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Březová u Uherského Brodu

Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostal do rukou první zpravodaj volebního období 2014 – 2018.
Na základě této skutečnosti je mou povinností poděkovat Vám všem, kteří jste svými hlasy
podpořili naše uskupení a tím nám dali možnost v pokračování rozvoje naší obce.
Zahájením tohoto volebního období začal taky dvacátý první rok mého působení v zastupitelstvu naší obce.
Prakticky, i když jsem už šestkrát obstál u většiny voličů, jedno pořekadlo říká: „ Není na světě ten, aby se
zavděčil lidem všem“ a vždy se najde někdo, komu se něco nelíbí.
To ale neznamená, že ten komu se něco nelíbí, musí škodit celé obci, jak se to stalo letos před komunálními
volbami, kdy neznámý pisatel požádal přímo ministra zemědělství, aby provedl v naší obci kontrolu
hospodaření s pitnou vodou.
Jenom nechápu, proč tento člověk žádá ministra o kontrolu hospodaření a čeho tím chtěl docílit. Nebyla to
náhodou jenom snaha zdiskreditovat před komunálními volbami mou osobu?
Ale ať už to bylo, jak chtělo, v současné době máme i jiné starosti.
S nástupem blížící se zimy musíme nachystat zimní posyp, techniku na odstraňování sněhu, schovat všechny
lavičky, zamést listí, zajistit rozvod vody na hřbitově proti zamrznutí, postavit vánoční strom, pro děti připravit
mikulášský mejdan s nadílkou, namontovat vánoční výzdobu, postavit betlém u domečku, nachystat
silvestrovskou vatru a společně s Vámi se těšit na příchod nového roku.

A proto mi dovolte popřát Vám všem co nejmíň starostí,
šťastné prožití svátků vánočních a ve zdraví, štěstí a pohodě prožití celého roku 2015.
Josef Trecha, starosta obce
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Farní úřad
Proč vlastně slavíme Vánoce?
Jenom několika slovy o vánočních dárcích.
Mírou velikosti dárku je míra lásky, se kterou byl
darován. A právě to si zaslouží naší vděčnost – že byl
darován s láskou. To, jaký je to předmět, není tak
důležité. Vždyť sami víte, jak je kolikrát obtížné
obstarat věc, kterou by chtěli.
O Vánocích si připomínáme
narozeniny našeho Pána Ježíše
Krista. Je pravda, že neznáme
přesné datum, kdy se v
Betlémě Panně Marii narodil,
ale to není tak důležité.
Podstatné je, že se Kristus
narodil, a ne kdy. Proč tedy –
zeptáte se asi – proč zrovna na
konci prosince? Už první
křesťané chtěli společně slavit
narození Páně, a tak se
domluvili, že to bude v zimě, v
době zimního slunovratu. Toto
rozhodnutí mělo důvod
symbolický i praktický.
Symbolický v tom, že kolem
zimního slunovratu je noc
nejdelší a den nejkratší, a pak
se den začíná prodlužovat,
světla přibývá (znáte jistě řadu
lidových pranostik o tom, jak se
dny prodlužují). A příchod Syna
Božího na svět také znamená
příchod světla. I v jedné vánoční koledě zpíváme
„slunko spásy světu vzešlo“. Lidé před tím o Bohu
věděli dost málo a nežidovské národy skoro nic.
Poznání Otce, které přinesl Ježíš, „osvěcuje každého
člověka“, „dává světlo očím“, jak říká Písmo svaté.
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Kde je světlo, tam je život, radost, všechno se obrací
k dobrému. A tohle – světlo, život, radost, dobro –
dává světu křesťanství.
A praktický důvod? Pohané vždy velmi bouřlivě slavili
slunovrat a pořádali různé slavnosti, při kterých se
opíjeli a nechovali se zrovna nejlépe. Křesťanům bylo
jasné, že se těchto slavností
nemohou zúčastňovat, že to, co
se na nich děje, se Bohu nelíbí.
Měli se tedy zavřít každý k sobě
domů a mračit se na svět?
Křesťanství je přece radostné
náboženství. A tak se začali
shromažďovat a slavit také –
Kristovo narození. A
samozřejmě, slavili jinak, než
pohané. Ti hledali dobré jídlo a
pití, zábavu a veselí. Křesťané
hledali také radost, ale pravou
radost, která pramení z lásky k
Bohu a lidem, lásky, která
nemyslí na sebe, ale na druhé.
Začali si dávat dárky jako
projev své lásky a radosti.
Vždycky při tom mysleli na
Ježíšova slova: „Co jste udělali
jednomu z mých nejmenších
bratří, mně jste udělali“.
Tak vlastně i my můžeme dát
Ježíši dárek k narozeninám –
zprostředkovaně skrze své
nejbližší a přímo modlitbou, poděkováním za to, že
vůbec můžeme slavit Vánoce.
Tak slavme v radosti a pokoji!
P. František Pěnčík
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TJ Sokol Březová
Bilance po podzimní části: 4. Místo

