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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
vzhledem k blížícím se prázdninám a
o b d o b í d ovo l e n ý c h V á s n e c h c i
zatěžovat informacemi, o tom co jsme
zbudovali anebo co dál plánujeme.
Tyto informace Vám stejně píši
v každém zpravodaji a ten kdo je chce
vidět, tak ten je vidí a taky vnímá.

Ale co jste vidět nemohli je účast na 7.
evropském pikniku pořádaném
městem Legrad na ChorvatskoMaďarských hranicích, kde jsme byli
pozváni jako jediná obec z celé České
republiky, z 19 měst a obcí z 10 zemí
Evropské Unie.

Tento projekt byl
spolufinancován
Evropskou unií,
prostřednictvím
programu: Evropa
pro občany.
Hodnota tohoto programu byla ve výši
25.000 eur a letošní ročník se konal
v centru města Legrad a jeho okolí.
Zúčastnila se ho tato města a obce:
Legrad – Chorvatsko, Felsonyek,
O r t i l o s , A l s o n y e k , Z a k a n y,
Zakanyfalu, Kapolnasnyek,
Totszerdahely – Maďarská republika,
Čierna Voda, Kálnica, Vrakúň –
Slovenská republika, Kastl –
Německo, Altopiano della Vigolana –
Itálie, Dobrovník – Slovinsko, Auseu,
Calciu Mare – Rumunsko, Zlotorya –
Polsko, Březová u Uherského Brodu –
Česká republika, Niknci – Srbsko.
Mimo kulturní program, košt vína,
r y b o l o v, v ý s t a v y r e g i o n á l n í c h
produktů a gastrosoutěže byly
součástí setkání také krátké
p ř e d n á š k y, k t e r é p o j e d n á v a l y
především o stavu současné EU, jejím
vlivu na evropské státy a tím také
přeneseně na menší města a obce.
Dále také o klimatických změnách a
v neposlední řadě o současné situaci a
blízké a vzdálené budoucnosti malých
měst a obcí, která je kvůli různým
vlivům nutící jejich obyvatele ke
stěhování do měst poměrně nejistá.
Účast naší obce na této akci
doprovázel jak „voják Švejk“
s flašinetem, tak i obrovský úspěch
našich folkloristů Občanského
sdružení Dúbrava a neuvěřitelný
úspěch našeho jediného vinaře Toníka
Zetky, který získal celkem 6 ocenění a
z celého koštu vůbec nejvyšší ocenění
za nejlepší víno celé degustace a to
červené André.
Všem našim reprezentantům děkuji.
Starosta obce Josef Trecha
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Farní úřad
Význam slavnosti
Božího těla
Boží Tělo je svátek, který
katolická církev slaví ve čtvrtek
po svátku Nejsvětější Trojice,
aby zvlášť oslavila eucharistii.
Po 2. vatikánském koncilu se
tento svátek nazývá slavnost
Těla a krve Páně. Svátek zavedl
Urban IV. r. 1264 po zázraku
v Bolseně.
Roku 1314 byl potvrzen
Klementem V. Od 15. stol. se
po celé církvi rozšířil zvyk –
procesí Božího Těla, i díky tomu,
že papežové Martin V. a Evžen
IV. svátek obdařili zvláštními
odpustky. V řadě zemí, kde bylo
s l a ve n í c í r ke v n í c h s v á t k ů
v průběhu týdne zrušeno (kvůli
velkému silničnímu provozu a
ruchu), se svátek Božího Těla
slaví následující neděli.
A proč se vlastně konává tento
den slavnostní procesí
s eucharistií doprovázené
hudbou se zastávkami u 4
oltářů v obci?
Chceme vnášet Krista do světa.
Chceme vyznat: Jen tehdy
můžeme slavit pravou
bohoslužbu, když jsme na cestě
k lidem, když jsme zde pro
b r a t r y. V í m e , ž e m á m e
odpovědnost za svět z Kristova
příkazu. My, křesťané, nejsme
uzavřeným klubem, který stačí
sám sobě a na dveře si dal
nápis: Vstup zakázán! Víme, že
najdeme svou spásu jen tehdy,
budeme-li ji hledat na cestě za
lidmi.
Chceme svědčit o Boží blízkosti.
Bůh je zde, ve světě, je zde pro
nás, jeho radostí je být s námi,
lidmi.
Bůh nezapomněl na své
stvoření, nezradil je; v Ježíši,
Božím Synu, chce nám být
Otcem, Bratrem, ale Bůh jde
s námi, protože chce, aby náš
život byl radostnou a důvěřivou
chůzí s ním a ne chůzí
v osamělosti a opuštěnosti.
Procesím chceme říci všem
lidem: Zvěstujeme vám velikou
radost. Bůh, váš Bůh, hle, je u
vás, chce vás doprovázet.

