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Vážení spoluobčané,

2020
č.1, březen

I když se u nás na Březové stále něco děje a 
je toho hodně, o čem psát, přece jen se 
najde věc, která se tomuto každodennímu 
dění vymyká. 
Mám na mysli to, že společným úsilím a 
především talentem jednoho z našich 
občanů se naše obec dostala do povědomí 
mnoha lidí, a to konkrétně díky panu 
Josefu Křeháčkovi („Kali“), který zvítězil v 
celorepublikové anketě: “OSOBNOST 
AMATÉRSKÉHO FOTBALU ROKU 2019“. 

rád bych se zaměřil na dění v naší obci v 
poslední době. 

Dovoluji si tedy mu tímto prostřednictvím, 
jménem svým i  jménem ostatních 
spoluobčanů, pogratulovat k tomuto 
úspěchu a také popřát hodně dalších 
úspěchů, především ve sportovní činnosti 
s naší mládeží. 

Mimo jiné bych chtěl zrekapitulovat 
hospodaření naší obce. Během roku 2019 
jsme získali:
- dotaci na zaměstnanost ve výši 572 681 
Kč

- dotaci na lesy ve výši 319 000 Kč
- dotaci na lesní cestu „Misárky“ ve výši 4 
861 556 Kč

Stav finančních prostředků na našich 
účtech k 31.12.2019 byl 17 825 250 Kč. 

- dotaci na přístavbu školy ve výši 3 382 
256 Kč.

A nakonec jen krátce k započatým 
činnostem. V současné době pracujeme 
na rekonstrukci domku v uličce č.p. 131, 
dále pracujeme na projektové přípravě v 
rámci vybudování parkoviště u školy, 
vybudování nového multifunkčního hřiště 
a další přístavby školy. 

Josef Trecha, starosta obce

K Mezinárodnímu dni žen bych chtěl 
popřát všem ženám a dívkám vše nejlepší.
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Farní úřad

Jako pevný orientační bod Vám přeji pocit 
jistoty, že Vás Bůh miluje, a k tomu také 
zkušenost, že Vás naplňuje a sám ve Vás 
působí, když nezištně chcete a konáte 
dobro, když odpouštíte a dáváte naději, 
když ho necháte milovat skrze Vaše srdce. 

U nás v Březové se vykoledovalo v 9 
skupinách 25.070 (loni 27.222) Kč, v 
Lopeníku letos jenom 2.900 (loni 12.043) 
Kč; celkem za děkanát 1.509.214 Kč. 

Letos slavíme také 400. výročí umučení sv. 
Jana Sarkandera (17.3.1620) na jehož

SLOVO KNĚZE

Při sčítání věřících loni na podzim bylo v 
našem kostele 162 lidí, před 5 lety ještě o 
70 víc. Počty všude klesají, ale nenechme 
se znechutit či odradit! Vydávejme co 
nejlepší svědectví, aby i ti druzí kolem nás 
mohli skrze nás uvěřit a žili krásný, 
naplněný život. 

Do nového roku jsme vstoupili s mnoha 
plány a představami, ale přeci jen jdeme 
do neznáma. 

Drazí farníci! 

Přeji Vám hodně radosti z radosti druhých, 
i  zkušenost,  že radost roste jej ím 
rozdáváním. Radost a pokoj ať upevní i 
Vaše zdraví. A pokud přesto přijdou 
nemoci či těžkosti, přeji dostatek síly k 
jejich překonání či unesení, abyste stále 
rostli a mohli být oporou i pro druhé. 

Děkuji Vám za podporu Tříkrálové sbírky a 
děkuji jménem Charity všem, kteří se na ní 
jakkoliv podíleli. Jen v naší olomoucké 
arcidiecézi koledovalo 5 814 skupinek. 
Dárce ani nespočítáme. 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

Zelený čtvrtek: 

20,00 hod. - Vigilie Vzkříšení 

18,00 hod. + bdění v Getsemanské 
zahradě

9,30 hod. (Žehnání pokrmů)

17,00 hod. - Křížová cesta

Velký pátek:

Velikonoční pondělí:  
7,30 hod.

18,00 hod. - Velkopáteční obřady

7,30 hod. - Modlitba se čtením, ranní 
chvály

Bílá sobota:
7,30 hod. - Modlitba se čtením, ranní 
chvály

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:

10,30-20,00 hod. - Bdění u Božího hrobu

Bůh ho vzkřísil! Potupná smrt na kříži 
nebyla posledním slovem. Velikonoce 
nám dávají dost světla, abychom putovali i 
údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy. 

Ježíš řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě 
následuje, nebude chodit v temnotě, ale 
bude mít světlo života." (Bible, Janovo 
evangelium 8,12) 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. (Bible, 
Janovo evangelium 3,16)

VELIKONOCE NEJSOU POUHÝMI SVÁTKY 
J A R A .  V E L I KO N O C E  Z N A M E N A J Í 
MNOHEM VÍC! 

