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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostal do rukou poslední zpravodaj letošního roku 2016. I když Vás o činnosti
v obci průběžně informujeme, dovolte mi krátkou rekapitulaci a doplnění několika údajů, jak o
průběhu konce tohoto roku, tak i o plánech na rok 2017.
V rámci průjezdnosti části obce
„Ohráza“ jsme postavili nový
chodník, opravili komunikaci a
vybudovali malou, ale zpevněnou
točnu na konci ulice.
Pro školu jsme vybudovali nové
prostory v atriu budovy.
Pro naše hasiče se nám podařilo
zajistit nové zásahové vozidlo
v celkové hodnotě 5 080 895,65
Kč, dále jsme jim pořídili nové
přilby s adaptéry na dýchací
přístroje a zařízení na udržování
akumulátorů.
Kromě toho se nám podařilo
zajistit částku 900 000,- Kč od
nadace VIA FORTUNA Uherský
Brod na pořízení nového vozidla
4x4 Ford Ranger. Toto vozidlo
bude sloužit k záchranným akcím
v nedostupných terénech.
Ve „Zlatném“ probíhají
dokončovací práce na výstavbě
lesní cesty „Hrábníky“, na kterou
jsme získali od SFŽP dotaci
v celkové hodnotě 4 771 635,- Kč
- z toho příspěvek společenství EU
2 161 959,- Kč a příspěvek
z národních zdrojů 2 409 676,- Kč.
Dále pokračujeme na výstavbě
výtahu do ordinace lékaře. A snad
bychom mohli ještě na přelomu
roku zahájit výkopové práce na
výstavbu průtahu místní
komunikace kolem potoka pod
„Dědinů“.
Na rok 2017 plánujeme dostavbu
této komunikace a potom opravu
celého úseku od statku až po
obecní úřad.

Dále pak výstavbu nového
vodojemu, na který jsme konečně
dostali rozhodnutí o přidělení
dotace.
A pokud získáme další dotace na
výstavbu lesní cesty, budeme
pokračovat na stavbě této cesty
na „Misárky“, kde tímto nově
vznikne záchranný bod v rámci
celorepublikového záchranného
systému.

Na závěr Vám přeji jménem svým
i zastupitelstva obce šťastné a
veselé prožití vánočních svátků a
hodně štěstí a zdraví do nového
roku.
Zároveň Vás zvu na Vánoční
koledování, které se uskuteční 18.
12. 2016 od 16:00 hodin na
domečku a také na Silvestrovskou
vatru.
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Slovo arcibiskupa a kněze
Milí bratři a sestry - farníci, občané
březovští a lopeničtí!
Letošním adventem jsme
vstoupili do nového církevního
(liturgického) roku, který nám
připomene 240. výročí povýšení
na arcibiskupství (olomoucké) a
tento rok nemá zvláštní téma jak
např. minulý, který byl rokem
milosrdenství, což mělo význam
motivační něco se sebou udělat i v
duchovní oblasti.
Je proto především příležitostí k
dotažení a uskutečnění toho, co
přinesl tento Rok milosrdenství a
papežův list Amoris letitia.
Diecéze nebude nabízet zvláštní
programy (kromě celostátního
setkání mládeže v Olomouci od
15.-20. srpna 2017).
Při tvorbě farních programů
vytrvale akcentujme skutky

milosrdenství a rozvoj
dobrovolnictví jako projev lásky,
která přináší radost.
Velkou akcí bude také Národní
pouť do portugalské Fatimy k 100.
výročí zjevení Panny Marie 3
dětem v září příštího roku, kam se
sami přihlašujte!
Zvláštní pozornost věnujme
rodinám, důkladné přípravě
snoubenců, duchovnímu
doprovázení manželů,
manželským společenstvím a
pomoci rodičům s náboženskou
výchovou dětí.
Najděme čas k pastoračním
návštěvám rodin (proto kněze
pozvěte na návštěvu, oběd,
modlitbu).
Vyhledávejme budoucí animátory
rodinných společenství a lektory
pro snoubence (zájemci, přihlaste
se u pana faráře).