2

Při procesí se vychází z prostoru
Božího domu (kostela) a zase se
tam vrací. A Bůh jde tuto cestu
s námi.
Také naše životní cesta může být
shrnuta do Ježíšova slova:
„Vyšel jsem od Otce a jdu k Otci.“
Nejsme tedy vystrčeni do života,
vyvrženi do něho temným a
nesmyslným osudem a nejdeme
do temné a nesmyslné
budoucnosti.
Na začátku našeho života stojí
Bůh, který chce být naší
přebohatou odměnou. Proto, my
křesťané, nemáme jít touto cestou
našeho života (jednou provždy) ani
s žertováním, ani s titěrnostmi, ani
v dětinské rozpustilosti nebo
v zoufalé únavě, ale s důvěrou a
nadějí, s radostnou trpělivostí,
s písní vděčnosti na rtech.
Nejdeme svou cestu sami – jsme
odkázáni na druhé, každý
potřebuje druhého a je sám
potřebován. K životu sice
nepotřebujeme stejný krok, ale
souzvuk srdcí. (Procesí není
pochodem, ale vzájemnou cestou,
jeden pro druhého bok po boku.)
Procesí nám chce říci: Má-li být
život slavností, chůzí plnou smyslu
a radosti, pak musíme my, lidé, jít
pospolu, musíme držet pospolu,
spolupůsobit.
Slavnost Božího Těla je svátkem
společenství. Ten, kterého s sebou
neseme, který s námi jde, je
svazkem lásky. Jde o to, nebavit se
cestou, ale aktivně se zapojit do
zpěvu, modliteb, služby a svědčit o
své víře.
Je zvykem, že děti - družičky sypou
k v ě t i ny P á n u J e ž í š i ; k n ě z s
eucharistií jde pod baldachýnem,
který nesou podle zvyku hasiči
nebo krojovaní; cestou nebo u
oltářů jsou břízky.
A jak se zachovat, když potkáte
průvod s Nejsvětější svátosti
oltářní?
Katolický křesťan poklekne, ostatní
mohou vzdát úctu Bohu,
přítomnému v této svátosti jiným
vhodným způsobem podle
osobního uvážení.
P. Pavel Vágner
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Babulky
Po rychlém nástupu jara pomalu
přichází léto.
Posledního dubna jsme při stavění
máje v dědině nabídly chleba s cibulí,
trochu zazpívaly, aby se pěkné tradice
stále udržovaly.
Zbylý chleba přišel k chuti i
fotbalistům, kteří se vrátili z
nedělního zápasu, občerstvit se do
pohostinství.
Květen byl bohatý na cestování.
Některé babulky se zúčastnily zájezdu
na Hostýnek.
V sobotu 20. 5. se uskutečnilo setkání
obcí mikroregionu Bílé Karpaty ve
Starém Hrozenkově. Tady měly
Babulky reprezentovat Březovou
trhanými šiškami. Oblékly všední
kroje a přesto, že byly problémy se
slabší elektřinou, zhostily se úkolu
dobře a toto tradiční jídlo mělo tak
jako v Brodě i zde velký úspěch.
Starý Hrozenkov se na tuto akci dobře
připravil, včetně bohatého
občerstvení pro účinkující.
25. 5. se uskutečnil celodenní výlet na
jižní Moravu. První zastávka byla v
Hodoníně, kde jsme v Masarykově
muzeu shlédly expozici s výkladem k
100. výročí abdikace posledního
ruského cara Mikuláše II. a
vyvraždění jeho rodiny. K tomuto
tématu nám promítli i krátký film. Ve
Valticích jsme měly zastávku na kávu
a jiné občerstvení. V Pavlově jsme
navštívily nově vybudovaný
archeopark, zase s krátkým filmem v
malém kině, které je součástí této
stavby.
Poté jsme se přesunuly do Lanžhota
na očekávaný oběd. Ten se trochu
opozdil, ale zato nám lépe chutnal.
Manželé Osičkovi připravili na dvoře
p o d ve l ko u p e r g o l o u p ř í j e m n ý
program s písničkami a humornými
příhodami.
Po rozloučení jsme spěchali do Veselí
nad Moravou na podvečerní plavbu
lodí Danaj. Protože s námi cestovali
hudebníci ze Slovenska, byla plavba
oživena hrou na harmoniku,
ozembuch a našim zpěvem. Někteří si
užívali plavbu na horní palubě, kde
pozorovali podvečerní přírodu.
S dobrou náladou a bez průšvihu jsme
se vraceli do rodné obce. Děkujeme
obci Březová za dotaci na cestu
autobusem. Za Babulky přeju všem
spoluobčanům krásné léto.
AB
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v obci
vznikl před více než stodvaceti lety
a to 26. července 1896.
Iniciátorem vzniku byl pan učitel
Václav Bělohlávek, který se stal také
prvním velitelem hasičů. Jejich
hlavním úkolem bylo chránit naši
i okolní vesnice před požáry, které
bývaly v dřívější době velmi časté.
Jak jistě víte, v posledních 2 letech se
sboru za podpory obce Březová
podařilo získat novou techniku a také
znovu realizovat kulturně
společenské akce.
Mimo jiné události v průběhu roku,
kterých se účastníme jakožto
masopustní obchůzku obcí, stavění a
kácení obecní máje, dále účast při
pálení silvestrovské vatry, se mám za
podpory dalších složek a ochotníků
z obce Březová a Lopeníku podařilo po
dlouhých 18 letech obnovit
Pochovávání basy se zábavou.
Minulý rok při oslavách 120. výročí od
založení sboru, které se konalo 2.
července, jsme při této oslavě
obnovili naši družbu se Zemianským
Podhradím.
V této družbě se snažíme pokračovat
při akcích, na kterých se naše obce
setkávají (soutěže, cvičení a
významné události sborů).
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Našeho výročí se účastnilo 10
okolních obcí, které nás doprovodily
p ř i s l av n o s t n í m p r ů vo d u o b c í ,
vystavily svoji techniku a také nám
předvedly ukázku zásahů.
Na podzim nás čekalo ještě jedno milé
překvapení a do v podobě předání
nového zásahového vozidla RENAUL
MIDLUM, které naše obec obdržela
převodem majetku od HZS Zlínského
kraje. Toto vozidlo nám nahradilo
dosluhující Škoda 706 RTHP, které
mělo už více jak 40 let a technický
stav vozidla už byl nevyhovující.
V letošním roce jsme 30. dubna
obdrželi dopravní automobil značky
Ford Ranger, který obci a sboru