Velikonoce jsou: LÁSKA - tak Bůh miloval 
svět; SMÍŘENÍ - Bůh je milosrdný; ŽIVOT - 
Ježíš vstal z mrtvých a žije; ODPUŠTĚNÍ - 
všechen hřích je nám odpuštěn; NADĚJE - 
smrt již nemá poslední slovo; OČEKÁVÁNÍ - 
kdo uvěří Ježíši, má život věčný; RADOST - 
nic nás neodloučí od Boží lásky. 

"Pán se rozhodl, že kvůli nám půjde napřed 
naší cestou." (sv. Augustin)

V životě přicházejí situace, ve kterých 
upadáme do beznaděje a zoufalství... 
Přesto každý z nás může stále znovu 
začínat s nadějí. 
Nadějí, kterou nám přináší poselství 
Velikonoc: že Ježíš Kristus žije - vstal z 
mrtvých! 

Požehnané velikonoce po dobře prožité 
postní době přeje a vyprošuje P. Pavel 
Vágner, farář

Sv. Jane Sarkandře - oroduj za nás i za 
všechny kněze! 

Proto se letos konají poutě na místech 
spojených s jeho působením (Olomouc, 
Holešov, Zdounky, Pašovice ...). Můžeme u 
něho objevit horlivost, obětavost a 
věrnost v kněžské službě (např. když měl 
vykloubené ruce - byl natahován na skřipci 
v Olomouci - tak se modlil breviář, jehož 
listy si otáčel jazykem). 

P. Pavel Vágner, farář

svatořečení jste mnozí byli v Olomouci 
před 25. lety. 

Kéž působení Boží lásky v nás stále roste!
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J e  t o  s v á t o s t ,  k t e r á  n a  z á k l a d ě 
neodvolatelného vzájemného souhlasu 
spojuje muže a ženu k celoživotnímu 
společenství lásky, k plození a výchově 
potomstva. A současně k těmto úkolům 
poskytuje potřebnou milost.

CÍRKEVNÍ MANŽELSTVÍ

Svátost manželství  je svátost životního 
stavu. Je to jedna ze 4 cest, kterou si člověk 
volí pro celý život. I toto je cesta, která 
vede člověka ke svatosti, dokonalosti a 
sbližování se. Nejen povolání ke kněžství, k 
ř e h o l n í m u  ž i v o t u  č i  k  p o v o l á n í 
svobodného života bez osobních závazků.

Manželství je božského původu (Gen 
1,28). Bůh všechno stvořil tak, aby tu 
člověk mohl žít, vládl nad zemí a mohl ji 
využívat. Člověk může působit při tvorbě 
n o v é h o  ž i v o ta  zá ro v e ň  s  B o h e m 
(spolupráce). Ježíš, když přišel na svět, 
udělal z tohoto manželství svátost (Mt 
19,3-9) a mluví o nerozlučitelnosti.

Manželské překážky: 

osoba pokřtěná nebo přijatá v katolické 
církvi s osobou nepokřtěnou, vražda, 
příbuzenství v boční linii, švagrovství, 
mravopočestnost, legitimní (zákonné 
příbuzenství).

Církevní manželství se má uzavřít v milosti 
posvěcující (bez těžkého hříchu).

pouto dřívějšího manželství, impotence, 
únos ženy, příbuzenství v přímé linii, věk 
(muž 16, žena 14), svěcení, veřejný slib 
čistoty; a další jen s dispensem (povolením 
ordináře): 

Účinky svátostí: 
- vzniká manželský svazek, který je platný 
až do smrti jednoho z manželů
- udělení milosti – rozmnožení milosti 
posvěcující, dává milost pomáhající, aby 
vytrvali a rozvíjeli milost
- specifická svátostná milost – k tomu 
dostávají sílu milosti, aby děti mohli 
vychovávat

„Já N., odevzdávám se tobě N., a přijímám 
tě za manželku (manžela). 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a 
věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou 
ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 

K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen.“

…pokračování v dalším čísle zpravodaje…

Manželský slib: 

Vlastnost manželství:

Pokud se dotyčný ožení (vdá) podruhé  
(možné jen civilně), před církví pořád platí 
1 manželství. 

2) zplození a výchova potomstva – 
nechtějí-li manželé děti, manželství je 
neplatné

1) společenství v lásce tělesné i duchovní, 
citová láska se mění v lásku opravdovou – 
něčeho se zříct, oběť pro druhého

Udělovatel svátosti: 

A nesmí tu být překážka.

Jen po smrti jednoho z manželů se druhý 
může znovu oženit, vdát.

Cíl manželství: 

jsou to manželé sami. Kněz je pouze 
svědek ze strany církve. 
Má-li být manželství platné musí být u 
sňatku nejméně 5 lidí – manželé, kněz, 
svědci (nemusí být věřící). 

 - jednota, nerozlučitelnost - kdo neuznává 
nerozlučitelnost je sňatek neplatný. 
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Pro všechny věkové kategorie trochu 
moudrostí o životě:

A musí se někdy nesprávně zamilovat,
aby našel skutečnou lásku

aby zjistil, co je skutečné štěstí.

