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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
jelikož se neodkladně blíží konec roku, pokusím se ho trochu zhodnotit, i když se vlastně budu opakovat,
ale i činnost, kterou každoročně provádíme, se stále opakuje.
Co se týká investic, postavili jsme
víceúčelovou halu, novou čističku
odpadních vod pro školu, přidali jsme
další hrací prvky na dětské hřiště,
vyměnili jsme obrubníky kolem
krajské komunikace v části obce
„Dúbrava“, zároveň jsme dopojili
každý vjezd k rodinným domům,
případně vybudovali nové schody.
Dle příslibu Zlínského kraje měli ještě
v této části v červnu provést i
celoplošnou úpravu asfaltového
povrchu, ale to se jim už letos
nepovedlo. Tak snad příští rok?
Na fotbalovém hřišti jsme
namontovali nové lavičky pro diváky a
ozvučili jsme celý sportovní areál.
Z důvodu nedostatku pitné vody v
posledních letech jsme nechali
zpracovat projekt na další jímací
zářez a nový kapacitně větší vodojem.
Na tyto dvě akce budeme žádat o
dotace. Dále jsme pořídili
monitorovací
zařízení na sledování
případných poruch
na vodovodním
řádu.
To t o n á m u ž v
současné době hlásí
každou zvýšenou
spotřebu vody (tedy
i poruchu). Přes
ve š ke r á o p a t ř e n í
poslední problémy s
nedostatkem pitné
vody vznikly v lese
k o u s e k
o d
prameniště a jeden
dokonce devět
centimetrů od
prameniště, takže
kdo ví, o čem
mluvím, tak ten taky
ví, jaký je to
p r o b l é m t a kovo u
poruchu najít.
Na jednom místě
jsme bagrovali
celkem třikrát, ale

porucha se nám neprojevila a přesto
voda unikala z potrubí kolmo do
země. Celý problém se vyhrotil
poklesem hladiny spodní vody, kdy
toto množství už nestačilo zásobovat
jak obec, tak i tyto poruchy na
přivaděči. Tady bych rád poděkoval
všem občanům, kterým netekla voda,
za trpělivost v době odstraňování
těchto poruch.
A teď trochu z jiného soudku. V naší
obci stále probíhá digitalizace
pozemkových map, což není činnost
našeho úřadu, ale činnost
katastrálního úřadu v Uherském
Brodě. Zároveň probíhá narovnání
pozemků „Pod dědinů“, kde jsme
nechali zaměřit potok a komunikace
kolem potoka, jenom proto, abychom
těmto vlastníkům zaplatili to, co jim
již patří. Takže pokud se nám podaří
tyto pozemky vypořádat a narovnat,
potom budeme schopni opravit a
dostavět i komunikaci kolem potoka.

