslo jak vyšité, které 
muzeum v říjnu 2017 vydalo za 
podpory několika firem, města 
Uherský Brod a 17 obcí (mezi ně 
patřila i Obec Březová), byla již 
v lednu vyprodaná, ale koncem 
března bude v muzeu možno zakoupit 
2. vydání. Pro milovníky ručních prací 
je zde podrobně znázorněn postup 
vytvoření více než 70 vyšívacích stehů 
a obdivovatelé krojů naleznou, jak se 
l i d é  o b l é k a l i  k e  s v á t e č n í m 
příležitostem koncem 19. až do 
poloviny 20. století a jakými způsoby 
ženy vázaly šátky.

Všem přeji, ať vám jaro přináší 
pohodu a alespoň drobné radosti.

Veronika Provodovská, členka spolku
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Sbor dobrovolných hasičů

Začal nám nový rok a s tím nové 
nápady a povinnosti, které nás 
v letošním roce čekají.

Na podzim jsme přerušili přípravu 
s plnou výbavou hasičského útoku jak 
mladších, tak starších mladých 
hasičů. Přerušením bylo samozřejmě 
počasí. 
Od našeho velkého sponzora jsme 
získali útočiště v místní hale. Zde se 
zaměřujeme nejen na udržení fyzičky, 
ale také probíráme první pomoc a 
metodiku mladého preventivy. 

Preventista je rozdělen do dvou 
skupin, je to Preventista a Preventista 
junior. 
Metodika je zaměřena na znalosti 
př íč in  požáru,  te le fonní  č ís la 
tísňového volání, co spadá do 
požárních závad, základy hoření, 
základní části a údržba komínů, 
topidla, hořlavé látky jak je dělíme a 
skladujeme, jak se chovat při 
mimořádných událostech jako je 
evakuace nebo povodeň, co zahrnuje 
integrovaný záchranný systém, 
základní definice požární ochrany. 

Je to příprava opravdu náročná a 
možná pro naše mladé hasiče někdy i 
unavující. 

Těchto informací je opravdu velmi 
mnoho a věřím, že informace týkající 
jak správně postavit komín, tím 
myslím výšku, opláštění, izolace, kde 
umístit odvod kondenzátu, co je to 
sopouch jsou informace, které jsou 
nezáživné, ale zároveň potřebné, 
jelikož při správném dodržení se tak 
předchází požárům.  

Ukončením této přípravy bude 
p ř e z k o u š e n í  1 0 .  3 .  2 0 1 8 
v Bojkovicích. 
Na toto přezkoušení bude vybráno 
šes t  has i čů ,  k te ř í  se  toho to 
přezkoušení zúčastní.  

Zkouška se skládá z písemného testu 
a praktické zkoušky, která obsahuje u 
mladších 4 otázky a u starších 6 
otázek plus 1 otázka z Preventisty-
junior, odevzdání 2 výkresů „ PO 
očima dětí“ nebo zhotovení plakátu 
nebo nástěnky. 

Při kladném splnění hasiči dostanou 
doklad o splnění zkoušky a odznak 
odbornosti MH. 
Věřím, že naši mladí hasiči toto 
přezkoušení splní na výbornou. 

Ale v toto zimní období se jenom 
nepřipravujeme na zkoušky, ale 
podnik l i  jsme také výšlap na 
rozhlednu u křížku, zúčastnily jsme se 
část i  obchůzky masopustn ího 
průvodu, trénujeme štafetu dvojic a 
opakujeme si základy požárního 
útoku. 

Na jaře budou našim hasičům 
předány průkazy hasičů a také se 
zúčastní prvních závodů. 

Věřím, že jim budete společně se 
mnou držet palce a oni splní nejen 
zkoušky na výbornou, ale jejich 
umístění na závodech bude také 
dobré ne-li výborné. 

Já jim budu držet všechny čtyři palce. 
Jejich vedoucí Lukáš Jurásek.
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Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

S příchodem nového roku nám 
p ř i c h á z í  o b d o b í  p ř e d e v š í m 
z administrativní stránky což pro sbor 
i zásahovou jednotku představuje 
účast členů na výročních schůzích, 
zasedání představitelů sborů, školení 
velitelů, strojníku a v neposlední řadě 
členů zásahové jednotky.  
Toto období se nám už pomalu krátí a 
s příchodem jara se budeme pomalu 
připravovat na soutěžní sezónu. 

V letošním roce máme v plánu 
zúčastnit se okrskové soutěže 
pořádané ve Vlčnově 19. Května 
v e 1 3 : 0 0 ,  n o č n í  s o u t ě ž e 
v Zemianském Podhradí a srazu 
Březových. 
V měsíci červnu jsme pozváni na 
oslavu 110 let od založení sboru 
v Dolním Němčí a v měsíci září taktéž 
k oslavě výročí 110 let ve Slavkově.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
obc i  Březová, všem č lenům i 
nečlenům za účast a pomoc při 
fašankové obchůzce a občanům, kteří 
nás pohostili a podpořili při zachování 
tradice. 
Dále děkujeme všem, kteří se letošní 
rok zúčastnili na pochovávání basy ve 
spolupráci s obcí Březová, Lopeník, FS 
Důbrava.   

SDH Březová
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Hledáme  pracovníka/brigádníka pro obsluhu sklízecí

mlátičky na měsíce červenec - srpen 2018

Požadujeme:

• Řidičský průkaz SK B, C, T

• Zkušenosti s obsluhou 

  zemědělských strojů vítána

Nabízíme zajímavé platové ohodnocení

Pro bližší informace volejte 605 917 907

inzerce

inzerce
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