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pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,

Ale bohužel tento systém vymyslela naše vláda, takže si budeme přehrnovat sníh jako horký brambor. Za 
fotbalovým hřištěm na hranici s obcí Lopeník, jsme z důvodu stále nevysychajícího území vybudovali mokřad, 
který má sloužit jako biotop pro specifické vodní rostliny a organismy. Tedy na vysvětlenou, určitě to není ani 
rybník, ani koupaliště, ale pouze jedna část z projektu: „Zážitkový park“, který má řešit celé území mezi 
fotbalovým hřištěm a hranicí katastru obce Lopeník.  Na tento mokřad jsme získali dotaci ze státního fondu 
životního prostředí z prioritní osy: „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ ve výši 283 201,- Kč. 
Dále jsme podle platné legislativy upravili naše webové stránky, kde najdete kromě povinných informací, taky 
informace o dění v obci a odkazy na uskupení či organizace, které u nás působí. Pro slabozraké jsme navíc 
stránky vybavili možností zjednodušení vyhledávání informací pomocí ikon, zvětšení písma, nebo si nechat 
stránku prostě přečíst počítačem. 
Tady musím upozornit, že to neumí přečíst skenované dokumenty ani jiné pdf. Ty jdou pouze zvětšit. 
A z důvodu pořekadla: „Víc hlav víc rozumu“ Vás ještě musím požádat, pokud najdete nějakou chybu, nebo 
nějaký nedostatek na našem webu, nebojte se nás upozornit, abychom sjednali nápravu. Co se týká kultury, 
rád bych pozval všechny rodiče s dětmi na mikulášský mejdan, který se bude konat 6. prosince od 13,00 do 
16,00 hodin v základní škole. Pro všechny děti bude připravené pohoštění a mikulášská nadílka. 

jedna z pranostik říká: „Cos nedohonil v srpnu a v září, v listopadu nechytíš“. 

V rámci plánované zimní údržby jsme pro vás nově připravili (už v 
minulém čísle zpravodaje avizovaný) malotraktor na úklid sněhu z 
chodníků a to nejen pomocí pluhu, ale i zametáním a následným 
posypem. Takže další nový chodník, který jsme vybudovali od 
křižovatky u kostela směrem k obci Lopeník, bude snad schůdný i v zimním období. I když sám jsem zvědavý, 
jak si poradí tak malý stroj se sněhem, který nám na chodníky nahrne Tatra 815 při údržbě státních 
komunikací. 

K tomu první mrazíky, trochu deště a naše činnost se 
omezila jenom na údržbu a přípravu na zimu. 

Údržbou prochází taky čističky odpadních vod u bytových domů a to 
vybráním hrubých nečistot a kontrolou mechanických částí, dále 
musíme vyčistit některé kanalizační vpusti na komunikacích. 

Závěrem přeji všem šťastné a 
v e s e l é  p r o ž i t í  s v á t k ů  
vánočních a úspěšné vkročení 
do nového roku 2014.

Josef Trecha, starosta obce

Dále proběhne v kostele 
vánoční koncert, u betléma 
naprot i  obecního úřadu 
vánoční  koledování ,  na 
Silvestra od 12 hodin na Velké 
Javořině Česko-Slovenská 
vatra přátelství u památníku a 
na konec roku se snad všichni 
ve zdraví o půlnoci sejdeme na 
novoroční přípitek u vatry v 
parku naproti obecního úřadu.

25.11.2013
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Lesní hospodářství

Zároveň jsme konstatovali ukončení desetiletého 
plánu založeného v roce 2004. 

Protože se opětovně vznáší dotazy, proč se vůbec v 
lese na majetku obce Březová těží dříví. Abychom už 
naposledy tento problém vyřešili, předkládáme Vám 
stručný přehled, proč se v lese hospodaří a proč se 
les využívá jako jiný majetek či nemovitost v držení 
právnických nebo fyzických osob. 

Mohli jsme konstatovat, že jsme nevyčerpali 
všechny možnosti nám dané lesním hospodářským 
plánem, zejména nedotěžením 1300 m3. 

V příloze předkládáme stručný přehled o historii i 
právní úpravy v rámci celé republiky. Protože stát 
stanovil, že les je národní bohatstvím a následně tím 
stanovil pro všechny majitele lesa důležité prováděcí 
vyhlášky a v souvislosti nového zákona č. 289/1995 
Sb.

