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pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,

I když se letos opět změnily podmínky a z celkového původního požadavku 22 pracovníků na veřejně 
prospěšné práce se nám podařilo přijmout jenom 13 zájemců.

V současné době pracujeme na úpravě okolí 
nového mokřadu, kde vzniklo i nové 
broukoviště sestavením několika druhů 
dřevěných klád na dřevěné štěpce, které 
slouží jako vhodné místo, případně domov pro 
život různého hmyzu. 

Co se kultury týká, tak Vás všechny zvu na Cyrilo-Metodějské oslavy tohoto roku, které začnou zahájením 
hodů už v pátek 4. července na domečku před obecním úřadem vystoupením FS Důbrava, Zpěvulenky a určitě 
nebudou chybět ani naše Babulky. O celém programu a časovém harmonogramu oslav se dočtete v příloze 
tohoto zpravodaje a na plakátech umístněných v obci. Zároveň bych Vás rád pozval na setkání Březových, 
které se letos koná 26. 7. 2014 v Březové u Zlína. Věřím, že přijdete podpořit naše soutěžící a přihlásíte se co 
nejdříve na obecním úřadě, hlavně z důvodu zajištění dostatečné dopravy.

Josef Trecha, starosta

Dále probíhá výstavba nové cyklodráhy pro 
děti s využitím výkopové zeminy při stavbě 
haly pro sport a kulturu. Na tuto halu v 
současné době probíhá výběrové řízení s 
termínem výstavby tak, aby hala sloužila již v 
novém školním roce roku 2015. 
A jelikož se v obci objevují informace, že hala 
bude malá,  tak př idávám někol ik  
srovnávacích faktů ke stavbě této haly. 

Ostatní uchazeči nesplňovali podmínky a to minimálně 6 měsíců v evidenci úřadu práce, nebo minimálně stáří 
uchazeče nad 55 let věku, nebo uchazeč musí mít přiznanou částečnou invaliditu a navíc nesmí být opakovaně 
podporován ze stejného fondu. V průběhu měsíce června jsme podali další novou žádost a v případě jejího 
schválení bychom mohli od 1. července získat ještě tři zaměstnance na VPP. V souvislosti se zaměstnaností, 
bychom chtěli nechat vydělat i Březovským studentům na brigádě, kterou chceme letos zahájit 21. července.

tak jako každý rok, přijali jsme i v letošním roce sezonní pracovníky s využitím podpory v 
nezaměstnanosti z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  MPSV a pracovního úřadu na 
veřejně prospěšné práce. 

Dále je mým potěšením vás informovat, že jsme získali další dotace ze SFŽP 52. Výzva - prioritní osa 4. 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží v oblasti podpory 4.1 
Zkvalitnění nakládání s odpady – sběrné dvory, na dovybavení sběrného dvora a svozové techniky v obci 
Březová v celkové hodnotě projektu 4.591.950,- Kč. Z Fondu soudržnosti částku 3.892.872,- Kč a ze Státního 
fondu životního prostředí částku 228.992,- Kč. Tyto finance jsou určeny na nákup nového nákladního vozidla a 
nového rypadla-nakladače.

S přáním pěkného léta  

Bývalý kinosál má rozměr taneční plochy 14x8 m = 112 m2, nová hala bude mít rozměr taneční plochy 24 x 
15,5 m = 374m2, což je víc jak trojnásobek a plocha k sezení byla v bývalém kinosále 120 m2 a v nové hale 
bude jenom v atriu a na galerii 200 m2. Pro zájemce o využití haly na sport jsou rozměry vhodné pro volejbal, 
nohejbal, basketbal, halový fotbal, badminton, stolní tenis aj. Nerad bych výstavbou někoho zklamal, ale 
myslím si, že se budeme muset moc a moc snažit, abychom danou kapacitu vůbec někdy naplnili.
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Cyrilometodějská pouť
Březová 2014

TJ SOKOL Březová pořádá taneční zábavu s dechovou hudbou Javorinka,
20:00

diskotéka s DJ Lojzou  

místo konání sportovní areál

16:00

Březová, Uherský Brod, Strání, Hodonín

ve sportovním areálu bude připravena pro děti projížďka na ponících

turnaj starých pánů

místo konání sportovní areál

od 3. 7. do 6. 7. bude na domečku č. p. 115 výstava fotografií 
od Jiřího Juráska (Pepček) s názvem „Moravskou krajinou“

