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Za bytovkou č .  p .  435  j sme 
zrekonstruovali přístupové schodiště 
k  d o m u .  Z  d ů vo d u  p o r u c hy 
odpadového potrubí jsme museli 
provést rekonstrukci koupelny v 
bytovém domě č. p. 323. Dále jsme 
postavili chodník v „Ohrázi“, kde ještě 
oprav íme komunikac i ,  k terou 
ukončíme malou točnou. 

Tak jako každý rok jsme využili i 
pracovních sil z řad našich studentů, 
kteří pro naši obec uklízeli odpady, 
čistili chodníky od plevele na místním 
hřbitově, zametali ulice, kosili a 
hrabali trávu, uklidili u kyselky, 
opravili přístupový chodník k slanému 
pramenu a natřeli všechny zábradlí na 
mostech a kolem potoka.

Co se kultury týká prázdninové 
období, jsme zakončili dětskou 
olympiádou, turnajem v nohejbale a 
malým festivalem zvaným Březovské 
léto, kde mimo jiné vystoupila i 
hvězda loňského superstar Štěpán 
Urban. Měsíc září jsme zahájili už 
tradiční Slováckou jaternicí, tentokrát 
v Trenčianských Bohuslavicích, kde 
jsme získali 1. místo za jelito a 
vepřový jazyk. A hned další víkend 
jsme reprezentovali naši obec v 
Uherském Hradišti na slavnostech 
vína.

Tady bych rád poděkoval všem, kteří 
se podílí na kultuře v obci, nebo mimo 
ni ať už se podílí jako folklorista, nebo 
vaří pochutiny a obsluhuje u stánku.

A na závěr ještě poděkování vedení 
Zl ínského kraje a Hasičského 
záchranného sboru ve Zlínském kraji 
za dar našemu Sboru dobrovolných 
hasičů v podobě hasičského vozidla. 
Toto vozidlo se nám podařilo získat ve 
veřejné soutěži  pro zásahové 
jednotky JPO III.

Josef Trecha, starosta obce

skončil čas prázdnin a dovolených. 

Věřím, že jste toto období všichni bez 
problémů a ve zdraví prožili a že jste si 
o d p o č i n u l i  p ř e d  z a č í n a j í c í m 
podzimním shonem. 

My jsme využili období prázdnin na 
přestavbu a výstavbu dalších prostor 
v základní škole. Pro bezpečnost 
našich dětí jsme rozšířili lávku přes 
potok ke škole a prodloužili veřejné 
osvětlení z „Olšovce“ až ke škole.
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Životopis nového pana faráře v Březové

Dětství 
Jmenuji se Pavel Vágner. Narodil jsem 
se v Brně 1. 3. 1971, trvalé bydliště 
mám ve Vyškově. 
Mám už jen maminku a jednu starší 
sestru. Pocházím z věřící rodiny, proto 
jsem také chodil od 2. do 7. třídy do 
vyučování náboženství. 
Později jsem začal ministrovat ve 
farnosti Vyškov, kam jsme jezdili na 
víkendy. 

Školy 
Od roku 1986 jsem navštěvoval SOUE 
v Sokolnicích u Brna a vyučil jsem se 
jako elektromechanik pro stroje a 
zařízení. Pak jsem téměř 3 roky 
pracoval jako elektro-údržbář ve 
V l kově  u  T i šnova  v  podn i ku 
Elektrizace železnic Praha. 

Jsem za tuto zkušenost z praxe v 
terénu rád. Přece jen jsem se něco 
naučil a poznal dělnické prostředí, 
starosti a problémy lidí. 
Po revoluci jsem se rozhodl studovat 
na Biskupském gymnáziu v Brně 
dvouletý obor se zaměřením na 
teologii, abych získal maturitu. 
A po ní jsem se už přihlásil do 
kněžského semináře, kam jsem byl 
přijat. 
Nejdříve jsem se však rok připravoval 
před vstupem do semináře v 
Teologickém konviktu v Litoměřicích a 
od roku 1994 v  o lomouckém 
Arcibiskupském semináři. Současně 
jsem studoval na Cyrilometodějské 
teologické fakultě, kterou jsem 
zdárně, s pomocí Boží, zakončil 
magisterskými zkouškami v červnu 
roku 1999. 
Jáhenské svěcení jsem přijal po 
pětileté přípravě 19. 6. 1999 v 
Olomouci, kněžské svěcení 24. 6. 
2000 v jubilejním roce od Mons. Jana 
Graubnera. 

Cesta ke kněžství 
Když jsem byl malý, asi tak od 7 – 13 
let, hrával jsem si, jak se u nás na 
Hané říká „na panáčka“. 
Sloužil jsem mše sv., ornáty vyráběl z 
k repového  pap í ru ,  l i t u rg i cké 
předměty a knihy jsem měl po 1 
knězi. 