Musíme konstatovat, že obnova našich lesů se děje 
tak, abychom naplnili myšlenku o „věčnosti lesů“. 
Ukazatelem plnění myšlenky jsou ty části našich 
lesů, kde před 20 lety byla holina (smýceno) a dnes 
jsme již prováděli první probírky (např. nad celnicí, 
„nová hora“). 

Za lesy Václav Bruštík, Ing. Oldřich Hruda 

především dovolte, abychom Vás pozdravili v 
letošním roce. 

Může se zdát, že nové nárosty nepůsobí jako vyzrálý 
les, ale vezmeme-li v potaz dobu zralosti 100 let, je 
tento výsledek ideální. Proti zemědělství, kde 
výsledek známe každý rok, u nás je to otázka 
generací.

Přejeme všem občanům obce radostné prožití svátků 
vánočních, pevné zdraví a splnění všech přání v roce 
2014.

K tomu jsme také využili možnosti účastnit se 
veřejného zasedání zastupitelstva obce Březová, 
které se konalo 14. 11. 2013, na kterém jsme se 
snažili objasnit stávající problematiku. 

Vážení spoluobčané,

Starý plán končí a od 1. 1. 2014 započneme s 
novým.  Jeho zhotovení stojí nemalé peníze. Po jeho 
schválení (po vyjádření všech zainteresovaných 
organizací) budeme znovu vytvářet podmínky pro 
jeho naplňování, doporučená celková výše těžeb 
bude ukrajována vždy o 1 desetinu celkového plánu, 
pokud vedení obce nerozhodne jinak.

Toto číslo představuje 3 – 4 letou těžbu. Tato výše 
jednoznačně ukazuje, že máme zájem části lesů 
zašetřit (zejména v oblasti kyselky). Všechny ostatní 
závazné ukazatele jsme splnili i překročili.

Pavel zálešák – lesní práce

Děti z mateřské školy při základní škole děkují těmto 
sponzorům:

Agro a.s. Březová Zemědělská farma

Autoškola – Petr Janků
Obec Březová
Ludvík Křeháček - tesařství

Základní a Mateřská škola

Poděkování

Zároveň bych všechny občany obce chtěl pozvat už 
na čtvrtý školní ples, který se uskuteční 1. února 
2014; tradičně zajištěn bohatý program, k tanci 
bude hrát DJ Škařupa a také cimbálovka Dúbrava, 
vystoupí také její tanečníci, překvapením bude 
módní přehlídka, tombola, občerstvení. Přijďte 
podpořit žáky školy!

       PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Mozaika ze života základní školy 
a mateřské školy

Dění v březovské škole má mnoho vrstev, je velmi 
pestré. Začtěte se do příspěvků žáků a vyučujících 
základní školy i mateřské školy, jejich výpovědi 
výmluvně dokumentují mnohostrannou činnost ve 
škole; nepřehlédněte, jak vnímají březovskou školu 
filmaři, kteří ve škole a v obci v průběhu listopadu 
několikrát natáčeli – jednak půlhodinový pořad o 
škole a lidech v obci; 22. listopadu 2013 zase o škole 
pro hlavní zpravodajství České televize.

Žáci druhého stupně základní školy navštívili v úterý 
19. listopadu 2013 koncentrační tábor v Osvětimi. 
Přečtěte si o této návštěvě výpověď jedné osmačky. 
Skvělá výpověď!
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Základní a Mateřská škola

Soutěž školních časopisů 2013

Odjezd autobusu byl časný, počasí příliš nepřálo, ale 
účast byla hojná. Díky větrovým bonbónům a 
igelitovým sáčkům proběhla cesta hladce. 
Představení bylo poučné a zábavné, jak jsme 
očekávali – až na čaroděje, který nám postrašil děti. 

V kategorii úplných základních škol získal náš 
březovský školní časopis Papjérky 1. místo a zároveň 
i nejvyšší počet bodů napříč kategoriemi (71 ze 100 
možných). Zároveň postupuje do celostátního kola, 
které proběhne 2. prosince 2013 v Brně. 

Vše dobře dopadlo, děti načerpaly novou sílu na 
stručný výklad o J. A. Komenském před muzeem v 
Uherském Brodě. Zbývající energii spotřebovaly při 
běhu v parku. Povozily se výtahem na vlakovém 
nádraží, zamávaly vláčku a poté jsme jeli autobusem 
na Březovou.

