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letošní začínající léto se mi zdá 
poněkud uspěchané. 

Rychle rostoucí tráva nás nutí 
neustále kosit, i když letos v omezené 
míře počtu zaměstnanců. 

Pracovn í  úřad překva l i f ikova l 
podmínky pro přijetí zaměstnanců na 
veřejně prospěšné práce a snaží se 
up la tn i t  v  zaměstnán í  pouze 
dlouhodobě nezaměstnané osoby, což 
nám přidává starosti se zaškolením a 
seznámením se s pracovními návyky. 

A l e  i  p ř e s  t y t o 
p r o b l é m y  s e 
dokážeme přenést a 
sezónu jsme zahájili pravidelným 
úklidem, úpravami obecního úřadu, 
zejména obřadní síně, archivu a 
kanceláří. 

Dále jsme v rámci bezbariérového 
přístupu zahájili výstavbu výtahu do 
čekárny  lékaře ,  rekonst rukc i 
chodníku v „Ohrázy“ a na období 
školních prázdnin připravujeme další 
stavební úpravy v naší základní a 
mateřské škole. 
Pro studenty plánujeme letní brigádu, 
tentokrát od 1. srpna 2016, po dobu 
14 dní. 

Co se kultury týká, rádi bychom Vás 
pozvali na zahájení hodů, které se 
uskuteční v pondělí 4. července 2016, 
od 17:00 hodin, na domečku před 
obecním úřadem, kde Vám k poslechu 
zahraje FS Dúbrava. 
V úterý zahájíme hody vítáním 
padesátníků v obřadní síni obecního 
úřadu, dále v průvodu do kostela 
zahrají DH Březovjané a na parkovišti 
pod kostelem, kde bude probíhat 
klasická pouť, vystoupí FS Rozmarýn 
z Újezdce. 

Závěrem bych chtěl poděkovat TJ 
Soko lu  Březová  za  výbornou 
r e p r e z e n t a c i  l e t o š n í h o  k o l a 
fotbalového turnaje, který završili, 
údajně po 33 letech, postupem do 
okresního kola. Věříme, že i tam nás 
budou perfektně reprezentovat a 
přejeme jim mnoho úspěchů.

A všem občanům přeji příjemnou 
dovolenou v letošní letní sezóně. 

         
Josef Trecha, starosta obce
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Farní úřad

Předběhli dobu

Při vstupní bráně do našich církevních 
dějin shledáváme dva vynikající 
učence. 
Nikoliv vládce, nikoliv dobyvatele, ale 
muže osvíceného ducha. To je 
skutečnost opravňující k jisté hrdosti 
a chceme-li, můžeme v tom spatřovat 
symbol.

Jestliže chováme hlubokou úctu ke 
vzdělání a kulturním statkům, 
zachvívá se v nás i trocha dávné, 
tisícileté tradice. 
Vždyť tento národ měl vlastní písmo a 
knihy dřív, než většina ostatních 
evropských národů. Srdce kontinentu 
se zásluhou svatých Cyrila a Metoděje 
s t a l o  k o l é b ko u  s l o va n s k é h o 
písemnictví. Zatímco převážná část 
Evropy se ještě po staletí kulturně 
vyžívala v latině, na Velké Moravě už 
vznikala literatura psaná jazykem 
t é m ě ř  t o t o ž n ý m  s  t e h d e j š í 
mateřštinou předků. 
Soluňští bratři zažehnali plamen 
vzdělanosti, a třebaže zahořel 
skromně, jen tolik, jak umožňovala 
doba,  znamena lo  to  vpravdě 
revoluční čin.

Současný člověk vnímá jejich odkaz 
j a ko  v ýh radně  nábo žen s kou 
záležitost. Avšak když si plně 
uvědomíme, že celá středověká 
kultura i vzdělanost vycházela z 
posvátna kněžství a klášterů, pak se 
smysl věcí ubírá jiným směrem. Ve 
svatém Cyrilu a Metodějovi stojí před 
námi osobnost i  mimořádného 
f o rmá t u ,  š p i č kov í  v z d ě l a n c i 

tehdejšího drsného světa, učenci, z 
jejichž díla si nejtrvalejší platnost 
zachovala právě ta část, kterou 
vykonali na Moravě nebo v souvislosti 
s moravskou misí. 
S m e k á m e  p ř e d  n i m i ,  j e j i c h 
v z d ě l a n o s t í ,  d u c h o v n o s t í , 
srozumitelností, vcítěním a kulturou. 

