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2019
č.4, prosinec

V rámci hřbitova byla vydlážděna 
cesta a prostranství před nově 
vybudovaným kolumbáriem, na 
dětském hřišti se vyměnily nové 
lavičky a v rámci školy byla nově 
natřena fasáda a dřevěný obklad. 

čas utekl jako voda a opět tady máme 
konec roku, a proto bych vás rád 
alespoň v krátkosti seznámil s 
některými činnostmi, které byly 
realizovány v naší obci v průběhu roku 
2019. 

V rámci stavebních činností jsme 
především dokončili rekonstrukci a 
terénní úpravy chodníku v „Olšovci“, 
také byly provedeny vysprávky 
místních komunikací asfaltovou 
směsí. 

Mimo již zmíněné činnosti se provedl 
také úkl id v ul ic ích, které se

Ostatní činnosti a práce, které byly 
dále realizovány v průběhu tohoto 
roku jsem postupně zmiňoval již v 
rámci předchozích vydání zpravodajů, 
a proto není třeba je opět zmiňovat a 
opakovat se. 

V současné době se připravuje 
vánoční výzdoba v obci a instalace 
vánočního stromu. 

pozametaly, ostříhaly se okrasné 
dřeviny a vyhrabalo se listí. 

Ještě před samotnými Vánocemi 
bychom chtěli vybudovat nové 
veřejné osvětlení „pod dědinú“ (na 
levé straně od potoku). 5. prosince 
jste všichni srdečně zváni na 
mikulášský večírek do naší školy a po 
jeho skončení také na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. 

Josef Trecha
starosta obce 

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát 
šťastné a veselé prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví a úspěchů v 
novém roce. 
Doufám, že se 31.12.2019 o půlnoci 
vš i chn i  ve  zdrav í  se jdeme u 
„domečku“ u silvestrovské vatry, 
abychom společně oslavili příchod 
nového roku. 

Obec Březová u Uherského Brodu

a v novém roce mnoho zdraví  

Příjemné prožití svátků vánočních

a spokojenosti  přeje  
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IDYLA VÁNOC

A opravdu, dobrá zpráva je, že Bůh 
má dobré úmysly i se mnou a s tebou. 
Záleží mu i na tobě, rozumí ti a má tě 
rád. 

V tom spočívají opravdové Vánoce.

Neboj se ho proto svými slovy pozvat i 
do svého života! On chce být s tebou v 
každé tvé idyle i neidyle. 

Ale – co jsou Vánoce doopravdy? 
Vánoce jsou dobrou zprávou. Zprávou 
o tom, že sám Bůh přišel v Ježíši 
Kristu za lidmi, aby jim přinesl 
nabídku nového života. 

Vánoce, Vánoce, Vánoce… Všude! 

Života, který není určován mocí zla, 
hříchu a smrti, ale reálnou nadějí 
věčného života s Bohem. Jeho láska k 
člověku měla nečekanou podobu. 
Ježíš se nenarodil do žádné idyly, ale 
přizpůsobil se prostým lidem. První 
vánoční vůně se nelinula ze speciální 
aroma-lampičky, ale byl jí trus 
ustájeného dobytka a zatuchlá sláma. 
Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě, 
bohatý Bůh se nechal uložit skoro 
nahý v chudých jeslích ve chlévě. To 
vše proto, abychom uvěřili, že nás 
neohrožuje, nevykořisťuje, a že 
nechce nic pro sebe. 

Ale Vánoce nepřináší radost všem. 
Mnohdy lidé místo vánoční pohody 
prožívají paradoxně stres, nepokoj a 
smutek. Idylu „rodinných svátků“ jitří 
bolest rozpadlých rodin. Štědrost 
vánočního stolu kontrastuje se 
s a m o t o u  l i d í  o p u š t ě n ý c h  a 
přehlížených. Na vlně Vánoc se s 
úspěchem př i ž ivu je  rek lama, 
obchodníci, politici i kapesní zloději. A 
tak se Vánoce tohoto věku mění v 
pouhou karikaturu Vánoc původních. 

Abychom uvěřili, že má s námi dobré 
úmysly a plány. Že zná důvěrně naše 
životní podmínky, že nám rozumí a 
záleží mu na nás. Má nás tak rád, že 
za nás vyměnil i nebeskou slávu… 

V televizi, na billboardech, ve 
výkladních skříních, v kostelích, v 
ulicích, na náměstích, na limonádách, 
na ponožkách… Člověk aby se bál 
otevřít sardinky! Hlasatelé v televizi 
se  t vá ř í  pov inně  rados tně  a 
„svátečně“, odevšad k nám zaznívá, 
že máme naplno prožívat „vánoční 
idylu“. Sentiment teče proudem… 

 Ignác Mucha.

 Hle, dívka počne a porodí syna a dá 
mu jméno Immanuel, to je „S námi 
Bůh“. (Bible, Izajáš 7, 14)

Dobře tě zná, ví o tvých starostech, 
radostech a tajných přáních. Ptáš se, 
jak je to možné? 

Odpověď je na tobě.

„V tom se ukázala Boží láska k nám, 
že Bůh poslal na svět svého jediného 
Syna, abychom skrze něho měli 
život.“ (1. list Janův 4,9)

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. Přichází, aby přemohl 
zlo a hřích a ukázal lidem cestu k 
novému  ž i vo tu ,  nap l něnému 
vděčností, radostí a pokojem. Přichází 
dát naději každému na této Zemi, i 
tomu, kdo je zmítán pochybnostmi, 
nejistotou a malomyslností. 