Co se kulturních akcí
týká, tak ve spolupráci s naší základní
školou pořádáme Mikulášský mejdan
pro děti ve sportovní hale.
Dále ve spolupráci s folklorním
souborem Dúbrava pořádáme
Vánoční koledování u betlému, které
se koná 20. 12. 2015 od 14:00 hodin
na domečku, naproti obecního úřadu.
Obec Lopeník po loňských
zkušenostech letos pořádá I. ročník
silvestrovského výstupu na rozhlednu
na Velkém Lopeníku. Sraz účastníků
je 31. 12. 2015 v 10:00 hodin na
parkovišti nad lopenickou zvonicí.
Nakonec Vás co nejsrdečněji zvu na
již tradiční silvestrovskou půlnoční
vatru na domečku. Na každou akci
přispějeme malým občerstvením.
Na závěr Vám všem přeji šťastné a
veselé prožití svátků vánočních a
hodně úspěchů v novém roce.
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Lesní hospodářství
Jak ten čas letí.
Za chvíli jsou tu Vánoce. Pracovní rok
pomalu končí a my všichni začneme
bilancovat. Udělali jsme všechno to,
co jsme si na počátku roku
předsevzali?
Asi ano. V našem lese probíhají práce
podle předem stanoveného režimu.
Práce se nám dařila, i když musím
konstatovat, že spolupracovat s
přírodou není tak lehké.
Příroda nám pomalu, ale jistě začíná
na rozmary počasí reagovat.
Postupně, vlivem sucha nám
odcházejí některé druhy stromů, jako
například jilm a také jasan. Občas
odchází i jiné stromy, pro nedostatek
vláhy – smrky, buky i duby. I u nich se
nedostatek vláhy projeví jako u lidí –
omezí je v růstu a oslabení
nedostatečně čelí chorobám.
Nemluvím o naprosté neúrodě hřibů.
Co to znamená pro nás lesníky? V
našich lesích čerpáme pitnou vodu,
chodíme a využíváme pramen kyselky
k posílení, využíváme k procházkám
sílu lesa, hledáme tu klid.
inzerce
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Proto tyto funkce, které nám les
nabízí, musíme upevňovat.
Postupně musíme od holosečného
hospodaření ustupovat a věnovat se
výběrnému způsobu. To proto,
abychom laicky řečeno zabránili
rychlému odtoku tekutin – vody – z
našich povodí. Byla nám dána důvěra
se o Váš les starat.
Naplňovat lesní hospodářský plán.
Přinášet zisk z těžby dřeva, ale je také
naší povinností do lesa zpět
investovat. Zachovat jej pro další
generace. Budovat odpočinkové zóny.
Upravovat cesty, svážnice, skládky
staré, ale budovat i nové a tak
neomezovat přístupy do lesů, ale
naopak je usnadňovat. Bránit těm, co
ještě mají snahu naše společné
bohatství poškozovat.
Starost o les je věda. Já za svoji osobu
musím Vám všem, kteří nám v tomto
pomáháte a tím naši práci
usnadňujete, poděkovat.
Přeji Vám všem klidné a pokojné
svátky.
Ing. Oldřich Hruda – lesní hospodář
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Farní úřad
Tajemství vánočního betléma
Ve vánoční době patří k doplňku
kostela betlém.
Děti i dospělí u něho rádi postojí a
děkují Kristu, že z lásky k nám přišel
na svět, aby nás vykoupil z hříchu a
umožnil nám žít v přátelství s Bohem i
s lidmi. Všimněme si však také jedné
zajímavosti: takový betlém vlastně
obsahuje všechny základní prvky
stvoření.
Je tam neživá příroda, vesmír je
zastoupen kometou, kterou bylo vidět
i v době Kristova narození. Je tam
mech, stromky, vidíme tam i volka a
oslíka, ovečky a jiná zvířata. Ale
především tam vidíme postavy lidí.
Lidé tvoří vrchol Božího stvoření a liší
se od zvířat tím, že mají rozum,
nesmrtelnou duši a svobodnou vůli.
To jim dodává lidskou důstojnost a
činí je obrazem Božím.
Ale všechny prvky, od neživé přírody
až po zvířata, rostliny a lidi se
soustřeďují k jednomu bodu. K místu,
kde v jesličkách leží Dítě Ježíš, slíbený
Vykupitel světa, dárce Boží lásky. To
je ohnisko, vrchol, v němž může najít
lidstvo trvalý mír, jistou bezpečnost a
jednotu, solidaritu lásky. Bůh je mezi
námi: nám, nám narodil se.
Současný svět postrádá láskyplnou
mírotvornou jednotu, mezilidské
vztahy už nejsou tolik ovlivněny
láskou, nýbrž jsou rozbíjeny
sobectvím.

foto: Anežka Nuzíková

Křivdy se řeší násilím, atentáty, únosy
lidí, teroristickými prostředky.
Příroda podléhá zkáze, ubývá stromů,
zdravé půdy i zvířat. To všechno by se
změnilo, kdyby co nejvíce lidí našlo
cestu k Ježíši, jako jí na radu anděla
našli v Betlémě pastýři a po nich
mudrci z východu.
Kdyby se Kristus stal ukazatelem
směru na křižovatce lidských dějin.
Jinak se bude lidstvo zaplétat stále
více do slepých uliček zloby, sobectví
a nenávisti.
Možná jsme někdy viděli slavný
třebechovických betlém. Jeho autor
pojal narození Vykupitele do větší
hloubky a šířky. Vytvořil velkou scénu,
kde současně probíhá mnoho dějů.

