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I přes razantní nástup letošní zimy, pokračujeme na výstavbě přístřešku u obecního úřadu. Pro tuto 
stavbu jsme se rozhodli z důvodu nedostatku parkovacích míst pro dobrovolné hasiče, na techniku, 
kterou jsme nově získali.

Ale jinak jsme na zimu připravili i práci 
v teple a to výrobu nových venkovních 
sedacích souprav do přírody např. na 
„studený vrch“, ke kyselce atd.

Zajímavostí a trochou tajemna se 
stalo objevení zřejmě tajného úkrytu 
v našem památkovém domku. 
Při montáži nového chladícího boxu 
pro naše myslivecké sdružení, jsme 
našli pod velkým kamenem utajený 
vchod do podzemí, kde jsme při 
b l i žš ím oh ledání  z j i s t i l i  da lš í 
potencionální vstup, zamaskovaný 
kotovicí a hlínou. 
Po odstranění tohoto prostupu se 
objevila chodbička vyskládaná 
z kamení s obrovským placatým 
kamením nesoucí strop. Tato chodba 
vedoucí někam pod domem byla 
z části zasypaná hlínou a detektor 
kovu, který jsme použili, indikoval 
p ř í t o m n o s t  k o v u .  Z  d ů v o d u 
pracovního vytížení jsme další pátrání 
v tomto prostoru odložili. 

Mě samotného by zajímalo, k čemu 
tato stavba sloužila nebo měla snad 
sloužit? 

Dále bych Vás chtěl informovat o 
dostavbě nového vodojemu a posílení 
vodního zdroje. Tyto stavby máme 
dokončeny a v současné době probíhá 
kolaudační řízení. Stávající objekt 
vodojemu byl vybudován s kapacitou 
2 x 100 m3. Denní spotřeba obce je 
cca 100 m3 za den. Výstavbou nového 
vodojemu o objemu 400 m3 jsme 
získali zásobu pitné vody ze dvou na 
šest dnů. Teď musíme jenom doufat, 
že stále se opakující sucho minulých 
let nebude pokračovat, protože se 
nám neustále hlásí majitelé vyschlých 
studní k novému odběru. 

Ale dost pracovním informacím. Ať 
Vám letošní Vánoce přinesou klid, 
pohodu, hodně štěstí, zdraví a 
bohatého ježíška.
Kromě toho Vás všechny zvu na 
vánoční koledování, které letos 
proběhne v hale, z důvodu promítání 
starších krátkých filmů z naší obce, 
kde se pozná spousta našich občanů.

A nezapomeňte na silvestrovský 
výšlap na rozhlednu a půlnoční 
silvestrovskou vatru.

Josef Trecha, starosta obce
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Vánoční bohoslužby

4. neděle adventní
7:30 a 9:30

Štědrý den („půlnoční“)
24:00 (Betlémské světlo v kostele a 
na faře)

Slavnost Narození Páně
9:30 

Svátek sv. Štěpána
7:30 a 9:30 (chlapci)

Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a 
Josefa, 31. prosince na závěr roku
7:30 a 9:30 + 16:00 děkovná adorace

Slavnost Matky Boží PM (Nový 
rok)
9:30 (dívky)

Zamyšlení a přání

Ano, přijdu brzo. 
Amen, přijď, Pane Ježíši! (Jan 22,20)

Po roce je prožíváme opět advent, 
kterým začíná nový církevní rok a 
který je letos nejkratší jaký může být. 
Na 4. neděli adventní již připadá 
Štědrý den, tedy rychle se blíží čas 
vánočních událostí. Na mysli nám 
hned vyvstane otázka: 
"Jaké budou ty letošní Vánoce?" V 
naší zemi budeme po volbách do 
parlamentu a před volbami nové 
hlavy státu. Výrazně to ovlivní 
atmosféru v dnešní společnosti. 
Lidé se budou ptát: V jakých 
poměrech budeme žít? V době, která 
nám neustále ubírá na jistotách. 
Denně  býváme překvapen i  a 
zaskočeni nečekanými událostmi. 
Zdá se nám, že to musí brzy vyústit v 
nějaký "uzlový" moment či dění, které 
změní život na naší planetě Zemi. 
Najdeme o letošních Vánocích vůbec 
tu sváteční pohodu, pokoj a mír v duši 
i mysli? 
Budou opravdu vyhlášena příměří na 
všech bojištích, nejen na válečných, 
ale všude tam, kde jsou l idé 
znesvářeni? Ježíš říká: "Pojďte ke 
mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout." To je nabídka, která by 
se neměla odmítat.

Možná si řekneš: "Ale jak já mohu 
přijít ke Kristu? V takové životní 
beznaději a problémech, ve kterých 
právě jsem..." 
Mám pro tebe povzbudivou zprávu. 
Ježíš sám přichází k Tobě, je Ti velice 
nablízku, je dokonce již přede dveřmi 
Tvého života. 
Říká: "Hle stojím přede dveřmi a 
tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a 
otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 
večeřet a on se mnou."

Přeji Ti ze srdce prožít letošní 
štědrovečerní večeři s přítomností 
Ježíše! Nebudeš litovat. Tento ježíš 
totiž říká ještě jedno: "Aj, nové činím 
všecko! Tomu, kdo žízní, dám napít 
zadarmo z pramene vody živé. 

Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu 
budu Bohem a on mi bude synem." 
Když se dostaneš až k této fázi nového 
života, naprosto odlišného od toho, 
jaký jsi žil předtím, snadno pochopíš i 
to, proč celá Bible, končí právě těmi 
slovy v nadpisu. 

Budeš se těšit na brzký příchod Pána 
Ježíše na naši zem, který už nepřijde 
jako malé dítě v jesličkách, ale jako 
Pán Pánů a Král Králů.