Konečná tabulka po podzimní části, sezona 2014/15:

Po podzimním vystoupení v Okresní soutěži sk. B, patří
týmu TJ Sokol Březová čtvrté místo. Z jedenácti
odehraných zápasů je bilance následující: 4 výhry, 5
remíz, 2 prohry, skoré 21:16, 17b.
V kabině prozatím panuje spokojenost, ikdyž těch bodíků
mohlo být o něco více… „Škoda remízových zápasů v Pitíně
(3:3), v Uherském Brodě (1:1) nebo na domácí půdě se
Záhorovicemi (2:2). Nejvíce jsou hráči zklamání z
úvodního zápasu nové sezony, kdy na domácí půdě
podlehli svému rivalovi ze Strání vysoko 1:5. „V jarních
odvetách si pro tři body pojedeme na Strání zase my, ať je
to vyrovnané“, usmívá se místopředseda klubu Josef Uher.
Vrcholem podzimu byl ale odložený zápas s Komní, který
se proměnil v exhibici domácího týmu, který vyhrál 7:1!
Zakončení podzimní části se konalo již tradičně v areálu
„Na šatnách“, kde se probírala celá odehraná půlsezona.
Ukončené předcházel exhibiční zápas mezi zúčastněnými
fotbalisty. „Nyní jsou před námi Vánoce a po nich se začne
naplno s běháním a tréninkem. Možná se pojede i na
soustředění, ale vše je zatím v jednání“, vyhlíží začátek
zimní přípravy místopředseda klubu TJB.
„Podle mého deníčku, jsme na tom dobře, v tabulce pravdy
máme sice minus jedna, ale i tak jsem s podzimní
vystoupení spokojen. Podzimní vystoupení našeho týmu
hodnotím kladně, ikdyž pár záporných situací by se našlo,
ale ty nebudu rozebírat“, hodnotí podzimní část sezony
2014/15 trenér A-týmu Ladislav Kalina.

Mládežnické týmy TJ Sokol Březová
Po podzimní části panuje spokojenost i v mládežnických
týmech. Vedoucí mládeže Josef Křeháček, je spokojen.
„Kluci hrají dobrý fotbal, a je vidět, že se snaží. Z žáků nám
sice odešel silný ročník, a tak letos se musíme spokojit s
druhou polovinou tabulky. Přípravce se daří podstatně
lépe! Je na krásném třetím místě, a kdyby nebyl
zkontumován zápas v Újezdci, tak jsme na prvním místě!
Je ale vidět práce trenérů, kteří se klukům věnují a musíme
tak pokračovat dál“, uzavírá vedoucí mládeže Křeháček.
Konečná tabulka žáků po podzimní části, sezona 2014/15

Kompletní statistiky hráčů A-týmu po podzimní
části, sezona 2014/15:
·
podzimním střelcem TJB se stal: Jakub Majer 5.branek, za ním v závěsu jsou Jan Trecha a Josef Uher oba 3. Branky
·
nejvíce ŽK obdržel: Vlastimil Plášek - 5, dále to
jsou: Josef Smítal a Josef Uher - oba 4
·
nejvíce odehraných minut: Dušan Bruštík a
Josef Uher - oba 990min., Vlastimil Plášek 987min.
·
nejvíce NEJ hráč zápasu: Josef Uher - 4,
Vlastimil Plášek – 2
·
celková bilance: 11 - 4 5 2 21:16 17b.
·
celkem zápasů, bez obdržené branky:
2
(TJB-Suchá Loz 1:0, TJB-Popovice 2:0)
·
nejvyšší domácí vítězství: TJB vs. Komňa 7:1
·
nejvyšší domácí porážka: TJB vs. Strání B 1:5
·
nejvyšší venkovní vítězství: Starý Hrozenkov
vs. TJB 1:2
·
nejvyšší venkovní porážka: -