V pátek 1. listopadu 2013 proběhlo v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně krajské kolo 
soutěže Školní časopis roku 2013. 

Držte nám palce!

Celorepubliková soutěž školních časopisů je 
postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří 
vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo 
elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. 

Mgr. Jiří Miškar, zástupce ředitele školy

Pro zástupce redakcí byly připraveny workshopy, 
kde se mohli přiučit jak napsat povídku nebo si 
zopakovat, jak upravit článek tak, aby byl čitelný a 
poutavý. V závěru dopoledne proběhlo i vyhlášení 
vítězných školních časopisů pro rok 2013 a předání 
diplomů.

Podzimní divadélko O víle Jeřabince

Naši předškoláčci byli začátkem listopadu v divadle v 
Uherském Brodě.

Magdalena Křeháčková, učitelka MŠ

Jak se v malé obci na Slovácku 
vzdělávají děti ze všech koutů 

zeměkoule

Za starých časů „dělali“ každou vesnici tři lidé: pan 
farář, pan lékárník a pan řídící, neboli pan učitel. 
I když by se mohlo zdát, že za staletí se mnohé 
změnilo, existence školy hraje stále v každé obci 
důležitou společenskou funkci. 

Malá obec Březová u Uherského Hradiště má 
tisícovku obyvatel. Je ale takzvaně na konci světa, 
zapadlá pod nejvyššími vrcholy Bílých Karpat na 
hranici se Slovenskem. Donedávna v ní byla jen 
škola pro první stupeň, které i tak hrozil zánik, 
protože ji navštěvovalo stále méně dětí. Mnozí rodiče 
totiž dávali své děti raději do městských škol, 
protože věřili, že jedině tak dostanou jejich děti 
kvalitní vzdělání. 
Dnes je základní škola v Březové s dvěma sty žáky 
svého druhu jediná v republice, učí se v ní děti z celé 
republiky, má vysokou prestiž a místní jsou na ni 
hrdi.

Marián Polák, režisér dokumentu „Škola na konci světa“

Anotace k půlhodinovému dokumentárnímu pořadu 
o březovské základní škole, ale i o životě celé 
březovské komunity, který vysílala ČT2 v sobotu 14. 
listopadu a ve středu 20. listopadu 2013 v rámci 
cyklu „Náš venkov“, a na který se může každý 
zájemce kdykoliv podívat na tomto odkazu - 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695
-nas-venkov/ - „Škola na konci světa“
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Návštěva Osvětimi

Když jsme přijeli do prvního koncentračního tábora, 
na vstupní bráně byl nápis ARBEIT MACHT FREI. 
Česky to znamená - PRÁCE OSVOBOZUJE. Měla jsem 
z toho zvláštní pocit. Dostali jsme tam průvodce, 
který nás provázel a o všem vykládal. 
V prvním koncentračním táboře bylo dvacet osm 
bloků (baráků), ale ukázal nám jich jenom pár, 
protože ty ostatní byly zavřené. Nejprve mluvil o 
tom, jak do koncentračního tábora lidi přiváželi, co 
jim říkali, aby s nimi šli. Lidé neměli na výběr, 
protože jít museli. Brali úplně všechny - děti, muže, 
ženy, staré lidi i invalidy. Bylo to hrozné, nechápala 
jsem vůbec, proč tam brali děti, staré lidi a invalidy, 
když je tam nepotřebovali na práci. Jenom je chtěli 
využít a to v tom smyslu, aby šly celé rodiny, aby 
důvěřovali, aby si mysleli, že jdou za lepším. Ale 
nebylo to tak. Z těch lidí to ale nikdo netušil, což bylo 
hrozné.

Když pak se otevřely vagóny, tak z nich lidé padali 
rovnou na zem.  Bylo mi jich strašně líto.  Za sklem 
jsme viděli některé věci, které si lidé přivezli a které 
jim pak Němci sebrali a dali do sekáčů. Viděla jsem 
tady několik podepsaných kufrů, kartáčky, krémy na 
boty se štítky od Bati. 