To vše přeje a vyprošuje v novém roce 
2018 a všem žehná s přáním 

požehnaných vánoc  P. Pavel, farář
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Farní úřad

SLOVO ARCIBISKUPA JANA 
A KNĚZE PAVLA

Drazí občané a farníci! 
Církev žije přípravou Biskupské 
synody o mládeži. Snažme se ve 
farnostech soustředit na mládež. 
Naslouchejme mladým lidem a 
hledejme nové cesty jejich zapojení 
do farního ž ivota. Zvláště se 
soustřeďme na ministranty a scholy. V 
mnoha farnostech potřebují oživení či 
dokonce znovuzaložení. Při tvorbě 
fa rn í ch  p rogramů opakovaně 
akcentujme skutky milosrdenství a 
rozvoj dobrovolnictví jako projev 
lásky, která přináší radost.

Pok raču jme  v  p ř í p ravě  Roku 
evangelizace s farními radami. V 
duchu Amoris Laetitia věnujeme 
v e l k o u  p o z o r n o s t  p ř í p r a v ě 
snoubenců, duchovnímu doprovázení 
manželů, manželským společenstvím 
a pomoci s náboženskou výchovou 
dětí. Hledáme budoucí animátory 
rodinných společenství a lektory pro 
snoubence, jimž Centrum pro rodinu 
nabízí formaci.

K výročí vzniku republiky nabízíme 
větší spolupráci farnosti s obcemi a po 
p ř í p r a v ě  v e  f a r n o s t e c h  p ř i 
ve l eh radské  pou t i  obnov íme 
zasvěcení národa Bohu. Život 
pastýřů, kteří se celí zasvětili Pánu, ať 
je příkladem pro ostatní.

S vděčností za spolupráci na Božím díle 
žehná arcibiskup Jan

Kromě krásného období vánoční 
svátků naši farnost čekají příští rok od 
16.-25. března 2018 Vincentinské 
Lidové misie. 
Co jsou lidové misie? Jsou pozvánkou 
k znovuobjevení krásy života s 
Bohem, je to čas k prohloubení 
důvěry mezi lidmi, je to čas věnovaný 
revizi osobního života. Výhodou je, že 
nemusíte nikam jezdit, ale misionáři 
přijedou za námi. Budou osloveni s 
programem všechny skupiny lidí 
(manželé, snoubenci, děti, mladí, 
senioři, ženy, muži). 

Program bude zveřejněn příště.

 

Zatím se, prosím všichni modleme za 
duchovní přínos modlitbu za misie a 
duchovní obnovu: 

Svatý Vincente de Paul, apoštole a 
svědku lásky Kristovy mezi chudými, 
p o m o z  n á m  m i l o v a t  B o h a  s 
nasazením našich rukou a v potu 
našich tváří. Pomoz nám odevzdat se 
do jeho prozřetelnosti a poznávat 
jeho působení ve všech událostech 
našeho života. 
Buď nám pomocí v naší touze 
poznávat a plnit Boží vůli. Vychovej v 
nás srdce soucitné a vnímavé k bídě a 
utrpení druhých, zvláště nejbíd-
nějších tohoto světa. 
Provázej nás při naší službě lidem a 
oroduj u Syna Božího, abychom se 
stali v naší práci, v naší rodině, v naší 
farnosti, v našich společenstvích 
nadšenými hlasateli jeho Evangelia 
lásky. Amen.

Za duchovní pomoc a podporu i modlitbu 
děkuje P. Pavel Vágner, farář

inzerce
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Vedení TJB hodnotí podzimní 
část: ,,S pátým místem jsme 
spokojeni.“

Po podzimním vystoupení v Okresním 
přeboru patří týmu TJ Sokol Březová 
páté místo. Ze třinácti odehraných 
zápasů je bilance následující: 6 výher, 
1 remíza, 6 proher, skóre 37:32 a 19b. 
Páté místo v Okresním přeboru 
hodnotí vedení TJ Sokol Březová po 
podzimním 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 třinácti zápasů 
vyhráli kluci šest a poraženi odešli 
ce lkem šestkrát .  V  některých 
zápasech jsme měli i smůlu, třeba 
v Topolné jsme si nezasloužili prohrát 
a v Uherském Ostrohu nás „zařízl“ šéf 
r o z h o d č í c h  p a n  V l č n o v s k ý . 
Každopádně spokojenost a klid 
v kabině určuje i kolektiv, který máme 
dobrý. Pevně věřím, že v jarních 
odvetách budeme předvádět stejný 
fotbal jako doteď a nějaký ten bod 
navíc přidáme a i nadále budeme hrát 
do pátého místa,“ je přesvědčen 
místopředseda klubu Uher.

„Zakončení podzimní části se konalo 
v hospodě U Brušt íků, kde se 
probírala celá odehraná půlsezona. 
Nyní jsou před námi Vánoce a po nich 
se začne naplno s  běháním a 
tréninkem. V lednu nás čeká spinning 
a kruhový trénink, od února zimní 
f o t b a l o v ý  t u r n a j  n a  L a p a č i 
v Uherském Brodě,“ vyhlíží začátek 
zimní přípravy místopředseda klubu 
TJB. „Každopádně budeme mít 
k dispozici každou sobotu od 18 h do 
20 h halu, ve které se budeme 
připravovat na jarní část sezony,“ 
uzavírá Uher.
Kompletní statistiky hráčů A-týmu a 
tabulku po podzimní části naleznete 
na webových stránkách klubu.

Příchody/odchody

Po podzimní části opouští kabinu TJB 
David Pomajbík a Pavel Čaňo ml. 
„David přerušuje fotbalovou činnost a 
Pavel jde do Strání. Jednali jsme 
s oběma hráči dlouho a jej ich 
rozhodnutí respektuji,“ komentuje 
m ís topředseda  k lubu  důvody 
odchodu obou hráčů.
Vedení TJB jedná o příchodu několika 
nových hráčů – v jednání jsou tři hráči 
ze Slovenska, jeden z Prakšic, 
z Nivnice a z Brna.