To není kupení figurek pro obdiv a
senzaci, pro lidskou chválu
dovednosti a umění, to je snaha
přivést diváky k hlubokému
zamyšlení.
V tom betlémě figurky mnoha lidí
znázorňují běh světa, průběh běžných
lidských prací a výjevů každodenního
života v celé jeho realitě. Ale do všech
těchto dějů je začleněn Bůh. Vidíme
Božího syna nejen v jeslích, ale také
jak je zrazen, souzen, ukřižován…
Škoda, že nedovedeme také v této
duchovní jednotě vnímat a hodnotit
běh světa i našeho vlastního života.
I my všichni jsme součástí tohoto
obrovského světového betléma. Ale
nejsme v něm dřevěnými figurkami
na mechanický pohon, nýbrž
svobodnými lidmi, kteří v každém
životním postoji a činu jsou přímo
konfrontovány s Kristem.
Na závěr bych uvedl jednu událost z
březovské farní kroniky z roku 1966.
Te h d e j š í d u c h o v n í s p r á v c e P.
František Vlk v ní píše: „Farníci
Březovští ukázali štědrost tím, že 24.
prosince darovali kostelu vyřezávané
jesličky, neboť stávající sádrové byly
bez větší umělecké hodnoty a již
otlučené. Jsou dílem betlémářského
mistra Metoděje Floriána ze Staré
Říše. Kéž zvětšují radost malých i
dospělých z tajemství Vtělení a
napomáhají k větší oslavě
narozeného Spasitele.“
Vánoční pořad bohoslužeb: 24. 12. –
mše sv. ve 21:00 hod., 25. 12. – mše
svaté v 7:30 hod. a v 9:30 hod.

foto: Anežka Nuzíková

P. František Pěnčík
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Základní škola a mateřská škola
Broukoviště Březoviště
Naše extra třída, 8. třída žáků ze
"školy na konci světa", má zájem
zrealizovat projekt pro ochranu
přírodního bohatství naší Chráněné
k ra j i n n é o b l a s t i a B i o s f é r i c k é
rezervaci Bílé Karpaty.
Chtěli bychom vybudovat útočiště pro
brouky i jiný hmyz, ale obydlí v něm
mohou najít i ještěrky, mloci a drobní
hlodavci. Broukoviště Březoviště
bude sloužit jako naučná stezka,
součástí bude "hadoviště", dřevěná
zvonkohra a informační tabule s QR
kódem. Broukoviště je skupina
kmenů, špalků či velkých větví
částečně zakopaných v zemi. Kromě
jiných dřevin bychom do našeho
broukoviště zapracovali špalky z bříz,
abychom zde zdůraznili název naší
obce Březová.
O d N a d a č n í h o f o n d u Te s c o s e
ucházíme o 27 250 Kč.
Příspěvek na propagaci projektu od
Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.
Stránky projektu:
http://www.extratrida.cz/projekt/ww
w/projektovanastenka/?idProjektu=222
Žáci 8. ročníku a Mgr. Marie Ševčíková

Animace
stop-motion
Oddělení didaktických
technologií Univerzity
Hradec Králové vyhlásilo
na měsíc listopad soutěž o
nejlepší stop-motion
animaci.
Stop motion, pookénková
nebo také fázová animace
je technika animace, při
níž je objekt mezi
jednotlivými snímky
ručně upravován a
posouván o malé úseky
tak, aby po spojení
vyvolala animace dojem
spojitosti. Hlavní výhodou
této techniky je, že
dovoluje animovat téměř
cokoli.
Nevýhodou je velká
časová náročnost. Známy
jsou hlavně večerníčky,
např. Pat a Mat.