darovala nadace VIA FORTUNA,
Uherský Brod, v hodnotě 900000,- Kč
za účelem ochrany Bílých Karpat a
monitoringu špatně přístupných
lesních lokalit. Totožné vozidlo
obdržela také obec Starý Hrozenkov.

Sbor dobrovolných hasičů má 20
evidovaných členů v SH ČMS. Jednou
ročně se zúčastňujeme okrskové
soutěže v požárním sportu (každý rok
se koná v jedné z obcí, která patří na
našeho okrsku č. 11. Hluk – Březová,
Strání, Dolní němčí, Horní němčí,
Slavkov, Boršice u Blatnice, Vlčnov)
a reprezentace naší obce na Srazu
Březových, který se koná každoročně
v jedné z Březových.

Obec Březová
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Sbor dobrovolných hasičů
Zásahová jednotka obce Březová
Jednotka má 18 školených členů
(velitel jednotky 1x, velitel družstva
3x, strojník 5x, hasič 7x) a patří
do kategorie Jednotka požární
ochrany III/1 (zřizovatel je obec,
zásahová jednotka SDH s obecními
č l e ny, k t e ř í v y ko n á va j í s l u ž b u
v jednotce požární ochrany
dobrovolně územím působnosti
zpravidla do 10 minut jízdy z místa
dislokace na místo události).
Jednotka je určena pro záchranné a
likvidační práce a ochranu
obyvatelstva.
Členové zásahové jednotky se podílí
na údržbě a drobných opravách
svěřeného majetku, na cyklické
odborné přípravě na HZS Kraje
Uherský Brod,
1x ročně 8hod,
velitelský kurz - 1x za 5 let 40 h,
strojnický kurz - 1x za 5 let 40 h, kurz
nositelů dýchací techniky 16 h, dále je
to odborná příprava členů dle plánu
odborné přípravy pro daný rok,
prověřovací a taktické cvičení a
kondiční jízdy strojníků (nejméně
10km/měsíc), každé 2 roky musí
projít lékařskou prohlídkou všichni
členové zásahové jednotky, nositelé
dýchacích přístrojů pak každoročně
plicní spyrometrii a EKG.
Nadále je naším cílem vychovat novou
generaci mladých hasičů, aby sbor
měl další nástupce v řadách hasičů,
kteří budou tuto činnost vykonávat
s radostí a v případě potřeby budou
ochotni pomoci druhým při
nenadálých situacích, ale také aby se
udrželi tradice v naší obci, kterých se
naši členové účastní.
Do mladých hasičů se nám přihlásilo
okolo 30 dětí, které májí zájem se
něčemu novému přiučit o požární
ochraně, ochotu trénovat na požární
sport a dále se připravovat na dětskou
hasičskou soutěž s názvem PLAMEN,
která se skládá z více disciplín, kde
děti ukážou svoji znalost o hasičině,
požární útok, požární štafeta, branný
závod, základy zdravovědy a dalších
dovedností.
Doufáme, že se dětem hasičina zalíbí
a budou v tomto koníčku pokračovat a
společnými silami se členy sboru,
podporou obce a občanů pozvedneme
tuto složku za společným cílem
spolupráce lidí při událostech v obci.
SDH Březová
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TJ Sokol Březová
Bilance v OP po třiceti