Zimní příprava

A-tým TJB zahájil zimní přípravu 
v sobotu 25. listopadu ve víceúčelové 
hale! I nadále bude mít každou sobotu 
fotbálky v 18-20h. Pokud budete mít 
zájem, můžete přijít a zahrát si. 
Od ledna si přidá na seznam spinning 
(každý pátek) a kruhový trénink 
(každou sobotu). 
Od února přejdou hráči na práci 
s balonem a A-tým se letos zúčastní i 
fotbalového turnaje Janáček Cup 
v Uherském Brodě.

I. Vánoční turnaj TJB

TJ Sokol Březová bude pořádat I. 
Vánoční turnaj TJB v halové kopané. 
Turnaj se uskuteční 27. prosince 2017 
od 8:00 hodin ve víceúčelové hale v 
Březové u Uh. Brodu! 
Halový turnaj je určen pro všechny 
příznivce fotbalu - registrované i 
neregistrované. 
Přihlášky a veškeré propozice turnaje 
jsou na webových stránkách klubu. 
Přihlášky bylo možné odevzdat do 11. 
prosince 2017. Občerstvení a pití 
zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé!

Silvestrovské utkání

Tradiční silvestrovské utkání mezi A-
týmem TJB a Starými pány TJB se 
uskuteční v pátek 29. prosince 2017 
od 13:00 hodin. TJB bude nabízet 
k prodeji zabíjačkové speciality. 
Všichni jste srdečně zváni!

Mládež TJB

Fotbalová mládež dělá radost nejen 
vedení TJB, ale především rodičům a 
všem fanouškům! Žáci po podzimní 
části přezimují na čtvrtém místě, s 
třetím Orlem Uherský Brod mají jen 
horší skóre. „Kluci na sobě pracují a 
mají snahu hrát fotbal. Z devíti 
zápasů vyhráli šest a tři prohráli, za 
což si zaslouží pochvalu. S výkony 
kluků jsem spokojen,“ komentuje 
výkony týmu v podzimní části trenér 
Horňák.

Přípravka je zatím excelentní! Po 
podzimní části jí patří zasloužené 
první místo, když neokusila hořkost 
porážky! Ze třinácti odehraných 
zápasů vyhráli dvanáct a jednou 
remizovali. Před druhými Šumicemi 
mají náskok již devíti bodů! „Je to 
práce všech hráčů, kteří se zasloužili 
na podzimní krasojízdě v této soutěži. 
Chci vytvořit tým = kolektiv, a to se 
zatím daří. Pokud budou kluci na sobě 
pracovat jako doposud, tak pevně 
věřím, že obdobně odehrajeme i jarní 
odve ty, “  z hodno t i l  p odz imn í 
vystoupení celého týmu trenér Přibyl.
Všechny výsledky a tabulky po 
podzimní části naleznete na webu TJ 
Březová.

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM 
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, 
FANYNKÁM, SPONZORŮM A 
PŘÍZNIVCŮM KLUBU PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2018

Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Mladí hasiči…

A opět tu máme konec roku a nastává 
čas hodnocení. V předchozích letech 
jsme se zaměřili na rozšíření řad SDH 
Březová. 

V letošním roce jsme se pokusili 
oslovit mladší generaci a sekali jsme 
se s „velkým“ zájmem. 
Hned ze začátku se přihlásilo 30 dětí, 
jenž projevily velký zájem stát se 
Mladým hasičem. Jak už to ale všude 
bývá, část dětí to vzdalo. 
Zůstalo nám 15 dětí „Mladých 
hasičů“, kterým bylo odměnou 
oficiální přihlášení do SDH Březová. 

Stát se mladým hasičem není 
jednoduchá věc. Tady nestačí přijít a 
říct chci být hasičem. Je to ten první 
krok. Náplní tréninků je nácvik 
požárního útoku, různých druhů 
štafet, znalost požární teorie, 
zdravověda, orientace v terénu 
pomocí buzoly aj. 

Tito mladí hasiči tuto práci vykonávají 
s velkým zájmem. Jejich práce je i 
součástí Hry plamen, které se aktivně 
účastní.  

V letošním roce se podílely po boku 
dospělých hasičů při organizaci 
Dětské olympiády, navštívily HZS 
Zlínského kraje v Uherském Brodě, 
Záchrannou službu v Uherském 
Brodě, kde byly 
i n f o rmován i  o 
jejich práci a byl 
j im předveden 
výjezd k zásahu. 

Byli jsme velmi 
překvapeni jejich 
velkou pozorností 
a zájmem získat 
další informace o 
této práci. 
Z í s k a n é 
i n f o r m a c e  s i 
o p a k u j í  t a k é 
formou hry. Při 
v ý š l a p u  k e 
ky se l c e  p l n i l y 
r ů z n é  ú k o l y 
týkaj íc í  se nejen zdravovědy, 
orientaci v přírodě, ale také jak se v ní 
chovat. 

Tyto úkoly plnily jako tým a jejich 
znalosti byly 100%. Odměnou jim 
bylo opékání špekáčků.

Také jsme pro ně získal i  dva 
sponzorské dary, za které jsme pro ně 
p o ř í d i l i  v y b a v e n í  p o t ř e b n é 
k tréninkům, za něž velmi děkujeme. 

To u t o  c e s t o u 
b y c h o m  r á d i 
oslovili a zároveň 
požáda l i  da l š í 
ochotné sponzory, 
k t e ř í  n á m 
p o m o h o u 
vychova t  t u t o 
mladou generaci. 

Rádi bychom se 
v  n á s l e du j í c ím 
r o c e  z a č a l i 
účastnit soutěží 
Mladých hasičů, 
kde předvedou 
svoje znalosti a 
věřím, že jejich 
velkou odměnu 

bude dobré umístění. 

