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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
Na úvod bych vám všem chtěl velmi
poděkovat za vaši podporu v
říjnových komunálních volbách.

Z důvodu rozsáhlé eroze půdy byla
oprava tohoto vodního toku opravou
nezbytnou.

Tyto volby započaly nové volební
období spolu s novým složením
zastupitelstva naší obce, a tak bych
rád poděkoval všem zastupitelům
minulého volebního období za jejich
práci, pomoc a podporu. Současně
bych také rád popřál zastupitelům
nově zvoleným, nejen hodně elánu a
trpělivosti, ale také pevných nervů,
neboť to vše bude při jejich práci,
coby nových členů zastupitelstva
obce, potřeba.

Další činností, kterou bych rád zmínil,
je také dokončení nástavby ZŠ
Březová, která byla za účasti vás
občanů a hostů slavnostně otevřena.

Předvolební období, ani nově
započaté volební období neukončilo
naši snahu o rozvoj a zlepšení života v
obci.
Kromě činností již realizovaných,
které jsem krátkým výčtem zmínil v
minulém čísle zpravodaje, byla
důležitá realizace opravy vodního
toku u tzv. Zevety.

Věřím, že rozšíření naší školy přispěje
nejen k rozvoji a spokojenosti našich
dětí a žáků, ale také ke spokojenosti
jejich rodičů, učitelů a vás občanů,
neboť se tak opět zlepší kvalita a
úroveň poskytovaného vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že se pomalu ale
jistě blíží čas vánoční, chtěl bych vás
informovat o několika událostech,
které v tomto čase proběhnou.
Dne 5.12. 2018 proběhl již tradiční
Mikulášský večírek ve sportovní hale
společně s následným slavnostním
rozsvícením vánočního stromu u
obecního úřadu.

V neděli 16.12. 2018 vás srdečně zve
FS Dúbrava, Babulky, školní sbor a DH
Březovjané na Předvánoční
koledování, které proběhne ve 14:00
hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje na
Březové.
V sobotu 22.12.2018 v 16:00 hod. se
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
uskuteční Vánoční koncert
Mistřiňanky.
Dále dne 31.12.2018 proběhne
setkání na rozhledně na Velkém
L o p e n í k u a o p ů l n o c i t ra d i č n í
silvestrovská vatra na „Domečku“.
Všichni jste srdečně zváni.
Na závěr Vám všem přeji příjemné a
klidné prožití svátků vánočních a do
roku 2019 přeji jen to nejlepší.
Josef Trecha
starosta obce

ZPRAVODAJ

Obec Březová

Babulky
Skončilo dlouhé léto, pěkný podzim a
už napadl i první sníh. Blíží se vánoční
čas, ale můžeme vzpomínat na
uplynulé měsíce. V září jsme se už
tradičně zařadily do průvodu na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
A letos výjimečně jsme nevařily,
podávala se tlačenka ze Slovácké
jaternice. Návštěvníkům velmi
chutnala, a ještě jsme vydělaly
nějakou korunu na další kulturní akce.
Abychom neseděly jen na domečku,
domluvily jsme si na Strání bowling.
Ženy si vyzkoušely tuto disciplínu a
musím říct, že většina se to rychle
naučila. Radost z poražených kuželek
byla občas i hlučná. Celkem jsme
omládly a odměnou nám byla dobrá
večeře a milé posezení. Na tomto
místě patří velký dík starostovi za
výpomoc s přepravou osob na Strání.
Další velká, a dá se říct vydařená akce,
bylo družební setkání se seniory z
Bošáce a přilehlých obcí. Předcházely
velké přípravy pohoštění, každá
babulka něco dobrého přinesla.
Mařenka Šimková upekla výborná
kuřecí stehna a Věrka Ševčíková
chutné masové rolády. Hosté také
přispěli dobrotami a lahvinkou,
posezení bylo přátelské, veselé a zněly
starodávné písně z tohoto kraje.
Rozloučili jsme se před večerem.
Společně jsme se zúčastnily
slavnostního přestřižení pásky a
prohlídky učeben nové nástavby
základní školy. Až na malé zdržení
hejtmana zlínského kraje, bylo
všechno dobře zorganizováno, včetně
závěrečného pohoštění. Prostory
krásné, vybavení moderní, třídy
útulné. Při psaní příspěvků do
zpravodaje se snažím být stručná a
věcná, ale tady mi dovolte trochu
osobních postřehů. Už při vystoupání
schodů mě dostala „ do kolen“
nástěnná malba Jana Ámose
Komenského. Výborný nápad a ještě
krásnější provedení. Myslím, že nám
ho mohou závidět i občané města
královského. Učitelům přeju radost a
uspokojení z jejich záslužné práce.
Dětem přeju, aby duch Jana Ámose
ochraňoval jejich životy, zdravý růst a
bděl nad vzděláváním. Aby se naučily
rozeznávat dobro od zla, to se mi zdá v
tomto světě čím dál těžší.
Blíží se konec roku, všem
spoluobčanům přeju i za Babulky
krásné, spokojené vánoční svátky,
hodně zdraví a pohody v
nadcházejícím roce.
AB
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Farní úřad
SLOVO ARCIBISKUPA JANA
Papež František vyhlásil Mimořádný
misijní měsíc na říjen 2019 a žádá,
aby se do celoroční přípravy zapojily
všechny struktury církve.