letech: 5. místo!
Fotbalová sezona 2016/17 je již
minulostí. TJB se v Okresním přeboru,
kam postoupila po třiceti letech,
umístila na pátém místě.
A mohla být ještě výš. Po podzimní
části ztrácela na druhé místo jen
jeden bod!
Bohužel přišly nečekané ztráty na
domácích Zelničkách – remíza
s Bánovem (2:2), prohra s Jalubím
(3:4) a když se k tomu přičtou
nezdary na hřištích soupeřích, nastal
propad až na páté místo.
A-tým TJB převzal po podzimní části
trenér Jurásek, který se týmu snažil
naučit nový styl hry. Tento styl však
mnohým hráčům nesedl a po zdařilém
úvodu přišly nečekané ztráty.
Poslední zápas, který Jurásek vedl,
byl na půdě zálohy Hluku, kde A-tým
prohrál vysoko 6:2.
Pro zbylé tři zápasy angažovalo
vedení TJB staronového trenéra
Kalinu, který tým vedl v podzimní
části. Vedení TJB děkuje trenérovi
Juráskovi za jeho práci pro klub, za
jeho přínosné tréninky, které hráčům
mnohé daly.
Bohužel týmu nesedl nový styl hry a
to zapříčinilo trenérovo odvolání.
Vítězem Okresního přeboru se staly
Šumice, které se po několikaleté
odmlce vracejí do I. B třídy sk. C.
Opačným směrem – do Okresní
soutěže – se poroučí mužstva zálohy
Dolního Němčí a Sušic.
Kompletní tabulky, statistiky hráčů a
týmu naleznete na oficiálních
klubových stránkách.

Mládež TJ Březová
Fotbalový ročník skončil i u žáků a
přípravky. Žáci se umístili, v tabulce
Okresní soutěže M žáků sk. B, na 6.
místě a vylepšili tak loňské umístění
(loni skončili na 8. místě).
Přípravka skončila na druhém místě,
v tabulce Okresní soutěže přípravky, a
vyrovnali tak loňské maximum.
Vítězem soutěže se staly Havřice.

Cyrilky 2017
Trenér Přibyl hodnotí sezonu
2016/17:
Žáků bylo po celou sezonu nedostatek
a tým jsme doplňovali kluky
z přípravky. S předvedeným výkonem
v jarní části jsem tudíž spokojen.
Pochvalu zaslouží Denis Hanesovský,
který se hodně zlepšil v chytání.
Přípravka předváděla po celou jarní
část pěkný fotbal. Kluci především
pochopili, že není důležité dát gól, a že
na výsledku se podílejí všichni. Fotbal
je kolektivní sport a ke vstřelené
brance předchází přihrávka a
kombinace.
Závěrem bych chtěl říct, že máme
nedostatek hráčů a po skončení
sezony někteří přechází z přípravky
do žáků a ze žáků do dorostu. Tímto
bych chtěl oslovit všechny kluky, ale i
holky, kteří mají zájem o fotbal –
přijďte mezi nás a vyzkoušejte si to.
Rádi vás přivítáme do našeho týmu!
Přípravka se 10. června zúčastnila
turnaje v Bzenci – „O pohár starosty
města“, kde sehrála sedm zápasů.
Turnaje se zúčastnily např. Hroznová
Lhota, Mutěnice, Bzenec či Rohatec.
Jak přípravka dopadla, se dočtete na
webu TJB.
Přípravka a žáci TJB pojedou ve dnech
26. – 30. července na letní
soustředění. Po dohodě s rodiči
proběhne soustředění v areálu Žabka
ve Strání.