Přeju těmto „Mladým hasičům“, aby 
jejich jiskřička, která v nich vzplála, 
nikdy neuhasla a oni jednou doplnili 
naše řady.  

To jim přeje jejich vedoucí 
Lukáš Jurásek. 
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Co se týče zásahové jednotky tak 
jsme doposud v letošním roce 
vyjížděli k 6 požárům – 4 výjezdy se 
v měsíci březnu týkali požárů při 
vypalování travních porostů ve Strání 
a na Vyškovci. 
Koncem září jsme vyjížděli k požáru 
lakovny v Santře na Strání  a 
v  l i s t o padu  k  p o žá r u  ko t e l ny 
rodinného domu na Březové. 

Tímto bychom chtěli apelovat na 
občany, aby dbaly opatrnosti při 
rozdělávání ohně ať už to v jarních 
měsících při vypalování travních 
porostů, tak při každé manipulaci 
s ohněm.  Nyní v době topné sezony, 
ale také při zapalování svíček na 
adventním věnci nebo pouštění 
ohňostojů při oslavách. 

Sebemenší neopatrnost mnohdy 
zapříčiní nenadálou situaci a dochází 
v lepším případě pouze ke škodám na 
majetku…  
V měsíci listopadu se někteří členové 
účastnili na školení požární prevence 
a požární ochrany, průběžně budeme 
vás občany informovat na co si dávat 
pozor a co dodržovat aby se 
předcházelo vzniku požárů. 

Tímto bychom vám chtěli popřát 
šťastné prožití svátků vánočních 
v teple domova a oslavy Nového roku 
ve zdraví a pohodě

SDH BŘEZOVÁ

SDH Březová

Aktivity sboru…

Druhá polovina tohoto roku byla opět 
nabitá aktivitami členů sboru.  
V červnu jsme naplánovali cvičení 
s námětem na požár školy a evakuaci 
žáků s následnou prohlídkou hasičské 
techniky, vozidla dopravní policie a 
ukázkou první pomoci od zkušených 
zdravotníků. 

Naše jednotka se účastnila ještě 
druhého cvičení, které organizovali 
hasiči ze Zemianského Podhradia 
s námětem na vyhledávání zraněné 
osoby v neznámé lesní lokalitě a 
následný přesun zraněného.  
V červnu a prosinci byly naši členové 
také  pozván i  ke  s lavnostn ím

předávání nových zásahových vozidel 
v Kunovicích a Nivnici. 
Ve Starém Hrozenkově se také 
v červnu konala CARPATHIADA, kde 
jsme pomáhal i  př i  kva l i f ikac i 
mistrovství republiky dřevorubeckých 
závodů TIMBERSPORTS v podání 
mistra Evropy Martina Komárka.  

Jakožto každoročně jsme nemohli 
chybět na srazu Březových, kde se 
účastnilo mužské i ženské družstvo.  
Během léta jsme také udělali 2 
brigády pro obec, kdy jsme byly 
chystat metry pro důchodce.  

A také  jsme v září prezentovali na 
slovácké jaternici  zabijačkové 
dobroty 
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Kopretina Březová, z.s.

Zima se opět přiblížila rychlými kroky 
a mnozí nacházíme k sobě cestu 
nejvíce v tomto období. Proto se chvíli 
zastavme a přemýšlejme, život je 
přece o hezkých chvílích a setkáních 
v celém roce, nejen o Vánocích.

Proto se s námi podělte o radostné 
chvíle, které jsme pro všechny 
připravili. 8. července nás čekalo 
náročné, ale velmi příjemné 15. 
výročí činnosti našeho sdružení – 
spolku. Na Březové, v hale u školy, 
jsme pořádali diskotéku v RETRO 
stylu. V nabídce kromě písní z 80. let 
byly také míchané nápoje uvedené 
doby a pochutiny v barech měly 
„dobové“ obaly. V průběhu tanečního 
maratonu bylo možno si odpočinout 
za halou při grilovaném mase či 
klobáse. 
Za velké nasazení všech pomocníků 
p ř i  p ř í p r a v á c h  s  v ý z d o b o u , 
diskotékového večera i úklidu po akci 
patří velké poděkování.  

10. září jsme byli opět pozváni na 
krojovou přehlídku při Slavnostech 
v ína v Uherském Hradišt i .  Př i 
perfektně připravených komentářích 
etnografek paní Tarcalové a Kondrové 
jsme představili nejen kroj, ale také 
předvedli ukázku vázání šátku 
vdaných žen. Tato akce Slováckého 
muzea prý měla velmi dobrý ohlas u 
široké veřejnosti, mimo jiné i proto, 
že není běžné vidět tolik různých 
úprav hlavy žen a dívek během tak 
krátké doby (asi 2 hodin).

22. října jsme se účastnili natáčení 
tanců a písní z různých regionů, které 
probíhalo v kulturním domě ve 
Vlčnově. Pečlivě připravení tanečníci i 
nervózní zpěváci za doprovodu naší 
CM Šimbolicea snad vše předvedli ke 
spokojenosti natáčecího týmu. 

28. října se událo velmi příjemné a 
pohodové vystoupení, které proběhlo 
v Muzeu Jana Amose Komenského

v Uherském Brodě při představení 
publikace „Řemeslo jak vyšité“, která 
se z původních plánovaných 40 stran 
rozrostla na 272 stran. Ta byla 
představena k výstavě stejného 
názvu, která potrvá do 28. ledna 
2018. Kniha i výstava se podrobně 
zabývají šitím a vyšíváním krojových 
součást í  na  Uherskobrodsku, 
moravskoslovenském pomezí a 
Moravských Kopanicích, mimo jiné je 
zde i velké zastoupení Březové. Proto 
přijměte srdečné pozvání na výstavu i 
možnost zakoupení publikace na 
pokladně nebo e-shopu muzea (dle 
domluvy mohu osobně předat).