Hlásání evangelia si máme vzít k srdci
tak, abychom rostli v misijní a
evangelizační horlivosti, aby rostla
l á s k a c í r k ve k m i s i í m , j e j i c h ž
podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho
lid.

Jak udržuje farnost kontakt s těmi,
kdo přijali svátost manželství, nebo
křtili děti?

To je hlavní téma celého pastoračního
roku.

Co dělá farnost proto, aby získala
další děti pro výuku náboženství?

Nejde o úkoly navíc, ale o akcent
všech programů, které nechávám na
vaší vynalézavosti. Inspirovat mohou
konference o evangelizaci, Papežská
misijní díla, či kniha, kterou dostali
kněží letos k Zelenému čtvrtku.

Co nabízí farnost svému okolí?

Navíc prosím jen o zakládání a
podporu Misijních klubek pro děti.

Příští vizitace budou rozšířeny o
otázky:

Jak spolupracuje s vedením obce či
jinými organizacemi?
Nezapomeňme, že duší misijní
činnosti je modlitba, která zapaluje a
živí oheň lásky.
S vděčností za spolupráci na Božím díle
ze srdce žehná arcibiskup Jan

POZVÁNKY
Farnost Březová vás zve
• na adventní koncert Dúbravy do
kostela v sobotu 15. prosince v
16,00 hodin
• na předvánoční koncert
Mistříňanky v sobotu 22. prosince
• na vánoční koncert chrámového
sboru Dvořák z Uherského Brodu v
sobotu 12. ledna v 17,00 hodin
• na Farní ples v sobotu 23. února
do haly od 20 hodin.
Také se chystá Obnova misií od 4.
do 7. dubna.
Všichni jste srdečně zváni!
P. Pavel Vágner, farář

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Štědrý den („půlnoční“ 24. 12.)

24:00 (Betlémské světlo v kostele a na faře)

Slavnost Narození Páně

9:30

Svátek sv. Štěpána

7:30 a 9:30 (chlapci)

31. prosince na závěr roku

16:00 + děkovná adorace

Slavnost Matky Boží PM (Nový rok)

9:30 (dívky)
Každý je zván a vítán!
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Farní úřad
SLOVO KNĚZE
SVÁTKY KLIDU?
Taky si vzpomínáte na dobu, kdy jsme
jako studenti psali v období Vánoc na
tabuli: "Vánoce jsou svátky klidu,
nezkoušejte naši třídu!"
Nevím jak vám, ale mně ta poslední
doba i s nadcházejícím adventním
časem za dveřmi moc klidná
nepřipadá.
Naše česká společnost je rozdělená
tak, jak snad nikdy předtím. nevíte
komu, či čemu máte nebo můžete
věřit.
Vzájemná důvěra je na bodu mrazu. S
lucernou v ruce za bílého dne hledáte
více než dva lidi, kteří by byli schopni
na něčem se dohodnout.
Ve světě přibývá živelných pohrom a
katastrof, i sekulární odborníci
začínají mluvit o z káze, která čeká
naši planetu během několika desítek
let.
Kromě mnoha válečných konfliktů po
celém světě sílí i války obchodní.
Základní stavební buňka společnosti rodina v původním složení, tedy otec,
matka, děti se rozpadá.
Páry stejného pohlaví mají zelenou.
Internet, sociální sítě, které měly
sloužit dobrým věcem, jsou
zneužívány čím dál tím více a vedou k
mnoha tragédiím.
Kybernetická kriminalita je na
nebývalém vzestupu. V minulém roce
přibylo i u nás sebevražd.

Mám pokračovat? Je za těchto
okolností vůbec možné mluvit o
svátcích klidu a pokoje? Můžeme
takto přivítat knížete míru a pokoje,
Ježíše Krista, v našich domovech?
Stačí k tomu, abychom se dobře
najedli, napili, rozdali si dárky a
pobavili se? Když se pak někde v
souvislosti s Vánocemi poví, že
bychom měli také "ctít a rozvíjet
křesťanské hodnoty", většina lidí dnes
neví, o čem že je to řeč.