Mohlo to být takové první volání ke 
kněžství. I když to bylo prozatím jen 
takové hraní, přesto jsem to už tehdy 
myslel dost vážně. Druhé volání ke 
kněžství jsem pocítil po roce 1989. 

Praxe
Jáhnem jsem by l  v  Zábřehu, 
kaplanem 2 roky ve Valašském 
Meziříčí, kde jsem se také hodně 
naučil vše potřebné pro kněžskou 
službu. 

A od roku 2002 jsem působil už 
samostatně v Červené Vodě a roku 
2005 jsem se stal po složení zkoušek 
farářem. 
Měl jsem na starosti ještě farnost 
Jakubovice a Písařov. 

V červenci 2010 po 8 letech jsem se 
stěhoval do farnosti Brodek u 
Prostějova, kde jsem měl ještě 3 
farnosti: Otaslavice, Vranovice u 
Prostějova a Želeč u Prostějova. 

Od 1. července 2015 jsem předal 
farnost Vranovice u Prostějova, která 
p ř e š l a  v  r á m c i  r e f o r m y 
prostějovského děkanátu do správy 
farnosti Určice. 

Po 6 letech se zase stěhuji od 
července 2016 a to k vám do 
krásného kraje do farnosti Březová u 
Uherského Brodu, kde se mi moc líbí, 
a těším se na spolupráci s vámi.

Moje zájmy 
R á d  c h o d í m  d o 
přírody, na houby, po 
horách, na bazén, 
podívám se na dobrý 
film, také rád jezdím 
n a  p o u t ě  a 
p o s l o u c h á m 
nejrůznější hudbu - nejvíc mě v 
současnosti oslovuje worship - 
chvály.

Kdy mě to mé povolání elektrikáře 
nějak nenaplňovalo. Bylo to možná i 
tím, že jsem toho moc neuměl a že 
jsem musel denně z Brna dojíždět. 
Musel jsem vstávat ve 4,30 a vracel se 
v 17 hod. Byl to takový stereotyp – 
jíst, spát, pracovat. Proto jsem využil 
příležitosti otevření BIGY s oborem 
pro pozdní kněžská povolání. 
Tam to bylo moc fajn, všichni studenti 
i učitelé byli věřící, a tak jsem si 
pomalu zvykal na věřící kolektiv. Sice 
j sem nebyd le l  s  k lukama ve 
studentském domově Petrinum 
(bydlel jsem u sestry), ale občas jsem 
tam chodil na duchovní obnovy. Také 
v této době jsem začal více chodit do 
kostela i více se modlil. 

Ale hlavní takový impuls pevného 
rozhodnut í  pro kněžství  jsem 
uskutečnil na světovém setkání 
mládeže se Svatým otcem v roce 
1991 v Čenstochové. 
Velice na mě zapůsobilo tolik mladých 
lidí (1 milion), kteří věří v Boha a bylo 
to na nich vidět – radost, láska, 
pomoc, nadšení a také setkání s 
papežem. 

Proto jsem neváhal a nastoupil do 
Teologického konviktu a to byl asi můj 
nejhezčí rok v mém životě, kdy jsem 
postupně vnikal do duchovního života 
(modlitba, studium, duchovní obnovy, 
d u c h o v n í  č e t b a ,  m š e  s v. )  i 
společenství bratří, kteří mají stejný 
cíl. Denní řád mi nedělal problémy, 
byla tam skvělá atmosféra a také 
krásná příroda. A v semináři? Tam už 
to bylo vážnější, ale byl jsem tam 
šťastný a snažil se dobře připravit na 
praxi. 
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Lesní hospodářství

Jak  se  da ř í  v  našem l e sn ím 
hospodářství, které je nemalým 
přispívatelem do našeho rozpočtu? 

Řekl bych nic moc. Vždy na začátku 
roku si projdeme schválený lesní 
hospodářský plán a stanovíme postup 
v jednotlivých porostech a porostních 
skupinách tak, abychom ukrojili 
maximálně tu jednu desetinu z 
povoleného plánu (stanovuje se na 
deset let dopředu). 
To znamená, že určíme, kolik hektarů 
provedeme tzv. prořezávek, probírek 
a mýtní těžby.

Prořezávka. Co to je? Jedná se o již 
zajištěné kultury ať již uměle, či 
p ř i rozeně  vzn ik lé .  V  n i ch  se 
zaměřujeme na úpravu zdravotního a 
tvarového stavu a usměrňujeme nově 
vznikající druhovou skladbu. 
Aby nevznikaly jen listnaté, či 
jehličnaté monokultury zajišťujeme 
podporu vzácných dřevin. Jako je 
břek, třešeň a jiné dřeviny. Vznikající 
nový porost musí být pestrý a hlavně 
zdravý. Tato činnost není zisková. 

Práce ji zajišťujeme z peněz, které 
získáme prodejem dřeva. Určitou 
částí se podílí i stát formou dotací.