Kéž nejen o Vánocích, ale po celé další 
roky, nacházíme cestu k sobě 
radostnými kroky…a snažme se v tuto 
vánoční chvíli poslouchat, jak andělé 
mávají křídly, ať vidíme štěstí kolem 
sebe a cítíme, jak sněhová vločka 
zebe. 

Veronika Provodovská, členka spolku
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Babulky

Opět se chýlí ke konci další rok, tu 
příjemnější teplou část máme za 
sebou a čeká nás jen zima s krátkými 
dny a dlouhými večery. 

O to vítanější budou naše posezení ve 
vyhřátém domečku, kde si můžeme 
připomínat zážitky uplynulých 
měsíců.  

A bylo jich dost. Jako třeba zájezd po 
jižní Moravě. Právě dnes byla stavba 
archeoparku v Pavlově, kterou jsme 
také navštívili, vyhodnocena jako 
nejzdařilejší architektonické dílo z 
celkem 250 přihlášených staveb.

V září jsme se zúčastnili už tradičních 
akcí. Na začátku proběhla oblíbená 
soutěž Slovácká jaternica, vyhlášená 
po celém okolí. Zabijačkové speciality 
byly všechny výborné a lidé si tento 
den užili. Ani sladkého není nikdy 
dost, a nepodařilo se nám uspokojit 
všechny zájemce o magaše a 
zákusky. Když nám zdraví dovolí, 
přidáme na přípravy této akce v 
budoucnu ještě jeden den navíc.

Na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti jsme vařili trhané šišky s 
mákem, ořechy a tvarohem. 

Šly na dračku, mladé maminky si 
žádaly recept. Byl to náročný den, ale 
stál za to. Babulkám dík za ochotu a 
výdrž.

V říjnu jsme uspořádali družební 
setkání s bošáckými seniory. Kromě 
občerstvení, prohlédli si naši školu a 
sportovní halu. Velký dík si zaslouží 
pan ředitel Zimčík, který naši 
návštěvu provedl těmito prostorami a 
udělal výklad o historii i současném 
fungování školy. 

Děkuji i pracovnicím ve školní kuchyni 
za výpomoc. Pochválit musím pana 
školníka za vstřícnost při organizování 
této akce. 
V neposlední řadě děkujeme i panu 
starostovi za převoz proviantu a 
vstřícnost.

Když mám tu příležitost, přeju i za 
Babulky všem spoluobčanům krásné 
vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v 
novém roce.

AB
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Školy Březová

Červivá jabl íčka – báječná 
mňamka - MŠ – mladší děti – 
Barbora Jurásková

Na podzim dozrávají báječná šťavnatá 
jablíčka, ale všude kolem nás je 
spousta bacilů. Abychom bacilům 
odolali, potřebujeme hodně vitaminů, 
a ty nám dodávají právě jablíčka, ze 
kterých jsme si připravili báječnou 
mňamku. Nejdříve jsme si vyrobili 
tácky s  podz imním mot ivem, 
a b y c h o m  s i  m o h l i  m ň a m k u 
servírovat.
Jablíčka jsme pořádně omyli, vykrojili 
jadřinec, nakrájeli na měsíčky – tedy 
za pomocí p. učitelky, a poté na každý 
kousek jablíčka dali pořádnou čepici 
tvarohu s našlehanou smetanou s 
trochou cukru a do ní zapíchnuli 
sladkokyselé bonbonkové červíčky. 
Mňamka se nám povedla a všem moc 
chutnalo.

Lidské tělo a jeho zdraví - MŠ – 
p ř e d š k o l á c i  –  M a g d a l e n a 
Křeháčková

S předškoláky jsme poznávali lidské 
tělo. Pozorovali jsme model lidské 
kostry a pojmenovávali části těla, co 
vidíme, i to, co nevidíme. Hmatali 
jsme kosti na vlastním těle, zkoušeli 
chodit bez kloubů a seznamovali se 
s novými názvy jako pánev, hrudní 
koš, lopatka… Vyzkoušeli jsme si, jak 
pracují svaly. Nakonec jsme vystřihli 
kostru člověka a vytvořili kostru ruky 
z vatových tyčinek.

Pak jsme hledali odpovědi na otázky, 
co našemu zdraví prospívá. Vysvětlili 
si význam osobní hygieny a vytvořili 
bacily. Natřeli jsme provázek vodovou 
barvou, vložili jej mezi dva papíry a 
zatáhli za provázek. 

Bacil byl na světě. I koláž ze zdravých 
a nezdravých potravin se nám 
povedla. Pak jsme si vysvětlili, proč 
říkáme: „Veselá mysl, půl zdraví“. A 
tak vznikl obrázek s usměvavou tváří 
kamaráda, kterému jsme pro radost 
poskládali papírovou čepici.

Matematika u prvňáčků – Mgr. Jiří Miškar
V matematice se snažíme zapojovat všechny smysly. Proto počítáme na krokovacím pásu, jezdíme autobusem, stavíme 
z kostek, používáme geodesky, které jsme si sami vyrobili, nebo hrajeme matematického krále.
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Beseda se spisovatelkou Zuzanou 
Pospíšilovou – Mgr. Pavlína 
Majerová + páťáci

Zuzana Pospíš i lová „ je  česká 
spisovatelka, která po absolvování 
gymnázia vystudovala na Filozofické 
fakultě v Brně obor psychologii. 
Pracovala jako klinická psycholožka v 
Dětském rehabilitačním stacionáři v 
Ostravě, kde pracovala s dětmi s 
pohybovým postižením. Pohádky a 
říkanky zpočátku vymýšlela pro své 
dvě dcery. První pohádky byly 
otištěny v časopise Sluníčko, a 
následně začaly vycházet první knížky 
pohádek. Některé příběhy vyšly také 
v Čítance pro žáky druhých tříd 
základních škol. Zuzana Pospíšilová 
zatím napsala přes 80 knih s 
pohádkami, příběhy a veršíky. Její 
knihy jsou doplněné bohatými 
ilustracemi“ – to jsou jen suchá fakta, 
ale jaká doopravdy je? Jaké jsou její 
knihy, o kterých vyprávěla? Mohly by 
se nám líbit? 