Konečná tabulka přípravky po podzimní části, sezona 2014/15:

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, FANYNKÁM, SPONZORŮM
A PŘÍZNIVCŮM KLUBU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015
Pavel Čaňo, admin stránek TJB
www.tjbrezova.cz
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Základní a Mateřská škola
Návštěva záchranné zdravotnické služby

OVOCNÁ VÝZVA

Se školou jsme navštívili záchrannou stanici v Uherském
Brodě. Mohli jsme si prohlédnout sanitky a jejich vybavení.
Některé děti vyzkoušely i jízdu na vozíčku do sanitky.
Tam jim monitorovali základní životní funkce. Také nám na
panácích ukázali, jak se provádí první pomoc, a to masáž
srdce a umělé dýchání.

Žáci osmého a devátého ročníku plnili další úkol do
Recyklohraní, jehož úkolem bylo zajistit alternativní zdroj
napájení z ovoce nebo zeleniny. Při jeho plnění dostali
nápad, že by ho mohli ještě nějak rozšířit.
Cílem bylo porovnat velikost napětí ve vybraných druzích
ovoce a zeleniny při uzavřeném elektrickém obvodu.
Pomocí vodičů, mincí, hřebíků a kolíčků zapojovali
elektrický obvod pokaždé s jiným druhem ovoce či
zeleniny. Velikost napětí měřili digitálním multimetrem.
Úkol se jim povedl, svoje znalosti z fyziky a chemie si
ověřili a o legraci také nebyla nouze.

Práce záchranářů se mi zdá velmi zajímavá, ale složitá. I
když nám to vše dobře ukázali, zachránit někomu život
bych určitě nedokázala.
Kristýna Křeháčková, 3. ročník ZŠ a MŠ Březová

Předvánoční Vídeň
Dlouho očekávanou akcí byl výlet žáků pátého až devátého
ročníku do Vídně.
Početná výprava vyrazila ze ZŠ a MŠ Březová za poznáním
hlavního města Rakouska dne 19. listopadu. První kroky
směřovaly do Albertiny, slavné galerie umění, která vlastní
jednu z největších a nejcennějších grafických sbírek na
světě. Za zmínku stojí Dürerův „Mladý zajíc“ a díla Gustava
Klimta. Taktéž mnohé okouzlily obrazy významných
představitelů moderny, například Monetovo „Jezírko s
lekníny“, malby Picassa, Rothka či zvláštní výtvory méně
známého Arnulfa Rainera.
Po kulturním zážitku následoval výstup na věž chrámu sv.
Štěpána.

Po zdolání 343 schodů se nám naskytl nádherný výhled na
celé město.
Výlet jsme zakončili prohlídkou císařského sídla a
návštěvou pohádkově osvětlených vánočních trhů,
provoněných vůní vánočního cukroví, karamelu a horkých
nápojů. Domů jsme se vrátili plni nových zážitků a s
drobnými suvenýry pro své nejbližší…
Mgr. Marie Ševčíková

„Když si teď vzpomenu na Vídeň, okamžitě se mi vybaví
vánoční trhy, jaká je tam atmosféra. Sice jsem tam nebyla,
když sněží, ale už i tak se mi to strašně líbilo. Vídeň je
celkem pěkné město, ale nejvíc to tam zazáří o Vánocích.
Vánoce dělají velké divy.“
Katka Provodovská
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Základní a Mateřská škola
Soutěž Srdce s láskou darované

Listopad v MŠ

Redakce časopisu Age vyhlásila v měsíci září soutěž s
názvem Srdce s láskou darované, které se zúčastnili i naši
žáci z druhého stupně.
Ti se do této soutěže přihlásili s obrovským srdcem,
vyrobeným z polystyrenu a z víček z pet láhví, a s
následující básní.