17:00

od 30. 6. do 6. 7. kolotoče na „Kamenci“

k poslechu zahraje cimbálová muzika Dúbrava 

TJ SOKOL Březová pořádá taneční zábavu se skupinami Neptun a P. A. R. K

mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje

10:30

9:00

kulturní program na parkovišti pod kostelem, ve kterém vystoupí

tradiční přivítání jubilejního ročníku na obecním úřadě

DH Březovjané, cimbálová muzika Strýci a FS Javorina

a vystoupí folklorní soubor Dúbrava, Zpěvulenky a Babulky 

krojovaný průvod do kostela za doprovodu DH Březovjané

sobota 5. 7. Cyrilometodějská pouť

pro děti budou připraveny nafukovací atrakce pod kostelem

20:00

8:30

9:30

k občerstvení se bude podávat guláš

místo konání sportovní areál

pátek 4. 7.

17:00 – 21:00
zahájení hodů u „památkového domku 115“,
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Lesní hospodářství

LHP na předmětném LHC byl zpracován na období od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 a navazuje na LHP, jehož 
splatnost skončila k 31. 12. 2013. Pozemky určené k 
plnění funkcí lesa (PUPFL) zařazené do předmětného 
LHC jsou ve vlastnictví obce Březová.

1) Rozsah zpracování lesního hospodářského plánu – 
výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa 
456,41 ha (z toho 450,70 ha porostní půdy).

Při závěrečném šetření k vyhotoveným návrhům 
lesních hospodářských plánů (dále jen LHP) byly 
prověřeny následující skutečnosti:

Zápis ze závěrečného šetření k vyhotovenému návrhu
lesního hospodářského plánu (LHP) Obec Březová 608 409

Dne 26. 2. 2014 byl Krajskému úřadu Zlínského 
kraje ve Zlíně, odboru životního prostředí a 
zemědělství předložen návrh lesního hospodářského 
plánu pro lesy na LHC Obec Březová, kód 608 409.

Přítomni: Ing. Oldřich Hruda - OLH, pan Václav 
Bruštík – lesník, Ing. Michal Kadlec – Lesprojekt Brno 
a. s., zpracovatel LHP, Ing. Pavel Kadlečík – Krajský 
úřad Zlínského kraje, odbor ŽPZE, SSL, Ing. Petr 
Šimčík – Městský úřad Uherský Brod, odbor ŽP, SSL, 
Ing. Richard Podlena, ÚHÚL, pobočka Kroměříž. 
Ostatní účastníci závěrečného šetření se nedostavili, 
zástupce CHKO Bílé Karpaty Ing. B. Jagoš se omluvil 
z účasti.
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přítomní se způsobem výpočtu a s maximální 
celkovou výší těžby souhlasí.

6) není žádná výjimka na prodloužení lhůty pro 
zajištění mladých lesních porostů podle § 31 odst. 6 
zákona.

- Minimální podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově porostu je stanoven pro všechny 
porostní skupiny starší 80 let a porostní skupiny 
mladší, do kterých plán obnovu umísťuje nebo ji zde 
připouští a v případě holin vyjma § 10 odst. 3 věty 
druhé vyhlášky. Podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin byl dodržen ve všech porostech (porostních 
skupinách).

- Minimální plošný rozsah výchovných zásahů 
v porostech do 40 let věku je pro LHC Obec Březová 
dalším závazným ustanovením a zřizovatel jej 
standardně stanovil v hodnotě 161,70 ha, přičemž 
plocha lesních porostů mladších než 40 let dosahuje 
hodnoty 163,73 ha a naléhavé výchovné zásahy jsou 
tedy plánovány na 98,76 % plochy, kterou zaujímají 
porosty do 40 let věku.

lesního hospodářského plánu, o udělení výjimky ze 
zákazu provádění mýtní těžby úmyslné v lesních 
porostech mladších než 80 let - § 33 odst. 4 zákona o 
lesích. Dne 21. 3. 2014 vydal krajský úřad souhlasné 
rozhodnutí č. j. KUZL 12763/2014, které nabylo 
právní moci dne 8. 4. 2014.

5) není žádná výjimka z velikosti a šíře holé seče 
podle § 31 odst. 2 zákona o lesích. Není žádná
výjimka dle § 36 odst. 1 zákona o lesích, tj. ve 
prospěch účelové hospodaření v lesích ochranných a 
v lesích zvláštního určení.