TJ Sokol Březová si pro Vás připravil
následující program:
Středa 5. července:
Fotbalové odpoledne od 14:00:
Fotbalové utkání přípravky, žáků a
starých pánů
Zábava pro nejmenší:
14:00 – skákací hrad, malování na
obličej
15:00 – dětská diskotéka
Taneční zábava:
19:00 - hraje DJ Lojza + navíc Vás
čeká PŘEKVAPENÍ
Celý program bude v areálu TJ Sokol
Březová. Změna programu
vyhrazena.

XXV. setkání Březových
2017
V sobotu 29. července se uskuteční
XXV. setkání Březových. Letos na
Slovensku v Brezové pod Bradlom.
Všechny fotbalové utkání se budou
hrát na stadionu SK Bradlan v Brezové
pod Bradlom. 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 Brezová bude hrát
ve skupině A a vítěz minulého ročníku
ve skupině B.

Poděkování sponzorům,
fanouškům
Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují
všem svým sponzorům klubu, bez
kterých by Březovský fotbal nemohl
fungovat!
Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují
všem svým fanouškům, kteří nás po
celou sezonu 2016/17 podporovali!
Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Školy Březová

Březovský zpěváček
Dne 2.6.2017 proběhl druhý ročník přehlídky ,,Březovský zpěváček“. Své písně nám zazpívaly děti z prvního stupně.
Zpěváčků byl letos rekordní počet. Kromě zpívání se také tancovalo, kreslilo. Zazpívali jsme si společně i pár folklorních
písní z Březové. Všechny nás to bavilo a prožili jsme příjemné hudební dopoledne.
Pavla Ševčíková

Hrášku se letos daří
Žáci druhé třídy se letos rozhodli
pěstovat v rámci pracovních činností
hrášek. Už z loňska, kdy se jim
p o d a ř i l o s k l i d i t s p o u s t u ve l m i
chutných ředkviček, dobře věděli, že
se záhonek musí před výsadbou
řádně překopat, zbavit plevele a
kamení.
Do připravených záhonků si nasadili
hrášku opravdu hodně. Důležité bylo
doplnit záhonky o tyčky, mezi které
napnuli dráty, aby se mohl hrášek
zachytit a růst vzhůru. A samozřejmě
p rav i d e l n ě c h o d i t o d s t ra n i t ze
záhonků plevel. V těchto dnech se
začínají úponky omotávat kolem
druhého patra. No a děti už netrpělivě
vyhlíží květy a těší se na mladé lusky.
Mgr. Robert Goldmann,
třídní učitel druhé třídy
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Osada z Březové na ranči
Žáci 1., 2. a 3. ročníku mají za sebou
výlet na ranči Všemině, kde je čekal
pestrý a zábavný program.
Po zdárné cestě autobusem byla
zahájena prohlídka celého ranče a
všech jeho obyvatel – šerifa Jacoba,
pomocnice Růži, koní, poníků, koček,
slepic, psů a jednoho zavřeného,
vyschlého kriminálníka (samozřejmě
ze slámy). Po obhlídce se děti pustily
do plnění dvou velkých úkolů.
Nejdříve se naučit jezdit na koni jako
správný „cowboy“ a poté společnými
silami splnit tajnou misi.
Celý program byl zakončen hravým
představením vycvičeného pejska,
který plnil rozkazy i od dětí, a
navrácení pokladu, jenž byl rozdělen
mezi žáky. Juchů!!
Dovezli jsme si poklad! Jelikož se
všichni osvědčili, zpátky se nevraceli
obyčejní žáci, ale asistenti šerifa.
Výlet se všem moc líbil, počasí nám
vyšlo a domů jsme dovezli spoustu
suvenýrů. Už teď se těšíme na další
výlet!
Mgr. Tereza Homolová
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Správní úsek školy
Škola, to nejsou pouze učitelé,
významnou roli v provozu školy mají i
správní zaměstnanci – sekretářka,
k u c h a ř k y, p o m o c n é k u c h a ř k y,
uklízečky a školník.
A jako školník bych vás rád informoval
o tom, co jsme na našem úseku
v uplynulé době změnili a co
v nejbližší době plánujeme. Vzhledem
k tomu, že se neustále potýkáme
s nedostatkem místa, musíme
využívat každý možný prostor přeměnili jsme sklad kulis a kostýmů
na WC s pisoárem pro chlapce,
v bývalém archivu jsme vytvořili
prostor pro výuku klavíru i on-line
výuku.
Do prázdnin nás po domluvě se
zřizovatelem ještě čeká rekonstrukce
terasy, je třeba vyměnit povrch.
Během prázdnin chceme změnit
stávající prostor vstupu do školy na
návštěvní místnost pro rodiče,
čekající na své děti.
Pro vstup žáků do budovy využijeme
boční vchod. To by bylo zatím
všechno, těším se po prázdninách.
Zdeněk Jurásek, školník