Vítr sfoukl poslední lístky ze stromů a my jsme ve školce
marně vyhlíželi svatého Martina na bílém koni, který zatím
nepřijel. Sychravé počasí přeje bacilům, a proto jsme se
rozhodli pečovat o své zdraví a ukuchtit si omeletu se
zeleninou podle receptu Médi Pusíka.
Příprava nebyla náročná, všem šlo vaření od ruky. Nemilé
překvapení nastalo, když jsme zjistili, že se ztratila
všechna kukuřice, na kterou jsme se těšili. Vypátrat
zmizelou kukuřici nebylo snadné, bylo nutné rozluštit
bludiště. Za ztrátou kukuřice byla malá myška, která si
dělala zásoby na zimu. Omeletka nám velmi chutnala a
nakonec jsme se rozdělili i s nezbednou myškou.

Srdce školy darováno všem,
jež chodit chtějí sem.
Srdce od nás darované,
s naší láskou udělané.
Chceme Vám tím říct,
že dobrota na světě ještě může být.
Modrá, bílá, červená,
kombinace překrásná.
Tyto barvy jsme tam dali,
aby všichni dobře znali,
že my Česko máme rádi.
Ještě taky zelená,
ta značí naše společenstva.
Příroda je nám hodně blízká,
každého si ihned získá.
Chráníme ji, jak se dá,
je pro nás hodně důležitá.
Srdce patří také jí,
protože si ji ceníme čím dál víc.

Podzim v MŠ
Podzim zaťukal na dveře a jeho paleta barev nás vylákala
pozorovat měnící se přírodu a sbírat listí, které vítr sfoukl
ze stromů. Z okrasných dýní, které na polích vyrostly a
užívaly si babího léta, jsme vykouzlili veselá strašidélka.
Pochutnali jsme si na čerstvých i sušených jablíčkách a
osvěžili jsme se jablečným moštem.

A další je barva
jako naše škola.
Září na všechny strany,
už jí zná poměrně skoro každý.
Srdce je důkazem toho,
že šikana tu nemá domov.
Každé dítě má tu právo,
užít si to, co má rádo.
Posměchy a kopance
dělaly by z nás trestance.
A to my odmítáme,
raději s radostí vás přivítáme.
Šikany se tedy nemusíte bát,
Tak běžte v klidu spát.
Zdraví je nám shůry dáno,
každému však není přáno.
Proto si jej vážíme
a postižené děti mezi sebe přijímáme.
Srdce patří také jim,
aby se tu cítily líp.
Srdce patří sportovcům,
dokonce i golfistům.
Na sporty u nás mají času dost,
a zkoušky zvládají jedna radost.
Babulky u nás byly,
dárečky nás obdařily.
Tímto srdcem najevo dáváme,
že nejsou pro nás neznámé.
Srdce školy darované,
pro nás připomínkou je,
že na světě ještě existuje
laskavost a naděje.

Výsledky soutěže budou známy v polovině prosince.
Mgr. Tálská I.
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Základní a Mateřská škola
Staneme se Extra třídou?
Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu s názvem Extra třída.
Aby dosáhli tohoto titulu, museli vytvořit návrh na zlepšení
místa, kde žijí. První krok spočíval ve zhotovení anketních
otázek a v jejich vyhodnocení. V rámci tohoto šetření např.
zjistili, že by si lidé na Březové přáli zlepšit okolí kolem
kyselky, vybudovat bazén, cyklostezky. Žáci se rozhodli
zaměřit se na kyselku. Mají v plánu vytvořit k ní
interaktivní naučnou stezku. Každou památku či
zajímavost by opatřili tzv. QR kódem, po jeho načtení
aplikací v „chytrém“ telefonu by se zájemci objevily jak
informace naučného charakteru, tak i nejrůznější kvízy.
Snad se jim podaří oslnit komisi a grant na zrealizování
tohoto projektu získají.
Mgr. Tálská I.

Jablíčkový den v MŠ

Přírodovědný klokan
Ve středu 15. října se žáci 8. a 9. ročníku poprvé zúčastnili
soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Zájem o
soutěž projevili i individuálně vzdělávaní žáci, kteří se
připojili přes Skype. Žáci odpovídali na 24 otázek z
matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a
všeobecných znalostí a to bez použití kalkulaček, tabulek,
internetu nebo literatury.
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a
fyziků - pobočka Olomouc. Cílem soutěže je vzbudit zájem
žáků o technické a přírodovědné obory.