4) Vlastník (nájemce) žádá, v rámci schvalovacího 

7) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 
4 odst. 3 zákona o ochraně přírody, AOPK ČR – 
Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty nebylo 
správnímu orgánu dosud předloženo, krajský úřad, 
orgán SSL o udělení stanoviska požádal. Orgán 
státní správy lesů vyčká s vydáním schválení návrhu 
LHP do doby, kdy obdrží souhlasné závazné 
stanovisko, a bude-li návrh LHP v souladu se 
stanoviskem orgánu ochrany přírody lesní 
hospodářský plán schválí.

Ostatní lesy jsou dle § 9 zákona o lesích, zařazeny do 
kategorie lesů hospodářských.

Mýtní úmyslná těžba dříví je navržena v souladu s 
ust. § 8 odst. 6 vyhlášky Mze číslo 84/1996 Sb., o 
lesním hospodářském plánování (dále jen vyhláška), 
ve kterém je ustanoveno, že výše mýtní těžby 
navržená plánem nesmí překročit rozmezí 
limitované plus minus 10 % od ukazatele těžební 
procento. Navržená výše těžby mýtní v hodnotě 29 
443 m3 b. k. je stanovena na hranici + 10 % od 
ukazatele těžební procento.

3)Stanovení závazných ustanovení – maximální 
celková výše těžeb – 39 000 m3 b. k., tj. 31,63 % 
zásoby lesních porostů předmětného lesního 
majetku (8,54 m3 b. k./haPUPFL/rok). Z toho těžba 
mýtní úmyslná 29 443 m3 b. k. a těžba předmětní 9 
557 m3 b. k.

Těžba předmětní je v souladu s ust. § 8 odst. 8 
vyhlášky (výše těžby předmětní se stanoví jako 
součet předmýtních umístěných těžeb v jednotlivých 
prostorech) stanovena ve výši 9 557 m3 b. k. 
(včetně očekávaného podílu nahodilé těžby, v tomto 
případě + 16,61 %), což činí 91,19 % těžby 
výchovné určené deduktivně (včetně těžby 
nahodilé). Výše těžby předmětní byla stanovena po 
dohodě s OLH s využitím LHE z předcházejících 
období.

2) Kategorizace lesů:
Lesy ochranné:
- dle § 7 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a změně a doplnění některých zákonů, (dále 
jen zákon o lesích) lesa na mimořádně nepříznivých 
stanovištích – nejsou vylišeny.

Celé území LHC je součástí velkoplošně zvláště 
chráněného území – CHKO Bílé Karpaty – II., III. 
Zóny.

- dle § 8 odst. 2 písm. a) lesy v prvních zónách 
CHKO a lesy v přírodních památkách a rezervacích – 
nejsou vylišeny

Na předmětném LHC je nadbytek porostů v mýtním 
věku (výše těžby mýtní dle ukazatele těžební 
procento je 26 766 m3 b. k., výše těžby mýtní dle 
ukazatele normální paseka je 17 638 m3 b. 
k.navržená výše těžby mýtní dle § 8 odst. 6 tj. 29 
443 m3 b. k. překračuje ukazatele normální paseka 
na 166,93 %.

Lesy navržené do kategorie lesů zvláštního určení 
(návrh vlastníka):

Maximální celková výše těžeb je určena v souladu s § 
8 vyhlášky o lesním hospodářském plánování a

Lesy zvláštního určení (LZU) vyplývající ze znění 
zákona o lesích:
- dle § 8 odst. 1 písm. b) lesy v ochranných 
pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních 
minerálních vod v rozsahu 254,17 ha, JPRL celá odd. 
1, 2, 3, 4.

Lesní hospodářství
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Farní úřad

Pro naše dávné slovanské předky měl tento čin 
klíčový význam. Současně totiž s přijetím radostné 
zvěsti byla na Velké Moravě zavedena slovanská 
abeceda. Tím byli přijati Slované do svazku 
kulturních národů.

Šťastným řízením Božím byli vybráni právě tito dva 
vzdělanci. Na misii se museli připravit především 
jazykovědně. Konstantin, filosof a též diplomat, 
brilantním způsobem sestavil z kurzivy rychlejší 
hůlkové písmo hlaholici. V poměrně krátké době 
přeložil evangeliáře rychlostí čtyři a půl stránky 
denně z řečtiny do staroslověnštiny. Jednalo se o 
ucelený, klidný překlad se známým básnickým 
úvodem Konstantinovým zvaným „Proglas“.