Chytrost, pohotovost a znalost, to 
nese obdiv. To splňoval Cyril-
Konstantin, nejmladší ze sedmi 
s ou r o zenců .  Mě l  t a l en t .  By l 
bezpochyby mimořádný. Vystudoval 
teologii, filosofii, literaturu už v mládí 
ovládal řadu jazyků a snad v 
šestadvaceti letech byl profesorem na 
nejstarší evropské univerzitě v 
Konstantinopoli. Ještě za pobytu v 
rodném městě Soluni aktivně ovládal i 
m a k e d o n s k o u  v a r i a n t u 
starobulharštiny a povýšil jí později 
na první spisový slovanský jazyk. Ale 
dobře věděl, že vzdělanost nestačí.

S bratrem Metodějem, právníkem, se 
odebírá do samoty kláštera, aby se 
modlil. Aby své vědomosti spojil s 
Bohem. Spojení vědomostí a víry 
přináší moudrost. Služba, která ho 
čeká, vyžaduje odbornost i osobnost. 
Nestačí být jen schopen. Je zapotřebí 
být také ochoten. Nestačí jen vyrůst, 
je zapotřebí rovněž dozrát. 

V tichu překládá církevní texty a 
patrně tehdy sestavil hlaholici, první 
slovanskou abecedu. A když ho 
patriarcha Fotius z kláštera povolá do 
diplomatických služeb, stojí před ním 
mladý, vzdělaná a evangelizačně 
schopný muž.

Co bylo tenkrát, děje se i dnes. Lidé 
obdivují vzdělání, hodnotí odbornost i 
osobnost. A to je živá, srozumitelná 
parketa, na které se můžou všichni, 
kteří mají hlavu otevřenou a srdce 
touhou naplněné, setkat. Odborník 
rozumí, umí a ví. Osobnost naslouchá, 
poslouchá a miluje. 

I když se snadno stárne a lecos 
vypadne z módy, svatí nestárnou. Je 
jedno, v jakém století či tisíciletí jsou. 
Mají Ducha a my k nim proto máme 
ú c t u .  Pokud  uva žu j eme  nad 
moderností cyrilometodějské úcty, 
není to od věci. Tak jako láska je stále 
mladá a  krásná a  nepod léhá 
věkovosti, tak i úcta má trvání. Není 
to jenom položení kytice k pomníku, 
vzpomínka, či zapálení svíčky. Úcta, 
to je pokračování a následování.

Je pravda, že svatý Cyril a Metoděj 
jsou lety a staletími vzdálení, přesto 
jsou blízcí. V těchto dnech myslíme na 
ně. Čím více je poznáváme, tím hlubší 
vztah získáváme a chápeme je. 
Neznáme jejich tváře, intonaci jejich 
hlasu, mluvu gest, ale víme, že získali 
Kristu národ celý, život nám na vše 
věky zachovali. 

V naší farnosti Březové, která má 
kostel zasvěcený sv. Cyri lu a 
Me todě j i ,  o s l av íme  památku 
soluňských bratří v úterý 5. července 
2016 dvěma bohoslužbami 
v 7:30 a v 9:30 hod doprovázené 
cyrilometodějskými písněmi Bože cos 
ráčil a Ejhle oltář Hospodinův září. 

Všechny srdečně zve  P. František Pěnčík
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Babulky

Zážitky z výletu po
 jižní Moravě

Květen je za námi a poté, co jsme se 
zúčastnili stavění máje v dědině, 
čekal nás 18. května plánovaný 
zájezd do Mikulova. 
Odjížděli jsme v půl osmé, počasí se 
ukazovalo příjemné, na cestování 
ideální, pod mrakem, teplota kolem 
18 st. 

První zastávka už byla v Nivnici, 
neplánovaná a byla překvapením. 
Prohlídli jsme si Sedlckou chalupu, 
kde nám paní Ivana Hladišová udělala 
přednášku nivnickým nářečím a 
zodpověděla pohotově množství 
zvídavých otázek. Seniorky byly 
příjemně překvapeny množstvím 
vystavených vzácných exponátů. Jen 
jeden starostlivý nejmenovaný syn 
volal své mamince, jestli máme 
poruchu, když viděl autobus stát v 
Nivnici.

Da lš í  zas távkou by l  koste l  v 
Moravském Žižkově, postavený v 
roce 2002. Čekal nás zdejší kostelník, 
přiblížil krátkou historii kostela a 
dovolil nám prohlédnout si všechny 
prostory.

K r á s n ý m  z á ž i t k e m  by l  z p ě v 
mariánské písně z kůru našimi 
zpěvačkami. 

 

V této vesnici jsme navštívili (opět 
neplánovaně) i malý soukromý 
pivovar s exkurzí a ochutnávkou piva.

Cesta pokračovala do Mikulova, jedna 
polovina využila svého volna na 
výstup na Svatý Kopeček a ta druhá 
strávila příjemné chvíle ve městě, na 
kávě a prohlídkou zajímavých staveb 
a také obchůdků.