O budoucnost se nemusí strachovat 
člověk, který ví, kdo má od ní klíče. 
Nemusí mít strach z dalších dnu, 
protože ví, kdo je pánem času. 
Nezmítá se v pochybnostech, protože 
z n á  t o h o ,  k d o  p o c h y b n o s t i 
rozptyluje…

Kniha knih, Bible, o něm říká: 

Přichází, aby obvázal rány života, 
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.

PROČ SE NEMUSÍME 
STRACHOVAT O BUDOUCNOST?

Bůh zná vaše srdce. Provází tě na 
každém kroku. Miluje tě velikou 
láskou, tak jako dobrý Otec miluje své 
dítě. Touží se s tebou setkat a navázat 
hlubší vztah. Poslal svého Syna, 
Ježíše Krista, abys skrze něho našel 
cestu k Bohu Otci. Nabízí ti vnitřní 
svobodu, lásku, pokoj, kotvu pro tvou 
duši. Záleží mu na tobě. K ničemu tě 
však nenutí. 

KDO BY SI NEPŘÁL ROK PLNÝ 
LÁSKY A POROZUMĚNÍ?

Do nového roku si nejčastěji přejeme 
to, co nám chybí, čeho se nám 
nedostává, nebo se obáváme, že toho 
nebudeme mít dostatek. Všechno se 
to nakonec promítne do té naší 
nejzákladnější potřeby – člověk

nemůže žít bez lásky, neboť jeho 
základním přáním je „milovat a být 
milován“.

Také byla mše sv. v Kalábové na 
Povýšení sv. Kříže, dušičkové 
pobožnosti. 

CO JSME PROŽILI

Proběhlo zakončení novény, růženec, 
mše sv., bdění a adorace se sv. 
Vincencem, přednáška o světci.

Farní zahrada se dočkala obnovy. 
Vykáceli jsme staré a velké stromy a 
vysázeli na 30 nových ovocných 
stromků (švestky, broskve, meruňky, 
třešně a nějaké keře), aby časem 
plodili a přinášeli užitek. Za práce 
děkuji panu Jaroslavovi Janků s 
manželkou a panu Ladislavovi 
Křeháčkovi, který také lépe srovná 
terén, aby se tráva na zahradě lépe 
sekla novou traktorovou sekačkou.

CO JSME VYLEPŠILI?

Velkou událostí bylo přivezení relikvií 
(ostatků) sv. Vincence z Paula v 
životní velikosti, zakladatele našich 
lidových misionářů. 

V tom se ukázala Boží láska k nám, že 
Bůh poslal na svět svého jediného 
syna, abychom skrze něho měli život. 
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže 
se milujeme navzájem, Bůh v nás 
zůstává. První list Janův 4,9.12

O prázdninách proběhla pouť v 
Březové jako obvykle, mše sv. na 
Velkém Lopeníku, dožínky, zahájení 
školního roku při mši sv. a se 
žehnáním školních pomůcek a 
následné posezení na Dvoraně s 
různými hrami pro děti a špekáčky 
kvůli deštivému počasí. 

 P. Pavel Vágner, farář

Láska je přirozenou potřebou člověka. 
Byli jsme stvořeni pro lásku. Pro 
člověka není nic smutnějšího, než 
vědomí, že je nemilován, odmítnut. 
Když se cítí být milován Bohem, svým 
partnerem, svými blízkými, potom 
m á  p o c i t  v l a s t n í  h o d n o t y  a 
důstojnosti, jeho život má smysl. Bůh 
je láska.

P. Pavel Vágner, farář

Přeji Ti požehnané vánoce a 
šťastný nový rok – naplněný 
láskou!
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SLOVO ARCIBISKUPA 
A KNĚZE

Připomeneme si 400 let od smrti sv. 
Jana Sarkandra, jehož svatořečení 
spo jené s  nezapomenute lnou 
návštěvou sv. Jana Pavla II. máme v 
živé paměti. 

Minulý říjen jsme na výzvu papeže 
Františka prožili jako Mimořádný 
misijní měsíc a na výzvu našich 
biskupů jsme začali stavět Modlitební 
most, tedy společné modlitby za misie 
v pátek večer před Misijní nedělí. 

Milí farníci! Tento a následující rok 
charakterizují dvě události. 

Bude dobré se k tématům vracet a 
nechat se inspirovat k obnově naší 
víry. Děkanátní poutě bude dobré 
spojit s návštěvou kaple vybudované 
nad Janovou mučírnou tedy do 
Olomouce.

Arcibiskup Jan prosí, aby farnosti 
věnovaly velkou pozornost přípravě 
příštího Modlitebního mostu, založení 
Misijních klubek ve farnostech a také 
vlastní misii našeho okolí, která 
nespočívá v přesvědčování, ale 
především v radostném svědectví 
víry. Uvidíme, co se dá v naší farnosti 
pro to udělat.

S vděčností za spolupráci na Božím 
díle žehná 

arcibiskup Jan a P. Pavel

Štědrý den („půlnoční“ 24. 12.) 
24,00 (Betlémské světlo v kostele 

9,30 

Svátek sv. Štěpána

31. prosince na závěr roku

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

a na faře)

Slavnost Narození Páně 

7,30 a 9,30 (chlapci)

16,00 + děkovná adorace

Slavnost Matky Boží PM (Nový 
rok)
9,30 (dívky?)