Každý rok na začátku července si připomínáme dvě 
velké osobnosti rodných bratří, dvě hvězdy první 
světelnosti v dějinách církve, naše věrozvěsty sv. 
Cyrila a Metoděje. Země jejich původu byla Řecko, 
tehdy říše východořímská, byzantská a pocházeli z 
města Soluň. Oba bratři dosáhli vysokého vzdělání. 
Konstantin – Cyril byl dokonce považován za génia 
ve filosofii, jaký se rodí jeden za tisíc let. Metoděj 
dosáhl právnického titulu a oba se mohli uplatnit a 
udělat kariéru u císařského dvora v Cařihradu. Oba 
ale zvolili službu Nejvyššímu králi v zátiší klášterních 
zdí. Nejprve ale působili nějaký čas jako misionáři u 
Chazarů na Krymu. Odtamtud přinesli ostatky sv. 
papeže Klementa I. nejprve do Konstantinopole, 
později přes Velkou Moravu do Říma. Tím také chtěli 
naznačit, že hlavou církve je vždy římský biskup-
papež, náměstek Krista na zemi.

Když si velkomoravský kníže Rastislav uvědomil, že 
přírodní božstva jeho poddaných jim nemohou 
přinést oporu v tvrdých životních podmínkách, 
požádal císaře Michala o poslání misionářů na 
Moravu.

Svatí Cyril a Metoděj pak putovali zemí, rozdávali 
radost a útěchu a národ si je oblíbil. Cestovali, 
pracovali bez oddechu, i když oba bratři nebyli zvyklí 
na drsné zimy střední Evropy. Následkem toho Cyril 
vážně onemocněl a již nedoufal v uzdravení. V 
horečkách prosil svého bratra, aby dobrý slovanský 
lid neopouštěl, pokud se bude muset on sám vzdát 
práce na této vinici. Proto odchází do Říma, kde 
vstupuje po asi pětiletém působení na Velké Moravě 
do kláštera. Jeho zdraví však bylo již podlomeno 
natolik, že tam jako 42letý mnich 14. 2. 869 umírá. 
Byl pohřben v Římě v bazilice sv. Klimenta.

Jeho bratr Metoděj byl teprve r. 868 vysvěcen na 
kněze a papež Hadrián II. jej pak jmenoval 
arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie. Zde 
ještě 16 let pokračoval v díle, které se svým bratrem 
započal. Dočkal se ještě významnějšího uznání od 
římského papeže, který potvrdil staroslověnštinu 
jako bohoslužebný jazyk.
Oba bratři vychovali ještě své žáky a následovníky a i 
když jejich misie byla po smrti sv. Metoděje r. 885 
„rozfoukána“ jako chmýří pampelišek, semena víry a 
slovanská bohoslužba se uchytila jinde. Předběhli 
svou dobu natolik, že více jak před 1 100 let před II. 
vatikánským koncilem žádali právo národů na vlastní 
bohoslužebný jazyk. Papež blahé paměti Jan Pavel 
II. je prohlásil se sv. Benediktem spolupatrony 
Evropy, aby ukázal, že jejich dílo je stále živé.

V naší farnosti Březové, která má kostel zasvěcený 
sv. Cyrilu a Metoději, oslavíme památku soluňských 
bratří v sobotu 5. Července dvěma bohoslužbami v 
7:30 a v 9:30 hodin doprovázené staroslověnskými 
zpěvy místního chrámového sboru. Všichni jsou 
srdečně zváni.

P. František Pěnčík

Základní škola

Kam uklidíme vysloužilý elektrospotřebič?

V dalším úkolu z projektu „Recyklohraní, aneb 
Ukliďme si svět“, do kterého jsme již velice dlouho 
zapojeni, jsme zjišťovali doplňující informace k 
recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Při vyplňování dotazníku jsme si prošli část sběrného 
dvoru za doprovodu vedoucí pracovnice. Ukázala 
nám kontejner pro zpětný odběr s vyřazenými 
elektrospotřebiči. Na spotřebičích byly čárkové kódy, 
tak jsme se zeptali, k čemu slouží.