Den jsme zakončili v Lanžhotě večeří 
a posezením u vína v restauraci u 
Bartošů. Manželé Osičkovi byli velmi 
milí a vstřícní a užili jsme si pěkný 
večer. Kromě vítaného v podobě piva 
a vína jsme si přivezli pěkné zážitky. 
Jen jsme si nenechali zazpívat 
p í sn i čku  Fo rman  Jan ,  t ak  s i 
plánujeme, že se do Lanžhota ještě 
někdy vrátíme.

 AB
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Sbor dobrovolných hasičů Březová

V obci Březová tato složka funguje už 
víc jak sto let. 

Její vznik se datuje k 26. červenci 
1896, kdy se učitel Václav Bělohlávek 
rozhodl v této obci založit sbor 
dobrovolných hasičů. 
Byl nejen iniciátorem, ale také prvním 
velitelem složky. 

Po boku s  prvn ím předsedou 
Martinem Křeháčkem se skládal sbor 
dobrovolných hasičů z 25 členů. 
Hlavním posláním je chránit nejen 
naši, ale i okolní vesnice před požáry, 
které byly v dřívějších dobách velmi 
časté. 
Ze záznamů kroniky se můžeme 
dočíst, že hasiči nepůsobili pouze jako 
složka chránící před požáry, ale 
zároveň mezi sebou vytvořili těleso, 
které chtělo být prospěšné veřejnosti 
i po kulturní stránce, jako je tomu i 
nyní.

V současné době se sbor skládá z 24 
členů, podílejících se na různých 
akcích, obvykle ve spolupráci s obcí a 
dalších místních působících složek. 

Několikaletou tradiční akcí je pro sbor 
„fašanková“ obchůzka po obci za 
doprovodu dechové hudby, masek a 
povozu s koňmi. 
Průvodu se účastní jak členové sboru, 
tak i další dobrovolníci, kteří rovněž 
chtějí tuto tradici udržet. 

Obchůzka je zakončena slavnostním 
průvodem k hlavnímu děj išt i , 
probíhající obecní zabíječky, kde se 
masky a celý průvod za doprovodu 
hudby a tance rozloučí. Letošní rok 
2016 byl  pro místn í  obzvlášť 
výjimečný. 

Díky dostupným prostorům pro 
konání akcí byla po 18 letech 
znovuobnovena večerní zábava s 
pochováváním basy, která sklidila u 
publika ohromný úspěch. 

Pro zachování další tradice se mladší 
hasiči už čtvrtým rokem vydávají 
každé Velikonoční pondělí s velkým 
„korbáčem“, upleteným z lián, po 
velikonočním koledování veškerých 
svobodných dívek, aby zůstaly zdravé 
po celý rok. 
( J a k  j d e  v i d ě t ,  m í s t n í  s b o r 
dobrovolných hasičů nejenže pomáhá 
chránit před požáry, ale zároveň se 
snaží o udržování místních tradic a 
také dbá o zdraví místních.) 
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Hasičská pomoc je dále každoročně potřebná při stavění a kácení 
obecního máje, tudíž nechyběla ani letos. 
Co se týká dalších obecních akcí, sbor se rovněž každý rok účastní 
srazu Březových, kde se účastní soutěží mezi veškerými družstvy obcí s 
názvem Březová, Brezová. 

Nesoutěží pouze na srazu Březových, ale také se účastní dalších 
okolních soutěží jako je například Okrsková soutěž a v dřívějších 
dobách byli součástí akce dětského dne v obci, kde prováděli ukázku 
zásahu a představili dětem hasičskou techniku. 
Konec roku sbor završuje dohledem nad silvestrovskou vatrou obce u 
pamětního domku. Při pohledu do kroniky se můžeme dočíst, že sbor v 
minulosti pořádával ještě silvestrovskou zábavu pro veřejnost, která 
už se však bohužel několik let nekoná. 

Rok 2016 je obzvlášť pro hasičský sbor velmi významný, 
protože 2. července oslaví 120. výročí od založení Sboru 
dobrovolných hasičů Březová, které se uskuteční ve 
sportovním areálu obce. 

Tato oslava se uskuteční jak jinak než v hasičském duchu. Výročí bývá 
tradičně zahájeno slavnostním průvodem obcí, který začne v 13:00. 
Pokračuje ukázkou historické a novodobé hasičské techniky, 
prohlídkou vozidel a ukázkou zásahu jak s historickou technikou, tak i s 
novodobou technikou. 