Každý je zván a vítán!

P. Pavel Vágner, farář

POZVÁNKY

Farnost Březová vás zve do našeho kostela na již tradiční předvánoční koncert 
Mistříňanky v sobotu 21. prosince v 19,00 hodin, na vánoční koncert křesťanské 
skupiny Good Work (dříve Paprsky) v neděli 12. ledna 2020 v 15,00 hodin a na 
Děkanátní krojovaný ples (novinka) v sobotu 15. února 2020 do Dolního Němčí 
od 20 hodin (místo Farního plesu). 
Všichni jste srdečně zváni!
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Jedna skupinka dala přednost 
dietnější krmi v nově otevřené 
kantýně u Koníčka v bývalé Šestákově 
pekárně. 
Dalším cílem byly Luhačovice, kde 
jedna skupina navštívila městskou 
plovárnu a druhá strávila domluvený 
čas nákupy a posezením v cukrárně. 
Při návratu jsme se stavili v Nivnici na 
Savary na malé občerstvení a 
rozloučení. Potěšilo mě, že nálada 
byla uvolněná a na chvíli jsme mohli  
zapomenout na každodenní starosti a 
povinnosti. 

Chutnaly velice, ženy jich zamísily ze 
sedmi kil mouky. Zaslouženě jim patří 
obdiv a dodatečně i poděkování. 

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život 
smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu 
dáme.

Další náročnou akcí byla Slovácká 
jaternica, tentokrát v Trenčianských 
Bohuslavicách. Den před soutěží jsme 
pekly na domečku vdolečky, které 
jsou na Slovensku oblíbené. I když je 
to den zabijačkových specialit, vdolky 
byly za dvě hodiny rozebrané a ženy 
měly čas odpočinout si a užít si tento 
den i jako návštěvnice. Letos poprvé 
organizovala tuto akci nová paní 
starostka, přivítala nás ve slušivém 
country oblečení a osvěžila tuto 
soutěž novými nápady (např. 
malování triček na těle).

Na úvod jeden citát:

Letos počasí nepřálo, deště bylo víc 
než dost, ale i v těchto podmínkách se 
vařily oblíbené trhané šišky. 

V listopadu jsme byli na malém 
výletě. Protože s námi byli dva muži, 
budu používat měkké i.  

V dalších dnech plánujeme pečení 
perníků. 

Lucius Annaeus Seneca.

Pomalu se blíží Vánoce, ale chtěla 
bych se s Vámi podělit o pár 
vzpomínek na zářijové akce našich 
sen io rů .  Jako  každoročně  se 
zúčastnily Babulky průvodu na 
Slavnostech vína v Uh. Hradišti. 

Navštívili jsme podnikovou prodejnu 
Lima Drslavice, kde jsme si nakoupili 
svíčky a jiné dekorační předměty. 
Poté jsme se stavili v Brodě na 
náměstí na zabijačku. 

AB

Přeju všem spoluobčanům i za 
Babulky krásné a pohodové vánoční 
svátky a do nového roku hodně 
zdraví, úspěchů a spokojenosti. 

Babulky
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Klimatická změna - CO2 liga

Nástup průmyslové revoluce spojený 
se spalováním fosilních paliv způsobil 
změnu složení ovzduší. 

Ve středu žáci 8. a 9. ročníku 
seznámili své spolužáky a učitele s 
tématem klimatické změny. 

V tomto školním roce se totiž zapojili 
jako tým do soutěže CO2 ligy a přijali 
tak výzvu pokusit se zachránit svět. 
Na toto téma natočili video, zpracovali 
přehlednou prezentaci a dokonce u 
příležitosti výletu do Prahy rozmístili 
plakáty.

Celosvětové klima se mění a 
přichází klimatický rozvrat. 

Vlivem lidské činnosti neobyčejně 
narůstají koncentrace skleníkových 
plynů, zejména oxidu uhličitého. 
To vede ke globálnímu oteplování a s 
ním spojeným změnám klimatu.

Údajně je to vědomostní soutěž. Šlo 
ale o vědomosti? Popravdě řečeno, 
první (= školní) kolo soutěže je velmi 
zvláštní a prstoklad na klávesnici při 
něm hraje podstatnou roli.

Po loňské premiéře se letos konala 
zase. Proběhla 21. listopadu jako 
součást pravidelných hodin fyziky. 
Zúčastnili se jí všichni přítomní žáci 2. 
stupně: byli zařazeni do dvou 
věkových kategorií.

Letos jsme si připomněli kulaté výročí 
onoho „velikého kroku lidstva“. 
Vzpomene si někdo, jak to bylo s 
výpočetní a komunikační technikou 
tehdy v době před internetem, v době 
před padesáti lety? 

A  j a k é  ž e  t o  b y l o  c e l é  t o 
„astronomické zápolení“? 

A tak nežehrejme a nehartusme, že 
žáci by byli bez „gúglení“ na počítači a 
násobilky na kalkulačce namydlení.

Ing. Petr Zvardoň

O l y m p i á d a  -  ř e č e n á 
astronomická

Soutěž jako tato učí žáky nejen 
vyhledávat a ověřovat data a 
informace, ale zároveň i přemýšlet 
nad souvislostmi. 