Navštívili jsme proto sběrný dvůr v naší obci. Jelikož 
to není z ruky, tak jsme tam šli pěšky. Na sběrném 
dvoře jsou umístěny kontejnery na vysloužilé 
elektrospotřebiče a také ve škole máme popelnici 
určenou pro vyřazené elektrospotřebiče a krabici na 
vysloužilé baterie.

Bylo nám řečeno, že je to evidenční číslo, které je 
zapsané v záznamu (seznamu) a tudíž evidované. 
Vysvětlila nám, že kritéria pro odevzdání 
elektrospotřebičů jsou: Kompletnost spotřebiče a 
odevzdávající osoba musí být jen místní občan nebo 
musí přijít s odpovídajícím dokladem o trvalém 
bydlišti.

Tento sběrný dvůr slouží občanům obce Březová jako 
nejbližší místo pro vyřazené elektro-spotřebiče v 
našem okolí. Navíc se nemusí platit žádný poplatek 
za odevzdání elektro-spotřebičů.
Dospěli jsme k přesvědčení, že je obrovskou 
výhodou mít v obci sběrný dvůr a nemuset 
přemýšlet, kam s vysloužilým elektrospotřebičem.

Žáci II. stupně ZŠ Březová
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Základní škola

Toho i toho je mnoho,
lidí a věcí a jmen.

Jediné slunce je jedno,
a to když vyjde, je den.

Projekt Vesmír
Kolik je na světě očí?
Kolik je na světě snů?
Kolik se koleček točí?
Kolik je nocí a dnů?

Kolik je na světě moří?
Kolik je na světě řek?

Kolik je smutků a hoří?
Kolik je rozlitých mlék?

- Jan Vodňanský, Petr Skoumal

Ve čtvrtek 29. května si žáci vyzkoušeli, jaké to je být 
učitelem. Připravené aktivity předvedli dětem na 
prvním stupni. Nejdříve Petr Moravčík přednesl 
krásnou báseň a potom každý z žáků prezentoval 
vybranou planetu sluneční soustavy. Kluci a děvčata 
museli být dobře připravení a zvládnout zvídavé 
dotazy mladších spolužáků.
Potom se děti rozdělily do skupinek a obcházely 
stanoviště, na kterých si zahrály různé hry, na 
interaktivní tabuli skládaly puzzle, přiřazovaly názvy 
planet a spektroskopem zkoumaly rozklad světla na 
barevné spektrum.
Na závěr si děti poslechly příběh o vzniku sluneční 
soustavy a při vesmírné hudbě se zavřenýma očima 
výtvarně ztvárnily své pocity.
Žáci se moc snažili a musím je pochválit za výborně 
zpracovaný projekt.

Marie Ševčíková

Každý z žáků si sám vybral činnost a téma, které ho 
nejvíce zajímá. Petr vytvořil prezentaci o planetách, 
Jeník pracoval na prezentaci o Slunci. Kluci navíc 
vyrobili spektroskopy a brýle pro pozorování Slunce 
a sestavili model k vysvětlení, proč se střídají roční 
období. Valika, Viola a Karolína připravily model 
sluneční soustavy a výtvarně dramatickou aktivitu. 
Kristýna si nachystala karty se symboly a pexeso.

S žáky devátého ročníku jsme si připravili projekt na 
téma Vesmír. Deváťáci několik dnů studovali, 
vyhledávali informace, vytvářeli prezentace, 
vyráběli modely, malovali, stříhali a kreslili.

Papjérky obhájily 1.místo 

Krajské kolo soutěže "Školní časopis roku 2014."
V úterý 6. května proběhlo v Baťově institutu ve Zlíně 
vyhlášení krajského kola soutěže Školní časopis roku 
2014. Do soutěže se přihlásilo celkem 23 časopisů ze 
škol Zlínského kraje a soutěžilo se ve čtyřech 
kategoriích:
• I. stupeň ZŠ
• I. a II. stupeň ZŠ
• II. stupeň ZŠ
• Střední školy
V kategorii časopisů tvořených žáky I. a II. 
stupně ZŠ obhájil náš časopis Papjérky první 
místo.
Gratulujeme všem redaktorům a děkujeme jim za 
jejich výbornou práci.