Centrum pro rodinu v Olomouci
nabídne jejich formaci.
Pozitivní zprávy a zkušenosti
sdělujme pro povzbuzení druhých
v diecézním zpravodaji (Oldin), v
obecním zpravodaji či farním.
Noc kostelů připravme jako
evangelizační nabídku setkání s
Bohem a živou církví.
Náš přístup ať charakterizuje
Dobrý pastýř, který zná své ovce a
pro jejich spásu se vydává do
krajnosti, zvláštní starost má o
z t ra c e n é a v z d á l e n é , k t e r é
zahrnuje něhou Boží lásky.
S vděčností za spolupráci na Božím díle
žehná arcibiskup Jan a P. Pavel, farář

Vánoční bohoslužby a přání
Štědrý den („půlnoční“)

24,00 (Betlémské světlo od 9 hodin z fary)

Slavnost Narození Páně

7,30

9,30 (odpoledne vánoční pásmo)

Svátek sv. Štěpána

7,30

9,30 (chlapci)

31. prosince na závěr roku

16,00 + adorace

Slavnost Matky Boží PM (Nový rok)

7,30

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívej Hospodinu, celá země!
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte
jeho jménu, zvěstujte den ze dne
jeho spásu. (Ž 96,1-2).
Vánoce jsou zvláštním a
mimořádným svátkem. V
bezbranném dítěti, plačícím v
jeslích, nám milující Bůh ukazuje
plnost své milosti a lásky. Bůh se v
Ježíši Kristu sklání k člověku, aby
mu vrátil důstojnost a hluboký
smysl života.
2

9,30 (dívky)

Přichází, aby přemohl zlo a hřích a
ukázal lidem cestu k novému
životu, naplněnému vděčností,
radostí a pokojem.
Přichází dát naději každému na
této Zemi, i tomu, kdo je zmítán
p o c hy b n o s t m i , n e j i s t o t o u a
malomyslností.
Přichází, aby obvázal rány života,
a utišil bolesti a uzdravil naše tělo i
duši.
Dává lidem naději na věčný život v
nebi, v Božím království lásky a
pokoje.

Přináší to nejdůležitější - spasení.
Můj Bože, děkuji Ti za všechno, co
jsi pro mne v Roce milosrdenství
vykonal. Ty sám nejlépe vidíš mé
neklidné srdce, plné obav z toho,
co mne čeká v novém roce. Pomoz
mi, abych dovedl vložit i své příští
dny do Tvých rukou a nalézt tak
pokoj a bezpečí pro svoji duši.

Všem žehná a vše dobré v novém roce
2017 přeje P. Pavel, farář
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Základní škola
Beseda se spisovatelkou
Danielou Krolupperovou

Jak jsme dělali banánky
v čokoládě
V pátek 18. 11.
2016 se naše děti
ze školní družiny
proměnily v malé
k u c h t í k y .
Připravovaly
b a n á n k y
v čokoládě.
Nejdříve musely
nakrájet banány.
Poté daly plátek
banánu mezi dva
piškoty, napíchly
na párátko a
omáčely v roztopené
čokoládě.
Asi nejdelší dobou pro
všechny děti bylo čekání, než
čokoláda na banáncích
ztuhne.
Všem už se sbíhaly sliny, ale
nakonec se naši malí kuchtíci
dočkali. Dali jsme ochutnat
také do velké družiny. Mňam,
to bylo dobré.
Andrea Matějíčková

V úterý 22. listopadu 2016
proběhla v naší škole beseda se
spisovatelkou Danielou
Krolupperovou, autorkou více než
třiceti knih pro děti.
Naše děti v hodinách čtení
poslední týdny četly knížky od
paní Krolupperové – O modrém
světle, Josífkův pekelný týden
nebo Zmizelá škola.
Paní spisovatelka přečetla ukázku
ze své nové knihy Policejní křeček
2, ukázky z dalších knih,
zodpověděla dětské dotazy a
samozřejmě několik knih
podepsala.
S tvorbou Daniely Krolupperové
se můžete seznámit na jejich
webových stránkách
www.danielakrolupperova.cz
Beseda byla velmi pohodová. Děti
rády poslouchaly, ptaly se a
besedu s paní spisovatelkou si
velmi užily.
Jiří Miškar