Temperamentem a pracovním 
nasazením se třídy (pochopitelně) 
lišily a výsledky tomu odpovídají. 
Nejlepší řešitelé získali hezkou 
známku a současně i možnost 
pokračovat v dalším (již krajském) 
kole soutěže. Organizátora velmi 
potěšila i „korespondenční“ účast 
trojice našich IV žáků, kteří projevili 
zájem a sami od sebe se přihlásili.

Má tedy své místo. To rozhodně!

Ale buďme rádi a radujme se i z pouhé 
propagace astronomie, vědy, která 
má za sebou několikatisíciletou 
h i s to r i i  a  vyžadu je  zna los t i , 
dovednosti a veliký kus fantazie a 
představivosti. 

V době „prvohorní“? Co myslíte, byli 
Američané na Měsíci? A jste si jisti?

Pro české území přináší klimatická 
změna více dešťových namísto 
sněhových srážek, nevytvářející 
zásobu vláhy pro vegetační období. 
Snížení počtu srážkových dní, spolu s 
vyššími teplotami a tedy větším 
výparem znamená sucha v horkých 
měsících, s vážnými dopady na 
zemědělství, lesnictví, zásobování 
vodou i na čistotu vod.
Co můžeme udělat, abychom 
následky kl imatické změny 
zmírnili?

Situace je natolik vážná, že se do 
řešení musíme zapojit úplně 
všichni. Čím dříve ale zvládneme 
zastavit emise skleníkových plynů a 
tedy oteplování země, tím menší 
budou nepříznivé dopady, kterým se 
budeme muset přizpůsobit.

Mgr. Alena Urbancová 

Věříme, že také s vámi se nám to 
povede….

vidí, vidí lidi.

Moje rodina, 
můj domov

Tátu, mámu, 
holčičku, 
kluka, dědu, 
babičku. 

Co ta očka vidí,

Bydlí spolu 
v domečku, 
na zeleném 
kopečku.

Marie 
Pomykalová
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Včas přišla i porota, kterou letos 
tvořily paní Věra Lovecká, slečna 
Nikola Hauerlandová, paní Libuše 
Go ldmannová a pan í  Dagmar 
Svobodová.

Výhercům ještě jednou blahopřejeme 
a všem zúčastněným děkujeme za 
přípravu, snahu a píli. Porotcům 
děkujeme za jejich přítomnost a 
odborné posouzení, knihkupectví 
Špalíček za knihy pro výherce a Domu 
dětí za bezplatné zapůjčení prostor 
pro pořádání soutěže.

Mgr. Pavlína Majerová

V úterý 12. listopadu proběhlo v 
prostorách DDM v Uh. Brodě okrskové 
kolo recitační soutěže školních družin, 
které pořádala ŠD při Katolické ZŠ, 
ŠD Březová spolu s DDM v Uh. Brodě.

Okrskové kolo  rec i tační 
soutěže

V osm hodin se sál zaplnil dětmi (v 
celkovém počtu 70 soutěžících), které 
d o p r o v á z e l y  o b ě t a v é  p a n í 
vychovatelky z dvanácti družin 
uherskobrodského okrsku. 

Nakonec jsme zkoušeli, jak fungují 
naše smysly.
Hmatem jsme zkoušeli poznávat 
známé tvary a věci. U chuti jsme se 
trošku zdrželi a okusili slané, sladké, 
kyselé a hořké chutě. Sluchem jsme 
poznávali známé melodie písniček 
jako třeba "pec nám spadla", 
"prší,prší" atd. 

Zrak jsme si potrénovali spojováním 
věcí, které k sobě patří, a poslední 
smysl čich jsme nejvíc zapojili před 
obědem hádáním, co bude dnes 
dobrého. 

Barbora Křenová

Moje tělo a zdraví

Týden na téma "moje tělo a zdraví" 
byl velmi zajímavý. 

Při pohádce "o tetce chřipce" jsme si 
povídali, jak vypadá, když má někdo 
chřipku a jak ji vyléčit. Abychom 
nebyli nemocní, vyrobili jsme hrnečky 
s čajem a hledali po školce zlé bacily. 
Když jsme vyhnali bacily ze školky, 
roztřídili jsme potraviny na zdravé a 
nezdravé. Zábavnou formou jsme si 
také ukázali, jak pečujeme o své 
zoubky a tělo. 

Na začátek jsme si ukázali na 
Kostíkovi kosti, svaly a klouby. 

V minulé hodině angličtiny u prvňáčků 
bylo pěkně veselo.

Máme rádi zvířata

Mgr. Anna Podešťová

Děti se učily pojmenovávat domácí 
zvířátka a šlo jim to velice dobře. 
Nejdříve poznávaly zvířata podle 
zvuků. Potom si zahrály zábavnou 
pantomimu, u které se hodně 
nasmály. Na konci hodiny děti hledaly 
zvířátka na kartičkách po celé třídě. 
Každý si nakonec ulovil své zvířátko a 
mohl se s ním hrdě vyfotit.

V pracovních činnostech se žáci čtvrté 
třídy trochu zapotili, i když na první 
pohled vůbec nevypadalo, že by je 
m ě l o  č e k a t  n ě c o  s l o ž i t é h o . 
Společnými silami a s podrobným 
návodným videem jsme se pustili do 
skládání papíru zvané ORIGAMI. 
Kořeny tohoto umění sahají až do 
dalekého Japonska, kde má skládání 
papíru dlouholetou tradici. Kromě 
Japonska se toto umění rozšířilo i do 
jiných zemí a dnes je známé již po 
celém světě.