Průvodce nám ukazoval, co si sebou lidé brali. 
Samozřejmě si sebou vzali cennosti - zlaté náušnice, 
peníze a jiné.  V těch barácích byly i fotky, jak byli lidi 
přiváženi a rozdělováni podle toho, zda mohou 
pracovat nebo ne. Ti, kteří nemohli, šli rovnou do 
plynových komor, kde je rovnou zabili. Do jednoho 
vagónu se vešlo 80 a více lidí. Ve vagónu nebylo k 
hnutí, lidé museli jenom stát a někteří tam i umírali, 
protože byli unavení a vyčerpaní. Na nohou je udrželi 
ostatní lidé, protože byli na sobě namačkaní.  

 Do Osvětimi jsme přijeli kolem dvanácté hodiny. Už 
od začátku, kdy jsme se o tom bavili ve škole, jsem 
měla trošku strach, co nás tam všecko čeká.

Nejhorší bylo vidět 2 tuny lidských vlasů, původně 
jich bylo nalezeno 7 tun. Byly to vlasy všech lidí, kteří 
šli do plynu. O útěk se údajně pokusilo 802 lidí, ale 
jenom 144 útěků se zdařilo. Když někdo utekl nebo 
se o to pokusil, tak bylo popraveno 10 nebo 12 
nevinných lidí. 

Základní a Mateřská škola

Byl o hodně větší než předešlý, čítal na 300 budov. 
Na pravé straně byli muži a na levé byly ženy.

Spali na tvrdých nepohodlných prknech na slámě.  

V mužské části byly sprchy a záchody, na kterých 
mohli vězni vykonat svou potřebu při počítání do 
pěti. Muži měli malé, třípatrové postele jako 
králíkárny. Přesto se na jednu museli vlézt i tři. 

Když naše prohlídka skončila, zrovna zapadalo 
slunce. Při východu slunce jsme přijeli a při západu 
slunce odjíždíme. Byla jsem nakonec ráda, že jsem 
se o něčem takovém dověděla. Jen pevně doufám, 
že se už nic podobného nebude nikdy opakovat.

Kateřina Provodovská 8. tř.

V zimě někteří umrzli, protože budovy nebyly 
pořádně uzavřené. Měli sice kamna, ale v těch se 
netopilo. Němci si řekli, na co topit, když lidé jsou 
nemocní a tak jako tak zemřou. V létě měli uvnitř 
horko jako v sauně.

Potom jsme se vydali do druhého koncentračního 
tábora. Už z dálky jsme viděli, jak byl obrovský. 

Když jsme postoupili o 200-300 metrů dál, vedle 
plynových komor, stály tam pomníky všech národů. 
Všechno tam na mě velice zvláštně působilo, 
neustále jsem měla dotazy na pana učitele, protože 
jsem to nemohla pochopit. Dověděli jsme se také o 
pokusech na lidech doktora Mengele, zvaného 
doktor Smrt.
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Farní úřad

posílám Vám vánoční pozdrav a z upřímného srdce 
Vám přeji hodně radosti z Kristova narození. 

Drazí přátelé,

Toto narození v málo dnech oslavíme. Advent se 
končí, doba přípravy uplynula. Slyšíme volání: „Král 
se blíží.“ Jako vzdálený šumot lesů letí křesťanským 
světem: „Narodil se Kristus Pán, král králů a lidských 
duší.“ Vyjděme mu vstříc. Jako zvon lásky, ať mu bije 
v ústrety naše srdce. Jako bílé družičky vstříc 
pošleme mu vroucí modlitby a tužby po něm. 
Z pevných úmyslů postavme mu vysoké brány, aby 
jimi mohl k nám projít. Jde jako král a nese nám dar: 
slunce, světlo – své učení. Uvítejme ho!

Ovečky zhoufované na zelené trávě pod palmami se 
dají do pohybu, lidé s dary budou přicházet před 
chlév k jesličkám s dítětem, skloní hlavy a také dítě 
se ukloní. Dva kozlíci se budou vytrvale trkat na 
papírové skále, skleněná voda roztočí kola mlýna a 
další figurky budou poctivě vykonávat svěřený úkol, 
jako už před lety pro naše malé maminky, pro nás 
malé i pro nás velké. 

A teprve potom můžeme prožívat to, co napsal jeden 
kněz: „ Už se těším, až se kluci, kteří spěšně odložili 
své školní brašny, budou důležitě prodírat do zákulisí 
pohyblivého betléma, aby spustili jeho důmyslný 
strojek. A na děti nedočkavě se tlačící vpředu začne 
zvoník zvonit zvonečkem na věži kostelíka, jehož 
dveře se rozevřou.