I o letošních Vánocích se tak čeká na
pastýře (prosté lidi) i mudrce (lidi
vzdělané), kteří budou slyšet a vidět.
Slyšet nově tu nejdůležitější zprávu v
historii naší planety, která zazněla již
před dvěma tisíci lety: "Sláva na
výsostech Bohu, a na zemi pokoj mezi
lidmi."
Vidět hvězdu, která je dovede až k cíli.
I letošní vánoce čekají na ty, kteří se o
Vánocích rozhodnou stejně jako
pastýři: "Pojďme až do Betléma!"
Nejen ke štědrovečernímu stolu,
nejen ke stromečku, nejen k televizi s
vánočním programem, ale až... až...
až... do Betléma.
Setkat se tam s Ježíšem, který přišel
od Otce proto, abychom měli život, a
to život v hojnosti.
Jak na to? V některých rodinách bývá
d o b r ý m z v y ke m p r o s t ř í t i p r o
"neviditelného" hosta štědrovečerní
večeři. Vzít bibli do rukou a společně
č í s t v á n o č n í o d d í l z L u k á š ova
evangelia. Připojit modlitbu.
A v plnosti lásky k Bohu, bližnímu i
jednoho k druhému připojit slova
vděčnosti za tento nevýslovný dar...
A tak milí přátelé, pojďme letos o
Vánocích až do Betléma! Sejděme se
u jeslí! Určitě budeme zase šťastnější!
P. Pavel Vágner, farář
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Do Prahy na Kosa
Turnaj mládeže „Strašnický kos“ má
dlouholetou tradici.
Letos se ho na pozvání předsedy
České federace dámy poprvé účastnili
i reprezentanti škol Březová. Naše
ambice nebyly nijak vysoké či
přehnané.
Vždyť kroužek dámy funguje od října.
Byli jsme tedy začátečníky a více než
body jsme jeli do Prahy sbírat
zkušenosti.
Ale vlastně – dopadlo to dobře: bodů
nasbírali naši žáci více než symbolické
množství a kromě sladkůstek vyhráli i
dvě autíčka. Kdo nás reprezentoval?
Dvě druhačky a dvě čtvrťačky doplnila
dvojice páťáků a také naše IV žačka z
prvního ročníku Lycea.
Koho zajímají oficiální výsledky, nechť
se podívá na
http://www.damweb.cz/2018/strasni
cky_kos_2018_vysledky.pdf
Za turnajem jsme se vypravili na
předlouhou cestu vlakem, ale nejen
za ním.
To víte, když už je člověk jednou v
Praze, neodolá.
A tak si naši žáci užili i procházku
kolem Orloje, Klementina, přes Karlův
most a Malou Stranu i po Hradě.
Projeli se metrem, jezdicími schody i
tramvají.
Ochutnali zcela nezdravá jídla z
pizzerie i nadnárodního KFC.
V obchodě si koupili špiónskou
sestavu i sliz v krabičce.
Ovšem: taky si užili na dětském hřišti
a večer při hraní stínového divadla v
Domě dětí, v němž jsme byli vskutku
královsky ubytováni. O výrobě
popcornu v mikrovlnce v tamější
kuchyňce ovšem teď pomlčíme.
Však nic nebude zapomenuto:
děvčata si psala o tom všem cestovní
deníky. Zlatým hřebem pak byla
kromě sobotní večerní procházky
návštěva Planetária, kde jsme byli na
výstavě i na projekci. A mimochodem
– věřte nebo ne – odvážlivci se tam
projeli po Marsu i po Měsíci …
Že to dobře dopadlo, patří
poděkování. Všem. Vedení školy za
vstřícnost, rodičům žáků-cestovatelů
za důvěru (a odvahu!), žákům
samotným pak za reprezentaci.
Ing. Petr Zvardoň
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Potom následoval vtipný projev
s t a r o s t y B ř e z o v é p a n a Tr e c h y
následovaný ještě vtipnějším
projevem hejtmana Zlínského kraje
Jiřího Čunka. Na závěr řekl pár slov o
průběhu celé stavby hlavní projektant
pan Pulec, který také poděkoval
všem, kteří se na stavbě podíleli.

Jak se na konci světa otevíralo
druhé patro
Rok 2018. Listopad. Šestnáctý den.
Deset hodin. Školy Březová. Konec
světa.
Před školou se tísní velký dav lidí. V
některých tvářích můžeme číst lehké
napětí, v jiných veselost a radost, ale
nejpatrnějším pocitem všech
přítomných je bezesporu velké
očekávání.
Konečně!
Tak jsme se všichni dočkali. Když se v
roce 2015 otevírala s velkou slávou
nová březovská hala, málokdo by si

vsadil na to, že za tři roky se bude
tento doslova husarský kousek
opakovat.
To, co někteří považovali za téměř
nemožné, se dnes dopoledne stalo
skutečností. Vize pana ředitele Škol
na konci světa se naplnila a my
všichni, celá Březová, jsme otevřeli
zbrusu nový druhý stupeň základní
školy.
Slavnostního otevření se zúčastnili i
významní hosté, kteří pronesli úvodní
projev. Mohli jsme tak slyšet krátký a
stručný proslov našeho pana ředitele
zakončený jeho typickou větou:
„Dokázali jsme, že dokážeme“.