Předškoláci kuchtíci
Předškoláci připravili
odpolední svačinu pro
všechny děti v mateřské
školce.
Nejprve si prohlídli a
ochutnali, co budou
potřebovat k práci,
protože dobrý kuchař musí
znát potraviny, ze kterých
připravuje jídlo.
A po té vymazali máslem a
vysypali kokosem formu,
krájeli broskve a kladli na sebe
piškoty, ovoce a zakysanou
smetanu. Poslední ingrediencí byl
pudink posypaný grankem.
Překvapení ze zakysané smetany
bylo na světě!!! Pak následovalo
pouze vychlazení této pochoutky.
A jak nám naše svačinka
chutnala!
Ale ze všeho nejlepší byl pocit dětí
z dobře vykonané práce a pohled
na kamarády, kterým chutná.
3
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Základní škola
První úspěchy nových školáků
Tři měsíce nám utekly jako voda,
a tak by některé mohlo zajímat,
jak si vedou naši noví školáci. Není
to tak dávno, co se prvňáčci
naučili první písmenko. Po pár
týdnech ve škole už skládali první
slabiky a teď už čteme slova a
j e d n o d u c h é v ě t y. V e l k é
překvapení čekalo děti poslední
týden v listopadu, kdy dostaly
svůj první slabikář. A můžete mi
věřit, že z toho měli všichni
ohromnou radost!
Ale nejen v českém jazyce dělají
děti pokroky. Matematika je v celé
třídě velmi oblíbená, a proto jde
také všem na jedničku. Není proto
divu, že se notýsky prvňáčků
začínají plnit jedničkami. A to ani
nemluvím o výtvarné výchově a
pracovních činnostech. Jak krásně
jde dětem tvoření a malování,
můžete vidět také na stránkách
naší školy.

Ve škole se najde čas i na zábavu
či kulturu.
Společně jsme zažili promítání ve
sférickém kině, navštívili nás
spisovatelé krásných knížek

pro děti, nechyběli jsme ani na
předání nového hasičského vozu
dobrovolným hasičům.
Zkrátka se tu rozhodně
nenudíme!

A co na to děti?
Jak se ti líbí ve škole?
Valča: „Mně se nejvíc líbí, když se
něco nového učíme.“
Barča K.: „Mně se líbí čtení, nová
písmenka a všechno se mi moc
líbí.“
Peťa: Ve škole se mi nejvíc líbí
tělocvik a matematika.“
Co děláš ve škole nejraději?
Jeník: „ Já ve škole nejraději čtu,
je to fakt zábava.“
Víťa: „Já ve škole nejraději hraju
hry v tělocviku a líbí se mi na
počítačích. Taky rád čtu, píšu a
kreslím.“
Který předmět tě nejvíc baví?
Anja: „Nejraději mám tělocvik,
výtvarku a počítače.“
Kristýnka:“ Já mám nejraději
matematiku a český jazyk.“
Maťo: „Mě nejvíc baví tělocvik.“
Romča: „Já mám nejraději a
nejvíc mě baví matematika a
počítání.“
Barča J: „Já mám ráda úplně
všechno.“
Kája: „Já mám nejradši češtinu.“
Mgr. Tereza Homolová
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Základní škola
Zahradní slavnost
Dne 23. 11. 2016 proběhla na
školní zahradě akce, s příhodným
názvem: Zahradní slavnost. Ne
nebojte se, nekonalo se tam
divadelní představení, to jsme jen
slavili první výročí vzniku naší
školní zahrady. A jak jsem tyto
první narozeniny oslavili? Inu,
udělali jsme pořádný oheň, opekli
š p e k á č k y, p o j e d l i d ý ň o v o u
polévku, ochutnali výborné
dýňové sušenky, napili se čaje a
hlavně si povídali a bavili se. A že
jsme se opravdu po zahradnicku
bavili. Kolečka byla k nezastavení.
Sbírali jsme brambory, běhali
jsme po poli a také jsme to pole
potom ryli. Více než slova dokreslí
pohodovou náladu na této akci
fotografie.
Jakub Mačák

Život ve městě budoucnosti
Školní Galerie Na schodech a její
kurátoři nelení. V pátek 18. 11.
2016 jsme zahájili novou výstavu
s názvem Život ve městě
budoucnosti.
Vidět zde můžete výběr prací žáků
druhého stupně, kteří se se svými
díly hlásili na stejnojmennou
soutěž, jež vyhlásila Akademie
věd ČR. Jako hlavní téma žáci
zpracovávali problematiku
podoby a funkce města
budoucnosti a života v něm.