A nad tím vším bude přelétat anděl, aby všem 
obyvatelům Betléma oznámil rozevlátým nápisem: 
„Gloria in excelsis Deo.“

P. František Pěnčík

Pak 1. ledna církev oslavuje slavnost Bohorodičky 
Panny Marie a pod její ochranou vstupuje do nového 
roku. Současně je to také Světový den míru, kdy 
právě s její přímluvou počítáme a prosíme za mír na 
celém světě.

Ještě bych chtěl připomenout význam a obsah doby 
vánoční.

O Vánocích se učíme prožívat podstatu evangelia ve 
smyslu přijímání Božího daru. Jsme dětmi Božími, 
které jsou stále obdarovávány. Tak to naznačuje i 
symbol dárků na Štědrý den. Jesličky a stavění 
Betléma nám připomíná, že Pán se nám připodobnil 
ve všem kromě hříchu, že se nám přiblížil na dosah.

Do okruhu vánočních svátků patří také veliká 
slavnost Zjevení páně, která se ve východních 
církvích slaví jako svátek největší, kdy se pán dává 
poznat nám, pohanům. U nás na Západě je tato 
slavnost trošku opomíjena. O této slavnosti také lidé 
na památku tří mágů – lépe řečeno mágů, kteří nesli 
tři dary – popisují veřeje dveří nápisem C + M + B, 
což ve středověkém chápání znamenalo Christus 
Mansionen Benedicat. V lidovém pojetí to však 
znamená jména tří králů – Kašpar, Melichar a 
Baltazar. Důležité však je, abychom si uvědomovali, 
že s narozením Božího Syna a s tím, že přišel také k 
nám, vstoupilo Boží požehnání do našich domovů.

Dob vánoční je doba oslavy narození Páně. Doba, 
kdy církev slaví první události Ježíšova života, kdy 
děkujeme za tento velký dar Vtělení, narození Božího 
Syna. Charakterem doby vánoční je radost a úžas z 
neuvěřitelného Božího daru; úžas, jak Bůh překonal 
propast mezi námi a sebou, když poslal svého 
jediného Syna, aby se stal jedním z nás.

V oktávu narození Páně se slaví také svátek Svaté 
rodiny, kdy si připomínáme, jak to v našich rodinách 
má vypadat, s pohledem na Rodinu nazaretskou. 

„Už se těším, až se budu moci podívat do tváře 
nevinného dítěte, stojícího s čistým zaujetím před 
jesličkami, abych si chvíli četl v jeho rozzářených 
očích, jak vypadá opravdové přátelství s Bohem.“

Hodně Boží lásky a radosti Vám ze srdce přeje a 
žehná
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TJ Sokol Březová

Mládežnické týmy TJ Sokol Březová

„Z rozjetého vlaku se nevystupuje a s klukama se mi 
pracuje dobře. Musím tu svou práci dokončit“, 
dokončuje svá slova trenér Kalina a dále pokračuje: 
„Na jaře se pokusíme stáhnout náskok prvního 
Dolního Němčí a popereme se o každý bod, abychom 
se v tabulce posunuly výš“. 

Je vidět práce trenérů, kteří se klukům věnují a nyní 
„sklízí ovoce“. Jen nesmíme usnout na vavřínech a 
pracovat na hráčích dál, abychom zvládli i druhou 
část dobře rozehrané sezony“, uzavírá vedoucí 
mládeže Křeháček.

Bilance po podzimní části: 5. místo

Trenér Ladislav Kalina prodloužil s týmem TJ Březová 
svou smlouvu, a to až do 30. června 2014. 

Po podzimním vystoupení našeho týmu v Okresní 
soutěži sk. B, patří týmu TJ Březová páté místo. 

Trenér Kalina prodloužil smlouvu

„S trenérem jsem jednal osobně a dohodli jsme se na 
jeho dalším působení u týmu“, konstatuje 
místopředseda klubu Josef Uher. 

Z jedenácti odehraných zápasů jsme vyhráli šest, tři 
jsme prohráli a dva zápasy skončily remízou. 
Celkový součet 20. bodů a skoré 35:20. 