Musí vyslechnout spoustu lží,

Musí hodně ztratit,

Člověk musí v životě odejít hodně daleko,

aby věděl, kdo říká pravdu.
Musí hodně vytrpět,

aby našel sám sebe.

aby se dokázal těšit z toho, co mu zůstane.

Začal další rok, jehož číslice je souměrná, 
o k r o u h l á  a  p r o  s t a r š í  g e n e r a c i 
neuvěřitelná. 

A vstoupili jsme do toho roku velmi 
příjemně. 

Hned  v polovině ledna oslavila významné 
jubileum Anežka Jurásková. Ještě jednou 
přeji za nás všechny hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti.

Až se trochu oteplí, máme v plánu očistit a 
obnovit některé křížky v obci a okolí.

 AB

V lednu nás navštívil pan Jiří Jilík z 
Uherského Hradiště, který se podílí na 
sestaven í  programu st rážn ického 
folklorního festivalu. Nabídl nám možnost  
účinkovat na tomto festivalu, což jsme  
přislíbily. 

Po půlnočním přiťuknutí  zůstala na 
domečku  neplánovaně různorodá 
společnost. Posezení s písničkami a milým 
humorem byl pro mě, a možná i pro 
ostatní, krásný začátek tohoto roku.

Na letošní fašank jsme napekly vdolečky. 
Nerozdávaly jsme je v dědině, ale nabídly 
jsme je až na hale na večerní zábavě s 
pochováváním basy.  
Doufám, že chutnaly.  Zábava se nám líbila, 
zvláště půvabné byly tanečky na variaci 
Včelka Mája. 
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Buďte realisté!

Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy

Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně 
prospěje, když se budete držet při zemi. 
Určitě jste už o svém domu snů uvažovali, 
ale skutečně potřebujete tak obrovské 
místnosti, 4 koupelny a obklady, které 
stavbu o tolik prodraží? Myslete dopředu 
také na terénní  úpravu pozemku, 
oplocení, zahradu i vybavení. To také něco 
stojí. 

Spousta lidí touží po vlastní střeše nad 
hlavou. A tak se jednoho dne odhodlají a 
začnou si plnit sen o krásném domečku, se 
zahrádkou a třeba i bazénem. Jenže stavba 
domu není jen o snění, ale provází ji 
bezpočet starostí. Dennodenně budete 
vynakládat spoustu energie, ať už se 
samotným plánováním, nebo realizací. 
Projekty, povolení, výběr firmy, finance… 
Všechna ta byrokracie vám poleze na 
nervy a co si budeme povídat i do peněz. 
Hodně silnou zkouškou je stavba také pro 
vztah. Výběr kachliček, podlah, barev, 
nenadálé výdaje, nedostatek času… 
Situace, které se mohou zdát banální 
naberou ve víru všech okolností na síle a 
p a r t n e rs ká  k r i ze  j e  n a  s p a d n u t í . 
Nezoufejte však, podle dostupných studií 
nadpoloviční většina párů celou stavbu i 
přes krizi ustojí a jejich vztah se o to víc 
posílí. 

Komunikujte s partnerem o tom, co si v 
domě přejete mít. Věřte mi, ale i taková 
maličkost, jako je barva v obýváku se 
p r o m ě n í  v  o b r o v s k ý  p r o b l é m . 
Předcházejte hádkám, například si každý 
den vymezte hodinu na to, abyste 
společně zhodnotili, co je nového, probrali 
další kroky atd. A když se nebudete umět 
shodnout, jestli do koupelny světlé nebo 
tmavé obklady? Udělejte jednoduše 
kompromis. Dům bude vás obou, a tak 
byste se tam oba měli cítit dobře. 

Kdo je připraven, není překvapen. To platí i 
u stavby domu. Vše si plánujte dopředu, 
krok po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si 
průzkum, proberte se stavební firmou 
plán stavby. Když budete vědět, co a kdy se 
bude budovat, můžete se na to (nejen) 
psychicky připravit. 

Dělejte kompromisy

Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. 
Není proto ostudou, požádat o pomoc. Ať 
už partnera/ku, přátele, rodinu, nebo 
odborníka. 

Mějte plán

Proto uberte na tom, co není tolik potřeba 
a přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si 
také podrobný rozpočet a nezapomínejte 
na možné navýšení nákladů. 

Případné otázky nebo podněty k článkům 
zasílejte na email poradna@mojra.cz 
nebo volejte na +420 731 226 690.

Nikdo není nadčlověk, kterému nedojdou 
síly. Pokud se rozhodnete dům postavit 
svépomocí a s něčím si nevíte rady, v okolí 
jistě bude šikovný řemeslník, který vám 
pomůže, a přitom vás finančně nezruinuje. 

A rada na závěr? Myslete na to, že i když je 
momentálně stavba číslo jedna na 
seznamu priorit, nesmíte zapomínat na 
sebe, najít si čas pro partnera i rodinu. I 
kdyby se stavba o něco protáhla, v 
konečném důsledku to nebude hrát 
významnou roli. Dopřejte si pauzu, 
odpočiňte si, protože tělo i psychika relax 
potřebují. Je potřeba energii také někde 
brát, a ne se pouze vyčerpávat. Každý dům 
se jednou dostaví. 

