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Vážení spoluobčané,
Jak je již zvykem, vždy v prvním čísle
zpravodaje vás informuji o hospodaření
v naší obci.
Obec Březová nemá žádný majetek zatížen
zástavním právem ani úvěrem, či jiným
dluhem. Ke dni 31.12.2020 činily finanční
prostředky na bankovních účtech obce 26
276 518, 3 Kč.
Celkové příjmy z pronájmů za byty za rok
2020 jsou 400 000 Kč (40 Kč/m2 měsíčně).
Nově byl také pronajat zrekonstruovaný
rodinný domek č.p. 131 „v uličce“ (100 Kč/
m2 měsíčně).
Celkové příjmy za pronájem nebytových
prostor za rok 2020 činí 340 000 Kč, kde
jsou zahrnuty pronájmy prostor např. v tzv.
Zevetě, víceúčelové hale, šatny, prostory
kadeřnictví, pošty, atd.

V rámci pronájmu nebytových prostor je
zahrnut také pronájem nově pořízeného
obchodu potravin č.p. 181, který jsme
v roce 2020 zakoupili a zrekonstruovali.

Nájemné bylo stanoveno zastupitelstvem
obce na 5000 Kč měsíčně.
Rád bych zmínil, že např. v Nezdenicích
podobná prodejna dosahuje roční ztráty
až 120 000 Kč, obec Stříbrnice už v roce
2018 doplácela na provoz potravin
1 8 0 0 0 0 Kč za ro k , ve Ve l e t i n á c h
provozovatelé potravin platí obci pouze
symbolickou jednu korunu a např. v
Zahnašovicích doplácí na provoz obchodu
40 000 Kč ročně.
Výše jsem uvedl jen několik případů
v našem okolí, avšak po celé republice jsou
již stovky zrušených provozoven.
Proto jsem rád, že jsme našli alespoň my
cestu, jak udržet lepší život v naší obci.
Na závěr přeji všem ženám k MDŽ a také
všem Josefům všechno nejlepší, hodně
zdraví, spokojenosti a nezapomínejte na
dodržování pitného režimu.
Vzhledem k tomu, že další číslo zpravodaje
vyjde až v měsíci červnu, přeji vám všem
příjemné a poklidné prožití svátků
velikonočních.
Josef Trecha, starosta obce

Březová u Uherského Brodu

zpravodajbrezova.cz
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Farní úřad
SLOVO KNĚZE
ROK SVATÉHO JOSEFA
Milí farníci a občané!
V době pandemie se nic mimořádného ve
farnosti neděje a tak vás seznámím s tím,
co vyhlásil Svatý Otec František pro tento
rok. On vyhlásil apoštolským listem Patris
corde (S otcovským srdcem - je možné si ho
přečíst na webových stránkách farnosti:
farnostbrezova.cz) mimořádný Rok sv.
Josefa u příležitosti 150. výročí vyhlášení
ženicha Panny Marie za patrona celé
církve. Rok sv. Josefa začal 8. 12. 2020 a
bude trvat do 8. 12. 2021.
V tomto dopise papež pojmenovává sv.
Josefa charakteristikami "milovaný otec",
"něžný a laskavý", "poslušný",
"přijímající", "tvořivě odvážný",
"pracovitý" a "držící se v pozadí - ve stínu".
Sv. Josefa prohlásil za patrona katolické
Církve bl. papež Pius IX. dekretem
Quemadmodum Deus 8. 12. 1870. Spolu
se zveřejněním apoštolského listu Patris
corde vyšel i příslušný dekret Apoštolské
penitenciárie, kterým se pro období
slavení "Roku sv. Josefa uděluje dar
mimořádných odpustků".
V apoštolském listě papež rozebírá, jak se v
životě sv. Josefa projevilo otcovství (v
současné době je díky častému rozpadu
rodin krize otcovství). Jak píše Svatý otec,
na pozadí apoštolského listu Patris corde
je pandemie COVID - 19, která nám
umožnila pochopit důležitost obyčejných
lidí, kteří daleko od světel reflektorů každý
den uplatňují trpělivost, vštěpují naději a
zasévají spoluodpovědnost.
Právě takovým je i sv. Josef, "člověk, který
procházel bez povšimnutí, muž
každodenní diskrétní a skryté
přítomnosti", přece však
"bezkonkurenčním představitelem v
dějinách spásy".
Děkujeme Svatému otci, že nám pro tuto
dobu předkládá takového mocného
patrona, jehož jméno mnoho mužů nosí.
Dále tam píše, že už ze slov sv. papeže Pavla
VI. vyplývá, že sv. Josef ve skutečnosti
vyjádřil konkrétně své otcovství tím, že
udělal ze svého života dobrovolné
obětování se v lásce vložené do služby
Mesiáši. A proto ho křesťanský lid stále
miluje. V něm Ježíš viděl Boží něžnou
lásku, díky níž akceptujeme naši slabost,
jejímž prostřednictvím se většinou
uskutečňují Boží plány. !