Mgr. Tereza Homolová 

Létající husa

Složit létající husu bylo velmi lákavé, 
ale také dosti náročné. Ačkoliv by se 
to nemuselo zdát, zabralo nám to 
opravdu celou vyučovací hodinu. O to 
příjemnější pocit pak měli žáci s dobře 
odvedené práce, neboť husy nám 
opravdu létaly. Neberte to prosím 
doslova, daleko nám totiž neuletěly, 
ale křídly mávaly jedna radost. A 
radost jsme měli i my, protože jsme to 
nakonec zvládli!
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Letošní Slavnosti vína v Uherském 
Hradišti s krojovou přehlídkou jsme 
vynechali, ale nevěstu Kristýnu 
Provodovskou a ženicha Jakuba 
Navrátila jsme 9. listopadu přivedli 
do Jezuitského sklepa ve Starém 
Městě .  Zde  p ředs tav i l i  s ta rý 
Březovský kroj z konce 19. století. 

6. prosince náš Mikuláš s čerty a 
a n d ě l i  p ř i j d e  o p ě t  p o  r o c e 
překontrolovat jak byly děti hodné, 
pracovité a ochotné pomáhat. Snad 
se jejich malé dušičky moc nevylekají 
a vše podle pravdy přiznají.  

Spoustu času uplynulo, mnoho vody 
proteklo Hrubarem a oblaků se 
prohnalo nad naší malebnou obcí, ale 
nám se to zdá jako chvilka. Ještě jsme 
nezapomněli na minulou zimu a už ji 
tu máme zas. 

S komentářem o vývoji a historii kroje 
se náš pár zařadil mezi osm dalších, 
např. z Uherskohradišťska, Velké nad 
Veličkou, Zálesí,…Všechny páry byly 
ukázkou jak se zdařilo obnovit staré či 
již zapomenuté svatební krojové 
součástky.  C imbálová muzika 
každému z párů k tanci a zpěvu hezky 
hrála a nakonec si všichni také 
zatančili pohromadě, i s návštěvníky 
této akce.

Jen krátká vzpomínka na tuto akci 
stačí a již se budeme těšit na 27. 
prosince, kdy při zpěvu s našimi 
Slivečkmi, Šibalicemi i CM Šimbolicí 
asi trochu omrzneme v Drslavicích u 
kapličky, kde se společně s místními 
obyvateli podělíme o radost z Vánoc.

Nenechte přijít do života chmury a 
smutek z krátkých, mlhavých a 
propršených dnů, ale těšte se z 
každého dne, kdy si máte co říci sebe 
svými blízkými nebo se setkáváte s 
přáteli a povídáte si o radostech i 
starostech. Veronika Provodovská, členka spolku

Proto žádné hádky a přeji hezké 
svátky.

Život máme přece jen jeden, a aniž si 
to uvědomujeme je krátký. 
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Z toho je 665,4ha zemědělská půda, 
468ha lesní půda, 1,6ha vodní plocha 
a 38ha ostatní plochy. Myslivecký 
spolek má v této chvíli 25 členů a 
j e dnoho  adep t a ,  k t e r ý  s e  v 
současnosti připravuje na složení 
jarních mysliveckých zkoušek. 
Činnost spolku řídí výbor, který má 5 
členů.

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

Bude pro vás připraveno pohoštění ze 
zvěřiny a jistě bohatá tombola. 

Chtěl bych jménem MS Hubert 
Březová všem popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, příjemné vykročení 
do nového roku. 

krmiva jsou zlikvidována a okolí 
včetně zař ízení  samotných je 
dezinfikováno. 

K tanci, poslechu a dobré náladě 
zahraje HS RYTMUS z Novej Bošáce.

Roman Vacula

Dále bych chtěl pozvat nejen myslivce 
a přátele myslivosti na Myslivecký 
ples, který se uskuteční v sobotu 
25.ledna 2020 ve sportovní hale. 

Jednatel MS Hubert Březová

MS Hubert Březová

S pomalu končícím rokem je většinou 
čas bilancovat, jenže u myslivců je to 
úplně jinak. Myslivecký rok začíná 
měsícem dubnem. Odlišnost počátku 
mysl iveckého roku prot i  roku 
kalendářnímu souvisí s chovem 
myslivecky obhospodařovaných 
druhů zvěře. 
Myslivecké plánování vychází totiž ze 
sčítaných stavů po uskutečněném 
odstřelu v době ještě bez nových 
přírůstků v přírodě. Z tohoto důvodu 
myslivcům ještě do konce roku pár 
měsíců zbývá a budou to měsíce plné
 

Přikrmování zvěře v zimním období je 
tradiční činností myslivců a nejinak je 
tomu i v našem sdružení. Krmiva 
předkládáme v zásypech a jeslích, 
které v průběhu zimy pravidelně 
navštěvujeme a krmivo doplňujeme. 

práce, nejen proto, že zákon o 
myslivosti ukládá všem uživatelům 
honiteb přikrmovat zvěř v době 
nouze. 