Probírka. Co to je? Jedná se o výběr 
(kladný i záporný) jednotlivých 
stromů a to tak, jak by to vytvářela 
matka příroda sama. Jen my ten 
postup urychlíme a provádíme jej k 
obrazu svému. Postup se řídí  a 
je daný zkušenostmi našich kolegů - 
předchůdců. Tyto postupy nás naučila 
většinou škola, kterou jsme prošli, 
nebo praxe spojená s vedením 
starších kolegů. Vychovat dobré 
porosty je věda. I na této činnosti do 
stáří čtyřiceti let se podílí stát formou 
dotací.

Mýtní těžby. Co to je? Většina z nás 
už asi ví, že se jedná o konečnou fázi 
svého života jednotlivých skupin a 
stromů, které v době a to především, 
jsou v nejlepší kondici a tím hlavně 
ekonomickém zhodnocení v různých 
fázích nahrazují novou generaci lesů. 
Vytváří ten největší zisk, pokud se 
jedná o peníze.

Letošní rok byl a ještě je zvláštní. 
Nerovnoměrné dešťové srážky se 
podílí nejen na nedostatku hub, ale 
mají  dopad i na naši práci. 
Zač ínáme poznávat ,  co to  je 
nedostatek půdní vláhy (zejména ve 
smrkových porostech). Nedostatek 
vody má za následek odumírání 
stromů, které jsou často napadány 
hmyzem - zejména kůrovci. 
Nutností odstraňovat z lesa toto dříví 
v y t v á ř í  v  n á s l e d u j í c í m 
zpracovatelském odvětví přetlak v 
množství a u nás se projevuje 
zastavováním probírek. Vytěžená 
hmota dřeva pro její nadbytek padá s 
cenou a tím se pro nás projevuje  jako 
ztrátová. Probírky jsme nucení 
odkládat na další léta, byť v některých 
případech se jedná o závazné 
ukazatele. Jejich neplnění se musí 
řešit ve spojení se státní správou 
formou výjimek.

Jak se nám tato práce daří, Vás budu 
postupem času informovat buď já, 
nebo můj nástupce.             

OLH Hruda Oldřich

Poplatky za odpad, 
psy a platby za 
vodné, stočné

Poplatek za odpad:
za každou fyzickou osobu činí 450,- 
Kč/rok/osoba

splatnost je do 30. 11. 2016

Poplatek ze psa: 
činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího 
psa 100,- Kč

Vodné: 
činí 11,- Kč/m3 + DPH

Stočné:
za každou fyzickou osobu poplatek 
činí 117 Kč/rok/osoba + DPH

splatnost je do 30. 11. 2016

Občané jsou povinni přinést na 
obecní úřad stav vodoměru, nebo 
ho nahlásit telefonicky a tyto 
poplatky uhradit do daného 
termínů.
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Základní škola a mateřská škola

Pohádková první třída
První školní týden je za námi a 
neobešel se bez toho, co je dětem 
velmi blízké a známé. 
Pohádky provázely naše prvňáčky 
jejich novými začátky ve škole. A tak 
není divu, že již ve třídě na ně čekalo 
spoustu pohádkových bytostí. Žáci si 
vyzkoušeli, jak dobře si pamatují 
pohádku O perníkové chaloupce, 
napodobovali hlas hrozné Ježibaby a 
zkoušeli na tabuli domalovat perníčky. 
Avšak i na jiné pohádky přišla řeč. 
Ž á c i  m ě l i  n a m a l o v a t  j e j i c h 
nejoblíbenější pohádky. 
Tak schválně! Víte, jaké pohádky jsou 
teď oblíbené u prvňáčků?

Mgr. Tereza Homolová

Po prázdninách ve školce
Někomu se prázdniny vlekly a jinému 
utekly jako voda. 
Důležité je, že jsme se zase všichni 
sešli. Starší děti přestoupily do 
Motýlků a nám přibyla nová Sluníčka, 
která se seznamovala s prostředím a 
dětmi. 
Maličcí kamarádi byli moc stateční, ne 
že by si na své maminky ani 
nevzpomněli, ale neuronili téměř ani 
slzičku.

MŠ třída Sluníček

3D tisk pro mladé
Škole se podařilo získat grant od 
nadace Synot Iva Valenty na projekt 
3D tisk pro mladé. Slavnostní předání 
grantu proběhlo ve Zlíně v Baťově 
institutu dne 2. 9. 2016.
3D tisk je moderní technologie tisku, 
která dovoluje tisknout trojrozměrné 
předměty. Existují tiskárny pro různé 
m a t e r i á l y ,  n e j b ě ž n ě j š í  a 
nejdostupnější jsou však ty na plast. 
Jednu takovou si budeme pořizovat 
do školy. Na tiskárně se dá vytisknout 
téměř cokoli, fantazii se meze 
nekladou. Od různých součástek, přes 
hračky či funkční předměty, až po 
samotnou 3D tiskárnu. S žáky se 
zatím v informatice ve 3D programu 
učíme, jak si vymodelovat předmět, 
který si posléze budeme moci 
vytisknout.