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, 
můžete s i  objednat konzultaci  na 
www.mojra.cz. Použijte slevový kód 
……………  a získáte slevu 10 % z ceny 
objednávky. 
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Školy Březová

Dopravní prostředky

doletí na konec světa.            
Letadlo si vzduchem létá,      

Auta jezdí po silnici,             

A po vodě lodě plují,            
tím vším dnes lidé cestují.      

Marie Pomykalová, mateřská škola

vlak musí mít kolejnici.                     

uždibuje kousky.

 

Nicola Horáková

Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.

U Sluníček jsme se naučili, co je to 
povolání, proč je pro nás důležité, čím 
chceme být, až vyrosteme a dokázali jsme 
nakresl it  povolání,  které má naše 
maminka nebo tatínek. Zahráli jsme si na 
švadlenky a zkusili si, jaké to je provlékat 
nitě, zahráli jsme si na obchod, pana 
opraváře a samozřejmě i pana doktora či 
paní doktorku. Pomocí kouzelného vlaku 
jsme zdolávali různé překážky, abychom 
byli zdraví, protože kdo cvičí a jí vitamíny, 
toho nemoc jen tak nepřemůže. Naučili 
jsme se, co každý člověk ke svému 
povolání potřebuje a samozřejmě jsme 
zjistili, že všechny děti, které si prošly 
pekárnou Sluníček, jsou nejlepšími pekaři, 
protože jejich koláče jsou opravdu 
nádherné a krásně voní! :)

Hádej, čím jsem?

Pekař peče housky,
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jsem jak šelma je to věda.

Vivien kreslí nekonečný obrázek.

Modlím se, aby byl konec.

Žáci základní školy společně s mateřskou 
školou a učiteli v maskách obešli celou 
budovu naší školy. Během kobelice se 
zpívalo a tancovalo za doprovodu 
hudebníků z řad učitelů a žáků. 

Je tu jen mnoho otázek,

Když dozírám u oběda,

Pak však třída třetí dojde,

Trápení mé skončí, zvonec.

Občas zařvu, občas sladce:

Školní kobelica 2020

„Jezte, děti, jde to hladce!”

V úterý 25. února se v naší škole 
uskutečni la  j iž  tradiční  fašanková 
obchůzka - po březovsky kobelica. 

Bc. Tomáš Beníček

Dozor

mně stoupne tlak trojnásobně.

Vrcholem celé obchůzky bylo pochovávání 
basy, při kterém žáci reflektovali uplynulý 
půlrok v naší škole. Například situace, 
které vznikají při dozoru učitelů:

Když dozírám šestou třídu,
nejradši bych snědl křídu.
Však žádné křídy tady nejsou.

Když dozírám sedmou třídu,

Když dozírám osmou třídu,
tak vždycky, když tam přijdu,
kluci jenom tančí,
celou přestávku jančí.
Holky klukům kradou pouzdra,
baví je tato hra moudrá.
Videa si pořád pouští,
cítím se jak ryba v poušti.

je to jak boj o chleba skývu.
Nervy visí na drátku.

to si jen tak v klidu zívnu.

Co posloucháš, Marku, v tom sluchátku?
Pak zabavuji věcičky - hračky, papír, 
kuličky…

Všichni v rukách mobily,

Potom mi ti dva oklikou
do hlavy vymluví díru velikou.

Když dozírám devátou třídu,

J.M

jako by ani nebyli.
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Lyžařský kurz Stupava

Středně pokročilí a pokročilí zdokonalili 
své předcházející dovednosti. K dispozici 
měli žáci velkou sjezdovku, která nabízela 
velice dobré podmínky pro výcvik. Během 
celého lyžařského kurzu byly sněhové i 
klimatické podmínky velice příznivé. 
A kurz splnil své cíle.

K zimě patří lyžování a ke školním létům 
lyžařský výcvik. Přes počáteční obavy z 
povětrnostních a sněhových podmínek, 
které během celé letošní lyžařské sezóny 
měly panovat, se děti z naší školy vypravily 
v úterý ráno, dne 18. února 2020, na 
lyžařský kurz na Stupavu do srdce Chřibů, v 
Buchlovských horách. Počet přihlášených 
účastníků se nakonec ustálil na počtu 31 a 
čtyř pedagogů. 

Mgr. Hana Gureňová

Základní smysl kurzu – pořádně si 
zalyžovat – jsme dříve nebo později splnili 
všichni. Žáci byli rozděleni do 4 skupin – 
lyžaři začátečníci (Mgr. Gureňová), 
snowboardisti začátečníci a pokročilí (Mgr. 
Davidová), středně pokročilí lyžaři (Mgr. 
Smetana) a skupiny pokročilých lyžařů 
(Mgr. Mačák).