Náš spolek v současnosti vlastní 23 
takových zařízení, většinu krmiva 

V době kdy už přikrmování není nutné 
a kdy zvěř přestává krmiva z krmných 
zařízení brát je prováděno čistění 
zásypů a jeslí, nespotřebovaná

nakupu je  spo l ek  z  v l a s tn í ch 
prostředků, zbytek zabezpečují 
členové dle svých možností. 
Pro zvěř pernatou dáváme do zásypů 
pozadky z obilí s příměsí obilí. 
Srstnaté zvěři předkládáme objemné 
krmivo (seno, vojtěška, letnina), 
krmivo dužnaté (cukrová řepa) a 
jadrné krmivo (oves, vojteškové 
granule). 

Z obilí je pro přikrmování vhodný 
pouze oves! Ostatní druhy obilí 
způsobují zvěři nadýmání a jsou 
naprosto nevhodné, což bohužel málo 
laiků ví. Současně s krmivy je zvěři 
předkládána také nezbytná sůl. 
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Zapa l u j eme  p r vn í  s v í č ku  na 
adventním věnci a tím nám začíná 
nejkrásnější období v roce. 

Ale než se Vánoc dočkáme, tak se 
musím vrátit k práci mladých hasičů. 

Celá trasa byla dlouhá 1,5 km. Na 
tento závod se připravovali na 
schůzkách a úkoly svědomitě splnili. 

Příprava na Vánoce. Bez rozdílu věku 
každému u rozsvíceného stromečku 
zajiskří oči. 

V předeš lém zpravodaj i  jsem 
vzpomínal, že nastoupili noví hasiči a 
ti si poprvé vyzkoušeli branný závod. 
Zde museli plnit na šesti stanovištích 
úkoly. 

Na prvním to byla střelba ze 
vzduchové pistole, na druhém 
překonání horizontálního lana, na 
třetím správné a nesprávné užití 
hasicích přístrojů, na čtvrtém 
uzlování, na pátém topografie a 
značky, na šestém zdravověda. 

Jsou opravdu všichni šikovní a 
zapálení do soutěží, a proto jsme je 
přihlásili na dvě halové soutěže. 

Jedna se bude týkat vázání uzlů a 
druhá bude složená ze tří štafet. 
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Sbor dobrovolných hasičů
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A za nás všechny přeji všem, kdo čtou 
tento zpravodaj ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
SVÁTKY VÁNOČNÍ A DO NOVÉHO 
ROKU 2020 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, 
ŠTĚSTÍ, LÁSKY A POHODY. 

Pod stromečkem ať si každý rozbalí 
třeba i ten nejmenší dárek, který tam 
najde, ale ať ho potěší. 

Toto doladění jim soutěž ulehčí. Taky 
nás opět čekají „odborky“, a proto si 
opět opakujeme teorii, aby vybraní 
hasiči splnili odznak odbornosti. 
Tentokrát budeme mít zastoupení 
preventista junior, preventista, 
strojník a kronikář. Věříme, že se jim 
tyto zkoušky podaří splnit, a proto jim 
budeme držet pěsti. 

Letošní rok ukončíme vánočním 
večírkem, kde si všichni popřejeme 
krásné Vánoce, do nového roku zdraví 
a štěstí. 

Mladým hasičům přejeme, aby v nich 
neuhasla jiskřička pro tento sport. 

Zaměřili jsme se na schůzkách na 
zdokonalování vázání uzlů, aby čas 
vázání byl co nejkratší a u štafet 
doladění předání štafety, aby 
nedocházelo k pádu proudnice při 
předávce, motání hadice, zapojení 
hadic do rozdělovače a jiné drobnosti. 

pokračování ze str.9
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Tímto děkujeme Obci Březová za 
pořízení přístroje, se  kterým jsme  v 
případě potřeby schopni rychle 
pomoci. 

Na oplátku letního pozvání na opékání 
do  „Zemianského“ jsme připravili 
p o se zen í  t a ké  my,  abychom  
prohlubovali přátelství  našich členů. 
V rámci tohoto posezení se také 
uskutečnilo školení členů na používání 
A E D  ( a u t o m a t i c k ý  e x t e r n í 
defibrilátor) dodaný od firmy LIFE 
LINE. Tento přístroj je určený pro 
poskytnutí předlékařské pomoci k 
obnovení srdeční funkce. 

 I za nepříznivého počasí se tři členové 
zúčastnili na zamykání lopenické 
rozhledny. 

19. listopadu jsme přijali pozvání do 
Zemianského Podhradia, kde naši 
družební hasič i  obdržel i  nové 
zásahové vozidlo IVECO DAILY, další 
vozidla obdrželi také obce tzv. 
bošácké doliny a to Trenčianské 
Bohuslavice,  Bošáca, Zabudišová , 
dále obce Beckov a Stará Turá.

Poslední čtvrtina tohoto roku byla 
opět naplněna aktivitou členů našeho 
sboru, kteří se zúčastnili dvou brigád, 
které byly zaměřeny na úkl id 
zbrojnice a údržby techniky, aby byla 
připravena na každoroční technickou 
kontrolu v měsíci listopadu.

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 šest 
výjezdů. 
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Ještě bych chtěl upozornit na 
opatrnost při zapalování svíček na 
adventním věnci nebo pouštění 
ohňostrojů při oslavách. Sebemenší 
neopatrnost mnohdy zapř íč in í 
nenadálou situaci a dochází v lepším 
př ípadě pouze ke škodám na 
majetku…

Jménem Sboru dobrovolných hasičů 
přeji všem spoluobčanům šťastné 
prožití svátků vánočních v teple 
domova a oslavy Nového roku 2020 
ve zdraví a pohodě 

Starosta SDH Richard Jurásek

V měsíci březnu jsme vyjížděli k pálení 
travních porostů na Strání. V červenci 
na Lopeník k odstranění spadeného 
stromu přes silnici, dále k planému 
poplachu, kde byl nahlášen požár 
louky pod lesem směr Javořina. 