(Jedna kolonie 15-ti mravenců za svůj život 
spotřebuje jen 4% gelu a zároveň si v něm razí 
tunely.) A nyní jen sledujeme, jak se mravenci 
zabydlují a jaké chodbičky vytvářejí. Jen je potřeba 
jednou týdně nádobu otevřít, aby se do ní dostal 
okysličený vzduch.

Pro lepší pozorování života zvířat máme ve školce 
nové gelové mraveniště. Akrylový kontejner je 
naplněný velmi výživným gelem, který poskytuje 
mravencům dostatek potravy. Nejdříve jsme museli 
nachytat mravence ze stejné kolonie.

Mravenčí experiment 
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FS Dúbrava

Ty se konaly 4. 5. 2014. No, a protože pořadatelům 
ještě vypadl hudební doprovod, tak nás požádali, ať 
si připravíme i dva vstupy se zpěvy. Abychom 
nekomplikovali „převlékání“, tak první vstup 
ženského pěveckého sboru byl v civilu, pak byla 
Spartakiáda, a další vstup byl ve slušivých 
kostýmech, ve kterých jsme cvičili. Jenom my 
„animátoři“ (chlapi), jsme se trochu přišmrcli. 
Bošácké Baveničky, je program humorných scének, 
a bylo zajímavé vidět, kolik lidí je schopných si ze 
sebe veřejně dělat srandu, a tím také pobavit ty 
ostatní. 
Díky spolupráci obcí Březová a Bošáca máme také 
pěkné fotky krojů. Focení bylo svoláno narychlo, jak 
už to bývá, takže šel, kdo mohl, a kdo byl zrovna 
doma. Fotilo se u rozhledny na vrchu Hájnica, v 
Bošáci u jejich muzejního domečku a u nás na 
Březové u „domečku“. Už ty naše fotky jsou pěkné, 
uvidíme, jak budou vypadat fotografie zpracované 
profesionálně.

Loni jsme to nestihli, tak jsme ho přesunuli na 
začátek roku 2014. Součástí tohoto večírku je i 
promítání záznamů z našich akcí. Když zástupci obce 
Bošáca viděli naši „Spartakiádu“, kterou jsme 
připravili na oslavu Pavly Ševčíkové, tak nás hned 
pozvali k nim do programu Bošácké Baveničky. 

Na konci roku děláváme večírek pro nás, naše 
příznivce a sponzory. 

Za podpory obce Březová jsme pořádali Košt 
bramborových salátů. Lépe řečeno, pořádali to naše 
členky, Zpěvulenky, Katka, Terka a Pavla. My, kdo 
jsme ty saláty ochutnali, věříme, že to byl skutečně 
první ročník, a že to bude mít pokračování. Součástí 
Koštu byly i vložené soutěže pro diváky. O dobrou 
zábavu se starala i hudecká muzika souboru 
Kopaničár ze Starého Hrozenkova.
Nezapomenutelným zážitkem bylo také vyhodnocení 
vítězných salátů, komentované předsedou odborné 
poroty, Antonínem Zetkou.

Ing. Vladimír Janků člen souboru Dúbrava
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OS Kopretina

Všude, kam přijdeme s našimi Danajkami, Šibalicemi a CM 
Šimbolicí se březovská píseň i muzika velmi líbí. Proto jsme 
rádi, že dobře presentujeme svou rodnou obec nejen 
zpěvem, ale také archaickým krojem, který k písním patří. 
Vždy rozdáváme dobrou náladu a doufáme, že vléváme do 
srdce písněmi radost i posluchačům. Naše písně bych 
vyjádřil slovy: Ta březovská píseň vzlétne, zatřpytí se, je 
líbezná a hravá. Věčně věků nová, do doliny vzlétne, má 
křidélka pěkná, třepetavá.

Opět pro nás začala spousta příjemných pěveckých 
vystoupení. První byla pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku, 
která začala v Uherském Brodě. Do okresního kola v 
Uherském Hradišti (13. 4.) postoupila Kristýna 
Provodovská. Když vzpomenu na první návštěvy slavíčků, 
rok od roku jsou děti mnohem více „vyzpívané“ a hlasy 
opravdu kvalitnější. Proto asi porota soutěžení zrušila a od 
roku 2014 se prý jedná pouze o přehlídku nejlepších 
zpěváčků v oblasti Uherskobrodska a Uheskohradišťska. 