Začátečníci se učili na svahu, který nebyl 
nijak prostorný a při držení na dětském 
lanu si celkem i zaposilovali. O pády a 
kotrmelce nebyla nouze. Už první den 
dopoledne to však téměř všichni zvládli a 
druhý den už se mohli vypravit na hlavní 
svah. Na něm sice ze začátku měli trochu 
respekt, ale už dopoledne někteří z nich 
sjeli kopec bez pádu a odpoledne už 
svištěli dolů jako o život.

Z pohádky do pohádky

A konečně den před jarními prázdninami 
nastal náš čas, a my mohli ukázat, co jsme 
se naučili. Všichni jsme se sešli v družině. 
Jakmile zazvonil zvoneček, všechno ztichlo 
a představení mohlo začít. Na závěr jsme si 
zazpívali společně písničku a rozloučili se 
velkým potleskem. 

Gabriela Gabrhelová

Opět jsme spojili své síly a pro své 
kamarády připravili pásmo s názvem 
“Dvakrát sedm pohádek”. Připravili jsme si 
kulisy, oblečky, společnou píseň a spoustu 
dalších věcí, které jsme potřebovali pro 
naše vystoupení. Pečlivě jsme trénovali, 
aby se dětem naše vystoupení líbilo. 
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Ještě si dovolím malou poznámku pro 
pamětníky. Kdo si pamatuje, když se 
tančilo ve školní jídelně? Když bar byl ve 
výdejním okénku obědů? Když stoly byly 
na chodbě? Když se ve školce hrálo na 
basu?

Troufám si tvrdit, že za deset let své 
existence se náš školní ples posunul na 
úplně jinou úroveň. A stal se akcí ne jen 
doplňkovou k ostatním akcím školy, ale 
akcí reprezentativní. Akcí, která se dnes již 
neřadí jen mezi hlavní projekty naší školy, 
ale i mezi top akce celé Březové a okolí. 

Mgr. Jakub Mačák

Školní ples oslavil první kulatiny

Tradiční školní ples se letos uskutečnil již 
po desáté. A jelikož se jednalo o výročí 
kulaté, byl i celý ples zaměřen kulatě. 
Kulatá je totiž i naše planeta Země a 
tématem letošního plesu byla „Cesta 
kolem světa“. 
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Titulem Osobnost amatérského 
fotbalu za rok 2019 se pyšní trenér 
mládeže TJB

V neděli 5. ledna 2020 proběhl 18. 
Galavečer Grassroots fotbalu České 
republiky na pražském Žofíně, kde se 
předávala ocenění nejlepším hráčům a 
trenérům mládežnických kategorií. Mimo 
jiné byla vyhlašována speciální kategorie 
Osobnost amatérského fotbalu pro rok 
2019, kterou zaštiťoval Gambrinus 
projektem Kopeme za fotbal. Náš klub 
nominoval do této kategorie dlouholetého 
trenéra mládeže Josefa Křeháčka, který 
bezkonkurenčně zvítězil v obou kolech 
ankety, a to jak na úrovni krajské, tak 
celorepubl ikové.  „S ladko-hořkou“ 
odměnou mu byla výhra v podobě 
poukazu na 1000 piv, který mu všichni 
přítomní patřičně záviděli.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13
232379489-galavecer-grassroots-fotbalu-
2019/220471291129001-galavecer-
grassroots-fotbalu/ 

Záznam z celého večera je dostupný na 
webu ČT:

Zimní příprava probíhala pod taktovkou 
trenéra Kaliny. Příprava začala 19. ledna a 
probíhala vždy každý víkend, a to formou 
tréninku na hřišti nebo přípravného utkání 
na zimním turnaji v Uherském Brodě. 

Fotbalová soutěž zahájena po 
zimní přestávce

Vrcholem zimní přípravy byla generálka se 
Suchou Lozí. Výsledky turnaje: TJB – 
Havřice 3:2, Velká nad Veličkou – TJB 2:4, 
TJB – Zlín-Louky 3:4 na pen., Buchlovice – 
TJB 7:0, TJB – Slavkov, TJB – Suchá Loz 
(hráno po uzávěrce).

Po  podz imní 
části skončil A-
tým až na osmé 
pozici, ale jen 
se ztrátou tří 
bodů na čtvrté 
Prakš ice .  „O 
p o st u p  s i  to 
nejspíše rozdá 
Ostrožská Nová 
Ves, Vlčnov a 
Topolná, mezi 
k t e r ý m i  j e 
rozdíl jednoho, 
r e s p .  d v o u 
b o d ů .  M y  s i 

dáváme za cíl umístění do pátého místa. 
Zda se nám to povede, si povíme až po 
skončení sezóny – to bude 14. června, kdy 
budeme hostit Jarošov,“ vyhlíží začátek 
sezóny předseda klubu Uher.

Jediné derby čeká TJB v desátém kole, kdy 
zajíždí do sousedního Strání. „Derby je 
vždy něčím jiným, má úplně jiný nádech a 
je lákadlem pro diváky. Letos to bude 
specifické i pro naše nové hráče – Michala 
Janků a Stanislava Popelku, kteří ještě na 
konci října oblékali dres Strání,“ je 
přesvědčen předseda.