Záměrem není pouze oslavit toto významné výročí, ale také blíže 
seznámit širší veřejnost s tím, co všechno vlastně obnáší činnost hasičů 
a že to není zrovna lehké poslání. Během ukázky zásahu budou také 
probíhat soutěže s hasičskou tématikou pro děti. 
Po skončení výstavy techniky bude zábava dále pokračovat od 20:00 se 
skupinou ÚŽASná dvojka ze Strání a DJ Robertem. Během tohoto dne, 
ale i dalších dnů můžete navštívit výstavu krojů i starých hasičských 
uniforem, která bude probíhat na místní faře. 

Proto přijměte naše pozvání a přijďte s námi oslavit toto výročí.  
Z nynějších 24 členů jsou hlavními představiteli sboru: Richard Jurásek 
– starosta, Tomáš Machala – náměstek starosty, Jakub Provodovský – 
velitel SDH, Veronika Bartková – jednatel a Lukáš Jurásek – hospodář. 
Samozřejmě nesmíme opomenout nedílnou součást SDH, a to je 
zásahová jednotka obce, která se skládá z 15 členů. 
Od roku 2012 je jejím velitelem Richard Jurásek, který obětavě vede 
tuto jednotku a jemuž také patří velké poděkování za snahu tuto 
jednotku pozvednout a vést ke stále lepší výsledkům a akceschopnosti. 

Jednotka, jejímž zřizovatelem je obec, se řadí do kategorie Jednotka 
požární ochrany III/a. 
Nyní má k dispozici zásahové vozidlo značky ŠKODA 706 RTOH a 
přívěsnou motorovou stříkačku PPS 12. 
Během roku je vyhlášeno průměrně pět až šest požárů, které jsou 
zpravidla lesní nebo travní, obvykle zapříčiněny lidskou nedbalostí. 
Naše jednotka ovšem nevyjíždí jen k požárům, ale i k technickým 
pomocím, které jsou ve spolupráci složek Integrovaného záchranného 
systému (IZS). 
Při souhrnu činností a akcí sboru lze vidět, že složka hasičů nefunguje 
jen pro požární ochranu a pomoc lidem, ale také se tu snaží být pro 
místní lidi, udržovat tradice a pomáhat v pozdvihování kulturního 
obecního dění. 

Těžko odhadnout, zda s podobnou vizí – náplně poslání a činností – 
nezakládal tento sbor dobrovolných hasičů Václav Bělohlávek, ale 
věříme, že i tak naplňujeme cíl a myšlenku, s kterou byl tento sbor před 
sto dvaceti lety zakládán.

SDH Březová

Sbor dobrovolných hasičů Březová



Obec Březová ZPRAVODAJ

6

2016, č.2, červen

TJ Sokol Březová

Loňský nezdar napraven: 
Postup po více jak 30–ti letech 
do Okresního přeboru

Před jarními odvetami dalo vedení TJ 
Sokol Březová jednoznačný cíl: 
postup do vyšší soutěže a napravit tak 
loňský nezdar. 

Po podzimní části se náš výběr 
vyhříval na prvním místě v tabulce 
před Horním Němčí a Ostrožskou 
Lhotou, kteří měli být největší 
hrozbou. Nakonec toto tvrzení naplnili 
oba.

Klíčové utkání se odehrálo již ve 
druhém kole, kdy jsme hostili na 
domácí půdě Ostrožskou Lhotu. V 
podzimním utkání byli lepší hosté, 
kteří vyhráli 2:0, ale Na Zelničkách 
byli jednoznačně lepší domácí a Lhotu 
přejeli jasně 4:0. V pátém jarním kole 
se odehrál další přímý souboj o 
postupující místo, a to v Horním 
Němčí. Od prvních minut byli hostující 
fotbalisté z Březové lepší a i proto 
zvítězili jednoznačně 5:1. 
Nakonec souboj mezi Horním Němčí a 
Ostrožskou Lhotou (2:1), tři kola před 
koncem rozhodl o tom, že Březová 
bude ten tým, který si vybojoval 
právo postupu do Okresního přeboru.
Soutěž pravděpodobně opust í 
Komňa, která nasbírala nejméně 
bodů. Nahradit by ji měly Hradčovice. 
Březová by tak měla v příštím 
fotbalovém ročníku 2016/17 brázdit 
Okresním přeborem a vyzve týmy 
jako např. Jarošov, Šumice, Havřice či 
Uherský Ostroh, který Březovou 
vyřadil v semifinále poháru OFS UH. 
Konečný verdikt, jestli bude Březová 
hrát Okresní přebor, vyřkne až 
výkonný výbor TJ Sokol Březová na 
svém posezónním zasedání.