Žáci pracovali buďto ve
skupinkách, nebo samostatně.
Jedni dali přednost malování, jiní

zase prostorové, či počítačové
tvorbě. Přijďte se na výstavu
podívat.
MgA. Andrej Ševčík

Znáte znak obce?
Asi většina z Vás ví, jak asi vypadá
obecní znak naší obce. Určitě si
většina z Vás vybaví břízu, modrý
štít, … a co ještě? Pokud si nejste
jistí, tak se můžete zeptat dětí ze
druhé třídy. Ty to ví naprosto
přesně! Nejen že umí pojmenovat
jednotlivé části, ale jsou navíc tak
šikovní, že ho zvládly vystřihnout
a nalepit z barevných papírů. A
nebyla to lehká práce. Na
výsledek ale mohou být myslím
všichni velmi hrdí.
Mgr. Robert Goldmann
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TJ Sokol Březová
Podzimní hodnocení A-týmu
v Okresním přeboru
Po podzimním vystoupení
v Okresním přeboru, kde se naše
mužstvo probojovalo po více jak
30. –ti letech, patří týmu TJ Sokol
Březová páté místo. Ze čtrnácti
odehraných zápasů je bilance
následující: 7. výher 4. remízy 3.
prohry, skoré 36:28, 25b.
Páté místo v Okresním přeboru
hodnotí vedení TJ Sokol Březová,
po 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, ze čtrnácti zápasů
vyhráli kluci sedm, a poraženi
odešli jen třikrát, to je slušná
vizitka nováčka okresního
přeboru.
Spokojenost a klid v kabině určuje
i kolektiv, který máme dobrý.
Hráči si sedli a mezi kolektiv hned
zapadl i Patrik Frühauf, který u nás
hostuje ze Strání.
Pevně věřím, že v jarních
odvetách budeme předvádět
stejný fotbal, jako doteď a nějaký
ten bod navíc přidáme a i nadále
budeme bojovat o čelo tabulky“,
je přesvědčen místopředseda
klubu Uher.
„Zakončení podzimní části se
konalo v hospodě „U Bruštíků“,
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
a mládeže po podzimní části,
naleznete na oficiálních stránkách
TJ Sokol Březová – www.tjbrezova.cz
Pavel Čaňo
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Kalina končí, mužstvo přebírá
Moravčík
Po několika sezonách odchází
z lavičky A-týmu trenér Ladislav
Kalina. Pod jeho vedením se
Březová dostala do vysněného
Okresního přeboru a třikrát v řadě
vyhrála sraz Březových.
Nejkrásnější fotbalová slova si
pamatuji jako teď, která řekl při
prvním trénink: „ Jdu trénovat
Březovou, protože to tu mám rád
a máte tu spoustu dobrých
fotbalistů a ti slabší to dohánějí
snažením. Fotbalový areál máte
pěkný a spousta fanoušků vás
chodí podporovat“. Byla to slova,
ze kterých byla cítit chuť na
Březové něco dokázat a slova
osobnosti. Tímto trenérovi p.
Kalinovi děkujeme a zároveň i
jeho pravé ruce pí. Kalinové, která
ho doprovázela na všech
zápasech. Tímto jim moc
děkujeme!
Do nové sezony byl zvolen novým
trenérem Jiří Moravčík. Vzhledem
k velké vytíženosti většiny hráčů,
kteří se vrací domů v pátek
v odpoledních hodinách, bude
úkolem trenéra Moravčíka udržet
tým v Okresním přeboru co
nejdéle. Dále chce vedení TJB
poděkovat hostujícím hráčům,
jako je Patrik Früfauf, bratrům
Smítalovým za jejich kladný
přístup a za reprezentaci naší
obce. Někteří naši hráči by si
z nich mohli brát příklad.
Dále chce vedení TJB poděkovat
obci Březová a všem sponzorům,
kteří březovský fotbal jakkoliv
podporují.
Josef Uher, místopředseda klubu