MgA. Andrej Ševčík

První den ve školní družině
Tak, školu máme dnes konečně za sebou a už můžeme jít do družiny. Sešlo se 
nás sice jen pár, ale to nás neodradilo od naší obvyklé činnosti. 

Nejenom, že jsme hráli u školy vybíjenou, fotbal, petanque a další sportovní hry, 
ale vydali jsme se také na malou vycházku k Vodárce. Po vycházce jsme zamířili 
k místní vinárně na zmrzku. 
Ale nám v tom horku chutnalo!

Andrea Matějíčková
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Zahrada
Již druhým rokem mají možnost 
zájemci navštěvovat kroužek, ve 
kterém rozvíjíme školní zahradu. 
Dětem je dán prostor, aby své nápady 
mohly realizovat. O zahradu se 
staráme přirozeně s měnícím se 
počasím a střídáním ročních období. 
Děti mají možnost trávit volný čas 
v krásném prostředí školy, pracovat s 
nářadím, sázejí, seznamují se 
s různými druhy keřů, stromů, rostlin 
a bylin. Taktéž si vyzkouší řemeslné 
práce. Vyvrcholením a odměnou pro 
všechny je podzimní zahradní 
slavnost. Na slavnosti nabídneme 
výrobky z výpěstků a program pro 
návštěvníky. 
Mgr. Marie Ševčíková, Mgr. Jakub Mačák

Vaření a pečení
Už třetím rokem provoníme druhý 
stupeň nejrůznějšími dezerty, koláči i 
slanými dobrotami. Žáci se budou 
zdokonalovat ve svých kuchařských 
dovednostech, ale i v početních 
operacích, neboť každý správný 
kuchař musí umět vážit a převádět 
jednotky.

Mgr. Alena Urbancová

Základní škola a mateřská škola
Naše škola poskytuje žákům vyžití i ve volném čase v různých zájmových kroužcích.

O d  s e m í n k a  k  s a l á t u 
(mrkvovému)
Když jsme na jaře s dětmi plánovali 
osázení naší zahrádky, hleděli jsme 
hlavně na naše schopnosti úpravy a 
konzumace  p ředpok l ádaných 
výpěstků. Tak jsme mimo jiné nasadili 
velký záhon mrkve.
V září nás ovšem čekal šok. Marně 
jsme po prázdninách ve vzrostlém 
p l eve l u  h l eda l i  naš i  mrkev… 
Nastoupila tedy celá třída a po úporné 
práci se teprve objevily naše záhony. 
Ovšem vytrhnout mrkev z tvrdé 
vysušené země nebylo možné. Museli 
jsme záhony pořádně zalít. Přes 
víkend nám pomohl i slabý déšť. 
Vypravili jsme se tedy na dobývání 
mrkve s patřičným nářadím.  Ovšem i 
s rýčem byla práce celkem náročná. 
Hlavně některé drobnější dívky spíše 
na rýči tancovali, než s ním vyrývali 
mrkev. Nakonec ovšem byla práce 
úspěšná a do třídy se stěhovala 
přepravka plná mrkve. 
Naše kuchařské umění jsme se 
r o z h o d l i  r o z v í j e t  p o m a l u  – 
oškrabávali, řezali a strouhali jsme. 
Výsledkem byla, jak můžete na 
fotografiích vidět :-D luxusní mrkvový 
salát. Doporučujeme.

Mgr. Jiří Miškar a páťáci

Florbal
Je jen málo sportů, které mohou dost 
dobře hrát kluci i holky dohromady. Je 
jen málo sportů, které je tak lehké se 
naučit. Je jen málo sportů, které jsou 
ve škole tak oblíbené. Je jen málo 
sportů, které si můžou naši žáci 
zahrát ve škole každý týden. Ano, 
tímto sportem je florbal. Florbalový 
kroužek si pod vedením zkušené 
hráčky Lucky Uhrové vydobyl své 
místo na slunci a těší se velkému 
zájmu všech dětí. Loni se žáci také 
zúčastnili několika turnajů a v tomto 
trendu bychom chtěli pokračovat i 
letos. Přijďte se na nás podívat a třeba 
si s námi i zahrát. Hrajeme každé 
pondělí od půl druhé. Kulatý je míček, 
florbal to je hra! 

Mgr. Jakub Mačák

Mladý zahradník
Mladí zahradníci se chystají vyrazit na 
školní zahradu. Kroužek s tímto 
názvem je určen pro žáky 1. stupně. 
Děti si opět na vlastní kůži vyzkouší, 
jak pečovat nejen o půdu, zeleninu, 
ale také o okrasné rostliny a bylinky.