Pozn.: Uzávěrka zpravodaje byla 
5.6.2016, proto zde nejsou konečné 
tabulky.
Kompletní tabulky, statistiky hráčů a 
týmu naleznete na of ic iálních 
k l u b o v ý c h  s t r á n k á c h  – 
www.tjbrezova.cz

Mládež TJ Březová:

Fotbalový ročník skončil i u žáků a 
přípravky. Žáci se umístili v tabulce, 
Okresní soutěže M žáků sk. B, na 8. 
místě a napodobil i  tak loňské 
umístění.
Přípravka skončila na druhém místě, v 
tabulce Okresní soutěže přípravky, a 
vyrovnali tak loňské maximum. 
Vítězem soutěže se stal Bánov.

XXIV. setkání Březových 2016

V sobotu 30. července se uskuteční 
XXIV. setkání Březových. Letos v 
Březové u Karlových Varů. Fotbalisté 
vyhráli poslední tři ročníky, a v duchu 
fair-play přenechá vítězství jiné 
Březové. 
Všechny fotbalové utkání se budou 
hrát na stadionu Jiskry v Březové u 
Kar lových Varů.  Týmy budou 
rozděleny do dvou skupin, kde bude 
hrát každý s každým (záleží na počtu 
přihlášených týmů). 
Vítězové skupin pak budou hrát spolu 
ve finále. Losování se uskuteční v den 
turnaje. Jisté je, že domácí Březová 
bude hrát ve skupině A a vítěz 
minulého ročníku ve skupině B.

Autor: Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

Ukliďme si Březovou.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je 
dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá již několik let na území celé 
České republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a 
odpadky v lokalitách vybraných 
jednotlivými organizátory. 

V naší škole se letos úklid odehrál v 
rámci ekologické výchovy. Věříme 
totiž, že čím dříve si člověk na vlastní 
kůži vyzkouší uklidit černou skládku, 
tím lépe. Kdo uklízel, neznečistí, a u 
dětí to platí dvojnásob.
Pro letošní rok jsme si vytyčili jasný 
úkol. Uklidit koryto a okolí potoka 
Hrubáru - od školy směrem k 
Lopeníku a tzv. školku, bývalou lesní 
školku, kam si chodí hrát děti např. v 
rámci družiny či zájmových kroužků. 
Téměř sto žáků s vyučujícími, 
vyzbrojeno pracovními rukavicemi a 
pytli na odpad se tohoto úkolu zhostilo 
opravdu s vervou. Hromady odpadků 
se vršily na trase úklidu a pomalu 
jsme zjišťovali, že jsme byli optimisté 
a vyzbrojili se jen malou zásobou 
pytlů. Ty jsme museli během akce 
doplnit. Velmi pozitivně vnímáme 
rozhořčené reakce dětí na chování 
dospělých… Odvoz hromad odpadků 
pak zajistila obec Březová.

Dobrovolnická akce Ukliďme Česko 
vychází z mezinárodně osvědčeného 
modelu Let's Do It!. Tento typ 
úklidových akcí již proběhl úspěšně ve 
více než 100 zemích za účasti 9 
milionů dobrovolníků.

Mgr. Jiří Miškar

Nakonec reakce jedné žákyně:

Občané vesnice Březová!
Děti ze základní školy, která se 
jmenuje Škola na konci světa, se 
zapojily do akce Ukliďme si Česko 
aneb Ukliďme si pod nohama :-D. 
Uklízely kolem potoka Hrubáru. 
Všichni dospělí i některé děti by se 
měli stydět za sebe, jak odhazují 
odpadky. Děti po vás nasbíraly více 
než 20 pytlů. Uklízejte si po sobě, 
Aničko, Alenko, Michale, Tomáši… Vy 
tady žijete! Představte si, kdyby 
každý odhazoval odpadky, jak by to 
vypadalo? Zamyslete se nad sebou a 
zapojte se příště do akce Ukliďme si 
Česko.
Děkuji a snažte se.

Michaela Moravčíková, 4. ročník

Základní škola



2016, č.2, červenZPRAVODAJObec Březová

7

Základní škola

Pěvecká soutěž Skřivánek - 
Škovránok

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 jsme se již 
poosmé sešli, abychom poměřili 
zpěvácké dovednosti z obou stran 
česko - slovenské hranice. 

Soutěž vznikla v rámci příhraniční 
spo lup ráce  mez i  B řezovou  a 
Trenčianskými Bohuslavicemi, časem 
jsme přizvali i zástupce z jiných obcí.
Tentokrát přišlo l idové  písně 
představit 32 dětí - z Bošáce, Nivnice, 
Bánova, Uherského Brodu a Březové. 

