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Vážení spoluobčané,
jak je již zvykem, vždy prostřednictvím
prosincového čísla zpravodaje vám
předávám jakési shrnutí uplynulého roku,
a proto bych i tento rok chtěl tomuto zvyku
dostát, i když musím říct, že letošní rok byl
oproti rokům ostatním úplně jiný, což se
projevilo snad ve všech sférách našeho
každodenního života a tak je pro mě psaní
tohoto shrnutí trochu obtížnější.
Situace, která v tomto roce nastala úplně
utlumila jakékoliv sportovní a kulturní
činnosti v naší obci, takže co se týče této
oblasti, není ani o čem psát.
Naštěstí nám tato situace nezasáhla do řad
našich zaměstnanců, a tak jsme mohli
pokračovat v pracovní činnosti v obci, kdy

jsme se pustili, mimo jiné již v ostatních
zpravodajích zmiňované činnosti, do
rekonstrukce starého vodojemu, dosýpali
s e k ra j n i c e u z r e ko n s t r u o v a ný c h
komunikací, zahájilo se rozšíření sběrného
dvora, atd.
Na rozšíření sběrného dvora se intenzivně
pracuje, takže v současné době je
odstraněna ornice, celý areál je již
oplocený a probíhá navážení kameniva na
celou plochu. Jako každý rok bylo třeba
připravit stroje a zařízení na zimní údržbu
místních chodníků a komunikací, aby nás
zimní období nezastihlo nepřipravené.
Připravila se také vánoční výzdoba obce a
vánočního stromu, takže svátky můžou
začít.

Na závěr tohoto krátkého shrnutí bych
vám všem chtěl popřát šťastné a veselé
prožití svátků vánočních, a především
hodně zdraví v novém roce 2021.
Vím, že letošní vánoční svátky budou
zřejmě jiné, jako byl celý tento rok, kdy
nám různá omezení bránila v běžném
životě a setkávání se navzájem, ale přesto
věřím, že s trochou trpělivosti, tolerance a
vzájemného porozumění a s nadějí v lepší
zítřky i tyto svátky prožijeme spokojeně se
svými rodinami.
Josef Trecha
starosta obce

Příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce mnoho zdraví
a spokojenosti přeje
Obec Březová u Uherského Brodu

PF 2021
Březová u Uherského Brodu

zpravodajbrezova.cz
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Farní úřad
SLOVO ARCIBISKUPA A KNĚZE
Milí Boží přátelé a drazí farníci!
1. nedělí adventní jsme vstoupili do
nového církevního roku ve zvláštní
koronavirové době různých omezení a
zákazů.
Přesto, byť pravděpodobně v omezeném
počtu účastníků bohoslužeb budeme
slavit vánoce, které letos budou asi jiné a
ta ké s i v t o m t o l i t u rg i c ké m ro c e
připomeneme 1100 let od smrti sv.
Ludmily a také 60 let od smrti arcibiskupa
Josefa Karla Matochy, nekrvavého
mučedníka komunismu.
Připojíme se ke Světovému
eucharistickému kongresu, který se bude
konat v Budapešti, Arcidiecézním
e u c h a r i st i c k ý m ko n g re s e m d ět í a
Kongresem členů Eucharistické hodiny.
V pastorační oblasti se, dá-li Pán
soustředíme na uskutečnění programů,
které vyplynou ze setkání Pastoračních rad
farností (bohužel se pořád odkládají kvůli
nepříznivé situaci) a v naší farnosti čekáme
na nové volby do Pastorační rady až to
bude možné. Měly být již v měsíci
listopadu. Neuskutečnily se kvůli
pandemii. Mnohdy se volby do pastorační
i ekonomické rady vnímají, že to nic
neznamená pro farnost.
Já to ale považuji za velmi důležité v
pohledu na dalším rozvoji farní rodiny.
Členové pastorační rady i ekonomické
rady mohou mít obrovský vliv na životě
farnosti.
Jsem si vědom, že farnost nemůže
fungovat jen na schopnostech a aktivitách
kněze. Ba, naopak jsem přesvědčen, že
farnost se bude rozvíjet podle toho, jak se
zapojí členové pastorační a ekonomické
rady do života farnosti a hlavně, jak se
zapojí všichni farníci.