Mgr. Jaroslav Zrník

Zdravá výživa
Zdravě ale chutně! – motto nového 
kroužku, jehož cílem bude žákům 
ukázat, že i zdravá jídla mohou 
chutnat dobře. 
Žáci budou nejen vařit a ochutnávat 
pro ně možná netradiční jídla, 
zároveň však budou spoluautory e-
kuchařky, neboť jednotlivé postupy 
daných receptů budou natáčet, 
stříhat. 
E-kuchařka bude umístěna na webu 
školy.

Mgr. Ivana Tálská

Zdravoťáček
Ve Zdravoťáčku se pravidelně 
scházíme s dětmi, probíráme různá 
zranění a učíme se je ošetřovat. 
Děti se naučí, jak ošetřit odřené 
koleno, vytáhnout klíště, zastavit 
krvácení, ale i jak zavolat pomoc při 
vážnějších zraněních. 
A protože chceme být zdraví, zajdeme 
si také na procházku, třeba na šípky, 
ze kterých pak uvaříme skvělý zdravý 
čaj.

Mgr. Petra Součková
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Druhotřídní dinosaurus
Jestli druhotřídní nebo druhohorní – 
v tom mají současní druháci jasno. 
Druhotřídní! 
Je to je j ich nový spolužák – 
tyranosaurus rex, kterého dostali od 
IV spolužačky Lidušky z Brna. 

Školní zahrada slaví jeden rok
Loni na podzim byla slavnostně 
otevřena nová školní zahrada, a 
protože se nám blíží první výročí 
jejího vzniku, myslím, že stojí zato si 
připomenout, jak se celý projekt rodil, 
jaké byly prvotní vize a plány a jak to 
všechno vlastně dopadlo. 

Ostatně jak to dopadlo a jak se nám 
původní záměry podařilo či nepodařilo 
naplnit, můžete dnes a denně 
pozorovat přímo na školní zahradě. 

Slovo zahrada vzniklo od slova 
zahrazovat. 
Označuje určitý vymezený prostor, 
oddělený nějakým způsobem od 
ostatní krajiny. Naše školní zahrada 
také takové vnější hranice má. A my 
v nich zahradničíme a tvoříme.  Ale 
právě toto vymezené místo, je 
zároveň přístupné. Ty vnější hranice 
ho chrání, ale neuzavírají před 
okolním světem. Není zde nějaký plot, 
či brána a na ní zámek. Není sem jen 
vstup pro vyvolené. 

Naše školní zahrada je prostorem 
otevřeným, prostorem tvorby bez 
hranic, prostorem pro všechny, kteří 
respektují pravidla, která pro tuto 
zahradu vymysleli sami žáci. 
A právě tato vize otevřeného a 
spo lečného prostoru by la  as i 
nejdůležitější a zásadní věcí pro 
všechny, kteří se na budování zahrady 
podíleli. Společný prostor pro žáky, 
pro jej ich rodiče, prarodiče a 
kamarády. Prostě a jednoduše pro 
všechny občany Březové. 

Měla být místem, kde se nejen 
pracuje, ale také místem, kde se 
odpočívá a hrají se hry. Místem, kde 
se budou žáci učit ve škole a sekávat 
se po škole.  A v neposlední řadě 
místem pořádání nejrůznějších akcí. 
Troufám si tvrdit, že tuto vizi školní 
zahrada naplnila přímo dokonale.
Dalším důležitým cílem pro nás bylo 
osázet obrovskou plochu zahrady 
nejrůznějšími stromy a keři.

 

A to navíc takovým způsobem, 
abychom zahradu udrželi přístupnou 
pro těžkou techniku obce. Myslím, že 
cíle jsme dosáhli, i když v současné 
době sem tam nějaký ten keřík už 
chybí. Ale jsou to vesměs ztráty 
minimální a správný zahradník s nimi 
musí počítat. 
Pos l edn ím dů lež i t ým k rokem 
k vybudování kompletní zahrady bylo 
založení nových políček.

Zde nutno podotknou, že jsme možná 
mírně předimenzovali velikost celého 
prostoru, kde vznikla jednotlivá 
políčka. I přes to, že žáci pracovali na 
polích velice usilovně, nebyli jsme 
schopni pole udržet po celý rok v 
„dobré kondici“. Asi není třeba 
dodávat, že to bylo zejména díky 
prázdninám. Na druhou stranu bylo 
velice poučné sledovat přírodní 
sukcesi v přímém přenosu. Myslím, že 
plocha polí se samovolně a přirozeně 
s a m a  z m e n š í  n a  ú n o s n o u  a 
obdělavatelnou úroveň.
Nesmím také zapomenout zmínit 
projekty, které se na školní zahradě 
realizovaly a nesouvisely přímo se 
zakládáním zahrady jako takové.  
Bylo to zejména veleúspěšné 
Broukoviště Březoviště, ale také třeba 
vybudování „venkovní učebny“ nebo 
založení skalky. Proběhlo zde také 
několik akcí pořádaných obcí a i přes 
to, že jsem se bál, zda zahrada 
některé tyto akce vůbec přežije, vše 
dopadlo nad očekávání dobře a ztráty 
byly opravdu zanedbatelné. 
Nezbývá než konstatovat, že zahrada 
byla založena. Záměrně používám 
výraz založena a ne dokončena. 
Protože, každý kdo je zahradníkem, 
ví, že vybudovat zahradu, dokončit ji 
a říct si je hotovo, nelze. 