Na to odpověděli naši žáci:

Beseda se mi opravdu líbila. Nejenom 
že jsme se naučili něco navíc, ale také 
jsme si něco zopakovali. Nejvíce by 
mě asi zaujala kniha s názvem 
DeTeKTiVové, ale také bych si chtěl 
přečíst alespoň půlku z každé její 
knihy. 
Zjistil jsem, že píše knihy pro děti a

jejich rodiče už více než deset let.
Nepíše jen knihy, ale tvoří také 
osmisměrky, hádanky a pohádky. 
Paní Zuzana Pospíšilová nám darovala 
nějaké knihy do knihovny – Uf, oni 
přistáli a Prázdniny v talíři.

Miloš Čačík 

Tahle beseda se mi líbila a ptáte se 
proč? No protože na nás byla paní 
hodná a líbilo se mi, že byla ochotná a 
darovala nám dvě knihy do knihovny. 
Jsem také rád, že se jí líbila naše 
škola. Naštvalo mě, že to bylo tak 
krátké, protože to bylo moc super! 
Už vím, co napsala a moc by se mi 
líbilo, kdybych dostal nějakou knihu 
pod stromeček. 
Líbí se mi bajky a to, jak jsou 
propracované. No a o koho se jedná? 
O spisovatelku Zuzanu Pospíšilovou. 
Píše bajky, detektivní příběhy, knížky 
pro děti, hádanky a vše na co si jen 
vzpomenete. Zaujaly mě dvě knížky – 
Uf, oni přistáli a Prázdniny v talíři. 
Zuzana Pospíšilová se dostala mezi 
desítku autorů, jejichž knihy se v 
českých knihovnách nejvíce půjčují. 
Tomuhle dni bych dal deset bodů z 
deseti!

Petr Přibyl

Dnes k nám na besedu přišla paní 
spisovatelka Zuzana Pospíšilová. 
Představila nám pár svých knížek: Psí 
pohádky, Hasičské pohádky,

DeTeKTiVové, Uf, oni přistáli a další. 
Potom nám dala pár hádanek. Beseda 
se mi líbila. Zaujala mě kniha Podivná 
hra.

Jakub Beňo

Na besedě s paní spisovatelkou mě 
zaujala knížka DeTeKTivové, Uf, oni 
přistáli a kniha Podivná hra. Detektivů 
je už pět dílů a chystá se šestý. Paní 
spisovatelka nám představila své 
knížky a potom nám dávala hádanky. 
Škoda, že beseda trvala jen 45 minut. 
Ještě se mi líbila knížka Kameny. 
Kniha je o dětech, které stanovaly na 
samotě. Začala bouřka a maminka je 
vzala dovnitř. Děti viděly z nebe 
spadnout kámen. Ráno se tam všichni 
šli podívat a našli velký, lehký a 
průhledný kámen. Kámen sebrali a 
zabalili ho do zeleného trika. Děti 
zajímalo, jestli umí kámen plavat, 
daly ho do vody a začalo pršet. Když 
kámen sušily fénem, začal foukat vítr. 
Beseda se mi moc líbila.

Dominik Ondřejka

Dne 10. listopadu přijela do školy 
spisovatelka Zuzana Pospíšilová. 
Dělali jsme s ní různé aktivity. 
Například hádanky z vlastivědy, 
angličtiny a četla nám ze svých knih. 
Líbilo se mi hádat hádanky. Škoda 
jen, že to nebylo delší.

Ondřej Horňák

Beseda se mi moc líbila. Paní 
spisovatelka Zuzana Pospíšilová má 
moc pěkné knížky a moc pěkně čte. 
Píše knížky pro děti. Nejraději bych si 
přečetla tu o ufonech. Představila 
nám spoustu knih, ale bohužel se jí do 
kufru nevešly všechny. Znám od ní 
knížky Detektivové, protože můj 
bývalý spolužák je moc rád četl. 
Dnešní den se mi moc líbil.

Ema Zámečníková

V pátek jsme byli na besedě se 
Zuzanou Pospíšilovou. Moc ráda bych 
si od ní přečetla nějakou knížku. Bylo 
to skvělé, přivezla s sebou spoustu 
knih, o každé knížce nám paní 
spisovatelka něco řekla. Nejvíce se mi 
líbila kniha o ufonech, tu bych si moc 
přála. Bylo vidět, že paní spisovatelce 
na besedě velmi záleželo. Nakonec 
nám do knihovny darovala dvě knihy. 
Ve škole jsme si od ní už něco četli. 
Bylo to super.

Johanka Ivančáková

Školy Březová
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Podzim střídá zimu – druháci – 
Mgr. Tereza Homolová

Ačkoliv máme ještě stále podzim, 
zima už nám pomalu klepe na vrátka. 
A právě to, jak podzim pomalu 
ustupuje zimě, jsme se snažili s 
druháky znázornit v pracovních 
činnostech. Potřebovali jsme barevné 
papíry, bílou čtvrtku, černý fix, tekuté 
lepidlo a nůžky. Jako podklad nám 
sloužil barevný tvrdý papír, na který 
jsme nalepili nastříhané stromky. 
Zbývá dokreslit větve černým fixem a 
máme téměř hotovo. 
Z bílé čtvrtky jsme vystřihli vnitřní 
část a okraj, který znázorňoval zavátý 
sníh, se nalepil na barevný papír se 
stromky. Lepidlem se udělalo pár 
sněhových vloček a dílo je na světě. 
Pro ty, co nebydlí na Březové – přesně 
takto to vypadalo jeden den tady u 
nás. Sníh pokryl celou podzimní 
přírodu a okolí. Bohužel to nevydrželo 
dlouho, ale pořádná zima už k nám 
brzy jistě zavítá.