Čtvrťácké reakce na tvorbu
animací
Rodina Kokinkova
My jsme fotily o Kokinkové rodině.
Kika Křeháčková fotila a my z Paťou
Ševčíkovou jsme posunovaly
panáčky. Začínalo to tak, že panáčci
byli v parku. Maminka ležela na
lehátku a tatínek chodil a díval se na
děti. Holčička seděla v bazénu s
kačkou, ale ne živou, a chlapeček si
kopal. Potom si holčička šla zakopat s
chlapečkem. Nakonec přišli maminka
s tatínkem, přivolali si děti a šli domů.
Doma si sedli na gauč. Dost mě to
bavilo.
Nikola Křeháčková

Jelikož máme s animací dost
zkušeností, okamžitě se do soutěže
zapojili čtvrťáci, šesťáci a sedmáci. Za
naši školu jsme zatím do soutěže
přihlásili pět videí. Na něčem ještě
pracujeme, uvidíme, zda to
zvládneme po příjezdu z Anglie
dokončit v termínu. Videa ale
zveřejníme v každém případě. Držte
nám palce.
Všechna soutěžní videa jsou
uveřejněna na stránce
https://www.facebook.com/Animace
-2015-soutěž-UHK
Mgr. Jiří Miškar

Animace
Ta animace se mi moc líbila, protože
jsem hýbal s lego panáčky a Michal
Uher fotil. Jak Míša odešel na
svačinku, tak jsem musel chvilku fotit
a h ý b a t s á m . A n i m o va l i j s m e
dinosaury a archeologii. Pro kosti
dinosaurů si dojely traktory, pak tam
přijela paní archeoložka, která
dinosaury zkoumá. Když traktory
odjely, vzniklo na stejném místě pole.
Pěstovali tam obilí. Nakonec tam
přijely traktory a kombajny.
Tadeáš Šimek

Odkud pochází krteček
Jelikož krtečka a jeho kamarády
máme moc rádi, rozhodli jsme se
vypátrat, odkud pochází.
Vydali jsme se podél potoka, až jsme
dorazili k budově s nápisem Moravská
ústředna, kde nás přivítala paní
vedoucí Marie Kročilová společně s
obrovským krtkem a ukázala nám
plyšové hračky, které pochází z
šikovných rukou usměvavých
švadlenek.
Potěšili jsme švadlenky básničkou a
písničkou a za odměnu jsme dostali
bonbony a na zpáteční cestě nás
doprovázel Hurvínek, který s námi
zůstal ve školce a připomíná nám
milou návštěvu v „šití“, za kterou
velmi děkujeme.
MŠ třída Sluníček a Motýlků
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Základní škola a mateřská škola
Výzva 56 v režii
Školy na konci světa
Přes 800 knih a vycestování 30-ti
žáků do Velké Británie se podařilo naší
škole zajistit díky finanční podpoře
MŠMT v rámci Operačního programu
V z d ě l á v á n í
p r o
konkurenceschopnost, Výzvy 56,
která se mimo jiné zaměřila na rozvoj
čtenářské gramotnosti a výuku cizích
jazyků.
V rámci této výzvy byl financován
nákup knih do tzv. čtenářských dílen a
taktéž zahraniční jazykověvzdělávací pobyt pro žáky v Londýně,
který se uskutečnil 22. – 27. listopadu
2015.
Žákům byla zcela hrazena cesta,
ubytování, strava, pojištění a vstup
do památek.
Na vlastní kůži si mohli ověřit znalost
cizího jazyka, neboť ve skupinkách
bydleli v anglických rodinách a v
dopoledních hodinách se účastnili
výuky angličtiny ve vzdělávacím
centru Twin. London Eye, výměna
stráží před Buckinghamským
palácem, Muzeum voskových figurín
či cesta trajektem se jistě pro mnohé
z nich staly nezapomenutelnými
zážitky.
Mgr. Ivana Tálská
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TJ Sokol Březová
Podzimní vystoupení A-týmu
hodnoceno na výbornou
Po podzimním vystoupení v Okresní
soutěži sk. B patří týmu TJ Sokol
Březová první místo.
Z jedenácti odehraných zápasů je
bilance následující: 9. výher 1. remíza
1. prohra, skoré 41:7, 28b. Ve
srovnání s předchozí sezonou
2014/15, kdy jsme získali jen 17.
bodů a k tomu čtvrté místo, hodnotí
vedení TJ Sokol Březová podzimní
vystoupení na výbornou!