Koncem září jsme vyjeli na Rasovou, 
kde probíhala pátrací akce po 
ztraceném houbaři, který je kardiak a 
podle svědků byl dezorientován. Na 
p á t r a c í  a k c i  b y l o  o s m d e s á t 
dobrovolných hasičů, policisté a 
vrtulník vybaven termovizí, po dvou 
hodinách bylo pátrání ukončeno, 
protože se h ledaná osoba už 
nacházela v pořádku doma.

Koncem července nám byl také 
vyhlášen poplach na požár bytu ve 
Květné, tentokrát jsme však v 
dopoledních hodinách nevyjeli. V 
polovině srpna byl opět nahlášen 
planý poplach požáru lesa mezi 
Březovou a Stráním, tentokrát 
jednotka vyjela pouze na průzkum, 
aby se potvrdilo, že se vážně jedná o 
planý poplach. 

pokračování ze str.11
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TJB plánuje pro A-tým soustředění, 
které by mělo proběhnout v únoru. 

TJB patří po podzimní části 
sezóny osmé místo

Po podzimním vystoupení v Okresním 
přeboru patří týmu TJ Sokol Březová 
osmé místo. Ze třinácti odehraných 
zápasů je bilance následující: 6 výher, 
1 remíza, 6 porážek, skóre 30:26 a 
19b. Osmé místo v Okresním přeboru 
hodnotí vedení TJ Sokol Březová po 
p o d z i m n í m  v y s t o u p e n í  j a k o 
uspokojivé.

Před sezónou si vedení určilo cíl hrát 
na špici tabulky, tj. do pátého místa. 
Nakonec je z toho osmé místo, ale se 
ztrátou pouhých 3 bodů na čtvrtou 
pozici. 

„Kdybychom zbytečně neztratili body 
v Prakšicích, v Polešovicích nebo 
doma s Kněžpolí, tak bychom mohli 
být i čtvrtí, ale to je všechno „kdyby“. 

Zakončení podzimní části se konalo již 
tradičně v hospodě U Bruštíků, kde se 
probírala celá odehraná podzimní 
sezóna. Nyní jsou před námi Vánoce a 
po nich se začne naplno s běháním a 
tréninkem. 

Po podzimu jsme na osmé pozici a v 
jarních odvetách se popereme o 
čtvrté místo,“ je přesvědčen trenér 
Kalina. Jestli právě on bude v jarní 
části na lavičce TJB, není ještě jasné. 
Definitivní rozhodnutí padne až v 
lednu příštího roku.

Zimní příprava začíná oficiálně od 
ledna, ale již od listopadu máme k 
dispozici každou sobotu halu (18 – 
20h). Pokud máte zájem, můžete si s 
A-týmem přijít zahrát fotbal. 

Příchody/odchody

TJ Sokol Březová bude pořádat III. 
Vánoční turnaj TJB v halové kopané. 
Turnaj se uskuteční 27. prosince 2019 
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 20. 
prosince. Občerstvení a pití zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé!

Mládež TJB

Po podzimní části opouští kabinu TJB 
Denis Laga, který se vrací zpět do 
Jarošova.

III. Vánoční halový turnaj TJB

Fotbalová mládež dělá radost nejen 
vedení TJB, ale především rodičům a 
všem fanouškům. Žáci po podzimní 
části přezimují na krásném třetím 
místě. 
„Kluci na sobě pracují a mají snahu 
hrát fotbal. Z jedenácti zápasů vyhráli 
osm a tři prohráli. Zápas od zápasu se 
zlepšují, jde vidět jejich zápal a chuť 
do hry. V jarní části se ještě popereme 
o příčku nejvyšší,“ zhodnotil podzimní 
část trenér Křeháček.

Vedení TJB jedná o příchodu nových 
hráčů.

V září proběhl nábor nových hráčů do 
přípravky, kterou bychom chtěli 
obnovit od příští sezóny. Dále 
pracujeme na obnově dorostu, kde 
nám stále chybí hráči. Kdyby měl 
kdokoliv zájem hrát fotbal (od 
nejmladších až po ty nestarší), tak se 
nebojte a přijďte na hřiště!

Fotbalovou mládež vede Josef 
Křeháček a Vratislav Horňák, bohužel 
jsou pracovně hodně vytíženi a 
potřebovali by posilu. Kdyby měl 
někdo chuť a zájem pomoci s 
trénováním a vedením mládeže, tak 
se ozvěte přímo trenérům!

O s o b n o s t  a m a t é r s k é h o 
fotbalu 2019

Slovácký deník ve spolupráci s 
programem Gambrinus Kopeme za 
fotbal pořádal anketu, kde se vybírala 
osobnost amatérského fotbalu ve 
Zlínském kraji pro rok 2019. TJB 
nominova la  Josefa  Křeháčka, 
dlouholetého fotbalistu, trenéra a 
hlavně srdcaře Březovského fotbalu. 
Z téměř 300 nominovaných vybrala 
porota pět favoritů, mezi kterými byl i 
Josef Křeháček. V hlasování, které 
probíhalo od 19. listopadu do 25. 
listopadu, vyhrál se ziskem 2 319 
hlasů právě Křeháček, který postoupil 
do celostátního kola. V celostátním 
hlasování, které probíhá od 27. 
listopadu do 4. prosince, momentálně 
trenér Křeháček drží krásné třetí 
místo. 

Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

Je to odměna za jeho celoživotní 
práci, které si nesmírně vážíme.

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM 
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, 
FANYNKÁM, SPONZORŮM A 
PŘÍZNIVCŮM KLUBU PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2020

Jelikož je uzávěrka zpravodaje v 
době, kdy hlasování stále probíhá a 
není ukončeno, můžete konečné 
u m í s t ě n í  z j i s t i t  n a 
www.slovacky.denik.cz v sekci sport. 
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Špatné sousedské vztahy a jak je 
řešit

Rušení nočního klidu, hustý kouř z 
komínu, sousedovy slepice, které 
vám neustále přelétávají přes plot a 
hrabou záhony, štěkot psa, stínící 
stromy, padající ovoce na vaši 
zahradu, parkování sousedovic auta 
před vašimi vraty, hlučné návštěvy… 
To je jen pár situací, kvůli kterým 
vzniká mezi sousedy zlá krev. 

Jak se říká, sousedy si člověk 
nevybírá. S některými vyjdete po 
dobrém, s jinými se za žádných 
okolností nedokážete domluvit. 
Můžete se snažit sebevíc, ale 
nedocílíte ničeho jiného, než že vám 
bude soused donekonečna opakovat, 
že si na svém pozemku může dělat co 
chce. 

Ano, samozřejmě, ale i to má svá 
pravidla. Každý totiž může dělat 
pouze to, čím vážně neobtěžuje 
sousedy a nezasahuje do jejich 
vlastnických práv. 

Když se na různé sousedské spory 
podíváme z pohledu psychologa, 

Poradna Mojra.cz

záleží hodně na temperamentu 
daného člověka. 

Samozřejmě netvrdíme, že každý 
soused, který vám dělá naschvály je 
blázen, i když tak na vás může 
působit. Co si však budeme povídat, 
jednání se sousedem, který má 
řekněme výraznou povahu je velmi 
těžké. 

Obvykle se lidé zvládnou domluvit na 
kompromisu, temperamentnější 
jedinci však dokáží z maličkosti udělat 
velkou aféru. Otázkou je, zda jejich 
jednání souvisí s nějakou umanutostí, 
nebo zda již nejde o problém 
psychického rázu. 

Klasické metody jako domlouvání a 
hledání kompromisů na něj nepůsobí. 
Na druhou stranu se mohou minout 
účinkem i udání a stížnosti. Těmto 
lidem totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do 
žil, možná ve svém jednání spatřují 
nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě 
jen o princip? Těžko říct. 

Jak tedy sousedské spory nejlépe 
vyřešit? Tuto otázku není s ohledem 
na jedinečnost každého případu lehké 
zodpovědět. 

Tímto bych chtěla jako prababička poděkovat rodině Zetkové a Bruštíkové ze Zvadilova 

Mockrát děkuji za všechno, co jste pro nás udělali.  
a paní Věrce Kročilové za veškerou pomoc při péči o pravnoučata. 

Bohužel ne vždy má situace takové 
řešení, které je pro vás přijatelné a 
soudu se nevyhnete. 

Celkově se psychická stránka 
sousedských sporů odsouvá do 
pozadí i přesto, že má na celé věci 
nemalý význam. V tomto ohledu 
doporučuji poradu s psychologem, v 
první řadě získáte nezaujatý pohled 
na věc, naučíte se zpracovat své 
emoce, jak v dané situaci reagovat a 
mnoho dalšího. Psycholog vám může 
pomoci také v rámci řízené mediace, 
kdy se se sousedem setkáte na 
neutrální půdě za přítomnosti 
psychologa, který bude celý rozhovor 
mezi vámi řídit a usměrňovat. 

Pokud jde však o problémy mimo 
jejich pravomoc, doporučuji poradu s 
právníkem. 

Pokud řešíte podobný, nebo jiný 
prob lém, můžete s i  objednat 
konzultaci na www.mojra.cz. 

Základem úspěchu je komunikace, a 
právě na té to často vázne. Pravdou 
je, že v afektu člověk často jedná 
zbrkle, řekne a udělá i to, co by s 
čistou hlavou neudělal. 

Velmi často se starostům daří 
sousedské spory urovnat, docílit 
kompromisu. 

Psycholožka a majitelka poradny

Jakožto psycholog vám mohu 
doporučit zejména zachovat klid. 
Snažte se na celou situaci podívat ze 
všech úhlů a vymyslet kompromis, 
který by vám i sousedovi nejvíce 
vyhovoval. 

Pokud domluva není možná, obraťte 
se o pomoc na příslušný úřad 
obce/města. Určitě není na škodu mít 
co nejvíce důkazů, svědectví o 
sousedově chování. 

PhDr. Michaela Miechová

Mojra.cz, www.mojra.cz

Případné otázky nebo podněty k 
č l á n k ů m  z a s í l e j t e  n a  e m a i l 
poradna@mojra.cz nebo volejte na 
+420 731 226 690.

Použijte slevový kód „BREZOVA“ a 
získáte s levu 10 %  z  ceny 
objednávky.
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