Čtvrťáci vyšívají – Mgr. Kristýna 
Miklánková

Navléct jehlu a udělat uzel na niti už 
jsme se naučili ve třetím ročníku. Ale 
co teď s navlečenou nití nebo 
bavlnkou v  jehle? Co se naučit pár 
základních stehů a něco si vyrobit a 
vyšít? Pět vyučovacích hodin nám 
trvalo, než bylo dílo dokončeno. 
Seznámili a pokusili jsme se vyšívat 
předním, zadním a řetízkovým 
stehem. Na olemování okrajů jsme se 
museli naučit také steh smyčkový.
Velkou pochvalu bych chtěla dát všem 
dětem, protože jejich odhodlání a 
trpělivost muselo být opravdu veliké. 
Ukázky naší činnosti a konečný 
výsledek přikládáme na fotografiích.

Design interiéru – MgA. Andrej 
Ševčík

Ve výtvarné výchově jsme se vcítili do 
role interiérového designéra a naučili 
se, jak navrhnout funkční a vkusný 
interiér. 
Zadání měli všichni stejné, a sice 
pokojík o obdélníkovém půdorysu 
s neomezeným rozpočtem a fantazií. 
Nejdříve vše začalo ve skicáři. 

Poté žáci svou myšlenku rozvinuli 
v počítačové vizualizaci, kterou se 
naučili vytvořit stylem fotomontáže. 
Pak už každému bylo jasné, jak bude 
jeho interiér vypadat. Pustili jsme se 
tedy do samotného modelu. Na 
základ nám posloužila krabice od bot. 
Jako další materiály jsme pak měli 
k dispozici různé látky, špejle, 
barevné papíry a další. Pokojíky 
chystáme také vystavit ve školní 
galerii.

Nejdříve si uřízly a opracovaly 
překližku coby podklad pod svatou 
rodinu. 
Ze skořápek a dalších přírodnin 
vytvořily postavičky Marie, Josefa a 
Ježíška. 
Na závěr bylo třeba trochu trpělivosti 
a betlém byl hotový.

Betlém – kroužek Zahrada – Mgr. 
Marie Ševčíková

Kousek překližky, kukuřičné šustí, 
skořápky vlašských ořechů, větvičky 
z olše, dřevěné korálky a šikovné ruce 
stačily k tomu, aby si děti vyrobily 
jednoduché betlémy.

Školy Březová
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Velkomoravské hradiště – Mgr. 
Vojtěch Král

Před časem se mě postupně dotázalo 
několik žáků čtvrté třídy, jestli by bylo 
možné udělat do vlastivědy nějaký 
projekt. Ptal jsem se, co si pod tím 
mám představit, a bylo vidět, že sami 
ještě pořádně nemají představu, jak 
by měl projekt vypadat. Ani netuším, 
jak se k této myšlence vůbec dostali. 
Nicméně netrvalo dlouho a Erik 
Kostelan s Adamem Kubišem přišli s 
nápadem, že udělají ze dřeva 
slovanskou vesnici.

Jelikož jsem si dovedl představit, jak 
náročné by něco takového bylo, moc 
šancí jsem jim nedával. O to větší bylo 
mé překvapení, když mi včera při 
příchodu do hodiny kluci představili 
velmi pěkně zpracovaný model 
velkomoravského hradiště, kterému 
nechybělo opevnění, vstupní brána, 
ani dekorace v podobě kamínků a 
zeleně. Tímto bych chtěl chlapcům 
ješ tě  jednou vy jádř i t  ve lkou 
pochvalu!

Přírodovědný klokan – Mgr. Alena 
Urbancová

Žáci osmého a devátého ročníku 
namáhali své mozky při psaní 
Přírodovědného klokana.
Řešili otázky z matematiky, fyziky,

Nejlepšími řešiteli byli žáci osmého 
ročníku – Anička Lamplotová, Martin 
Strieženec a Bětka Urbancová.
Kromě diplomů dostali vítězové i 
malou sladkost.
Největší radost udělá učiteli to, když 
mu žáci řeknou, že je soutěž bavila.

chemie, b io logie,  zeměpisu a 
všeobecných znalostí.
Soutěž pořádá Přírodovědecká 
faku l ta  Un ive rz i ty  Pa lackého 
v Olomouci a jejím cílem je vzbudit 
z á j e m  ž á k ů  o  t e c h n i c k é  a 
přírodovědné obory.

Školy Březová
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Volba prezidenta České Republiky

Informace o způsobu hlasování 
při  volbě prezidenta České 
repub l iky  na  území  České 
republiky (2018), která se koná 
ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
a případné druhé kolo ve dnech 
26. a 27. ledna 2018

Volbu prezidenta České republiky 
vyhlásil předseda Senátu Parlamentu 
České republiky svým rozhodnutím 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 
275/2017 Sb., v částce 96, která byla 
rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se 
koná ve dvou dnech, na území České 
republiky v pátek 12. ledna 2018 od 
14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 
13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Případné druhé kolo 
volby prezidenta České republiky se 
koná rovněž ve dvou dnech, na území 
České republiky v pátek 26. ledna 
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České 
republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby 
může volit i státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
druhého kola volby, tj. 27. ledna 
2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního 
občanství

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České 
republ iky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování umožněno. 
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů. Voličský průkaz opravňuje k 
hlasování v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky,

popřípadě zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo 
zvláštního seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku, tj. obálku opatřenou 
úředním razítkem přís lušného 
obecního nebo městského úřadu, 
úřadu městyse, magistrátu, úřadu 
městského obvodu nebo městské 
části.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně 
pro každého zaregistrovaného 
kandidáta. Na každém hlasovacím 
lístku je uvedeno číslo určené losem. 
U  k a ž d é h o 
k a n d i d á t a  j e , 
m i m o  j i n é , 
u v e d e n a 
p ř í s l u š n o s t  k 
určité politické 
s t r a n ě  n e b o 
politickému hnutí 
nebo údaj, že je bez politické 
příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda 
jde o kandidáta navrženého poslanci 
nebo senátory anebo navrhujícím 
občanem.