Mládež TJB
Trenér Vratislav Horňák vzhledem
k velké pracovní vytíženosti se
nestíhá na 100% věnovat
přípravce a zároveň žákům, jak by
bylo potřeba.
Proto prosí, kdo by měl zájem mu
pomoct při trénování, bude jen
rád. Je škoda, aby tu přípravka a
žáci zanikli. Je tu spousta
šikovných hráčů.
Jen je škoda, že spousta lidí
kritizuje, ale jak se má jakkoliv
pomoct, tak není nikoho. Proto
kdo by měl zájem, ať mě
kontaktuje.
B u d e v d ě č n ý z a j a ko u ko l i v
pomoc.
Vratislav Horňák, trenér mládeže

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE
VŠEM FOTBALOVÝM
FANOUŠKŮM, FANYNKÁM,
SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM
KLUBU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOC A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2017
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FS Dúbrava
Po delší odmlce jsme si
vzpomněli, že zatím
nezrekapitulovali akce a
vystoupené, kterých jsme mohli
být součástí.

Tentokrát to vyšlo na 6. 8. a
kromě nás také ukázali nádherné
kroje folkloristé z okolních a
jihomoravských dědin.

Rozjařená nálada pokračovala až
do večerních hodin, kdy po
skončení programu hrála zábavu
Cimbálová muzika Strýci ze
Strání. Bylo tomu už 6 let, co jsme
poprvé vystupovali v Bošáci na
hodech. Stejně tak jako každý rok
se vydařilo nejen počasí ale i
průběh celé akce.
Za doprovodu cimbálové muziky
zněly bosáckým náměstíčkem
písně, bez kterých to u cimbálu
nejde.
Za č á t k e m z á ř í j s m e p ř i j e l i
p o d p o ř i t d o Tr e n č i a n s k ý c h
Bohuslavic na Slovácků Jaternicu
družstvo z naší obce. Hned týden
po Jaternici jsme se všichni
nastrojili do krojů a „hurá“ na
Slavnosti vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti,
kde jsme na našem stanovišti při
vystoupení oprášili „Čaganové“.
Mimo jiné fotky byly k vidění už
v minulém čísle tohoto
zpravodaje.
Září se přehouplo do druhé
poloviny a 17. 9. jsme se vydaly
na výšlap na Hájnicu (rozhlednu)
do obce Haluzice (Slovensko).

pokračování na str.8

Letos, hned zkraje června, jsme
dostali pozvánku na „Hanácké
věneček“ do obce Majetín.
Po c e s t ě d o M a j e t í n a j s m e
projížděli kolem Dubu nad
Moravou, a říkali si, že bychom se
mohli zastavit aspoň pozdravit p.
faráře Korneka.
Nicméně jsme narazili na velikou
slávu k 875. výročí založení obce a
neplánované vystoupení bylo
rázem na světě. K jedněm akcím,
které k naší dědince už
neodmyslitelně patří, jsou Cyrilky.
Každoroční zapalování hodů se
tento rok zúčastnili i kluci z CM
Pajtáš.
V půlce července jsme
pak společně s klukova vystoupili
na Velký Lopeník, kde jsme za
zvůků houslí, harmonik a
heligonek zpěvem doprovodili
Setkání Čechů a Slováků.
Jednou za dva roky se ve Slavkově
koná Folklorní den s přehlídkou
krojů a bohatým programem.
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FS Dúbrava

pokračování ze str.7

Jako jedni z posledních jsme
hlasným zpěvem opouštěli
kopeček za Haluzicemi a vydali se
přímo pod něj – ke zbytkům
opevněného kostela se židovským
hřbitovem, pod který se
rozprostírala hluboká strž. Dýchla
tam na nás tajemná atmosféra a
v němém úžasu, že v našem okolí
jsou takové stavby a zajímavosti,
jsme se vraceli domů.
Ke konci září, na Svatého Václava
se část souboru vydala omladit do
Trenčianských Teplic do termálů.
1. 10. jsme konečně zavítali na
j i ž n í M o rav u , ko n k r ét n ě d o
Hovoran na vinobraní a 20. 10. se
v Bystřici p. Lopeníkem
uskutečnilo Svatokateřinské
posezení s písničkou, které
pořádal Klub seniorů.
Byli jsme velmi rádi, že jsme
mohli, nejen seniory, ale i ostatní
návštěvníky, pobavit písničkami,
které jsme si pro ně vybrali.
Pořadatelům patří velké díky.
Sešel se den se dnem, měsíc
s měsícem a opět nastala ta doba,
kdy většina našich členek slaví
narozeniny.
Proto jsme se rozhodli uspořádat
zkoušku ve vinárně „Pod Lipů“.
Děkujeme tímto Jarušce, že nám
připravila opravdu luxusní
topinky.