J e n á s a s i 1 6 0 p ř í to m nýc h p o d l e
posledního sčítání na nedělních
bohoslužbách.
To není nic zanedbatelného. Proto vás
prosím, abyste k volbám přistoupili velmi
zodpovědně a volili ty kandidáty, kteří
budou ochotni dát své schopnosti a čas
životu farnosti. Volit může ten, kdo patří
do naší farnosti a má 15 let. Zvolen může
být ten, kdo má minimálně 18 let, chodí
pravidelně do kostela a je více ve farnosti
aktivní. Vážím si velmi služby dosavadním
členům pastorační rady a moc jim za to
děkuji.
V příštím roce 2021 také mnozí mladí
přátelé (17), dá-li Pán přijmou svátost
biřmování - svátost křesťanské dospělosti.
Hlavní podmínka je pravidelná nedělní
účast na mši svaté (až to bude možné),
chodit na pravidelná setkání a musí být
aktivně zapojeni do života farnosti.
Před poutí (Cyrile) budeme slavit 150.
výročí Posvěcení našeho kostela. Na tuto
významnou slavnost pozveme biskupa.
Často v pastorační činnosti nejde o naši
aktivitu, ale o působení Boha, kterému se
dáme k dispozici, který nás samotné
proměňuje a prozařuje.

K živému společenství víry, které svědčí o
vítězném Kristu, jsou různé cesty.
"Cestu si vyberte, říká arcibiskup,
svobodně, ale neváhejte! Získejte
spolupracovníky! Zajeďte k těm, kteří vás
oslovili, a nechejte si pomoci! Nebo
navažte na vlastní tradici a oživte to dobré,
co u vás usnulo. Plody nebudou zítra, ale
přijdou tím dřív, čím dřív začnete".
Těžko se plánují pastorační farní akce, když
nevíme, jaká bude situace a co bude
možné uskutečnit. Věřme, že alespoň něco
se podaří udělat pro farníky, kterými jste
vy, všichni!
Na závěr chci každého z nás povzbudit k
tomu, abychom svou zodpovědnost za
farní rodinu vkládali do každodenní
modlitby svatého růžence zvláště v době
pandemie. Modleme se a tak pouštějme
do našich životů i života farnosti
samotného Boha.
K tomu vám všem s radostí v srdci i s
vděčností za spolupráci na Božím díle
žehná na přímluvu Panny Marie, Cyrila a
Metoděje
arcibiskup Jan a P. Pavel