Naše průvodkyně nám zpříjemňovala
cestu velmi zajímavým vyprávěním o
místech, kterými jsme právě
projížděli.
Deštivé počasí podtrhlo dramatičnost
prohlídky táborů. Dozvěděli jsme se
spoustu šokujících informací o tom, co
se dělo během 2. druhé světové války.
Všichni hltavě vstřebávali a vnímavě
poslouchali.
Cestou zpět jsme diskutovali o tom,
jak je vůbec možné, že se něco
takového mohlo stát a ani to není tak
dávno. Stále jsme se zamýšleli nad
vším, co jsme si vyslechli.

Osvětim
V březnu navštívili žáci druhého
stupně vyhlazovací tábor Osvětim.
Zájezd svou účastí podpořily také
babulky. S žáky jsme zde byli poprvé
před čtyřmi lety a zážitky z návštěvy
nás utvrdili v tom, že je třeba vzít i
další děti, ty, které si jen utvářejí
představu o něčem, co nikdy neviděly.

Představy samotné mohou být
zavádějící, tím, že zažijete minulost
částečně na vlastní kůži, zjistíte víc o
opravdivosti a všech hrůzách, které
se zde děly. Děti jsou velmi vnímavé a
ze zážitků si udělají svůj názor.
Problém je zajímá hlouběji a
uvědomují si hrozbu, která by tu
mohla být časem znovu, třebaže
v jiné podobě.

Odnesli jsme si hluboké zážitky, o
kterých jsme v dalších dnech
opakovaně hovořili. Když jsme žákům
položili otázku, zda by Osvětim
navštívili znovu, odpověď byla
jednohlasná, a to ano.
Velmi děkujeme panu starostovi,
který zájezd podpořil finančně.
Mgr. Marie Ševčíková
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Sladká jablíčková odměna
Jedno jarní dopoledne pojali
předškoláci tak trochu jako mlsání. Na
stolku ležela mísa plná jablíček. Paní
učitelka přečetla pohádku O Zlatých
jablíčkách. Děti se na jablíčka jen
dívaly. Pak každé dítě dostalo do
rukou jedno jablíčko, aby mohly
vnímat jeho barvu, tvar, velikost,
j e m n o s t s l u p k y, v ů n i a c h u ť .
Seznámily se s tím, jaký význam mají
včelky pro úrodu, jak tancují v květu a
chlupatýma nožičkama ometávají
pylová zrníčka, načež se stane zázrak
a z květu vznikne plod, třeba jablíčko.
Protože plody ovoce jsou zdravé a
obsahují mnoho vitamínů, upekli
jsme si sami jablečný závin. A jak
nám chutnal, vidíte sami!
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Džungle v Brně
V pátek 2. června vyrazili žáci
druhého stupně na výlet do Brna.
Prvním místem, které jsme v Brně
navštívili, byla džungle. Ano,
uprostřed Brna je džungle, tedy
vlastně Jungle park, obrovské lanové
centrum plné stezek v korunách
stromů, nejrůznějších lanových
překážek, sítí a dlouhých lanových
přejezdů.
Když jsme došli do jungle parku,
všichni žáci byli velice rozverní, smáli
se a dělali fórky. Dostali jsme krátké
školení od instruktora, oblékli si
horolezecké úvazy a šli jsme na to. Již
během oblékání úvazů se rozvernost
vytratila a smích přešel v tiché napětí.
Pomalu jsme se přesunuli k řece
Svratce, přes kterou bylo nataženo
asi čtyřicetimetrové ocelové lano.
Jinak nic, žádný most, jen rychle se
valící kalná voda. Napětí a otázky se
daly číst dětem z očí.
Co bude dál? To jako pojedeme přes
tu řeku?