Vlastivědný výlet do Brna
Dne 20. 11. 2014 byli naši žáci 5. a 6. ročníku na
vlastivědném výletě v Brně.
Nejprve navštívili hvězdárnu a planetárium Brno na Kraví
hoře. Dalším bodem programu byla návštěva Moravského
zemského muzea, konkrétně stálé expozice „Příběh
lidského rodu“ v pavilonu Anthropos.

Nejlepších výsledků dosáhli:
Tomáš Hanák 9. ročník
Nicola Jurásková 9. ročník
Ondřej Čaňo 8. ročník
Mgr. Alena Urbancová
Šesťáci
s Martinem Dejdarem

Třetí zastávka byla v Technickém muzeu Brno, kde sklidila
největší úspěch hrací místnost. Žáci zde mohli na vše
beztrestně sahat a osobně si vyzkoušet nejrůznější
fyzikální pokusy či hříčky. Tato závěrečná zábava byla
samotnými žáky velice oceněna, o čemž svědčil zejména
závěr, kdy se vyučující marně snažili žáky odtrhnout od
všemožných přístrojů, pokusů a her.
Mgr. Mačák Jakub

Školní družina na výletě
V pátek 14. listopadu 2014 odpadlo náboženství, takže
nám vzniknul prostor na větší výlet. Už ve čtvrtek jsme se
domluvili na speciální výbavě – gumákách. Autobusem
jsme vyjeli k vykrývači a po hodně blátivé cestě jsme
pokračovali jihovýchodním směrem. Počasí nám přálo,
takže jsme měli nádherný výhled na celé okolí. Podařilo se
nám udělat zajímavé fotografie. V lese nás zlákaly
hromady listí ke hře na sněžení. Průsekem jsme se dostali
do „Jám“ a odtud jsme seběhli „Pod dědinu“ a pokračovali
dále na „Domeček“. Tady jsme posvačili a hledali sladké
překvapení. Kristínka Kubišová byla nejúspěšnější. S
lízátky v puse a celí „zaliskaní“ od bláta jsme se vraceli do
školy.
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OS Kopretina Březová
Pomalu se blíží čas, který má rád každý z nás, někdo volno,
jiný dárky, děti hlavně bílé parky. Nechme se tedy
překvapit, co nám letošní zimní období přinese, a chvíli se
vrátíme do letních dnů s naším sdružením.
Ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uh. Brodě
proběhl 4. ročník výstavy, ve dnech 4 – 6. července. Byl
tentokrát zaměřen na historii svatebního kroje z Březové,
jeho proměnu od roku 1850 do současnosti. Ke zhlédnutí
kromě původních i rekonstruovaných krojových součástek
byl koutek švadleny, výšivky ženských rukávců a mnoho
dalšího. Marie Římovská z muzea rok natáčela s Veronikou
Provodovsku dokument o rekonstrukci vystaveného kroje
nevěsty. Ten byl zde celodenně promítán, a mnozí mohli
zhlédnout, jak vznikají jednotlivé krojové součástky i
starobylé pentlení nevěst „párta“.
5. července byl u kostela pokřtěn zpěvník 180 písní z
Březové „Na Brezovéj tri ulice“. Autoři Robert a Veronika
Provodovští přinesli vzácnou „oskorušovicu“, kterou
kmotři Mgr. Ladislav Slabák (přepis textů, ilustrace,
harmonizace), Mgr. Marcela Trtková (harmonizace) a
výjimečná zpěvačka Vlasta Grycová zpěvník pokřtili i mile
popřáli. Naše soubory Danajky, Šibalice zapěly a CM
Šimbolica zahrála několik písní, poté následovaly Čečera
ze St. Hrozenkova a Netáta ze Strání. Moc si vážíme všech,
kteří tento den vystoupili, a tím ozvláštnili křest. Také
velké poděkování patří sponzorům za finanční podporu,
bez níž by zpěvník nemohl být vydán. Jsme rádi, že i jiným
záleží na uchování vzácných písní, které již nebudou
zapomenuty. S odstupem několika měsíců nás velmi těší
zájem nejen u jednotlivců, ale také knihoven po celé
republice.
Již dnes zaniklé mlynářské řemeslo mělo na Březové
zajímavou historii, tedy bylo možno zhlédnout koutek s
popisem pěti mlýnů, jejich vybavení i mlynářů, kteří se
tomuto řemeslu věnovali. Rodina pana Čani (Minárčicé)
nám zapůjčila dobové fotografie, které díky nim byly k
výstavě zařazeny. Také děkujeme všem, kteří nám
zapůjčují fota a každá výstava je obohacena o další vzácné
kousky, které dokládají svědectví o oděvu i životě našich
předků.
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OS Kopretina Březová
16. srpna se členka sdružení účastnila tradičního
jarmarku při folklorním dnu ve Slavkově s ukázkou
vyšívání krojů.
14. září byl rekonstruovaný starobylý březovský kroj z
roku 1850 prezentován na krojové přehlídce Slavností
vína v Uherském Hradišti.