Zimní fotbalová přestávka se uchyluje ke 
svému konci a fotbalový fanoušek již 
netrpělivě vyhlíží start jarních odvet. 

Vyšší soutěže začaly na začátku března, 
ovšem ta, ve které hraje A-tým TJB, začíná 
až 22. března. V prvních třech zápasech 
Okresního přeboru začínáme na hřišti 
soupeře, a to v Bílovicích (22. března), v 
Kněžpoli (29. března) a pak ve Vlčnově (5. 
dubna). Domácím fanouškům se A-tým 
představí až 12. dubna, kdy bude hostit 
Ostrožskou Novou Ves.

V sobotu 11. ledna 2020 proběhla výroční 
členská schůze TJ Sokol Březová, z.s., kde 
se volilo nové vedení. Členská schůze si 
zvolila na následujících pět let (2020 – 
2025) toto vedení:

Výroční členská schůze

Předseda: Josef Uher, místopředseda: 
Dušan Bruštík, ekonomický manažer: Ing. 
Pavel Čaňo, sekretář: Josef Janků, 
šéftrenér mládeže: Josef Křeháček, 
členové výboru: Bronislav Bruštík, Milan 
Czaker, David Pomajbík, Ladislav Zetík.
Celý zápis z členské schůze je k nahlédnutí 
na klubových stránkách.

Organizátoři turnaje děkují sponzorům 
turnaje – Obec Březová, Vastap7, s.r.o. 

Klub pokračuje v projektu Mládež TJB 
2019, kde je hlavním cílem obnova 
přípravky, přitáhnutí mladých fotbalistů a 
zkvalitnění zázemí pro fotbalisty. 

III. Vánoční halový turnaj

Semifinálové dvojice utvořily: Poutníci vs. 
Galácticos (9:2), Alpa tým vs. Kávový 
povaleči (8:2). Do finále se tak probojovali 
Poutníci a Alpa tým. Oba týmy svedly 
vyrovnaný boj a po základní hrací době byl 
stav nerozhodný 6:6, a tak o vítězi musely 
rozhodnout penalty. V nich byli šťastnější 
Poutníci, kteří vyhráli 3:2 a získali tak 
celkové vítězství. 

V žácích je aktuálně 16 fotbalistů ve věku 
11 – 14 let. Ti se připravují na jarní část 
sezóny v hale. Žáci skončili po podzimní 
části na 3. místě a budou útočit na druhé 
Bojkovice. To je cíl, se kterým vykročí do 
jarních odvet.

Sběr železa

Cíle A-týmu TJB pro jarní část sezóny 
2019/20 jsou dva: umístění do pátého 
místa a hrát pěkný fotbal. „Vím, že jsme si 
dali dost těžké cíle, ale týmu věřím, že to 
může dokázat,“ uzavírá předseda klubu. 

Mládež TJB

Trenéři dnes pracují s 28 mladými 
fotbalisty ve věku 5 – 11 let. Zimní příprava 
probíhá v hale, kde se učí ovládat míč. Již 
brzy však vyběhnou na zelený trávník, na 
který se moc těší. Pokud vydrží zájem a 
snaha mladých fotbalistů, tak se již brzy 
budou moct ukázat v přípravných 
zápasech. 
Děkujeme všem rodičům a sponzorům za 
podporu.

V pátek 27. prosince 2019 proběhl ve 
víceúčelové hale III. Vánoční fotbalový 
turnaj. Letos se do turnaje přihlásilo 6 
týmů. Hrálo se systémem každý s každým a 
nej lepší  čtyř i  týmy postoupi ly  do 
semifinále a vítězové si pak zahráli finále. 

V sobotu 2. května bude probíhat v naší 
o b c i  s b ě r  že l e z a ,  k t e r ý  b u d e m e 
organizovat. S traktorem přijedeme přímo 
k vašemu domu a železo odvezeme. 
Výtěžek bude použit na chod klubu.
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TJ Sokol Březová, z.s. |  www.tjbrezova.cz

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ,  JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2019/20

Pohyb hráčů v týmu – příchody, odchody:
TJB opouští Denis Laga (návrat do Jarošova) a Patrik Blažek (Buchlovice).

TJB posiluje Jan Trecha (návrat po zranění), Dominik Mahdal (Bánov), Michal Janků a Stanislav Popelka (oba Strání). 

posily TJB
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Jako každý rok i letošní rok nás čekají 
zkoušky odbornosti a to 7. 3. 2020 v 
B o j ko v i c í c h .  Z a sto u p e n í  m á m e  v 
Preventistovi junior, Preventistovi, 
Strojníkovi a Kronikáři. 

Všem držíme pěsti ke splnění úspěšné 
zkoušky.

Byla to opravdu dobrá prezentace, 
dokonce máme domluvené další setkání 
se zdravotníky. 