Najednou začaly z druhé strany řeky
jezdit po jiném laně děti ze skupiny,
která byla před námi. V tu chvíli bylo
vše jasné. Ano i my musíme přes tu
řeku nějak přejet na tom laně.
A najednou, žádné přihlouplé vtipy,
žádné srandičky, žádné machrování,
jen skupinka tichých, klidných
beránků se blíží k tomu lanu přes řeku
a? A pojede. Není cesty zpět. Pojedou
všichni. A taky že jeli, parádně. Na
druhé straně řeky to již byli opět drsní
kluci a chichotající se holky. Jaká to
úžasná proměna. Ovšem to hlavní nás
teprve čekalo, stezka v korunách
stromů začala.
Museli jsme překonávat překážky
všeho druhu. Lezli jsme, jezdili jsme,
šplhali jsme a také jsme občas tak
trochu viseli. Ovšem pan instruktor,
který nás měl na starosti, byl šikovný
a tu tam nám pomohl se svým všudy
přítomným žebříkem. V jungle parku
bychom klidně strávili celý den, ale v
plánu byla ještě jedna akce.

Ta tentokrát neměla potýrat tělo, ale
mysl. Zamířili jsme totiž do Science
centra VIDA!
Jde o vědecké centrum pro děti. Jsou
zde stovky interaktivních exponátů
zaměřené na naši planetu a civilizaci.
Měli jsme objednaný program „Mladý
detektiv“, v rámci něhož žáci řešili
případ vraždy. Po absolvování tohoto
předem objednaného programu se
všichni doslova vrhli na nejrůznější
exponáty rozeseté po obrovské hale.
A nutno dodat, že nadšení byli
opravdu všichni, dokonce i kluci z
deváté třídy, a to už je známka kvality.
Nakonec jsme ve Vida centru zůstali
mnohem déle, než jsme původně
plánovali. Snad jen některé šesťačky
mrzelo, že jsme museli zkrátit dobu
vyhrazenou na návštěvu Vaňkovky.
Ale i na to jejich nakupování nakonec
došlo, takže byli úplně všichni moc
spokojeni. Cesta zpátky byla dost
náročná díky neskutečnému vedru ve
vlaku, ale dojeli jsme. Unavení,
zpocení, usměvaví, spokojení a
šťastní, že jsme zpět v Březové.
Jakub Mačák

11

ZPRAVODAJ

Obec Březová

Školy Březová
Učíme se procenta

Jakub + Tomáš -- 4 -- 5%

V 7. ročníku se žáci v hodinách
matematiky věnují učivu o
procentech.
A proto udělali takový malý statistický
průzkum kolik je chlapců a dívek ve
škole a jaké jméno u žáků celé školy i
školky je procentuálně nejčastější. U
chlapců vyhrálo jméno David a u
dívek Tereza.

Filip + Tadeáš + Honza, Jan + Martin
+ Dominik -- 3 -- 3,8%

Naše jména ze školy
Kluci – 79 – 50,60%
Holky – 77 – 49,40%
Celkem – 156 – 100%
Učitelé – 7 – 29,20%
Učitelky – 17 – 70,80%
Celkem – 24 – 100%
David -- 8 --10,1% = David je
mužské jméno pocházející z dávno
zaniklé ugaritštiny, v níž znamená
davidu „náčelník“.
K 22. dubnu 2002 nosilo toto jméno
68281 obyvatel Česka, čímž bylo 21.
nejčastějším mužským jménem.
Nejpoužívanější je však v Polsku a
Izraeli. V českém občanském
kalendáři má svátek 30. prosince.
Michal, Michael + Petr -- 6 -- 7,6% =
Michal je mužské křestní jméno.
Michael je doloženo v Bibli jako
jméno jednoho z andělů (v
křesťanství archanděl Michael). /////
Vlastní mužské jméno Petr pochází z
ř e č t i n y, k d e f e m i n i n u m p e t r a
znamená „kámen“ či „skála“. V České
republice je to třetí nejčetnější jméno.