A pak už jen všichni s napětím čekali,
až se přestřihne ta páska. Stříhalo se
společně. A najednou lup. A bylo to.
Můžeme na nový druhý stupeň. Šli
všichni. Významní hosté,
zaměstnanci školy a obce, učitelé,
žáci, babičky a dědečkové, rodiče.
Potom pan farář celé stavbě požehnal
a začala prohlídka, při které všichni
korzovali, uznale pokyvovali hlavami
a chválili. A že bylo co chválit. Nové
třídy s moderním vybavením, z oken
nádherný výhled na okolní přírodu.
Vše se skvělo čistotou a žáci, pro
které se to vše dělalo, zářili nadšením.
Někteří dokonce otevírali pusy. A
nebylo to tím, že by se jim chtělo spát.
Prostě a jednoduše povedlo se.
Všichni si také odnesli připravené
dárky, památky na tento slavnostní
den. Součástí celé akce bylo také
skvělé pohoštění, za jehož přípravu
velice děkujeme všem, kteří se na
něm podíleli.
A co říci závěrem? Snad jen díky
všem. Všem, kteří tuto slavnostní akci
připravili, ale zejména těm, kteří
zajistili, abychom mohli slavit!
Mgr. Jakub Mačák
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Sázení lípy republiky
V pátek před státním svátkem Dne
v z n i k u s a m o s t a t n é h o
československého státu všichni žáci
školy slavili 100 let od vzniku
Československé republiky.
Aby připomínka tohoto jubilea byla
trvalá, zasadili jsme společně na
š k o l n í z a h ra d ě l í p u r e p u b l i k y.
Deváťáci si připravili krátkou úvodní
řeč. Poté jsme ke kořenům ukryli
časovou schránku se vzkazy žáků
jednotlivých ročníků, které jsme si
předtím společně přečetli a ocenili
jejich mnohdy hluboké myšlenky.
Na závěr zazněla i hymna v podání
všech žáků a učitelů. Budeme rádi,
pokud lípa vydrží alespoň dalších sto
let a současní žáci budou svým
dětem, vnukům a třeba i pravnukům
ukazovat, že tuto lípu republiky sadili
kdysi oni.
Mgr. Jiří Miškar

Projekt
Šesťáci navrhli skákací panáky a
namalovali je na hřiště za školou.
Projektu předcházela řádná příprava.
Nejdříve děti panáka načrtly, ale
nebylo to vůbec jednoduché.
Docela dlouho se řešilo, jak veliké
vlastně mají být obrazce, z kterých se
budou skládat.
Padaly otázky jako:
„Co když bude chtít skákat i deváťák?“
„Jak velkou má nohu?“
Museli promyslet i další technické
parametry, a proto si žáci panáky
narýsovali na čtverečkovaný papír,
vymalovali je a kvůli odhadu spotřeby
barvy vypočítali obsah.
Ve třídě je čtrnáct žáků, ale na hřiště
se vejdou jen čtyři výtvory, co teď?
Děti oslovily pana ředitele, učitele a
další zaměstnance školy, aby oni
rozhodli o výběru.
A konečně přišel den, kdy se začalo s
realizací.
Vše promyšlené a nachystané, na nic
nezapomenout a i díky stále
přetrvávajícímu slunečnému počasí
jsme se mohli pustit do malby.
Nejdříve se rýsovalo, oblepovalo a
poté na řadu přišlo malování.

U toho jsme se zapotili nejvíce,
protože namíchat ten správný odstín,
nenanést moc barvy a nepřetáhnout,
není žádná sranda.

na sebe pyšné, naučily se spoustu
nových věcí a teď nezbývá jen si jít
zaskákat.
https://www.youtube.com/watch?v=
T6MvsagDKys

Skákací panáci jsou hotoví, děti jsou

Mgr. Marie Ševčíková
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Sovičky s přáním
Slavnostní otevření nástavby školy je
za námi. Nyní už se všichni těší z
nového patra a nových prostor, a tak
by nebylo od věci něco té naší „nové“
škole ze srdce popřát. Žáci třetího
ročníku se zhostili tohoto milého
úkolu. V pracovních činnostech si
vyrobili sovičku, která jsou jednak
symbolem moudrosti, jednak logem
školy.
Jakmile byly sovy poskládány, bylo na
řadě vepsat dovnitř nějaké přání. Žáci
promýšleli a vymýšleli, co té naší
škole popřát.
Pár hezkých slov od našich třeťáků si
můžete přečíst. A co byste popřáli
škole vy?
Anja:
„Milá školo, ať z tebe odchází samí
vzdělaní lidé.“