Pro Mladé hasiče to je příprava na opravdu 
velkou řadu závodů, která je v letošním 
roce čeká. Příprava spočívá ve zručnosti 
vázání uzlů, opakování zdravovědy, 
trénování štafet a také opakování teorie 
preventisty. Svou zručnost vázání uzlů si už 
mohli vyzkoušet na dvou závodech a to 18. 
1. 2020 Uzlování v Nové Dědině a 15. 2. 
2020 Uzlování v Traplicích. 

Máme tu Nový rok 2020 a to znamená, že 
je čas si stanovit nové cíle, splnit si své sny 
a přání. 

Na obou soutěžích soutěžili v kategorii 
družstev ( pětičlenný tým ) a v kategorii 
jednotlivců. Jeden trénink jsme zaměřili 
na zdravovědu, kde nás navštívili dva 
školení zdravotníci, kteří seznamovali naše 
mladé hasiče se základy první pomoci. 
Každý si mohl vyzkoušet na figuríně masáž 
srdce, na které bylo vidět, zda je masáž 
srdce účinná. 
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Výroční schůze sboru, konané  7.2.2020, 
se zúčastnilo 17 členů, 6 čl. bylo omluveno 
a 3  hosté se zúčastnili ze Zem. Podhradia. 
Programem této schůze bylo zhodnocení 
roku 2019, zpráva vedoucího mladých 
hasičů, plánování roku 2020 a také „Volba 
představitelů SDH na období 2020-2025´´. 

Představitelům z období 2015-2020 byla 
d á n a  d ů v ě r a  a  b y l y  s c h v á l e n í  v 
pokračování ve svých funkcích a to 
Starosta – Richard Jurásek, Náměstek 
starosty – Tomáš Machala, Velitel SDH – 
Vít Strapina, Jednatel – Veronika Vojtek 
Bartko, Hospodář – Lukáš Jurásek .

Sbor dobrovolných hasičů

Vstup do nového roku 2020 nám přináší 
mnoho plánovaných akcí, které náš sbor 
musí uskutečnit.  

Při výroční schůzi okrsku č.11 pořádané 
naším sborem 14.2.2020 za přítomnosti 
zástupců sborů obcí Strání, Slavkov, Dol. 
Němčí, Hor. Němčí, Vlčnov, Boršice u Blat. 
byl schválen termín okrskové soutěže 
9.5.2020 v naší obci. 

Tímto bychom chtěli pozvat občany a 
fanoušky požárního sportu, aby přišly naše 
závodníky podpořit na sportovní hřiště, 
kde bude ve 13:00 nástup závodníků.

pokračování na str.16

30.května náš sbor přijal pozvání na 
tradiční  ,,Noční soutěž v Zem. Podhradiu“, 
které  v odpoledních hodinách předchází 
sraz veteránů, posezení u hudby a vůně 
pečených makrel. 
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 Starosta SDH Richard Jurásek

1.února bylo naší milou povinností popřát 
k uzavření sňatku naší člence  Kristýně 
Juráskové  a Filipu Jančaříkovi. Připravili 
jsme tak pro novomanžele pár úkolů, aby 
nám ukázali svou zručnost a tak mohli být 
propuštěni k svatební hostině.

V nadcházející polovině roku nás ještě 
čeká školení u profesionálních hasičů v Uh. 
Brodě, školení velitelů a strojníků.  Dětský  
den, účast při stavění a kácení máje, ale o 
tom  vás budeme informovat v příštím 
vydání zpravodaje.

15. srpna se bude konat ,,Hasičský den´´ 
dopoledne si své síly porovnají závodníci v 
soutěži jednotlivců TFA – Železný hasič 
Bílých Karpat, poté soutěž družstev v 
požárním sportu.

30.  srpna náš družební  DZH Zem. 
Podhradie  oslaví 90.let od založení sboru. 
Tyto oslavy se ponesou v hasičském 
duchu, nebude chybět slavnostní průvod 
obcí od požární zbrojnice na hasičské 
hřiště, kde se následně bude konat soutěž 
v požárním sportu ,, O pohár  starostů 
bošácké doliny´´.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
členům i nečlenům za účast a pomoc a 
také všem občanům, kteří nás pohostili a 
podpořili při zachování tradice. 

V měsíc i  únoru,  jak  j istě  v í te,  se 
uskutečnila fašanková obchůzka obcí za 
doprovodu DH Březovjané a večer se 
konala taneční zábava s pochováváním 
basy. 

Dále bychom chtěl i  poděkovat  za 
spolupráci  Obci Březová, Lopeník, FS 
Dúbrava a Babulkám za koláčky, kterými 
nás pohostily na večerní zábavě.  

pokračování ze str.15
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Už třetí rok směřuje počátkem ledna 
aktivita našeho mysliveckého spolku k 
mysliveckému plesu. 
Tradice těchto plesů jsme se pokusili 
obnovit v roce 2018 a těší nás, že se to daří. 
V letošním roce tedy proběhl 3. myslivecký 
ples a to 25.1.2020 v Březovské hale. 
Stejně jako v předchozích letech jsme se 
opět pokusili vytvořit útulné prostředí, 
aby se všichni návštěvníci cítili příjemně a 
mohli se dobře pobavit. Trofeje zvěře, 
které zde byly prezentovány ulovili naši 
členové. 