„V k a b i n ě p r o z a t í m p a n u j e
spokojenost, z jedenácti zápasů
vyhráli kluci devět. Škoda, že jsme
nezískali o nějaký ten bod navíc.
Nejvíce mrzí domácí ztráta s
Žítkovou, kdy jsme vedli ještě pět
minut před koncem 2:0 a kluci
nepochopitelně tento zápas
remizovali“, kroutí hlavou ještě dnes
místopředseda klubu Uher.
Zakončení podzimní části se konalo již
tradičně v areálu „Na šatnách“, kde se
probírala celá odehraná půlsezona.

„Nyní jsou před námi Vánoce a po nich
se začne naplno s běháním a
tréninkem.
V jednání je i soustředění a také zimní
fotbalový turnaj na Lapači v
Uherském Brodě“, vyhlíží začátek
zimní přípravy místopředseda klubu
TJB.
„Každopádně budeme mít k dispozici
každou sobotu od 17 h do 19 h halu,
ve které se budeme připravovat na
jarní část sezony“, uzavírá Uher.

Kompletní statistiky hráčů
A-týmu po podzimní části,
sezona 2015/16:
• Nejvíce odehraných minut:
990 - Bruštík D.
990 - Čaňo D.
990 - Křeháček M.
990 - Pomajbík D.
987 - Janků M.
885 - Trecha J.
855 - Hanák T.

• Nejlepší střelci:
19 - Pomajbík D.
15 - Janků M.
2 - Vojtek J.

• Nejvíce čistých kont:
6 - Bruštík D.

• Nejvíce žlutých karet:
4 - Čaňo D., Čaňo P., Janků M.
2 - Uher J.

foto: idobryden.cz

Konečná tabulka po podzimní části, sezona 2015/16:
Pořadí

6

Tým

OZ

V

R

P

Skore

Body

1.

Březová

11

9

1

1

41:7

28

2.

Horní Němčí

11

9

0

2

31:12

27

3.

Ostr. Lhota

11

8

1

2

26:13

25

4.

Boršice u Blat.

11

6

2

3

26:19

20

5.

Pitín

11

5

2

4

23:20

17

6.

Strání B

11

5

0

6

21:17

15

7.

St. Hrozenkov

11

4

1

6

17:26

13

8.

Žítková

11

3

3

5

20:22

12

9.

Záhorovice

11

3

3

5

20:25

12

10.

Přečkovice

11

2

2

7

15:37

8

11.

Orel Uh. Brod

11

1

3

7

13:34

6

12.

Komňa

11

1

2

8

13:34

5

• Nejvíce NEJ hráči podle DDK:
3 - Pomajbík D.
2 - Bruštík D., Janků M.

• Nejvyšší domácí výhra:
TJB vs. Přečkovice 8:1 (2:0)

• Nejvyšší domácí prohra:
-

• Nejvyšší venkovní výhra:
Starý Hrozenkov vs. TJB 1:7 (0:2)

• Nejvyšší venkovní porážka:
Ostrožská Lhota vs. TJB 2:0 (1:0)
pokračování na str.7
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TJ Sokol Březová
Konečná tabulka žáků po podzimní části, sezona 2015/16:
Pořadí

Tým

OZ

V

R

P

Skore

Body

V pátek 27. listopadu navštívili hráči a
fanoušci TJB Uhersko-brodský
pivovar společně s týmem Mistřic.

1.

Orel Uh. Brod

9

8

0

1

86:12

24

2.

Hradčovice

9

7

0

2

65:14

21

3.

Suchá Loz

9

7

0

2

48:12

21

Vedení Uhersko-brodského pivovaru
si pro vítěze připravilo pestrý program
– exkurze pivovaru, výroba piva,
historie pivovaru.
Dále oba týmy soutěžily ve třech
disciplínách, ve kterém byli naši
celkově lepší a vedení pivovaru jim za
výhru darovalo 50. –ti litrový sud
piva.