Romča:
„Milá školo, přeji ti, ať tady stojíš 100
let. Ať rosteš dál a dál, ať jsi největší.
Jsi nejlepší škola na světě.“
Valča:
„ Milá školo, přeji ti, ať máš hodné
žáky.“
Kája:
„Milá školo, přeji ti, abys tady stála i
za 100 let.“
Barča K.:
„Milá školo, přeji ti, ať tu dlouho a
dlouho stojíš a ať rosteš a rosteš. Přeji
ti hodné žáky a žákyně a také hodně
štěstí.“
Peťa:
„Milá školo, přeji ti, ať rosteš a máš
hodné žáky. Ať se nenajdou takoví
žáci, kteří tě budou ničit.“
Mgr. Tereza Homolová

Čeps cup
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 jsme se
zúčastnili florbalového turnaje v
Uherském Brodě.
Letos se do turnaje přihlásilo patnáct
dívčích družstev. Na začátku turnaje
jsme se dohodli, že si hru hlavně
užijeme a nebudeme řešit, jestli
vyhrajeme nebo prohrajeme.
Naše dohoda byla velmi užitečná.
Holky sice do prvního zápasu
nastoupily trochu s nervozitou a
remízovaly s holkami z Pitína, ale proti
Strání se už nedaly a vyhrály 4:0.
Holky svou skupinu nakonec vyhrály a
zajistily si tak postup do semifinále. To
bylo pro nás velké překvapení.
Soupeřky s Hradčovic byly ale velké
bojovnice a vypadalo to, že zápas
vyhrají.
Naše holky byly ale v takové euforii,
že zápas otočily. V poslední minutě
zápasu soupeřky vyrovnaly a musely
rozhodnout nájezdy. Po třetím kole
nájezdů se to holkám podařilo a
postup do finále byl jasný.
Finále si zahrály s Bánovem a celkové
vítězství jim uniklo o jeden jediný gól.
Bánov vyhrál 4:3.
Všem holkám moc děkuji za skvělou
hru a nasazení.
Snad se jim podaří výkon zopakovat i
v krajském kole, do kterého svou
vynikající hrou postoupily.
Bc. Lucie Uhrová
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Kopretina Březová, z.s.
V nedaleké budoucnosti nás jistě opět
nepřekvapí další pro děti velmi
oblíbené roční období se sněhem,
volnem a vysněnými dárky.
Mnozí budou přemýšlet o dobrých i
horších chvilkách tohoto roku a
někteří si dají předsevzetí co vylepšit
či změnit.
Také trochu potrápíme své svědomí a
alespoň na chvíli si uvědomíme, že
rodina a přátelé se musí „opečovávat“
jako vzácný klenot, i když zde pro nás
nebudou stále.
Náš spolek Kopretina zavzpomíná na
výjimečné, společně trávené chvilky s
druhými a rádi o nich dáme vědět i
vám, kteří je s námi nesdílíte v
důsledku dnešní uspěchané doby či
jiných aktivit a zájmů.
Dne 10. června naše soubory i
nejmenší Slivečky přijaly pozvání na
Bílokarpatské slavnosti v Uherském
Brodě, kde na náměstí všichni potěšili
kolemjdoucí i sedící obecenstvo, opět
písněmi z Březové. Měli jsme radost i z
účasti rodičů, kteří byli jistě na své
děti náležitě pyšní.
Milou společností nám byli všichni,
kteří dne 6. července navštívili
RETRO diskotéku s grilováním. Za
halou u školy se hrály hity z 60 - 90.
let a přívětivé počasí nám bylo velkou
útěchou i radostí všech zúčastněných.
Obsluha u baru a grilu připomněla jak
jsme se oblékali v (ne)dávné
minulosti.

pokračování na str.10

Obec Březová
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pokračování ze str.9

Kopretina Březová, z.s.

Jako už spousty let, opět jsme vyjeli
na krojovou přehlídku při Slováckých
slavnostech vína. Dne 9. září se na
pódiu, na Jezuitské koleji v Uherském
Hradišti představovaly mužské kroje,
konkrétně klobouky a jejich výzdoba.
Paní Tarcalová i Kondrová z muzea v
Uherském Hradišti vše opět moc
hezky zorganizovaly.
19. září se někteří účastnili akce
„Bavte se s Amosem“ v muzeu v
Uherském Brodě. Pomáhali například
při vaření Jiřímu Babicovi a stihli i
podvečerní vystoupení Jiřího Korna s
jeho vokálním seskupením 4TET. V
průběhu dne si bylo možno popovídat
a vyfotit se s Antonínem Panenkou či
navštívit zdravotnické i tvořivé
stanoviště pojišťovny VZP.
Všem, kteří nám v tomto roce jakkoli
pomohli moc děkujeme a i ostatním
přejeme pohodu a klid se spoustou
radostných a bezstarostných chvilek
strávených se svými nejbližšími.
Veronika Provodovská, členka spolku
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TJ Sokol Březová
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,
4 remízy, 3 prohry, skóre 20:24 a 22b.
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 jen
třikrát. 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
trenér Kalina.
„Zakončení podzimní části se konalo
již tradičně v hospodě U Bruštíků, kde
se probírala celá odehraná podzimní
sezona. Nyní jsou před námi Vánoce a
po nich se začne naplno s běháním a
tréninkem. Oficiálně začíná zimní
příprava od ledna, ale již od listopadu
máme k dispozici každou sobotu halu
a od února nás čeká zimní fotbalový
turnaj na Lapači v Uherském Brodě,“
vyhlíží začátek zimní přípravy trenér
Kalina.
Kompletní statistiky hráčů A-týmu a
tabulku po podzimní části naleznete
na webových stránkách klubu.