O tom, komu to nejlépe zpívalo, 
rozhodova la  porota  nanejvýš 
fundovaná - paní Vlasta Grycová - 
„živoucí legenda“ moravského 
folkloru, paní Marie Rosenfeldová – 
zpěvačka a tanečnice z Oldšavy, 
sólistka pěveckého sboru Dvořák z 
Uherského Brodu a paní Marcela 
Mošťková - autorka knihy Moravské 
Kopanice, lopenická patriotka. 

1. - 3. třída:
 1. Rastislav Karlík - Bošáca
 2. Jan Miškar - Nivnice
 3. Tereza Martišová - Uherský Brod

Cena poroty:
Nikola Kusendová – Bošáca - za výběr 
písně 
Nora Ondrová – Nivnice - za čistotu 
projevu 

4. - 5. třída:
 1. Anna Slívová - Uherský Brod
 2. Michal Uher - Březová
 3. Aneta Juračková - Březová

Cena poroty:
Jan Křeháček – Březová - za výrazný 
projev 

Mgr. Pavlína Majerová

Školní výlet čtvrťáků a páťáků 
do Prahy

Ve středu 25. května v 4:30 jsme 
vyrazili z Březové na školní výlet. Jeli 
jsme autobusem do Uherského 
Brodu. Tam jsme přesedli na vlak 
(courák), s ním jsme jeli do Kunovic. V 
Kunovicích na nás čekal další vlak 
(kačena). Potkali jsme příjemnou 
průvodčí, se kterou jsme se dali do 
řeči. Jakmile jsme přijeli do Starého 
Města, pokochali jsme se výhledem 
na náš vlak LEO EXPRESS. Spadla 
nám brada, když tam stála taková 
krása. Nasedli jsme do vlaku a hned 
jsme dostali plechovku s kofolou. Jak 
se vlak rozjel, přikázal nám pan učitel 
pojíst. Tak jsme pojedli a zapili to 
kolou. Některé děti šly spát a my jsme 
mastili karty (prší). Jirka dal svůj 
první rekord, celkově za jednu hru 
nabral (44 karet). Jak se přesáhla 
dvacítka, začali jsme se smát. Cesta 
utíkala docela rychle. Nejhorší byly 
tunely, protože nám zaléhalo v uších. 
Dojeli jsme do Prahy na hlavní 
nádraží. Jako první jsme viděli 
pendolino. Vešli jsme do metra a jeli 
jsme na Pražský hrad. V první řadě 
jsme navštívili chrám sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Byl to bohatý chrám. 
Líbilo se mi v něm a Jenda si myslel, 
že se v něm odehrával atentát na 
Heydricha z roku 1942. Potom jsme šli 
do kostela sv. Jiřího a tam jsme si s 
Kubou Panákem hráli na kněze. Vešli 
jsme do Zlaté uličky, kde jsme si mohli 
koupit suvenýry. 

Michal Uher si koupil dřevěný meč, 
který mu pořád padal. Navštívili jsme 
i věž Daliborku. 
Shlédli jsme výměnu stráží. Prošli 
jsme se po Karlově mostě. Cestou 
jsme se zastavili i na orloji. Viděli jsme 
spoustu hezkých míst.
Druhý den jsme jeli lanovkou na 
Petřín. Prošli jsme se i zrcadlovým 
bludištěm. Při zpáteční cestě jsme 
slyšeli loretánskou zvonkohru.  Po 
výborném obědě jsme se vydali na 
Václavské náměstí, kde jsme vešli do 
nejhorší pražské budovy Mc Donald´s 
.
Zpět do Uherského Brodu nás přivezla 
lokomotiva SHARK. Domů jsem 
dorazil v 21.30hod.   
Tento školní výlet byl nejlepší, který 
jsem zatím zažil!              

 Honza Křeháček, 4. ročník

Chtěli bychom poděkovat rodičům 
našich žáků za sponzorské dary, díky 
kterým nám udělali z výletu ještě 
příjemnější akci a navíc jsme díky nim 
ušetřili spoustu peněz. Paní doktorce 
Šulcové Hejnalové za luxusní 
ubytování a bezchybný servis v 
podobě večeře a snídaně. Panu 
Balunovi za sponzorský dar v podobě 
obědu pro děti i se sladkou tečkou na 
závěr. A manželům Pittnerovým za 
průvodcovské služby a dárky pro děti, 
a to DVD Obrazy Prahy pro každého a 
pro Mariku CD Staré pověsti české a 
moravské.

Mgr. Petra Pilková a Mgr. Jiří Miškar
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Rostou nám mladí zdravotníci

Zamysleli jste se někdy nad tím, co 
byste dělali, kdybyste se ocitli v 
situaci, kdy je potřeba někomu 
neprodleně poskytnout první pomoc? 
Nebo jste se někdy do takové situace 
dostali a nevěděli jste, co dělat? 