„Podle mého deníčku, jsme na tom dobře, v tabulce 
pravdy máme plus, i proto jsem s týmem spokojen. 
Podzimní vystoupení našeho týmu hodnotím kladně, 
i když pár záporných situací by se našlo, ale ty 
nebudu rozebírat“, hodnotí podzimní část sezony 
2013/14 trenér Kalina. 

Kdybychom tyto zápasy zvládli, v tabulce by nám 
patřila třetí pozice.

V kabině prozatím panuje spokojenost, i když těch 
bodíků mohlo být o něco více… „Škoda prohraného 
zápasu v Záhorovicích (3:2), nebo remízy v Horním 
Němčí (3:3), kde jsme patnáct minut před koncem 
vedli 3:0“, vědí hráči, kde ztratili body. 

Vedení klubu je s prací pana Kaliny spokojeno a i 
když nemá vždy k dispozici všechny hráče, s pátou 
příčkou je spokojeno.

Po podzimní části panuje spokojenost i v 
mládežnických týmech. 

Vedoucí mládeže Josef Křeháček, je maximálně 
spokojen. „Kluci hrají dobrý fotbal, a zejména žáci 
své protivníky válcují rozdílem třídy. 

 1. D. Němčí B 11 9 1 1 36 : 12 28

 2. Strání B 11 8 1 2 27 : 12 25

 3. Boršice u Bl. 11 7 1 3 27 : 15 22

 4. Popovice 11 7 1 3 29 : 16 22

 5. Březová 11 6 2 3 35 : 20 20

 6. Záhorovice 11 4 3 4 22 : 16 15

 7. Komňa 11 4 1 6 13 : 22 13

 8. St. Hrozenkov 11 3 3 5 23 : 29 12

 9. Pitín 11 2 3 6 13 : 28 9

10. Bystřice p/L 11 2 2 7 16 : 40 8

11. H. Němčí 11 2 2 7 17 : 28 8

12. S. Loz 11 0 4 7 13 : 33 4

1. Březová 7 7 0 0 80 :  8 21

2. Korytná 7 5 0 2 43 : 19 15

3. ČSK Uh. Brod 7 5 0 2 46 : 25 15

4. Orel Uh. Brod 7 5 0 2 40 : 25 15

5. St. Hrozenkov 7 2 1 4 16 : 27 7

6. Slavkov 7 1 1 5 8 : 42 4

7. Bystřice p/L 7 0 3 4 9 : 50 3

8. S. Loz 7 0 1 6 10 : 56 1

1. Slavkov 6 6 0 0  64 : 18 18

2. Strání B 6 4 1 1  51 : 10 13

3. Březová 6 3 2 1  46 : 11 11

4. Korytná 6 2 1 3  30 : 43 7

5. Šumice 6 1 3 2  17 : 20 6

6. Žítková 6 1 1 4  24 : 43 4

7. Rudice 6 0 0 6  8 : 95 0

Tabulka po podzimní části:

Tabulka Okresní soutěže M žáků sk. B:

Tabulka Okresní soutěže přípravky sk. C:
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TJ Sokol Březová

Bohužel jejich chování není nijak slušné a hraničí s 
vandalismem. Na střídačkách se povalují pet-lahve, 
krabičky vykouřených cigaret či prázdné plechovky 
od piv. 

Léto je dávno za námi a i podzim se pomalu 
nachyluje ke svému konci, ale i přes chladné dny a 

TJ Sokol Březová
Vandalismus v areálu 

A to není konec – dále poházené kamení okolo a na 
hrací ploše, nebo rozkopané odpadkové koše.

večery se naše mládež schází kolem areálu TJ 
Březová. 

V poslední době zašli ale „návštěvníci“ areálu příliš 
daleko. Na jednom oknu byl nalepen papír (rozpis 
soutěže), který byl úmyslně zapálen přímo na oknu! 
Zbytky ohořelého papíru našli fotbalisté pod oknem 
při nedělním tréninku. 

Obecní úřad spravil celou budovu k nepoznání, 
místní sport a kultura šly velkým skokem směrem 
nahoru a nakonec se najdou místní vandalové, kteří 
se to „snaží“ vše pokazit.

Zde se jedná o úmyslný vandalismus mladých 
teenagerů, kteří se tímto způsobem baví. Ovšem asi 
si vůbec neuvědomují, co se mohlo stát a že škodí 
nejenom klubu, ale především i obecnímu úřadu 
Březová, který budovu vlastní. 

Opálený papír je vidět na parapetu okna.