Nastává období adventu a my se
pomalu připravujeme na oslavu
zrození Ježíše Krista.
Proto bychom chtěli všechny
pozvat na třetí adventní neděli tj.
18. 12. 2016 na domeček, na

Vánoční odpoledne, kde si
společně zazpíváme koledy.
Všem přejeme krásné prožití
svátků vánočních a Krista Pána
narození a do Nového roku, ať
vykročíte tou správnou nohou.
FS Dúbrava

Kopretina Březová, z.s.

Akce minulých měsíců:
11. září náš spolek pomohl při
pořádání dne Evropského dědictví
v Uherském Brodě, kdy již
čtvrtým rokem naše pohádkové
bytosti obveselily i některé
vyděsily děti v radnici.
8

pokračování na str.9

Tepla a dlouhých dnů se nyní pár
měsíců nedočkáme, ale alespoň si
všichni odpočinou od práce, která
je v průběhu roku čekala kolem
domu i na zahradách,… aktivity
Ko p r e t i n y v š a k p o k r a č u j í i
v zimním období. Kromě tradiční
mikulášské obchůzky plánujeme
vánoční vystoupení a zimní hrátky
pro děti.

Obec Březová

pokračování ze str.8

ZPRAVODAJ

2016, č.4, prosinec

Kopretina Březová, z.s.

Na několika stanovištích např. u
vodníka, broučků, čarodějnice,
indiánů a princezen plnily někdy
velmi záludné úkoly.
Nakonec mohly vejít do sklepení
radnice, zde milý i hrozivý čerti
řádily v pekle. Na nejtemnějším
místě s kotlem a několika
nejděsivějšími čerty každý
zpytoval svědomí a mnozí se
velmi těžce vraceli zpět.
Jako obvykle měly všechny
pohádkové bytosti spoustu práce i
trpělivosti a mnozí po náročném
dnu odcházeli domů vyčerpaní.
Všem z celé 23 členné skupinky
pomocníků moc děkujeme!

23. září 20 zájemců opět
n av š t í v i l o S l ov á c k é d i va d l o
v Uherském Hradišti. Tentokrát
úžasnou komedii „Bez roucha“,
kdy herci při svých mluvených i
pohybových výkonech téměř
vypustili duše.
Dne 29. října jsme pro naše
nejmenší Slivečky uspořádali
Drakiádu, na které si všichni užili
občasného zafoukání větru při
pouštění draků a dobře se najedli
opečených špekáčků.
K blížícím se svátkům všem
přejeme pohodu a klid v rodinném
kruhu, smutným obveselení,
nemocným zdraví, nešťastným
štěstí, lásku a porozumění. Všem
ostatním upřímné a dobré srdce,
sílu pomáhat druhým a radost
z dobře vykonané práce i skutků.
Veronika Provodovská, členka spolku
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Hurikán Matthew udeřil na Haiti. Charita tam míří s pomocí.
Hurikán Matthew v těchto dnech
udeřil na Haiti o rychlosti 230
km/hod. Jde o největší
humanitární katastrofu od
ničivého zemětřesení a epidemie
cholery, které postihly ostrovní
stát v Karibiku v roce 2010.
Haiti hlásí již přes 1000 mrtvých.
Záplavy, zničené příbytky, riziko
cholery a nedostatek zažívají
aktuálně i v Gonaïves a Baie de
Henne na severozápadě země. Jih
země je zcela odříznutý. Ze školy
v Roche a Bateau, kam dochází
pětadvacet dětí podporovaných
Charitou, zatím není odezva.
Arcidiecézní charita Olomouc
(ACHO) vyhlásila humanitární
sbírku –
č.ú. 43-9935450227/0100