21. září nás město Uherský Brod pozvalo na Den
Evropského dědictví, kde jsme obsadili celou radnici čerty
a jinými pohádkovými bytostmi. Na stanovištích u
čarodějnice, čertovy babičky, vodníků, paní Zimy a
Podzimu, u čertů Turků děti tvořily a plnily úkoly, ve výtahu
je vozil skřítek Výtaháček. Po splnění úkolů mohli být
vpuštěny do pekla ke zpytování svědomí. Moc zajímavě a
hezky o našem pekle napsal pan Jaromír Slavíček z Uh.
Brodu: „… už jsem viděl v životě hodně pekelných scén, ale
to, co jsem spatřil v podzemí brodské radnice, no to bylo
něco fascinujícího. Tak věrně vyobrazená atmosféra pekla,
ty hábity účinkujících, strašidelné masky, a vůbec všechny
ty pekelné přináležitosti. Jsem si jistý, že se peklo nedá
obrazově lépe imitovat…“.
Všem přeji milé lidi kolem sebe, bílé vločky i bílé nebe, ve
kterém se ztratí všechny chmury a zůstanou jen radostné
chvilky z Vánoc.
Robert Provodovský, předseda sdružení
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FS Dúbrava
Vážení spoluobčané, příznivci našeho souboru!
Už se nám opět blíží vánoční čas a my se poohlížíme
za tím, co jsme všechno společně prožili, ať při
vystoupeních, nebo jiných společných akcích, jako
byly Fašank, Slovácká jaternica a mnoho dalších,
které už jsou za námi a byly prezentovány v
předešlých číslech Zpravodaje naší obce.
Ještě však není všem dnům letošního roku konec!
Čeká nás jedno velmi pěkné tradiční setkání, a to
předvánoční zpívání na „Domečku“, dne 21. 12.
2014. Na to Vás všechny srdečně zveme a doufáme,
že pomůžeme navodit slavnostní náladu pro
spokojené prožití vánočních svátků v kruhu těch,
které nejvíc milujete.
Dovolte nám, abychom Vám už nyní popřáli
překrásnou vánoční pohodu, pod stromečkem dárky
z lásky, i ty, o kterých sníte. Plný stůl dobrot, ale
pozor, ať se jich nepřejíte! Už brzy začne zvonit
zvonec, a to už bude roku 2014 konec.
Do roku 2015 přejeme hojnost štěstí, zdraví, ať se
pořád setkáváme, společně se rádi máme.
K tomu ještě kopec lásky, samou radost, žádné
vrásky.
Ať zase u Domečku po roce, můžeme zapalovat
šťastné a veselé Vánoce!
Matějíčková Věra, členka souboru Dúbrava
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Ze života seniorů
Zase nám končí rok a máme potřebu ohlédnout se a
zhodnotit množství a kvalitu našich společně
prožitých chvil.
V polovině června jsme absolvovali (používám
měkké i na konci, protože máme 1 – 2 muže) zájezd
do Brodku u Konice, kde jsme navštívili moderní
výrobnu bylinných přípravků s odbornou
přednáškou. Zhlédli jsme bylinkovou zahrádku s
výkladem o použití a nakoupili si v útulné prodejně
produkty pro sebe a své blízké. Dalším cílem zájezdu
byl zámek v Náměšti na Hané. Po prohlídce všech
prostorů s průvodcem jsme společně poobědvali v