Poházené pet-lahve, prázdné krabičky od cigaret, 
kamení či plechovky od piv. 

Pavel Čaňo, admin stránek TJB
www.tjbrezova.cz

T J  S O K O L  B Ř E Z O V Á  P Ř E J E  V Š E M  
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, FANYNKÁM, 
SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM KLUBU PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014
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FS Dúbrava

Poslední takovou akcí bylo otevírání rozhledny na 
vrchu Hájnica u Haluzíc v Bošáckej dolině, 22. 9. 
2013. Z Březové tam jel plný autobus. Byli jsme tam 
zazpívat a zahrát, ale někteří si tam I zatančili. 

Ty prodloužené večery jsou zvlášť vhodné k utužení 
kolektivu na různých společenských akcích. Letos 
jsme se opět v hojném počtu sešli na husích 
specialitách Pod Lipů, a také se scházíme na 
oslavách našich členů. 

Jak se postupně ochlazuje, a prodlužují se večery, 
tak ubývá akcí pod širým nebem. 

Připravujeme předvánoční koledování „u domečku“, 
které by mělo proběhnout 22. 12. 2013 a pak 
Novoroční koncert 5. 1. 2014 v místním kostele. 

Prý už se o tom píšou i slohové práce ve škole. Víte ve 
které? No přece v té „Škole na konci světa“, jak to 
dávali v televizi! Také jsme se zúčastnili na natáčení. 
Kromě těchto akcí stále nacvičujeme a připravujeme 
akce další. 

Ing. Vladimír Janků člen souboru Dúbrava

Na tyto akce Vás všechny srdečně zveme. 
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Po mnohdy nádherných podzimích slunečních dnech, 
krásně zbarvené krajiny zasypané listím již není 
téměř památky. 

Nám zůstává snad příjemná vzpomínka na letošní 
rok a společná setkání s přáteli. Také akce, které byly 
letos pořádány, jsou pro vzpomínku sepsány v 
kronice, kterou píši již od počátku sdružení (2002). 

Mnohdy nostalgicky vzpomínáme u stránek s 
fotografiemi malých dětí, které již ukončují studia či 
pracují. Člověk si uvědomí, že tak rychle, jak se 
otáčejí stránky kroniky, uplynuly i roky života. 
Proto si važme každé chvíle, kdy můžeme dělat 
radost sobě i jiným. 

15. září 2013 nás velmi potěšilo pozvání městského 
informačního centra uspořádat na Den Evropského 
dědictví v Uherském Brodě soutěžní odpoledne s 
názvem „Z pohádky do pohádky“. 

Naše pohádkové bytosti měly pro všechny od 13 
hodin na různých stanovištích ve městě připraveno 
spoustu úkolů pro děti i dospělé. 

OS Kopretina

O kousek dál, v japonské zahradě u skřítků skládaly 
obrázky z barevných úlomků a hledaly shodný pár 
listů. Pod stromem ukrytý Nosál hlídal poklad zlatých 
vajec a šperků, zde děti skládaly slova z písmen. 

U kláštera bílá paní hlídala své erby, do kterých se 
házel míč, princezny si s každým pohrály hodem 
kroužků na dřevěnou tyč a zbrojnoš občas zapůjčil 
svou zbraň k šermu. Odvážné děti navštívily v 
zahradě panského domu čarodějnice, ty jim za 
odměnu darovaly perníčky, které si sami nazdobily. 
Příjemný poslech broučků probíhal na dvorku 
městského úřadu, zde děti hádaly názvy melodií z 
pohádek a také si mohly přát, kterou písničku chtějí 
od broučků slyšet.

Procházka pohádkovým městem začala u kašny, kde 
vodník a víla za pomoc při chytání rybek nedávaly 
dušičky dětí do hrníčků a pouštěly je dál pro další 
dobrodružství. U muzea mohly navštívit indiány a 
pomohly jim například hádat předměty ukryté v 
plátěných pytlících či míčkem házet na „bledé tváře“. 

I když bylo odpoledne velmi náročné na přípravu, i 
počet pohádkových bytostí – téměř třicet, všichni 
prožili snad příjemné odpoledne.