Hlasovací l ístky jsou opatřeny 
otiskem úředního razítka Ministerstva 
vnitra.

Hlasovací lístky pro první kolo volby 
jsou starostou obce distribuovány 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, 
že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k 
dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích 
lístků. Volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, může obdržet hlasovací lístky 
na požádání ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky. V 
případě, že se volič neodebere do 
toho to  p ros to ru ,  nebude  mu 
hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr 
hlasovacího lístku volič vloží do úřední 
obálky jeden h lasovac í  l í s tek 
kandidáta, pro něhož se rozhodl 
hlasovat. Tento hlasovací lístek se 
nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. Poškození 
nebo přeložení hlasovacího lístku 
anebo provedení různých oprav na 
hlasovacím lístku nemá vliv na jeho 
platnost, pokud jsou z něho patrny 
potřebné údaje. O neplatný způsob 
hlasování jde, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

P o  o p u š t ě n í 
p r o s t o r u 
u r č e n é h o  p r o 
v l o ž e n í 
hlasovacího lístku 
do úřední obálky 
vloží volič tuto 

úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

Každý  vo l i č  h l a su j e  o sobně , 
zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám vybrat hlasovací 
lístek pro zdravotní postižení nebo z 
jiných důvodů, nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném 
pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a voličem vybraný hlasovací 
lístek za něho vložit do úřední obálky 
a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.

Hlasování do přenosné volební 
schránky

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních nebo rodinných, 
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V 
takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s 
přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
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Druhé kolo volby prezidenta 
České republiky

V případě, že žádný z kandidátů 
nezíská počet hlasů potřebný ke 
zvolení, tj. nezíská nadpoloviční 
většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se 
voleb zúčastnili a odevzdali platný 
hlas, koná se druhé kolo volby 
prezidenta za 14 dnů po začátku 
prvního kola volby prezidenta České 
republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta 
České republiky se koná ve dvou 
dnech, na území České republiky v 
pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 
kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole 
nejvíce odevzdaných platných hlasů 
oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo 
více kandidátů se stejným počtem 
odevzdaných  p l a tných  h l a sů 
oprávněných voličů, postupují do 
druhého kola všichni tito kandidáti 
pouze z prvního místa. Pokud dojde 
ke shodě v počtu odevzdaných 
platných hlasů oprávněných voličů u 
kandidátů, kteří se umístili na druhém 
místě, postupují do druhého kola 
volby prezidenta kandidát z prvního 
místa a všichni kandidáti z druhého 
místa.

Pokud kandidát, který postoupil do 
druhého kola volby prezidenta, 
přestane být volitelný za prezidenta 
republiky před druhým kolem volby 
prezidenta anebo se práva kandidovat 
vzdá, postupuje do druhého kola 
volby prezidenta kandidát, který v 
prvním kole volby prezidenta získal 
další nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů. Při rovnosti 
odevzdaných  p l a tných  h l a sů 
oprávněných voličů postupují všichni 
takoví kandidáti. Druhé kolo volby 
prezidenta se koná i tehdy, účastní-li 
se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten 
kandidát, který získal ve druhém kole 
volby nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů.

Volba prezidenta České Republiky

Hlasovací lístky pro druhé kolo 
volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů 
postupujících do druhého kola ve 
dnech volby prezidenta České 
republiky ve volební místnosti.

Žádost lze podat

• osobně; o vydání voličského 
průkazu touto formou lze požádat až 
do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 
do 16.00 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 
dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 
2018 příslušnému obecnímu úřadu. 
Pro písemné podání žádosti o vydání 
voličského průkazu není žádný 
předepsaný formulář. 

Podání může být učiněno v těchto 
formách:
 a) v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče; ověřený 
podpis žadatele zákon vyžaduje 
proto, aby byl volič, který o vydání 
voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu.
b) v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz pro druhé kolo 
volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o voličský průkaz na některé 
kolo volby, obecní úřad, popř. 
zastupitelský úřad mu vydá voličský 
průkaz pro obě kola volby (jeden pro 
první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za 
stejných podmínek požádat také v 
době mezi prvním a druhým kolem 
v o l b y.  O b e c n í  ú ř a d ,  p o p ř . 
zastupitelský úřad v této době může 
vydávat voličský průkaz nejpozději do 
2 dnů před prvním dnem hlasování ve 
druhém kole volby, tj. do 24. ledna 
2018 do 16.00 hodin.

Možnost hlasovat na voličský 
průkaz při volbě prezidenta České 
republiky v roce 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době 
volby prezidenta České republiky 
konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
(případné druhé kolo ve dnech 26. a 
27. ledna 2018) ve volebním okrsku v 
místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů, na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky 
nebo v  jakémko l iv  zv láš tn ím 
volebním okrsku v zahraničí, tj. na 
z a s t u p i t e l s k é m  ú ř a d ě  n e b o 
konzulárním úřadě České republiky, s 
vý j imkou konzu lárn ího úřadu 
vedeného honorárním konzulárním 
úředníkem (blíže viz Možnost volit při 
volbě prezidenta České republiky v 
roce 2018 v zahraničí).

Zákon o volbě prezidenta republiky 
upravuje v § 33 způsob a podmínky, 
za nichž lze ode dne vyhlášení volby 
požádat obecní úřad příslušný podle 
místa trvalého pobytu voliče o vydání 
voličského průkazu.
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