Příchody/odchody
Po podzimní části opouští kabinu TJB
Daniel Mahdal, který se vrací zpět do
FC Strání.
Vedení TJB jedná o příchodu několika
nových hráčů – v jednání jsou hráči z
Nivnice a Jarošova.

Zimní příprava

Mládež TJB

A-tým TJB zahájil neoficiálně zimní
přípravu v sobotu 17. listopadu ve
víceúčelové hale, kde bude mít
pravidelně fotbaly každou sobotu v
čase 18-20h.
Pokud budete mít zájem, můžete přijít
a zahrát si. Oficiálně zahájí zimní
přípravu až od ledna, kde si přidá na
seznam tréninkový plán, který trenér
ke konci roku hráčům zveřejní. Od
února přejdou hráči na práci s
balonem a A-tým se letos zúčastní i
fotbalového turnaje Janáček Cup v
Uherském Brodě.

Fotbalová mládež dělá radost nejen
vedení TJB, ale především rodičům a
všem fanouškům! Žáci po podzimní
části přezimují na osmém místě.
„Kluci na sobě pracují a mají snahu
hrát fotbal. Z desíti zápasů vyhráli tři
a šest prohráli. I když výsledky nejsou
nejlepší, je vidět jejich posun k
lepšímu každý zápas. Pokud budeme i
nadále trénovat, je vidina posunu v
tabulce směrem dopředu,“
komentuje výkony týmu v podzimní
části trenér Přibyl.

II. Vánoční turnaj TJB
TJ Sokol Březová bude pořádat II.
Vánoční turnaj TJB v halové kopané.
Turnaj se uskuteční 28. prosince 2018
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 je možné
odevzdat do 21. prosince.
Občerstvení a pití zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé!

Přípravka funguje v rámci projektu
spojení týmů TJB a FCS. Hraje pod
hlavičkou FC Strání, přičemž domácí
zápasy se hrají na stadionu v Březové.
Více o projektu naleznete na
webových stránkách klubu.
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 2019
Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Je tu další vydání zpravodaje a naši
mladí hasiči se opět mají čím chlubit.
Dne 13. 10. 2018 jsme se zúčastnili
závodu požárnické všestrannosti v
Šumicích.
Trasa byla dlouhá cca 2km. Tento
z á vo d s e z k l á d á z e s t ř e b y z e
vzduchovky na dřevěné špalíčky ve
vzdálenosti 10 metrů, základů
topografie a práce s buzolou, vázání
uzlů, základy první pomoci (ošetření
poraněné ruky a kolena a transport
raněného), požární ochrana (využití
hasících přístrojů a grafické značky
vybavení), překonání překážky po
vodorovném laně.
Pomalu začínáme přípravy na zkoušky
odbornosti, které proběhnou v příštím
roce na jaře.
Opět bychom rádi oslovili případné
zájemce, kteří by se k nám chtěli
připojit tak je rádi mezi námi
přivítáme.
Vedoucí mladých hasičů Lukáš Jurásek.
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Sbor dobrovolných hasičů
Tímto bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným za pomoc a prezentaci
sboru.
V měsíci listopadu nám byla dodána
nová výstroj pro čtyři členy zásahové
jednotky.
Tato výstroj se skládá ze zásahového
obleku od firmy DEVA, přilby GALLET,
zásahové kukly, rukavice, zásahové
obuvi, svítilen na přilbu, ručních
svítilen a analogové vysílačky zn.
HYTERA.

Dále byla jednotka vybavena
košovými nosítky pro transport
raněných z těžce přístupných míst.
Nyní máme dvanáct kompletně
vybavených členů zásahové jednotky.
Tímto děkuji obci Březová za
schválení nákupu ochranných
prostředků pro naše členy, kteří v
případě vyhlášení poplachu vyjíždějí
během dvou minut ze zbrojnice na
místo zásahu a jsou ochotni pomoci
druhým v těžkosti.
Ke konci roku, jak už tomu bývá
zvykem, patří také rekapitulace
dosavadních zásahů v letošním roce.
Krajským operačním střediskem ve
Zlíně nám bylo ohlášeno celkem
jedenáct výjezdů.
Tři zásahy byly technická pomoc a
zabezpečení okolí při úniku plynu v
naší obci (jeden zásah jsme z důvodu
nepřítomnosti členů v obci v
dopoledních hodinách museli
odmítnout).
Další tři výjezdy byly do sousední
obce Strání k požáru trávy nebo větví
na skládce.
Jeden výjezd byl vyhlášen jako
technická pomoc při vyprošťování
osobního automobilu, které uvízlo na
lesní cestě v katastru obce Strání.
Jednotka byla také povolána k
odstranění spadlého stromu na
pozemní komunikaci v části Kalábova.
V době, kdy probíhaly žně jsme byli
vysláni k hašení slámy v naší obci.