Obec Březová ZPRAVODAJ

10

2013, č.4, prosinec

OS Kopretina

Největším zážitkem všech 
byly sklepy radnice. Mnohé 
děti tam nechtěly vkročit, jiné 
odtud odcházely s pláčem, 
snad napraveni. 
Usídlili se zde čerti se svým 
peklem. To bylo složeno z 
n ěko l i k a  m í s t no s t í .  V  
předpeklí za svitu svíček byl 
připraven vůz, na kterém se 
přivážely zlé duše. 

V následující „přijímací síni“ 
každý od sedícího čerta za 
stolem dostal razítko na listinu 
jako vstupenku do pekla. Zde 
se také na pekelné váze 
svážily všechny hříchy. Kolem 
postele s lenošnými čerty 
prošel každý do nejstrašlivější 
místnosti. Zde seděl Lucifer se 
svými pomocníky u pekelného 
kotle s hrozivě planoucím ohněm. Kdo neslíbil napravení své duše, byl vhozen k nejobávanějšímu skřetovi, 
který musel být držen v kamenném výklenku, uvázán na řetězu.   

30. listopadu 2013 – zdobení vánočních perníčků v Suché Lozi

Téhož dne (15. září) se musel jeden člen oddělit a prezentoval nás na hodové mši svaté a vápenském 
hodování.

4. prosince 2013 - Adventní vystoupení o Vánočních tradicích na Březové, Muzeum Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě.

Na Vánoční svátky všem přeji 
klidné a radostné chvíle v 
rodinném kruhu, čistou mysl a 
radostné očekávání třeba 
přáteli, co nám přinese 
následující rok. 

7. prosince 2013 -  Adventní 
ochutnávka kopanických jídel 
ve Vápenicích s hraním 
cimbálové muziky Šimbolica a 
zpěvem souborů Šibalce, 
Danajky a Kopanických 
souborů.

Musím podotknout, že při zhlédnutí připraveného pekla chtěli být všichni čerti. 

15. listopadu 2013 jsme po delší době opět pořádali malý „zájezd“ na divadelní představení do Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti na drama Kalibův zločin. Bylo to poslední představení této hry a opět velmi 
nádherně zpracováno i herci prezentováno.

Do konce roku nás ještě čekají drobné aktivity a to: 

Veronika Provodovská

Všem, kteří nám pomohli, patří velký dík, neboť ještě pár dnů před akcí to vypadalo na velmi malý počet 
pohádkových bytostí. Na poslední chvíli se přidali i ti, kteří s námi ještě nespolupracovali nebo dlouho 
nevypomáhali. Doufáme, že s námi zažili něco neobvyklého a zároveň hezkého. Moc si jejich pomoci vážíme. 

Členka sdružení 
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Naše společnost pomáhá firmám i domácnostem s bezplatným výběrem nejvhodnějšího dodavatele 
elektřiny i zemního plynu a bezplatně realizuje administrativní přechod k novému dodavateli. 
Spolupracujeme se všemi hlavními dodavateli, a proto nabízíme objektivní srovnání ceníkových sazeb 
jednotlivých dodavatelů energií, ale také organizujeme výběrová řízení, díky kterým mohou klienti využívat 
individuální nacenění – tedy využití výhodnějších cen, mimo rámec ceníků dodavatelů. 

A právě proto, že chceme služby naší společnosti co nejvíce rozšířit i v našem kraji, rádi bychom Vám nabídli 
spolupráci s naší společnosti, kdy se můžete stát našim klientem a platit optimální cenu za dodané energie 
anebo se můžete stát našim spolupracovníkem, jestliže máte zájem nabídnout odběratelům ve vašem okolí 
optimálního dodavatele a optimální ceny za dodávku energií.

Těšíme se na spolupráci s Vámi, Optimal-Energy.cz, a.s.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese: info.uh@optimal-energy.cz, nebo na telefonních 
číslech: +420 608 88 77 43, +420 608 88 44 44

Vzhledem k tomu, že případní spolupracovníci budou vykonávat poradenskou a manažerskou činnost je 
forma této spolupráce ideální pro již stávající poradce a obchodníky z různých oboru (finanční poradci, 
pojišťovací agenti, realitní makléři, obchodní zástupci, atd.), ale také pro všechny, kteří umí nabídnout 
kvalitní službu svému okolí.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

naše společnost - Optimal-Energy.cz, a.s. – hledá spolupracovníky na pozice energetických poradců a 
manažerů, pro dosažení co největší dostupnosti našich služeb i v našem kraji.

Vážení,

inzerce

inzerce
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