4.

Dol. Němčí B

9

6

0

3

43:33

18

5.

Vlčnov

9

5

1

3

55:40

16

6.

Korytná

9

3

1

5

46:31

10

7.

Uh. Brod B

9

3

1

5

34:52

10

8.

Březová

9

3

0

6

34:42

9

9.

St. Hrozenkov

9

1

0

8

16:84

3

10.

Bystřice p/Lop.

9

0

1

8

4:111

1

Mládežnické týmy TJ Sokol
Březová

Konečná tabulka přípravky po podzimní části, sezona 2015/16:

Po podzimní části panuje spokojenost
i v mládežnických týmech. Vedoucí
mládeže Josef Křeháček je spokojen.

Pořadí

Tým

OZ

V

R

P

Skore

Body

1.

Bánov

9

8

1

0

105:14

25

2.

Březová

9

8

1

0

63:9

25

„Kluci hrají dobrý fotbal a je vidět, že
se snaží. Letošní podzimní vystoupení
přípravky je excelentní, v tabulce jim
patří druhé místo a to jen o skóre za
prvním Bánovem.“

3.

Prakšice

9

6

0

3

61:26

18

4.

Újezdec

9

6

0

3

42:58

18

5.

Hradčovice

9

5

0

4

45:59

15

6.

Pitín

9

4

0

5

38:54

12

Naopak žáci se pohybují na druhém
konci tabulky, konkrétně na osmém
místě. „Předloni nám odešel silný
ročník a i loni jsme hráli v druhé
polovině. Důležité je ale to, že se kluci
sejdou a zahrají si fotbal“, uzavřel
podzimní vystoupení žáků Křeháček.

7.

Havřice

9

3

0

6

25:43

9

8.

Orel Uh. Brod

9

3

0

6

27:73

9

9.

Šumice

9

1

0

8

13:46

3

10.

Rudice

9

0

0

9

6:43

0

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM,
FANYNKÁM, SPONZORŮM A
PŘÍZNIVCŮM KLUBU PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2016

foto: idobryden.cz

Pavel Čaňo, admin stránek TJB
www.tjbrezova.cz
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ZPRAVODAJ

Obec Březová

FS Dúbrava
Naši milí kamarádi a příznivci,
podzim je již v plném proudu, ze
stromů opadalo listí, ale dobrá nálada
a naše lidové písně s námi zůstávají
stále.
„Bylo to tak a bude vždycky.
Noc přelomí se do dne,
Hudba a zpěv se vryjí do paměti.
Nikdo a nic na světě to nezmění.“
Toho důkazem je již tradiční setkávání
milovníků lidové muziky, zpěvu, tance
a krojů, při příležitosti konání
Slováckých slavností vína v
královském městě Uherském
Hradišti, které je často označováno
srdcem Slovácka.
Již po mnoho druhých zářijových
víkendových sobot se těchto slavností
účastní i náš soubor. Ani letošní rok
tomu nebylo jinak.
Naše putování započalo ve
Vinohradské ulici a končilo na
náměstí. První zastavení při tomto
putování bylo u vinotéky „U ovečky“,
kde jsme zpěvem a tancem pobavili
majitele této vinotéky – naše rodáky
Danu a Ludvíka Ševčíkovi a jejich
hosty, za což jsme byli „odměněni“
pohoštěním.
Při prezentaci našeho souboru na
náměstí nás doprovázela dechová
kapela z naší obce, „Březovjané“. Po
výborné zábavě v nevšední atmosféře
jsme se plni krásných dojmů k večeru
vrátili domů.

pokračování na str.9
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FS Dúbrava

pokračování ze str.8

Na den 29. listopadu jsme přijali
pozvání od našich kamarádů z Bošáce
na odpoledne nazvané „Baveničky“.
Jak již název napovídá, toto bylo plné
zábavy a legrace. Také náš soubor
přispěl svou troškou do mlýna –

humornou scénkou „Kosák“.
Tuto sehráli Laďa Brinkáč, Toník Zetka
a Katka Hanáková – málem však došlo
k tragédii.
Toník měl kosák tak zaseknutý v
zádoch, že jen zázrakem přežil.