Příští úterý vyrazí na místo dva
charitní pracovníci.
ACHO obdržela aktuální zprávy
z míst, kde řádil hurikán. „Škola
v Baie de Henne, kam dochází 300
dětí, z nichž 200 studuje díky
českým dárcům, je zavřená.
V současnosti slouží jako útočiště
pro ty, kteří přišli o přístřeší.
Domy v Baie de Henne totiž
zaplavila voda, v ulicích je bahno a
přístupová cesta neprůjezdná,“
popisuje koordinátorka projektů
na Haiti Klára Lőffelmannová.
Na Haiti bylo zřízeno 152 center,
kde našlo útočiště pod
provizorními přístřešky více než
60 000 evakuovaných lidí. „V zemi
s t á l e h r o z í s e s u v y p ů d y,
v souvislosti s dešti a špatným
přístupem k pitné vodě i epidemie
cholery.

V celé zemi se potýkají
s nedostatkem oblečení a jídla,“
dodala charitní pracovnice.
Ta příští úterý vyráží s kolegou
přímo do terénu. Jejich cesta
počítá s návštěvou Baie de Henne,
Gonaïves, hlavního města Port au
Prince a dalších míst. „Na místě
vyhodnotíme situaci a
navrhneme, jakými způsoby a kde
pomoci,“ míní Lőffelmannová.
Haiti zažádalo o pomoc
mezinárodní organizace a
s p o l e č e n s t v í . Po k u d c h c e t e
pomoci i Vy, máte možnost
prostřednictvím finančního
příspěvku na
č.ú.: 43-9935450227/0100
u Komerční banky. Děkujeme.
Kontakty:
Karolína Opatřilová
email: karolina.opatrilova@acho.charita.cz

mobil: 775 140 508

Prosba editora Zpravodaje
Prosím přispěvatele Zpravodaje aby v případě, že zároveň s příspěvkem zasílají fotografie, aby je zasílali v originální podobě, bez ořezu, bez změny rozměrů a bez vložených
logotypů, popisků, ... Všechny fotografie jsou pro tiskové účely upravovány a jako výchozí jsou nutné neupravené originály. Dále prosím o rozlišení nejméně 3 Mpx, což odpovídá
orientačně velikosti souboru 1 MB a větší. Fotografie upravené pro web jsou pro tiskové účely nevhodné. Děkuji, Jirout

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
UHERSKÝ
BROD

Denní stacionář nabízí své služby již 5 let

Do denního stacionáře pro osoby
se zdravotním postižením dochází
klienti ve věku od 16 do 60 let již
pátým rokem.
Stacionář se nachází v areálu
nemocnice s poliklinikou na sídlišti
v Uherském Brodu a jeho provoz
je zajištěn v pracovní dny od 7.00
do 16.00 hodin.
Služba umožňuje klientům
setkávání s vrstevníky v prostředí
stacionáře, kde je prostor
k nejrůznějším aktivitám a
činnostem, při kterých dochází
k upevňování a rozvíjení návyků a
dovedností jako např. vaření,
pečení, zpívání, malování,
procházky, výlety.
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K relaxaci a zklidnění mohou
klienti využít klidovou místnost,
která je vybavená hrací plochou,
masážním křeslem a přístrojem
na posílení rukou a nohou nebo
snoezelen s vodním lůžkem