Zahradničení je nikdy nekončící 
proces a to je na zahradničení to 
krásné. 

A co říci závěrem? Závěrem bych 
chtěl poděkovat. Chci poděkovat 
všem žákům, kteří na školní zahradě 
po celý rok tvrdě makali. Všem 
rodičům našich žáků, kteří nám se 
zahradou strašně moc pomohli. Panu 
školníkovi, díky kterému je zahrada 
neustále jako ze škatulky. Panu 
starostovi obce Březová Josefu 
Trechovi za neustálou podporu celého 
projektu a také všem pracovníkům 
obce Březová, kteří na zahradě také 
často pracovali. A nakonec bych chtěl 
poděkovat panu řediteli ZŠ Březová 
Ludvíku Zimčíkovi, protože bez něho 
by školní zahrada vůbec nevznikla. 
Ještě jednou díky!

Máte-li nějaké tipy nebo nápady, co 
na školní zahradě vybudovat, či 
vytvořit, napište nám. Máte-li nějaké 
připomínky co na školní zahradě 
zlepšit nebo doladit, napište nám 
také. Vítáme všechny tipy, rady, 
nápady i kritiku. Nebo, a to je možná 
lepší, rovnou na školní zahradu za 
námi přijďte!
email: macakj@seznam.cz

autor: Jakub Mačák

Spo l e čně  s i  h o  v  p ra covn í ch 
činnostech poskládali, což nebylo až 
tak jednoduché. Pokud jste někdy 
skládali lego bez návodu… Ale teď je 
to jejich třídní maskot. Až k nám 
přijdete do třídy na návštěvu, tak se 
nelekněte!

Mgr. Robert Goldmann

Základní škola a mateřská škola
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TJ Sokol Březová

Návrat do Okresního přeboru: 
Hrát pěkný fotbal pro diváky!

Po loňském úspěchu v Okresní 
soutěži, kde jsme si vybojovali 
historický návrat do Okresního 
přeboru, chce hrát TJB pěkný fotbal, 
který se bude líbit divákům. Nové 
týmy, kvalitní soupeři a hlavně nové 
výzvy - to vše zahrnuje Okresní 
přebor!

Se staronovým trenérem Kalinou 
vstoupila TJB do nové sezony 
2016/17. Už to vypadalo, že bude 
domácí výběr bez trenéra, ale za pět 
minut dvanáct se chopil kormidla 
trenér Kalina, který si své ukončení s 
trénováním rozmyslel. Vedení si 
slibuje od trenéra přijatelné výsledky 
a umístění v horní polovině tabulky. K 
tomu mu mají pomoci i nové posily, 
kterými jsou bývalý kapitán Strání a 
nejlepší střelec v I.A třídě sk. B, 
sezona 2015/16 (pozn. - srovnání 
záložníků) a Petr Ševčík, který se 
navrátil z hostování z týmu Vyškova.

TJB vstoupila do Okresního přeboru 
jednoznačnou výhrou 6:0 nad 
Uherským Ostrohem. V dalším zápase 
pak loupila v Sušicích (výhra 2:1). Až 
ve třetím kole poznali fotbalisté TJB 
hořkost porážky (se Šumicemi 3:5) 
před vlastními diváky po dvou letech! 

Kalina prodloužil spolupráci s 
klubem
Vedení TJ Sokol Březová se domluvilo 
na prodloužení trenérského kontraktu 
s velezkušeným trenérem Ladislavem 
Kalinou. 
Na lavičce TJ Sokol Březová bude 
působit i v letošním ročníku 2016/17.

Vedení TJB se s trenérem bavilo o 
letošních cílech, které jsou udržení se 
v soutěži, do které se postoupilo po 
více jak 30. –ti letech. Trenér všechny 
hráče zná, má vyzkoušené určité 
metody a taktiky, které bude ještě 
zlepšovat.

Mládež – žáci, přípravka
I v letošním soutěžním ročníku 
2016/17 přihlásil klub TJ Sokol 
Březová své mládežnické celky – 
fo tba lovou př ípravku a  žáky. 
Přípravka hraje svou čtvrtou sezonu v 
Okresní soutěži a žáci také v Okresní 
soutěži M – žáků. Mládež má na 
starosti Josef Křeháček, Vratislav 
Horňák a David Pomajbík.

Tréninky žáků a přípravky
Tréninky přípravky a žáků probíhají 
individuálně a to vždy, který z trenérů 
není v práci. Trenéři dají vždy vědět 
začátek tréninku.

Rozlosování TJB
Kompletní rozlosování A-týmu, žáků a 
př ípravky jsou ke stažení  na 
klubových stránkách.

Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

D a l š í  v ý s l e d k y  a  k o m p l e t n í 
rozlosování naleznete na webových 
stránkách klubu.

Příchody:
Patrik Frühauf (Strání), Petr Ševčík 
(návrat z hostování Vyškov), Josef 
Smítal, Jaroslav Smítal (oba Nivnice)

Odchody:
Josef Vojtek (Nivnice), Tomáš Hanák, 
Petr Plášek, Vlastimil Plášek (všichni 
Bystřice p/Lop.)
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Kopretina Březová, z.s.

Rok se nám přehoupl do druhé 
poloviny, sluneční paprsky a teplé dny 
nám prodloužily léto, takže snad 
dětem až tak nevadí, že opět musely 
zasednout do školních lavic.

 

26. června jsme přijali pozvání do 
Jalubí, kde se náš bývalý pan farář 
Daněk v současné době stará o své 
„ovečky“. 

Na farní zahradě jsme pro něj a 
o b y v a t e l e  o b c e  u s p o ř á d a l i 
“Pohádkový les“,  kde dět i  na 
stanovištích u broučků, berušky, 
vodníka, čarodějnice, lišky, princezny, 
piráta a mnicha plnily různé úkoly. 

Místní obyvatelé byli zvědaví, jak se u 
nás zpívá, takže jsme trochu 
netradičně (v kostýmech) ukončili 
odpoledne při písních z Březové. 

I letos jsme ve spolupráci s Muzeem 
Jana Amose Komenského v Uherském 
Brodě uspořádali výstavu, nyní s 
názvem „Historie řemesel“ (na Domu 
sv. Josefa). 

Výstava měla trvat od 1. do 5. 
července, ale pro velký úspěch byla 
prodloužena alespoň o další 2 dny. 
Odměnou nám byly moc milé zápisy 
do kroniky i více než 500 návštěvníků. 
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Kopretina Březová, z.s.

Na výstavě bylo možno vidět dobové 
předměty denní potřeby, pomůcky i 
výrobky březovských řemeslníků, 
např. mlynáře, koláře, včelaře,… jak 
vzniká plátno z konopí. 
K nahlédnutí byla fota s vyobrazením 
stavení a života Kopaničářů kolem 
roku 1900 i obyvatel obcí Březová a 
Lopeník, nad kterými si vždy starší i 
mladší generace ráda zavzpomíná. 
Všem, kteří nám přispěli dalšími 
fotografiemi k výstavě i příběhy s nimi 
spojenými, moc děkujeme.

Jelikož měli naši hasiči „významné“ 
120. výročí od založení hasičského 
sboru, také jim patřil velký kus 
výstavy. Zapůjčeny byly fotografie 
dřívějších členů i aktivit sboru, 
uniformy, ocenění a diplomy. 
Muzeum Bojkovska nám zapůjčilo 
vzácné přilby z roku cca 1890, 
dobovou techniku i plastiku patrona 
hasičů, sv. Floriána.

3. července na dvoraně (u výstavy) 
nechybělo posezení při březovských 
písních s cimbálovou muzikou 
Šimbolica, sboru Šibalice i Danajky.

2.  července  někteř í  č lenové 
Kopretiny moc rádi pomohli při 
odpoledním dění  na místním hřišti i 
večerní diskotéce, kde kromě Úžasné 
dvojky za Strání po dlouhé době 
zahrál i DJ Robert.

Přejeme všem klidný a bezstarostný 
zbytek léta a snad i hezké podzimní 
dny.

Veronika Provodovská, členka spolku

pokračování ze str.8
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Volby do zastupitelstev krajů v 13 
krajích České republiky vyhlásil 
prezident republiky dne 6. května 
2 0 1 6  s v ý m  r o z h o d n u t í m 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 
138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev 
krajů se konají ve dvou dnech, v 
pátek  7. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. 
října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin (hlasování proběhne v 
obřadní místnosti Obecního 
úřadu Březová, 390, 687 67). 
Hlasování probíhá pouze ve volebních 
mís tnos tech  na  území  České 
republiky. Na území hlavního města 
Prahy se volby do zastupitelstev krajů 
nekonají.

 

Volič
Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu 
kraje. 

Občan České republiky, který není 
přihlášen k trvalému pobytu na území 
České republiky, nesplňuje podmínky 
práva vo l i t  do zastup i te ls tev 
územních samosprávných celků.

Voliči zapsaní ve zvláštních 
s e z n a m e c h  v o l i č ů 
vedených zastupitelskými 
úřady
V případě, že se volič v minulosti 
nechal zapsat do zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským nebo 
ko n z u l á r n í m  ú ř a d e m  Č R ,  j e 
automaticky vyškrtnut ze stálého 
seznamu voličů v místě svého 
trvalého pobytu na území České 
republiky. 

 Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů v roce 2016

Nejzazší možností, kdy lze předložit 
zmiňované potvrzení, je v den voleb 
okrskové volební komisi, v jejímž 
obvodu má volič místo trvalého 
pobytu. Okrsková volební komise 
voliče na základě ustanovení § 31 
odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o 
volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
o volbách do zastupitelstev krajů“), 
popřípadě i ustanovení § 19 odst. 5 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o 
změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dopíše do výpisu ze stálého seznamu 
voličů; na základě toho potom volič 
může uplatnit své volební právo. 
Poznámka ve stálém seznamu voličů 
o vyškrtnutí voliče na základě zápisu 
do zvláštního seznamu voličů na 
zastupitelském úřadě v souvislosti s 
volbami do Parlamentu České 
republiky by měla být následně 
zrušena.  

 

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na 
viditelném místě vyvěšeny hlasovací 
lístky označené nápisem "vzor", 
případná prohlášení kandidáta o 
v zdán í  s e  kand i da tu r y  nebo 
zmocněnce o odvolání kandidáta, 
pokud byla doručena do 48 hodin před 
zahájením voleb; při zjišťování 
výs l edků  vo l eb  se  k  h l a sům 
odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží; dále případná informace o 
tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. 
Volební místnost musí být pro každý 
volební okrsek rovněž vybavena 
zákonem o volbách do zastupitelstev 
krajů, který musí být voličům na jejich 
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Pokud chce být tento volič v případě 
návratu na území České republiky 
opětovně zapsán do stálého seznamu 
voličů v místě svého trvalého pobytu, 
musí požádat příslušný zastupitelský 
nebo konzulární úřad ČR, v jehož 
zvláštním seznamu voličů je zapsán, o 
vyškrtnutí. 
O vyškrtnutí lze zažádat písemně 
n eb o  o s o b ně  n a  p ř í s l u š n ém 
zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě ČR. 
Písemná žádost je dostačující i tehdy, 
pokud je faxová. Uznat lze též žádost 
voliče o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů zaslanou elektronicky 
a  p o d e p s a n o u  u z n á v a n ý m 
elektronickým podpisem. Běžná 
žádost prostřednictvím e-mailu není 
dostačující z důvodu nedostatečné 
identifikace voliče a anonymity 
odesílatele; ze stejných důvodů není 
přípustná ani telefonická žádost. 
Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí 
není nutno úředně ověřovat. 

V případě, že je volič zastupitelským 
nebo konzulárním úřadem ČR na 
základě své žádosti vyškrtnut ze 
zvláštního seznamu voličů, má o této 
skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit 
své volební právo při letošních 
volbách do zastupitelstev krajů, 
popřípadě i při volbách do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky, jestliže 
se v příslušné obci letos konají, je 
nutné, aby toto potvrzení odevzdal 
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v 
jehož územním obvodu má místo 
trvalého pobytu. Obecní úřad na 
základě předloženého potvrzení o 
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů zruší u zápisu dotyčného voliče 
údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič 
možnost při této příležitosti ověřit si 
správnost ostatních údajů.  
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 Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů v roce 2016

Hlasování

Hlasovací lístky
Hlasovací  l ístky pro volby do 
zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou 
vytištěny pro každou politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně. 
Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. 
Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit 
úplnou číselnou řadu, neboť převážná 
většina kandidujících politických 
stran, politických hnutí a koalic 
nekandiduje ve všech krajích. 
Hlasovací l ístky jsou opatřeny 
otiskem razítka příslušného krajského 
úřadu. 
Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 3 
dny přede dnem voleb (4. října 2016). 
V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích 
lístků.

 

Prokázání totožnosti a státního 
občanství
Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České 
republ iky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

 

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze stálého seznamu voličů ve 
dnech voleb ve volebním okrsku 
spadajícím do územního obvodu 
kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v 
jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu. 
Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a 
státního občanství tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi; ta 
jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu 
voličů. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku (šedé barvy) opatřenou 
úředním razítkem. 

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
p ro s to ru  u r čeného  k  úp ravě 
hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu 
hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední 
obálky šedé barvy jeden hlasovací 
lístek (stejné tj. šedé barvy jako 
úřední obálka) pro politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, pro kterou 
se rozhodl hlasovat. 
N a  h l a s o v a c í m  l í s t k u  m ů ž e 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. 

Pokud volič dal na hlasovacím lístku 
p ř e d n o s t n í  h l a s  v í c e  n e ž  4 
kandidátům, počítá se takový 
hlasovací lístek ve prospěch politické 
strany, politického hnutí nebo koalice; 
k přednostním hlasům se však 
nepřihlíží. Jiné písemné úpravy 
h lasovac ího l í s tku nemaj í  na 
posuzování hlasovacího lístku vliv. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. 

Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.
Každý  vo l i č  h l a su j e  o sobně , 
zastoupení není přípustné. 
S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat a případně upravit 
zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v 
prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky, a 
popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební 
schránky
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v 
územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s 
přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
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