Školní družina
O dění v naší družině vás pravidelně
informujeme na školních webových
stránkách. Chtěla bych se vrátit k
příspěvku „Jak jsme sázeli vrby“.
Díky panu Čaňovi jsme získali již
zakořeněné proutky vrby košíkářské,
která na Březové vymizela. Třináct
proutků jsme s velkým úsilím zasadili
v blízkosti mokřadu. Sazeničky jsme
označili červenými pentličkami, aby je
bylo při sečení trávy dobře vidět. V
tomto suchém počasí je chodíme
zalévat. Pokud je nějaký vandal
nezničí, mohli bychom už v příštím
roce plést pomlázku z našich vrbiček.
Mgr. Pavlína Majerová
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Šimon + Jirka, Jiří + Matěj + Erik +
Dan + Josef + Patrik + Miroslav +
Lukáš -- 2 -- 2,5%
Kristián + Joachym + Václav +
Štěpán + Vojtěch + Denis + Bronislav
+ Kryštof + Samuel + Ondřej + Miloš
+ Adam + František + Marek +
Ferdinand + Aleš + Vít + Roman -- 1 - 1,3%

Nejpočetnější jména z ČR jsou:
1. Jiří, Jirka – 298 725
2. Honza, Jan – 294 344
3. Petr – 272 426

Nejpočetnější jména z naší školy
jsou:
1. David – 8
2. Michal, Michael + Petr – 6
3. Jakub + Tomáš – 4
Jména ve škole
Kluci - 79 50,60%
Holky - 77 49,40%
Celkem - 156 100%
Učitelé - 7 29,20%
Učitelky - 17 70,80%
Celkem - 24 100%
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Kopretina Březová, z.s.
Jaro se pomalu přehouplo do letních
dnů a čas nám plyne rychle jako voda
v potoce. Nestačíme se divit, jak
nezastavitelně čas ubíhá. Proto
musíme využít každé příležitosti a
rozdávat radost i pohodu.
Před Velikonocemi jsme s dětmi, 1.
dubna u Domu Sv. Josefa na Březové,
malovaly kraslice a pekly beránky
z kynutého těsta.
V Nezdenicích 8. dubna proběhlo
vystoupení dětí s jarmarkem a
malováním kraslic.
14. dubna Slivečky našly v lese, u
Zlatného potoka ve starém pařezu,
velkopáteční poklad a omyly si obličej
vodou, která má tento den magické
účinky. Nakonec si natrhaly kytice
petrklíčů a těmi snad obdarovaly
rodiče. Získaný poklad si jistě pečlivě
uschovaly.
28. května na Jízdě králů ve Vlčnově
několik Sliveček, Šibalic, Danajek i
část CM Šimbolica programem
„V i t a j t e u n á s d o m a “ o ž i v i l i
hospodářské stavení č. 57.
Zde celý den předváděli, jak asi
probíhal běžný pracovní den sedláka a
jeho rodiny. Pralo se prádlo, vyšívalo,
brousily nože, kula kosa, tlouklo
máslo, obracelo seno, kosila tráva,
opatrovaly se koťátka, hlídaly slepice i
beránci na zahradě, v jizbě se mísilo
těsto, jedly povidlové buchty a báleše
i ochutnávala žmolkovica,…
Myslím, že to byl moc příjemný a
hlavně pro děti nezapomenutelný den
plný zážitků.
Letos má Kopretina Březová 15.
výročí od založení, a proto bychom
vás rádi pozvaly na akci, při které se
spousta z vás ocitne v dobách
dávných, nebo nedávných?
Dne 8. července pořádáme v hale u
školy RETRO diskotéku s grilováním,
proto můžete přijít oděni do modelů
z osmdesátých let 20. století a
vychutnat si hudbu, nápoje i
omrknout obsluhu z tohoto období.
Slunce ať moc nepálí, déšť přiměřeně
kropí zahrádky a léto plyne klidně a
pohodově.
Veronika Provodovská, členka spolku
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Cyrilometodějská pouť
úterý 4. 7. 2017
17:00
Zahájení hodů u domečku č. p. 115, vystoupí FS Dúbrava
Občerstvení zajištěno

středa 5. 7. 2017
8:30
Přivítání jubilejního ročníku 1967 na obecním úřadě
9:00
Krojovaný průvod do kostela za doprovodu DH Březovjané
9:30
Mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje
10:30
Kulturní program na parkovišti pod kostelem, ve kterém
vystoupí DH Březovjané
14:00
Fotbalové utkání přípravky, žáků a starých pánů
Zábava pro nejmenší:
14:00
Skákací hrad, malování na obličej
15:00
Dětská diskotéka
19:00
Taneční zábava - hraje DJ Lojza + navíc Vás čeká
PŘEKVAPENÍ

čtvrtek 6. 7. 2017
10:00
Přivítání jubilejního ročníku 1967 na obecním úřadě

sobota 8. 7. 2017
20:00
RETRO diskotéka s grilováním na sportovní hale, vystoupí
také ÚŽASná dvojka
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