(relaxační a terapeutickou
místnost).
Na druhou stranu služba rovněž
pomáhá pečujícím osobám, které
tak mají možnost naplánovat si
svůj program, vyřídit záležitosti
na úřadech, nakoupit a
občas si i odpočinout.
Pokud máte zájem
získat o stacionáři bližší
informace, můžete
navštívit naše webové
stránky www.ssub.cz
nebo nás kontaktovat
na telefonním čísle
732 266 684.
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS.
vedoucí denního stacionáře
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Užívání pozemků ve vlastnictví obce
Užívání pozemků jiného vlastníka je
v právním pojetí upraveno zákonem.
Bylo tomu tak za účinnosti starého
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
a je tomu tak i podle nové právní
úpravy zákona č. 89/2012 Sb. NOZ,
která je účinná od 01. 01. 2014.
Po d s t a t o u c e l é h o p r o b l é m u j e
skutečnost, že pozemek je užíván
občanem, který se domnívá a to
právem nebo neprávem, že je jeho
vlastníkem.
Spory či neshody lze řešit dohodou
vlastníků, a pokud to není možné, je
příslušný v této věci rozhodnout
pouze soud. Soud rozhoduje na
základě návrhu kterékoliv strany.
V právní teorii hovoříme o tzv. držbě.
To z n a m e n á , ž e z á ko n p ř e s n ě
specifikuje, co je to držba a s ní
spojené právní účinky. V soudním
sporu pak účastníci musí prokázat, na
základě čeho tvrdí, že jsou vlastníci
pozemku a navrhovatel nese důkazní
břemeno. Jedná se, mimo jiné, o
formu nabývání vlastnictví
vydržením. Vydržení pozemku je
upraveno v § 1089 a násl., § 1090 a
násl. občanského zákoníku. Jednou ze
základních podmínek, kterou,
stanovuje zákon, je nepřetržitá držba.

U věcí nemovitých 10 let (pozemek) a
u věcí movitých 3 roky (stroj).
V právní praxi se setkáváme, bohužel,
s laickým výkladem, např. co mám
oplocené je moje a většinou se
účastníci dovolávají, že pozemek byl
užíván několik pokolení a podobně.
Kromě sporů mezi fyzickými,
případně právnickými osobami, se
tato problematika dotýká i pozemků
ve vlastnictví obcí. Záleží,
samozřejmě, na prováděné
inventarizaci pozemků v obci. Ve
většině případů se přijde na
nesrovnalosti, například při
schvalování nového územního plánu
obce. Ještě jeden faktor zde
v minulosti působil a to, že některý
historický majetek obce byl ve
vlastnictví státu a až zákonem č.
172/1992 Sb. o přechodu některých
věcí z majetku státu do vlastnictví
obcí byl tento historický majetek
státem obcím vrácen.
V případě obce Březová byl schválen
územní plán s účinností k 28. 12.
2011, ke kterému se mohl každý
občan vyjádřit, vznést připomínky,
návrhy a podobně. Žádné připomínky
nebyly vzneseny a vše bylo schváleno
zastupitelstvem obce Březová.

Podnět k tomu článku vychází z žaloby
občana podané u zdejšího soudu, kdy
občan se domnívá, že pozemek, který
si oplotil je jeho a požaduje po soudu,
aby mu právo vydržení přiznal. Je
přirozené, že obec musí na tento nový
stav reagovat. Je otázkou však, jak?
V evidenci obce jsou vedeny všechny
pozemky, které užívají občané se
souhlasem obce. Jak bylo konkrétně
zjištěno, převážné většině občanů je
tento právní stav dobře znám. Občané
za užívání nic neplatí a opačně
předmětné pozemky mají v péči pro
svou potřebu a udržují je. Pozemky
jsou vedeny v územním plánu
v současné době např. jako veřejná
zeleň a v případě potřeby obce je
dotyčný občan uvolní, přestože ho má
oplocený. Obec je toho názoru, že
tento stav je výhodný pro obě strany a
není důvod ke kolizi zájmů.
V opačném případě, pokud by byly na
stole žaloby na určení vlastnictví
z titulu vydržení pozemku, musela by
obec přistoupit k razantnímu kroku a
to, vyzvat současné uživatele, aby
dotčené pozemky vyklidili, případně,
aby za užívání platili např. pachtovné.
Rozhodujícím pro obec v této právní
věci bude výsledek soudní pře.
JUDr. Josef Popelka, AK Uherský Brod

Projekt financovaný z Evropského
sociálního fondu

Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2015 - 2016 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu
realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu
Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
V období od 20. 4. 2015 do 31. 12. 2015 bylo v obci Březová v rámci projektu podpořeno 5 pracovních míst na
VPP částkou 447 958,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.
Příspěvek na VPP se poskytuje na obtížněji umístitelné uchazeče o zaměstnání, zejména s dlouhodobou
evidencí, vyšším věkem, zdravotním postižením apod. Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena
na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací a jiné činnosti ve prospěch
obce.
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