První velkou událostí byla vernisáž k výstavě: Svatební 
kroj z Březové v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě 
(16.5), autorkou byla členka sdružení Veronika 
Provodovská. Naše soubory a cimbálová muzika zazpívaly 
písně dětí, dospívajících dívek i svatební, prostě dle 
obyčejného života dívky od mládí do dospělosti. Tato 
výstava bude zapůjčena na dny 4-6. 7. 2014 na Dům sv. 
Josefa v Březové. Zde bude v sobotu pokřtěn nový zpěvník 
„Na Brezovej tri ulice“, který obsahuje necelých 180 
březovských písní. Hosty budou ženský sbor Čečera ze St. 
Hrozenkova a ženský sbor Netáta s Vlastou Grycovou ze 
Strání.

Začátek jara nezadržitelně uběhl, první květiny odkvetly a 
opět začalo předvelikonoční veselí. Strávili jsme hezké 
chvilky s dětmi na Lopeníku (15. 3.) v budově u obecního 
úřadu, na dvoraně (12. 4.) a ve škole (16. 4.) v Březové. 
Možno bylo vyzkoušet kromě malování kraslic několika 
technikami, také pečení beránků z vánočkového těsta i 
pletení pomlázky.  

Dne 30. 5. jsme navštívili dalekou Poštornou. Na Májovém 
zpívání jsme se zaposlouchali do písní jiné oblasti a 
představili písně z Březové. Malý Vítek Ševčík byl 
největším pobavením posluchačů tohoto příjemného 
odpoledne. Ukázal, že dobře ví, k čemu slouží mikrofon a 
zpěv si náležitě užil.

Společně se moc těšíme a srdečně Vás zveme na letošní 
jedinečnou sobotu 5. 6. ve 14 hodin (u fary), kdy bude 
pokřtěn zpěvník. Ten bude dokladem pro budoucí 
generace o nádherné zpěvnosti našich předků. Všemu 
předcházelo asi 9 let sbírání písní a 3leté ruční přepisování. 
Obsah zpěvníku je tedy velmi hodnotný a snad potěší 
nejen rodáky a místní, ale také pěvecké soubory, které si 
březovkou píseň rádi zazpívají.  

Nyní nás čeká celodenní vystoupení na slavnostech ve 
Strážnici dne 28. 6., na kterém budeme moci prezentovat 
všechny březovské písně, které známe, a není jich málo. 
Také členka sdružení na trhu s tradičními řemesly 
předvede ukázku vyšívání přes vrapy.
Na prázdniny pro děti opět připravujeme večerní 
promítání, stezku odvahy a stanování.
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TJ Sokol Březová

V letošní sezoně 2013/14 převzal A-tým Ladislav 
Kalina, který dříve působil na lavičce Uherského 
Brodu, či Nivnice. Trenér měl za úkol stabilizovat 
kádr, a umístit se na špici tabulky. Před sezonou 
nelehký úkol, který ale trenér splnil – A-tým 
neskončí hůře než na třetí pozici.

První sezona v Okresní soutěži po třech letech

Trenér A-týmu zároveň potvrdil, že bude i v příští 
sezoně 2014/15 na lavičce našeho týmu. Tímto mu 
vedení TJB děkuje za jeho první rok ve funkci a za 
jeho činnost pro tým. Dále vedení děkuje všem 
hráčům za jejich aktivní přístup k týmu a 
reprezentace naší obce.

Uzávěrka zpravodaje byla dříve, než skončila celá 
fotbalová sezona, proto zde nejsou veškeré 
statistiky a tabulky. Konečnou tabulku, statistiky 
hráčů a statistiku celé sezony 2013/14 naleznete po 
skončení sezony na webových stránkách klubu: 
www.tjbrezova.cz 

Po podzimní části skončil A-tým až na páté pozici a do 
jarních odvet vstupoval s cílem, posunout se o 
nějaký stupínek výš. Bohužel trenér neměl vždy 
pohromadě všechny hráče a vždy musel měnit 
sestavu. Nejvíce zamrzí ztráta v Dolním Němčí, kde 
jsme si zasloužili minimálně bod. V dalších zápasech 
jsme ale body nerozdávali a vždy jsme získali tři 
body za vítězství. V závěru sezony jsme odehráli 
utkání o druhé místo, ve kterém jsme podlehli v 
Popovicích 2:1. To nás odsunulo na třetí místo.