Bůh nás totiž neodsuzuje, ale přijímá,
objímá, podpírá a odpouští nám.
Ještě papež tam se chce podělit o několik
osobních úvah o něm: Tato moje touha
ještě vzrostla během měsíců pandemie, ve
kterých jsme mohli uprostřed krize, která
nás postihla, zakusit, že nás drží při životě
obyčejní lidé - na které se obvykle
zapomíná - kteří se neobjevují v titulcích
novin a časopisů ani na velkých pódiích
nejnovějších televizních show, ale
bezpochyby právě oni dnes píší
rozhodující příběhy našich dějin: lékaři,
z d r a v o t n í s e s t r y, z a m ě s t n a n c i
supermarketů, uklízečky, pečovatelky,
přepravci, pořádkové služby, dobrovolníci,
kněží, řeholní sestry a tolik dalších, kteří
pochopili, že nikdo se nezachrání sám.
Kolik lidí každý den prokazuje trpělivost,
šíří naději a snaží se nezasévat paniku, ale
spoluodpovědnost.
Kolik otců, matek, prarodičů či učitelů
ukazuje našim dětem malými a
každodenními gesty, jak čelit krizi a jak jí
procházet a zároveň přizpůsobit své zvyky,
hledíc dopředu a povzbuzujíc k modlitbě.
Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za
dobro všech. Všichni mohou objevit ve sv.
Josefovi - muži, který nepozorovaně
p ro c h á z í ko l e m , m u ž i b ěž n é h o,
nenápadného a skr y tého života přímluvce, oporu a průvodce v těžkých
chvílích a šťastné smrti (patron
umírajících). Sv. Josef nám připomíná, že
všichni ti, co jsou zdánlivě skrytí nebo jsou
"ve stínu", mohou v dějinách spásy hrát
nenahraditelnou roli. Jim všem patří slova
uznání a díků. Sv. Josefe, oroduj za nás a za
naše muže, otce rodin

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Lidé se rádi zabývají tajemnem, odvěkými
záhadami mezi nebem a zemí. Důsledkem
zájmu je množství knih a filmů, které jsou
většinou výplodem lidské fantazie, nebo
čerpají z nebezpečné oblasti okultismu. V
historii lidstva je však jedna událost, která
předčí všechny záhady a tajemství a je
naprosto nad naše chápání. je to smrt a
slavné zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tato
událost se skutečně stala, podle Bible jí bylo
svědkem přes dva tisíce lidí. Týká se
naléhavě každého z nás, ať se duchovními
věcmi zabýváme nebo ne.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
13. 6. 2021 "dá-li Pán" přijme několik
našich mladých svátost biřmování na
kterou se připravují 1,5 roku.
Co je to biřmování? Po křtu je potřeba
dorůst do dospělého křesťana, který je
schopen svou víru žít, hájit, bránit, šířit a
nestydět se za ni. Je to tedy svátost
křesťanské dospělosti (zralosti), při níž je
pokřtěný naplněn Duchem svatým
k vnitřnímu posílení nadpřirozeného
života a ke statečnému vyznávání víry.
Jak se uděluje? Biskup maže biřmovance
na čele olejem křižmo (směs olivového
oleje s balzámem, je svěcen na Zelený
čtvrtek v katedrále) a modlí se: N..., přijmi
pečeť darů Ducha svatého. A biřmovanci
jsou uděleny dary Ducha sv.: moudrosti,
rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a
bázně Boží. Příjemcem může být každý
nebiřmovaný pokřtěný člověk, který se na
tuto svátost aspoň jeden rok připravuje.
Může se přijmout pouze jednou za život.
Účinky biřmování: - vtiskuje nesmazatelné
znamení (charakter); - rozmnožuje milost
posvěcující a pomáhající, aby každý hájil,
bránil, šířil křesťanství a byl užitečný i
aktivní ve farnosti. Zvlášť je v této milosti
dar síly, která vede až k mučednictví.
Každý biřmovanec si zvolí svého patrona svatého v nebi a kmotra, který byl již
biřmován a má mu pomáhat
k duchovnímu vedení, proto je
praktikujícím křesťanem.
Tuto svátost je nejlépe přijímat od 16 let a
výš (neomezeně až do smrti).