V září byla jedna akce za druhou a všechny
vydařené. Některé babulky se zúčastnily na
ochutnávce na Slovácké jaternici, letos pořádané v
Trenčianských Bohuslavicích. Hedva Janků byla
vybraná do poroty. Další návštěva Slovenska byla na
rozhlednu Hájnica v Haluzicích, kde byl bohatý
kulturní program – zúčastnila se i naše Dúbrava,
chutné občerstvení a malá přímluva zástupců dvou
církví. I to přispělo k stmelující atmosféře. Úsměvné
bylo, že Evropská unie podporuje setkávání Čechů a
Slováků (dříve se setkávali běžně – pěšky i v zimě),
takže jsme měli občerstvení i cestu zdarma. Méně
úsměvné bylo, že i tak byl autobus
poloprázdný.
Další velmi pěkná akce, a pro nás úplně nová,
byly Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Za
podpory pana starosty a s přispěním paní
Janků jsme oblékly nové kroje. Velké naše
poděkování patří paní Marušce Kročilové a
spolupracovnicím, které nám ušily jupky. I
když den na slavnostech začínal deštěm, do
večera jsme nasbíraly mnoho zážitků.
Nemohu nevzpomenout zájezd na koupání v
Dunajské Stredě. Dobrá nálada v autobuse je
už samozřejmostí, den se vydařil, důkazem
toho byla třicítka na teploměru. Opět jsem
mohla vyslovit pochvalu za bezproblémový
průběh výletu a zrelaxováni jsme se vraceli k
domovu očekávat zimu. Protože jsme si vodu
oblíbili, budeme jezdit na bazén do
Luhačovic.

blízké zámecké restauraci. Na Svatém Kopečku jsme
si odpočali a nabrali příjemnou atmosféru, někteří se
osvěžili kávou nebo zmrzlinou. Poslední zastávkou
byl Dub nad Moravou a návštěva p.Korneka. Po
gratulacích jsme vyslechli velmi zajímavé vyprávění
kostelníka o chrámu a historii vesnice. Dostalo se
nám pohoštění a s velkým zájmem jsme si prohlédli
rozlehlou faru včetně sklepa a přilehlých budov,
které byly přestavěny a to velmi účelně a vkusně.
S dobrou náladou a zpěvem jsme se vraceli domů.
Už si naši spoluobčané zvykli, že se zúčastňujeme
akcí, jako je stavění máje nebo zapalování Cyrilků.
Kácení máje jsme si užili na domečku, opékali jsme
špekáčky a vzpomínali při starých fotkách, které
přinesly některé nápadité babulky. Ale nejsme jen
samý zpěv a zábava. Malá skupina se rozhodla, že
očistí křížky – Boží muka v okolí dědiny, protože ty ve
vsi jsou dobře udržované. Tak jsme jednoho
odpoledne naložili nářadí a objeli zkulturnit tyto
památky u cest.
10

Ještě před dušičkami přišla paní Večeřová s
nápadem, že se budeme starat o hrob
sovětských vojáků. A protože jim práce šla od
ruky, vyčistily i památník občanů Březové
padlým za války.

Těší mě, že jsou u nás senioři aktivní a různé akce jim
zpestří a zpříjemní život v penzi. Myslím, že si to za
celoživotní práci zaslouží.
Za Babulky přeji všem spoluobčanům krásné vánoční
svátky a v novém roce zdravíčko, štěstí, pohodu a
spokojenost.
Alena Bruštíková

Obec Březová

ZPRAVODAJ

2014, č.4, prosinec

inzerce

11

vizualizace multifunkční haly po dokončení

2014, č.4, prosinec

Zpravodaj Obce Březová u Uherského Brodu.
Vydává Obec Březová.
Redakční rada: Josef Trecha, Markéta Končitíková
Náklad 350 výtisků. Pro občany obce zdarma.
Za obsah příspěvků odpovídá autor. ©2014 Obec Březová

Design & editing