Do týmu přišli na hostování: Petr Mudrák (Nivnice), 
Marek Maršálek (Havřice), Jaroslav Smítal (Nivnice). 
Z týmů odešli na hostování: David Pomajbík a Josef 
Vojtek (oba Strání).

Příchody / odchody – sezona 2013/14

TJ Sokol Březová si pro Vás připravil následující 
program:

Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují všem svým 
fanouškům, kteří nás po celou sezonu 2013/14 
podporovali!

Od 16:00hod.: Turnaj starých pánů

Od 20:00hod.: Taneční zábava – hraje kapela 
NEPTUN a P.A.R.K.

Pátek 4.7.

Cyrilky 2014

Sobota 5.7.
Fotbalové odpoledne:

Od 17:00hod.: Pro děti – přijedou poníci

Od 20:00hod.: Taneční zábava – hrají DH 
Javorinka (venku) a Diskotéka s DJ Lojzou (na 
šatnách)

Poděkování sponzorům, fanouškům

Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují všem svým 
sponzorům klubu, bez kterých by Březovský fotbal 
nemohl fungovat!

Další vandalismus v areálu TJB

Je tomu právě půl roku, co jsme Vás informovali o 
vandalismu v areálu TJB a „nezvaní návštěvníci“ se 
opět vrátili na místo činu. Dříve to byly poházené 
vajgly od cigaret, PET-láhve, kamení na hřišti 
anebo opálený papír na okně šaten. Nyní si vybrali 
jako svůj cíl hadice od ostřikovačů, které rozřezali 
na více místech, a to takovým způsobem, že jsou 
již nepoužitelné! Klub musel zakoupit nové hadice, 
poněvadž bez závlahy by trávník uschl.

Vedení klubu nyní jedná s obcí o možné ochraně 
budovy a celého areálu TJB před případným dalším 
vandalismem. V úvahu připadá bezpečnostní 
kamerový systém, který by případné viníky odhalil.

Autor: Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Proč je důležitá recyklace

Ty p i c k ý m  p ř e d s t a v i t e l e m  
spotřebičů, jejichž výroba se bez 
těchto vzácných kovů neobejde, jsou 
telefony. Mezi prvky, které z nich 
dělají to, čím jsou - lehké přístroje s 
věrným zobrazováním a kvalitním 
zvukem - patří Yttrium, Lanthan, 
C e r,  P r a s e o d y m ,  N e o d y m ,  
Europium, Gadolinium, Terbium a 
Dysprosium.

Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají 
při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než 
zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do 
množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části 
soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další 
země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále 
výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý 
– začala je využívat sama.

Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále 
klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. 
Moderní výrobky, především elektronika, se například 
neobejdou bez kovů vzácných zemin.

Evropská unie klade stále větší důraz 
n a  d ů s l e d n o u  r e c y k l a c i  
elektrospotřebičů po skončení jejich 
životnosti. Hovoří se o „urban 
mining“, tedy „městské těžbě“. 
Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat 
všechny cenné a opakovaně 
použitelné suroviny zahálet ve 
spotřebičích odstavených ve 
s k l epe ch  a  ga r á ž í c h  nebo  
vyvezených na skládky. Je třeba z 
nich tyto suroviny dostat zpět a 
vrátit je do výroby.

Největší podíl materiálů používaných 
při její výrobě tvoří železo. Na 
celkové hmotnosti přístroje se 
železné komponenty podílejí téměř 
57 %. Významnější podíl pak má 
ještě sklo (16 %) a plasty (12 %).

Urban mining čili městská těžba

Jde především o kovy, v menší míře o 
plasty a další materiály. Opakovaně 
je tak možné využít téměř 90 
procent hmotnosti spotřebičů, které 
definitivně dosloužily. 

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin

Moderní technologie, jimiž dnes 
disponují zpracovatelské firmy, 
umožňují efektivně separovat 
jednotlivé materiály, z nichž jsou 
elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou 
většinu jich pak lze využít jako 
druhotné suroviny. 

Typickým zástupcem domácích 
spotřebičů, které se ve velké míře 
vyskytují ve zpětném odběru, je 
třeba populární mikrovlnka.

Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní 
prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve 
spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další 
maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony 
používané dříve v chladicích zařízeních. 

Recyklace není výdělečný byznys

To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje 
všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý 
systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů 
může fungovat jedině díky financování zodpovědnými 
výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je 
ELEKTROWIN. 

inzerce
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inzerce
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