Naši členové, včetně našich mysliveckých 
kamarádů se také postarali o přípravu 
jídel, které byly připraveny ze zvěřiny. 
Návštěvníci si tak mohlo pochutnat na 
zvěřinovém guláši, dančím na smetaně, 
výpečkům z divočáka,nebo zvěřinové 
směsi. Tyto pokrmy pak většina hostů 
spláchla sklenkou, či lahvinkou lahodného 
vína od Víno Hruška z Blatničky. K tanci a 
poslechu hrála HS Rytmus z Novej Bošáce, 
které se celý večer dobře starala o zábavu 
hostů až do rána bílého.

Na střelecké umění některých našich 
členů ukazovala i letošní tombola. V rámci 
ní bylo losováno 12 kusů spárkaté zvěře, 
ulovené v naší honitbě. Jednalo se o 6ks 
divokých prasat, 4ks zvěře dančí a 2ks 
zvěře srnčí. 

Chtěl bych znova poděkovat všem, kteří se 
na plese nějakým způsobem podíleli. 
Sponzorům našeho plesu v čele s obcí 
Březová a jejím vedením. Členům našeho 
spolku, kdy každý se nějakým způsobem 
zapojil do plánování, příprav i samotného 
průběhu plesu. Také jejich manželkám a 
partnerkám, za jejich toleranci a podporu. 

Těší nás velký zájem o tento ples a 
naplňuje nás to pocitem, že to děláme 
dobře. 

Hlavně bych však chtěl poděkovat všem, 
kteří se letošního plesu zúčastnili. bavili se, 
ochutnali připravené pokrmy a odcházeli z 
něj (doufám) spokojeni. 

M i m o  t y t o  h l av n í  c e ny  b y l o  p ro 
návštěvníky plesu připraveno dalších 200 
hodnotných cen. Tyto do tomboly dodali 
členové našeho spolku, samotný spolek 
MS Hubert Březová a hlavně sponzoři 
našeho plesu.

LOVU ZDAR!
Roman Vacula, jednatel MS Hubert Březová

V příštím roce se na Vás těšíme zase. 
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Poradna se nachází v Uherském Hradišti 
na Palackého náměstí č. 293 v historickém 
domě tzv. u obrů vedle hotelu Grand. 

D ů m  j e  v y b a v e n  i  p l o š i n o u  p r o 
bezbariérový vstup. 

Plošina se nachází ve dvoře vstup také z 
ulice „Na Morávce“ V Uherském Hradišti 
poskytujeme dvě služby, a to odborné 
sociální poradenství pro zdravotně 
postižené a tlumočnickou službu pro 
neslyšící.

Najdete nás v přízemí, vchod z ulice „Na 
Morávce“ naproti České Spořitelny. 

Tlumočení do znakové řeči. Doprovod 
tlumočníkem při vyřizování na úřadech u 
lékaře či další instituce, kde je třeba 
tlumočit. 

Co umíme a co vám můžeme nabídnout? 

Kdy nás můžete navštívit?

Kontakty

Úterý:  8:00 - 12:00

Všechny poskytované s lužby jsou 
bezplatné!

Pondělí:  8:00 - 12:00  |  12:30 - 16:30

Více informací najdete na našem webu: 
www.czp-zk.cz

Pracovní doba poradny terénní 

Tel: 733 297 962

Pracovní doba poradny ambulantní

Pátek:  8:00 - 12:00

Tlumočnické služby:

Odborné sociální poradenství: 

Tel: 778 005 177
Email: m.travnickova@czp-zk.cz

Středa:  12:30 - 16:30

Email: uherskehradiste@czp-zk.czmá na něj  nárok každý č lověk se 
zdravotním postižením, držitel průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický 
pacient, člověk trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 
nespec i f i ckými  st řevn ími  záněty : 
Crohnovou chorobou a  u lcerózn í 
kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který 
má bydliště v ČR. 

Odborné sociální poradenství v těžké 
životní situace pro zdravotně postižené, 
jak v otázkách partnerských, tak při 
vyhledávání doprovodných služeb či 
pomoci s vyřízením kompenzačních 
pomůcek. 

Důležitou službou je také možnost 
vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.

Euroklíč

MS Hubert Březová
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Ševčík Jakub  31.01.2019

Vítání občánků v naší obci se uskutečnilo 
30.11.2019. 

Batoušek Antonín  10.08.2018
Suchanowská Apolena  11.12.2018

Strapina Jonáš  14.03.2019
Matějíček Kryštof  06.05.2019

Uko Martin  05.06.2019
Kadlecová Anna Marie 06.06.2019

Hauerlandová Nela 28.06.2019
Větrovský Kristián 25.06.2019

Štrbková Sarah  08.08.2019

Strapina Matouš  24.05.2019

Janigová Anna   12.08.2019
Ostrožík Daniel   24.08.2019

Na Vítání občánků 2019 byli pozváni naši 
nejmenší:

Vítání občánků