pokračování na str.14

Poslední čtvrtina tohoto roku byla
opět naplněna aktivitou členů našeho
hasičského sboru, kteří se zapojili při
pořádání Evropského pikniku.
Dále jsme měli naplánované dvě
brigády, na kterých jsme dělali
palivové dříví pro občany. Také jsme
se zúčastnili zamykání lopenické
rozhledny.
Tento rok byly provedeny technické
kontroly na obou zásahových
vozidlech, vyslali jsme jednoho člena
na strojnický kurz a dva členy na kurz
velitele družstev.
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Sbor dobrovolných hasičů
Největším požárem tohoto roku byla
dřevěná chata v lokalitě Lopenické
Bošiačky, která shořela do základu.
Naše jednotka byla na místě
ponechána až do druhého dne z
důvodu hlídání požářiště a
případnému zabránění dalšího šíření
ohně v lesní části.
Poslední vyhlášený poplach byl s
příchodem začínající topné sezóny.
Operačním střediskem bylo
nahlášeno, že se jedná o šlehající
plameny a jiskry z komína právě v
naší obci.

K zásahu byla také povolána jednotka
HZS ZLK ze stanice Uh. Brod. Hasiči
pomocí termokamery měřili teplotu
komínu, aby případně zjistili ohnisko.
Komín v tu dobu pomalu chladl, ale
dým šel neustále do místnosti. Bylo
zjištěno, že komín je v části mezi
zděřemi ucpaný sazemi a kouř
nemůže plynule odcházet komínem
ven.
S pomocí a vybavením
profesionálních hasičů jsme komín
vyčistili a zakouřená místnost byla
samovolně odvětrána. Majiteli bylo
doporučeno, aby bylo napojení kotle
plechovými koleny na komín
vyměněno za silnější kouřovody,
zazděná nepotřebná zděř a
provedena revize komínu
odborníkem.
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Po příjezdu naší jednotky na místo
bylo zjištěno, že majitel provedl
prvotní zásah a vyhrabal oheň v kotli
na tuhá paliva, aby zabránil dalšímu
hoření.

Uplynul rok a dvanáct dní a opět se
setkáváme s požárem v naší obci. z
důvodu nedbalosti a neopatrnosti
občanů z hlediska požární ochrany.
Apeluji na to, aby jste nebrali na
lehkou váhu revize kotlů a
spalinových cest odbornými firmami,
které nás upozorní na případné
nedostatky a špatné napojení kotlů na
komín.
V mnoha případech, i když máte revizi
kotle a komínů (mnohdy od
neodborných firem - ,,MÁM REVIZI S
R A Z Í T K E M A TO S TA Č Í “ ) n e n í
zaručeno že zapojení je správné a
bezpečné.
V případě požáru a následného
vyšetřování je často dokázáno, že
kotle a komíny nesplňují předepsané
normy a tudíž škody na majetku
pojišťovny nechtějí hradit.
J e š t ě byc h c h t ě l u p o zo r n i t n a
opatrnost při zapalování svíček na
adventním věnci nebo pouštění
ohňostrojů při oslavách.
Sebemenší neopatrnost mnohdy
zapříčiní nenadálou situaci a dochází v
lepším případě pouze ke škodám na
majetku…
Tímto bych Vám chtěl jménem Sboru
dobrovolných hasičů popřát šťastné
prožití svátků vánočních v teple
domova a oslavy Nového roku ve
zdraví a pohodě.
Starosta SDH Richard Jurásek

Obec Březová
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Myslivecký spolek Hubert Březová

Myslivecký spolek Hubert Březová
vykonává právo myslivosti v honitbě
pronajaté od Honebního společenstva
Březová o celkové výměře 1173 ha.

V naší honitbě se vyskytuje hlavně
zvěř srnčí a černá (prase divoké), dále
pak zvěř dančí, v malé míře zajíc a
bažant.

Pro obec provádíme především
výsadbu stromků v lese, pro místní
zemědělské družstvo pak vyřezávání
náletů dřevin v pastvinách.

Z toho je 665,4ha zemědělská půda,
468ha lesní půda, 1,6ha vodní plocha
a 38ha ostatní plochy. V současnosti
je nás 24 členů. Náplní naší práce je
ochrana přírody, starost o zvěř v ní
žijící, její regulace lovem, udržování
tradic české myslivosti, praktické
naplňování všech důležitých
chovatelských zásad a dalších
činností, kterými vyjadřují myslivci
svůj vztah k přírodě.