Dále naše mladé děvčice – Terka
Brinkáčé, Pavla Ševčíková ml. a Lenka
Šemorová zazpívaly píseň Ewy Farné
„Boky“, jejíž text byl umocněn
tancem ostatních členek v
nadýchaných krepových sukýnkách.
Pro oslazení života pak rozhazovaly
obecenstvu sladké osvěžení v podobě
bonbónů „Bon Pari“. A samozřejmě
nemohl chybět zpěv „brezovských“
písní. Ty, které se jako celý program,
moc líbily a sklidily velký úspěch
odměněný pořádným potleskem.
Ani jsme se nenadáli a už je tu
prosinec.
V prosinci se v záři svíček
Sejdem spolu u jesliček.
Louky, pole i lesy sní svůj zimní sen,
Už tu zase brzy bude
Krásný Štědrý den.
Proto Vás všechny, již jako tradičně,
srdečně zveme 20. prosince
odpoledne na předvánoční zpívání u
Domečku.
Doufáme, že se nám všem společně
za zpěvu vánočních písní a koled
podaří navodit krásnou sváteční,
vánoční náladu (a atmosféru?).
Na vaší účast se těší všichni členové
souboru Dúbrava.
Členka souboru Věra Matějíčková
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OS Kopretina
Konečně se pomalu blíží období
společných rodinných a přátelských
setkání, na které se těší všichni.
Děti kvůli dárkům, rodiče hlavně pro
radost z „pracovního“ odpočinku.
Ženy chtějí často stihnout úklid, na
který jindy není čas.
Do vánočního pečení se zapojí děti,
které rády vkládají představivost do
vzorů při zdobení perníčků.
Letos naposled zavzpomínáme na
akce našeho sdružení, členy a přátele,
kteří je s námi absolvovali. Všem
děkuji za celoroční společná
vystoupení, setkávání a pomoc při
přípravě některých náročných akcí.

Dne 13. září, v Den evropského
dědictví v Uherském Brodě, obsadilo
našich 14 pohádkových bytostí
městskou radnici.
Děti a rodiče na různých stanovištích
plnily nelehké úkoly, za které byli
sladce odměňováni.
V různých částech radnice byli čerti,
čarodějnice, turecké tanečnice, pan
král s princeznou, na nádvoří hráli
broučci na housličky, u kašny víla s
vodníkem a dětmi lovili rybičky.
pokračování na str.11
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OS Kopretina

pokračování ze str.10

Rádi jsme přijali milé pozvání na
Slovácký festival chutí a vůní, který se
konal na hlavním náměstí v Uherském
Hradišti dne 3. října.
Zde jsme připravily naše brezovské
„báleše“ a polévku „zelnicu s
kabáčkom“. Po náměstí zněly také
březovské písně, které hrála naše
cimbálová muzika Šimbolica a zpívaly
Danajky, Šibalice i nejmenší zpěváčci
Julinka Provodovská a Patriček
Vaculík. Snad jsme potěšily přihlížející
i kolemjdoucí dobrým jídlem i
vystoupením.
14. listopadu jsme do kulturního
domu v Popovicích přinesli opět
brezovské „báleše“ a nyní i tradiční
kopanický nápoj „žmolkovicu“. Ta je
složena z cukru, alkoholu „kalvádosu“
a osmažené slaniny, nápoj se pije
teplý. Společně k jídlu i pití patřila
příjemná atmosféra při besedě s Jiřím
Jilíkem, autorem knihy Žítkovské
čarování.

Doufám, že všechny děti bez velkého
strachu prožily mikulášskou nadílku a
trpělivě čekají na Vánoce.
Jim přeji tolik dárečků, kolik si
opravdu zaslouží a rodičům trpělivost
pro přicházející vánoční období i
následující rok.
Lidem všeho věku přeji hlavně zdraví,
štěstí, lásku a radost i spokojenost z
vykonaných dobrých skutků i práce.
Robert Provodovský, předseda sdružení
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