Náš postoj totiž rozhoduje o tom, jaký život
budeme žít zde na zemi a jednou i na
věčnosti. Ježíš Kristus, Boží syn, nám po
dobu svého pobytu na zemi zjevil pravdu
jak o životě pozemském, tak i posmrtném.
Ukázal nám jedinou cestu, která vede do
věčnosti, do Božího království, kde nebude
smrti, žalu, nářku, ani bolesti. Vydáš se po
ní? "Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí,
nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho,
který za ně zemřel a vstal z mrtvých." (2. Kor
5,15)
Požehnané velikonoce, veselou mysl,
potřebné zdraví a naději v lepších časech,
byť stále s omezeními!
P. Pavel Vágner, farář
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OPRAVY KOSTELA
Zatím v rámci projektu odvlhčení kostela
proběhlo kopání sond, kde jsme zjistili, že v
podzemí - základech naštěstí kostel
nepraská, pouze na hoře - ale zdá se, že v
současnosti praskání dál nepokračuje.
Kopání sond stálo 12.100 Kč a provedla je
firma MERO.

sv.Josef

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Budou v obvyklých časech, ale
pravděpodobně ještě početně omezené
kvůli stále přetrvávající pandemii, proto
neuvádím časy bohoslužeb.

Kopání sond

Poradna Mojra.cz
PROBLÉM JMÉNEM HOME OFFICE
Při práci z domova je nejdůležitější náš
přístup k samotné práci, který se odvíjí od
naší osobnosti, motivace a vůle.
Můžeme mít na jednu stranu pocit, že
najednou máme menší kontrolu našeho
šéfa nebo ostatních kolegů, ale na druhou
stranu spoustu rušivých elementů navíc a
práci musíme odvést stejně tak kvalitně.
V první řadě je potřeba mít vyčleněné
vhodné pracovní místo, to by mělo být
dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se
tam cítit pohodlně.
Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní
a soukromý čas. Ustálit si, a pak i
samozřejmě dodržovat nějaké hranice.
Zvlášť tehdy, když máme doma děti, které
neustále vyžadují nějakým způsobem naší
pozornost, a tak se vám může stát, že
během důležitého hovoru, nebo v čase,
kdy máte nejvíc práce, vás děti vyruší.
Abychom takovým situacím předešli, je
dobré nastavit si doma harmonogram,
seznámit rodinu s novými pravidly a trvat
na tom, aby je každý z členů dodržoval.

Neméně důležitá je i celková duševní
hygiena, zdravý životní styl, pravidelný
pitný režim a dostatek kvalitního spánku. I
takovéto maličkosti vám můžou pomoci
k lepšímu psychickému zdraví.
Snažte se také neskrývat vaše emoce.
Všichni jste ve stejné situaci. Děti
nemůžou do školy, vy nemůžete do práce a
nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy
domácnosti se může objevit i tzv.
ponorková nemoc.

Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky.
Komunikujte se svými blízkými,
naslouchejte jim a nepřenášejte negativní
emoce na své děti.. Důležité je i zaměřovat
se v tomto emočně nabitém období na to
hezké.
Posilujte emoce mezi sebou navzájem,
nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké
momenty, ale naučte se najít i čas jen sami
pro sebe a relaxovat. To se týká i práce,
prokládejte ji relaxem, může to být ve
formě pouhého protažení se, obyčejného
dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak
úspěšně zvládnout home office je spousty,
ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si
vyzkoušet, co z toho nám bude sedět
nejlépe.
Pokud pociťujeme, že ani výše zmíněná
pravidla nepomáhají, a danou situaci
nezvládáme, není žádnou ostudou
vyhledat pomoc odborníka. Je naše
odpovědnost hýčkat si svoje duševní
zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra
překročila pomyslnou mez a postarat se o
sebe.
PhDr. Michaela Miechová,
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Čím chci být
Švadlena
Šije, šije halenku
i pro naši Alenku.
Jehlu má a nitě k tomu,
šikovná je, věřte tomu.
Učitelka
Ráno děti přivítá,
pohádku jim předčítá.
Cvičí, kreslí, maluje,
o své děti pečuje.
Kadeřník
Voňavý dům s křeslem mám,
každého z vás ostříhám.
Nůžky, hřeben, a kdo asi
upraví vám vaše vlasy?
Kristýna Provodovská

Masopustní veselice
Masopustní veselice
veselá je převelice.
Děti rozběhnou se do haly,
s třepetalkami zápolí.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede.
Magdalena Křeháčková

Chvíli krokem,
chvíli klusem
Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem,
řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.
To je jízda lidé drazí,
sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
vše na jednu hromadu.
Tú, tú, tú, auto už je tu!
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami.
Tú, tú, tú, auto už je tu!
Marie Pomykalová
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Školy Březová
Na vycházkách
V úterý, ve čtvrtek a v pátek nám
počasí dovolilo vzdálit se od školy.
Zatímco v úterý nás zaskočil terén
na louce nad statkem a vrátili jsme
se jak bláteníci, ostatní dny to bylo
ve znamení sněhuláků. Zaskočili
jsme zasypat do krmelce v Lazech a
sklouzli se od Křížku přes Hájíček a
Cestiska na Horní Výhon.
Tady nás čekala sladká odměna v
podobě „chrapáčů“ od naší babičky.
Mňam! Stihli jsme si ještě vyrobit
„mimoně“ a suprové loutky. No
nejsme my šikovní?!
Mgr. Pavlína Majerová

Ozdobné karty s i, í, y, ý do českého
jazyka
V druhém ročníku je tématem českého
jazyka hlavně doplňování i, í, y, ý po
měkkých a tvrdých souhláskách. Mnoho
cvičení je tedy o doplňování. Proto si
druháci vytvořili ve výtvarné výchově
kartičky, které nám poslouží i v dalších
ročnících. Můžete se s námi podívat, jak se
jim ozdobná písmenka vydařila.
Mgr. Kristýna Miklánková

DĚJEPISNÉ MEME
Online výuku jsme si zpestřili
netradiční aktivitou. Sedmáci si
zkusili tvorbu memes [memeček,
“mýmů”].
Zejména pokud jste staršího data
narození, možná nebudete vědět, o
co jde. Pravdou je, že jasná definice
tohoto fenoménu v podstatě
neexistuje. Ale ve zkratce jde o
vtipný obsah nejrůznějšího
charakteru, který se šíří zejména na
sociálních sítích. Často se jedná o
obrázky či fotografie doplněné o
vtipné popisky. Takové jsme zkusili
vytvořit I my.
K pochopení některých z nich je sice
zapotřebí znát určité souvislosti,
věřím však, že vás naše výsledky
pobaví i tak :-)
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Školy Březová
Masopustní dovádění
Tydli, fidli, bumtarata,
otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej,
začal masopustní rej.
Prvňáčci si ve výtvarné a
pracovní výchově vyrobili
karnevalové masky. Připomněli
si tak krásnou lidovou tradici,
kdy před obdobím
čtyřicetidenního půstu po
vesnici šel průvod masek s
muzikou.
Pod šable, pod šable,
pod obušky,
my všecko bereme,
aj plané hrušky.
Pod šable, pod šable,
můj milý pane,
dajte nám kus slaniny
jako dvě dlaně.
Tady nám nedali,
tady nám dajú,
komára zabili,
slaniny majú.
Mgr. Jana Salanci