Ze zvěře škodné je to liška, jezevec,
kuna skalní a kuna lesní. K péči o zvěř
máme v současnosti vybudováno 22
krmných zařízení, v nichž je v době
nouze zvěř přikrmována.

Letos jsme pro pobavení, nejen
našich, občanů pořádali v lednu
Myslivecký ples a v létě Cyrilkovou
zábavu. Tímto bych chtěl všechny
občany pozvat na příští Myslivecký
ples, který se uskuteční 19.ledna
2019 ve sportovní hale. Opět pro Vás
připravíme bohatou tombolu a
speciality připravené ze zvěřiny.

Krmivo pro zvěř je z převážné části
nakupováno z vlastních prostředků
spolku, zčásti jej zabezpečují samotní
členové. Finanční prostředky získává
MS převážně brigádnickou činností.

Roman Vacula,
jednatel MS Hubert Březová

PROSBA LESA
Milý člověče!
Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou,
opatruj mne a chraň i pro věky budoucí!

Co láska k lesu vytvořila,
nechť dobrá vůle zachová ...
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Myslivecký spolek Hubert Březová
„Myslivost je
soubor činností
prováděných v přírodě ve vztahu k
volně žijící zvěři jako součásti
ekosystému a spolková činnost
směřující k udržení a rozvíjení
mysliveckých tradic a zvyků jako
součásti českého národního
kulturního dědictví“ tolik citace
základní právní normy, kterou se
myslivost a výkon práva myslivosti
řídí.
Myslivost není pouze o lovu zvěře a
honbě za zvěřinou a trofejemi, jak je
mylně prezentováno ve sdělovacích
prostředcích nebo některými aktivisty
ekologických hnutí. Myslivci jsou
mimo jiné taková zdravotní policie,
která hlídá zdraví volně žijící zvěře a
tím snižuje riziko přenosu nemocí jak
na lidí, tak i na hospodářská zvířata.
Vzorky z ulovené, případně nalezené
uhynulé zvěře předává na vyšetření
Státní Veterinární Správě a tím
monitoruje výskyt nemocí. S
některými z nich, bych Vás chtěl
seznámit.
Z nemocí, které jsou přenosné na
člověka je to především vzteklina, což
je akutní virové onemocnění
centrálního nervového systému všech
teplokrevných živočichů přenosné i na
člověka. Projevuje se změnami
chování, zvýšenou dráždivostí,
agresivitou, parézami, paralýzami a
končí smrtelně.
V letech 1919–1937 zemřelo v
tehdejším Československu 132 lidí a
téměř 25000 bylo léčebně očkováno.
Ještě v roce 1984 bylo zaznamenáno
2052 pozitivně testovaných lišek. V
letech 1989-2009 probíhala v různém
rozsahu vakcinace lišek, na čemž se
podíleli hlavně myslivci. Od roku 2002
se na našem území nevyskytl žádný
pozitivní případ vztekliny a ČR tak
splnila kritéria pro přiznání statutu
nákazy prostého státu.
V současnosti se hodně mluví o
a f r i c k é m m o r u p ra s a t , c o ž j e
nebezpečné, vysoce nakažlivé
onemocnění domácích i divoce žijících
prasat všech plemen a věkových
kategorií.
Pro akutní formu onemocnění je
charakteristická vysoká horečka,
krváceniny v játrech, slezině, na
výstelce krevních cév a mízních
uzlinách a také vysoký počet úhynů.
Na člověka se AMP nepřenáší a
nepředstavuje pro něj zdravotní
nebezpečí.
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Další závažné onemocnění, o němž se
ale moc nemluví je Aujeszkyho
choroba, což je infekční onemocnění,
postihující široké spektrum
hospodářských i volně žijících zvířat.
Přirozeným hostitelem viru
Aujeszkyho choroby a jediným
druhem, který přežívá infekci, je
prase. Virem Aujeszkyho choroby se
mohou nakazit téměř všechny druhy
savců kromě člověka a primátů. Dle
monitorování v roce 2017 bylo v
okrese Uherské Hradiště nakaženo
30% divokých prasat, což je každé
třetí divoké prase!

Největší nebezpečí tato choroba
představuje pro psy. Proto všechny
občany upozorňujeme, aby
nenechávaly psy volně pobíhat po
lese a pastvinách.
Pe s s e n a k a z í p o z ř e n í m n e b o
vdechnutím infekčního materiálu
(syrová zvěřina, sliny, nebo nosní
sekret černé zvěře).
Doba od proniknutí viru do těla psa do
objevení se prvních příznaků nemoci
je většinou 3 až 6 dnů. Onemocnění je
neléčitelné a ve 100 % dochází do 24
– 48 hodin od objevení se prvních
příznaků k úhynu.
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Příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti přeje
Obec Březová u Uherského Brodu
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