Osm žáků prvního stupně, kteří se 
p rav ide lně  s cház í  v  k roužku 
Zdravoťáček, už taková situace 
nepřekvapí.  Zaj isté, záchrana 
lidského života není žádná legrace, je 
k tomu potřeba spoustu vědomostí, 
dovedností, vlastní zkušenosti a 
především notná dávka odvahy.  

To vše naši mladí zdravotníci mají. 
Naučili se nejenom jak zavolat 
záchranku (samozřejmě na čísle 
155), ale pomocí inscenací a tréningu 
již vědí, co dělat, když si zlomíte ruku 
nebo nohu, třeba při procházce po 
okolí Březové, když vás pokouše 
sousedův pes, když se vám udělá 
špatně z horka, když se popálíte při 
vaření nedělního obědu, když vám 
poteče krev z jakéhokoliv důvodu, 
když vás píchne včela při práci na 
zahrádce a při dalších situacích. Vědí, 
co má být v lékárničce, jak pracovat s 
obvazem, co je sterilní krytí, jak 
zafixovat zlomeninu, kdy volat 
záchranku a kdy to není potřeba a ani 
stabilizovaná poloha a resuscitace jim 
není cizí. 

A kteří to ti mladí zdravotníci jsou?  
Jakub Beňo, Klára Vaculíková, Míša 
Moravčíková, Marika Balunová, 
Kateřina Ševčíková, Klára Fuchsová, 
Kristýna Čaňová  a Tereza Kročilová. 
Osm statečných, kteří možná i vám 
někdy zachrání život.

Mgr. Petra Pilková

Dva velké úspěchy 

31. května 2016 slavila březovská 
škola hned dva úspěchy. Ten první 
sklidil školní časopis Papjérky, se 
kterým se škola přihlásila do soutěže 
Školní časopis roku. Zde časopis 
získal celkem tři ocenění. To hlavní 
b y l o  p r v n í 
m í s t o  v e 
Zlínském kraji 
a postup do 
celostátního 
k o l a ,  d á l e 
č a s o p i s 
o b d r ž e l 
d i p l o m  z a 
titulku a také 
za obsah.
Papjérky mají 
o d  t o h o t o 
roku zcela nový koncept. Časopis je 
tvořen netrad ičn ím formátem 
jednoho velkého listu, kde jsou 
příspěvky žáků školy - obsah tedy 
tvoří výlučně děti. Další změnou je 
online verze časopisu, o kterou se 
stará Jana Buryanová.

Pohádková cestička

Jednoho čtvrtečního mlhavého rána 
jsme se vydali na procházku. 
Déšť sice visel na vlásku, ale 
nenechali jsme se odradit. 

Odměnou pro nás byla nečekaná 
pohádková cestička, při níž jsme 
narazili na popletenou pohádku O 
řepě, budili jsme ze stoletého spánku 
Šípkovou Růženku, třídili záplaty 
trpaslíkům na čepky podle barev a ze 
střechy Perníkové chaloupky jsme si 
uloupili perníčky.

MŠ třída Sluníček

Druhý úspěch měli žáci v animační 
soutěži Animág v Kroměříži. Video 
žáků s názvem Stop motion Pokrok 
(které si můžete přehrát na youtube - 
https://www.youtube.com/watch?v=
KeU_nT2X2KM) zde bojovalo proti 
konkurenc i  z  ce lého Česka a 
Slovenska. Nakonec se žákům 

poda ř i l o 
z í s k a t 
h l a v n í 
c e n u 
poroty v 
kategori i 
Zák ladn í 
školy. Na 
v i d e u 
pracovali 
J a k u b 
Ju rásek , 
M a r t i n 
Strieženec

, Dan Grebík, Michal Ševčík a Tereza 
Krůželová. Animace se promítala na 
filmovém festivalu ve Zlíně.

Bc. et MgA. Andrej Ševčík
http://papjerky.zsbrezova.eu/
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Pomalu nám začíná léto a pro nás to 
znamená nespočet všemožných akcí a 
vystoupení, kterých se budeme rádi 
účastnit. 
Ještě před tím bychom se ale chtěli 
poohlédnout za akcemi, kterých jsme 
byli součástí od začátku roku 2016. 

Ve dnech 19.-20.3. se pár členů našeho 
s o u b o r u  ú č a s t n i l o  n a t á č e n í 
velikonočního spotu „Kung-fu zajda“ pro 
televizní pořad Kaskadéři s.r.o.. 
Natáčení probíhalo ve spolupráci s 
filmovým studiem Epicture z Brna a s 
kaskadérským týmem Czech stunts 
s.r.o. 