Velký úspěch ve finále
Logické olympiády
Logická olympiáda je soutěž pořádaná
Mensou Česká republiky založená na
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a
pohotového rozhodování.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo
celkem 63 770 žáků z 3 143 škol, z naší
školy celkem 118 žáků. Soutěží se v
několika kategoriích, včetně MŠ a SŠ. V
každé kategorii jsme měli postupující do
krajského kola.
Největšího úspěchu dosahl DAN ŠKOLAŘ
( katego rie 3. – 5. ro čn ík, celkem
soutěžících v této kategorii 12 509 žáků),
který v krajském kole skončil na 2. místě a
postoupil do finále mezi nejlepší z celé
republiky, kde získal opět 2. místo.
Vzhledem k situaci a platným omezením
neproběhlo původně plánované finále v
Míčovně Pražského hradu, ale po malých
skupinkách v jednotlivých krajích.
Mgr. Hana Gureňová
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Už nám chybíte, a chybíme si i my sobě.
Máme pro vás pár novinek, o které se
s vámi chceme podělit.
V loňském roce se pět našich členek stalo
hrdými babičkami. To je pěkné číslo, že?
Naše seskupení se pomalu krásně
rozrůstá. I přes nepříznivé podmínky této
doby se v roce 2020 podařilo šťastně
uzavřít svazek manželský dvěma členům
našeho souboru, což jsme s nimi řádně
oslavili.

2021, č.1, březen

FS Dúbrava
Kdo by nás chtěl přece jen slyšet a
zavzpomínat na krásné písně z naší
dědinky, navštivte obchod Smíšené zboží
Leopold Janík, kde si můžete CD - Keď pres
hory puójděme , zakoupit.
I když některé písničky jsou staré teprve
pár let, mají (doufáme) punc lidovosti.
V písních se soubor snaží uchovat nářečí
našich předků i jeho současnou podobu.
Kromě brezovských písní starodávných se
zde tedy objevují i písně novější,
konkrétně formou hudebně-tanečního

pásma Čagany (9, 10, 11) a písní Ty,
brezovský kostelíčku (1).
Tyto písně sepsal pan Antonín Zetka nar.
1957 a hudbu složila Tereza Janků nar.
1992. A tak jak se tvořily lidové písně dříve,
tak se i my snažíme trochu přispět svým
umem.
Zaposlouchejte se tedy do našich krásných
brezovských písní. Budeme se na vás těšit
přátelé, až se potkáme u vínečka s pěknou
písničkou a zazpíváme si na veselú
notečku.
Autorky textu:
Pavla Ševčíková a Tereza Janků

Babulky
I když nemám žádné aktuální zprávy a
novinky, dovolte mi pár vět o naší skupině.
Poslední článek do Zpravodaje jsem psala
vloni v létě. Naše pravidelné schůzky na
domečku skončily vyhlášením nouzového
stavu.
V září jsme stihly oslavit svátek Marie a od
té doby jsme ve sporadickém spojení přes
mobilní a částečně sociální sítě.
Plánovaly jsme si uvařit zelnicu, a protože
byl úrodný rok na ovoce, také pečení
potěráků. Ovoce, které jsem připravila do
mražáku jsem zpracovávala celou zimu.
Ale kdyby horšího nebylo.
Myslím, že scházení na domečku, které
trvalo sedm a půl roku, chybělo v této
prapodivné době nám všem. Přemýšlím o
těch dříve narozených, jak vnímají toto
dění.
Někteří zažili válečné roky a poválečnou
chudobu a následné dlouhé budování.

Teď je stresuje nejistota, strach z nemoci a
sociální izolace. Ale základní materiální
jistoty nechybí nikomu. Babulky mají
mnoho společných zážitků a máme na co
vzpomínat.
Všechny zdravím a posílám alespoň fotky
prostřednictvím zpravodaje. Složitější a
náročnější to mají lidé, kteří chodí a cestují
do zaměstnání. Velmi držím palce rodičům
školáků, ti musí zabrat dvojnásobně i
vícenásobně. Určitě je to vyčerpávající.
Všem společně přeju hodně sil, zdravý
způsob života, jarní slunce a pohyb v
přírodě nám k tomu dopomůže. Těm, kteří
nákazu prodělali přeju rychlý a
bezproblémový návrat do aktivního
života.
Vypadá to do budoucna, že čas festivalů a
o s l a v s ko n č i l . B u d e m e s i h l e d a t
bezpečnější trávení volného času a
naplnění života. Jsem vděčná, že jsem se
mohla takto vypsat ze svých myšlenek a s
nadějí vyhlížím lepší časy.
AB
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