První dubnovou neděli jsme se všichni (i 
s dětmi) vydali na společný výšlap na 
Javořinu. Jelikož nám počasí přálo, 
potkávali jsme cestou mnoho turistů a 
výhledy za ty našlapané kilometry stály. 
Výš lap jsme nakonec zakonč i l i 
společným opékáním, zpěvem a hraním 
na kytaru. 
Zatím naší poslední absolvovanou akcí 
bylo již tradiční Odemykání rozhledny 
na Velkém Lopeníku, kde kromě nás 
vystupovali také: HM Metošé a Mužský 
sbor z Korytné. 

Dne 4. 6. se pořádala souborová brigáda 
do vinohradu do Hovoran. Po cestě 
zpátky se všichni znavení rozhodli, že se 
zajdou podívat na Zámek Milotice. 
Nečekali však, že se stanou chodící 
atrakcí pro všechny ostatní turisty. 
Všem to v dobových kostýmech velmi 
slušelo.

Dále bychom Vás chtěli pozvat na 
vystoupení, která jsou zatím v plánu. 
11. 6. se budeme účastnit folklorního 
festivalu Hanácké věneček v Majetíně 
jako zvláštní hosté, kde vystoupí mnoho 
různých souborů a pěveckých sborečků. 
Jednou z ne posledních akcí, na kterou 
jste taktéž zváni, je Beseda u cimbálu s 
CM Pajtáš, která se uskuteční 4. 7. 2016 
u nás na Březové. 
Více informací pak na plakátě k 
Cyrilometodějské pouti. 

Asi první naší akcí byla spolupráce s SDH 
Březová na pochovávání basy a 
znovuobnovení této tradice, která 
nebyla dlouhá léta udržována. 

Za to patří všem pořadatelům velký dík. 
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Začátek jara byl sice náročný, ale pokud 
vidíme spokojené děti i dospělé, rádi dle 
možností najdeme čas a přijmeme 
pozvání nebo pořádáme různé akce. 

Mrzí nás, že občas musíme pozvání 
odmítnout, protože mnohé akce 
probíhají ve stejný den. 

12.3. si děti na Březové (na statku) 
malova ly  kras l i ce ,  k teré  j im o 
Velikonocích byly jistě milou a hezkou 
výzdobou domácností.

19.3. proběhlo malování kraslic v 
Nezdenicích, kde místní děti nejdříve 
zpívaly, tancovaly, hrály a poté si 
prohlédly různé stánky s velikonoční 
výzdobou. S námi si mohly vlastnoručně 
namalovat kraslice. 

20.3. se děti ze Sliveček vydaly hledat 
velikonoční poklad nad Zvadilov, kde 
prošly nástrahami lesa a odměnou jim 
byl poklad zlatých bonbónů a zlatých 
vajíček. Také se u pana faráře Pěnčíka 
dověděli něco o velikonočním klepači a 
svíci, která při mších svítí v kostele u 
obětního stolu. 

26.3. jsme navštívily Velikonoční 
jarmark v Luhačovicích, kde členka 
spolku zvědavým očím kolemjdoucích 
ukázala vlastnoručně vyrobené krojové 
součástky i jak vzniká výšivka na ženské 
rukávce.

8.5. proběhl Jarmark v Nivnici, kde opět 
naše členka pokračovala v ukázce 
vyšívání a odpovídala spoustě zájemců 
na dotazy ohledně šití a vyšívání krojů.

R y c h l ý m i  k r o k y  s e  b l í ž í 
Cyrilometodějská pouť, a proto opět 
všechny zveme na výstavu do domu Sv. 
Josefa (u kostela). Ve dnech 1 – 5.6. od 
10 do 17 hod. bude možno opět 
nahlédnout na dobová fota, i jak šikovní 
byli naši předkové v domácí i řemeslné 
výrobě např. mlynářství, kolářství, 
kovářství, malířství,… část výstavy bude 
věnována 120. výročí od založení 
has i čů .  K  v iděn í  bude  něko l i k 
historických předmětů i fotografií,… 
Pokud by někdo vlastnil dobová 
fota, dokumenty či předměty 
místních hasičů, rádi si je zapůjčíme 
a k výstavě přiřadíme.

Ať všem léto plyne s radostí a klidem, 
d ě t i  n a p l n o  v y u ž i j í  v o l n ý c h 
prázdninových dnů a rodiče dovolené. 
Budeme se těšit i na další společné letní 
akce na Březové: 25.6. Hledání 
s v a t o j á n s k é h o  p o k l a d u  ( n a d 
Zvadi lovem), 3.6.  Odpoledne s 
březovskou písní (u domu Sv. Josefa), 
27.8. Večerní promítání + opékání 
špekáčků (nad Zvadilovem).

Robert Provodovský, předseda spolku 
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