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Budou v obvyklých časech, ale zřejmě jen
pro omezený počet lidí, podle současné
situace PES. Sledujte Ohlášky na našich
farních webových stránkách:
farnostbrezova.cz
Pravidelný koncert Mistříňanky je zrušen! I
plánovaný vánoční koncert PS Dvořák je
kvůli covidové situaci zrušen!
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SLOVA POVZBUZENÍ - STRACHU SE
NEBOJ!
Bratři a sestry, milí farníci!
V těchto dnech procházíme nelehkým
obdobím.
Nic podobného jsme neočekávali a
nedokázali si ani představit. Zmocňuje se
nás strach ze šíření nemoci COVID-19,
kterou způsobuje vir SARS-CoV-2. Bilance
pandemie této virové nemoci je
katastrofální: ke konci března (podle
statistik) se na celém světě nakazilo téměř
770.000 lidí, z nichž přes 37.000 lidí infekci
podlehlo. A začalo druhá vlna a možná
bude i třetí atd... I když se celý svět pokouší
šíření viru zabránit různými opatřeními a
zákazy, počet nakažených a umírajících
každým dnem roste někde ve světě.
Optimismus přináší solidarita lidí, kteří si
navzájem pomáhají. Přesto mnozí
podléhají strachu z budoucnosti. Jaké
budou ekonomické důsledky pandemie?
Řada lidí se bojí, že přijdou o práci, že
nebudou mít na splátky, že neuživí rodinu,
mají psychické problémy. Lze v této situaci
najít zdroj útěchy, naděje a jistoty pro
budoucnost?
Kniha všech knih, Bible, je jedinečná ve své
pravdivosti. Nevyhýbá se ani otázce
strachu. Už na prvních stránkách Bible se
dozvídáme, že se Adam po spáchání
hříchu bál, ukrýval se před Bohem. Bylo to
nesmyslné jednání. Když čteme Bibli dál,
vidíme, že se téma strachu znovu a znovu
opakuje. Přiznejme si, že toto téma se týká
každého z nás. Každý z nás se tu a tam, více
či méně, bojí. Bojíme se o práci, o děti, o
zdraví, bojíme se toho, co nám přinese
budoucnost.
Má něco smysl v této době něco plánovat,
když nevíme jestli se to uskuteční? Tento
strach je mnohem závaznější než jen
nepříjemné pocity, obavy z toho, jak to
dopadne, třeba u maturity. Masivní strach
nám "sedí" v hlavě, nedá nám na nic jiného
myslet, ochromuje nás, nutí nás dělat věci,
které bychom jinak nikdy neudělali.
Nezápasíme s tímto druhem strachu v tyto
dny i my? Dá se takový strach překonat, je
možné nad ním zvítězit? Mírný strach je v
životě užitečný. Probouzí v nás obrannou
reakci, nastoupí adrenalin, nabudí naše
smysly k větší pozornosti, přepne naše
nervy a svaly na vyšší výkon. Člověk je
připraven k obraně, útoku - nebo také
útěku.
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Farní úřad
I tím lze "vyhrát" nad nebezpečím.
Zcela jinak vypadá silný strach. Člověk
propadne panice: neví, co dělat, začíná
zmatkovat. Zbledne, roztřese se, rozklepe,
nemůže se hnout.
Není schopen komunikovat, není schopen
něco udělat, jeho vůle je paralyzována,
celé tělo je doslova ochromeno. I o
takovém strachu mluví Bible. Dokonce v
životě slavných izraelských králů. Kniha
Samuelova popisuje situaci, kdy král Saul
spatřil nepřátelské vojsko: "Když Saul
uviděl pelištejské vojsko, bál se a celý se
třásl strachy." Později slavný král David, jsa
pronásledován svými nepřáteli, říká:
"Motám se ve svém reptání a střečkuji,
když slyším nepřítele, když na mě tlačí
ničema; házejí na mě nepravosti a hněvivě
mě osočují. Srdce se ve mně svírá, dolehly
na mě hrůzy smrti. Přepadá mě strach a
chvění a zachvacuje mě hrůza."
David nakonec přiznává, že chce někam
utéct, někam hodně daleko. Jen aby měl
klid.
Strach z nás dělá jiné lidi, nutí nás dělat
věci, které bychom jinak nedělali. Strach
nejednou vede člověka i k ústupkům z jeho
m o rá l n í c h zá s a d , k p o l ov i čato st i ,
kompromisům až i ke zradě. Bible mluví o
tom, že dobrá vůle Boží - s námi lidmi - je o
tom, abychom nežili ve strachu, ale v
pokoji srdce, mysli, celého nitra.
Nepřítel Boží i lidský, ďábel, se snaží o
pravý opak. Podařilo se mu to už v ráji - v
případě Adama. Jeho touhou je, abychom
ztráceli víru, naději, důvěru v Boha. To
všechno chce nahradit strachem a jeho
prostřednictvím nás ovládat. Dokonce tak,
že strach určuje naše myšlení, mluvení i
konání. Strach se stává duchovní mocností
v našem životě, které se "klaníme", které
sloužíme. Najednou sloužíme strachu
namísto toho, abychom sloužili milujícímu
Bohu. Namísto radosti, optimismu víry a
naděje se stáváme nositeli a šiřiteli této
smrtící infekce - strachu.
Nechat se ovládat strachem je cesta
sebezničení. Věříš víc představám, které ti
našeptává strach, než tomu, co ti říká Bůh.
Vě ř í š n e ga t i v n í m my š l e n ká m a
katastrofickým scénářům (které do nás
valí média, politici, zprávy) více než
povzbuzujícím slovům Bible. Uvádí se, že v
Bibli je 365krát slovo: "Neboj se, neměj
strach!"

Tedy na každý den v kalendářním roce. Že
se bát nemáme a nemusíme, ať se děje
cokoliv, je tedy zřejmé.
Věřit Bohu, respektovat jej, brát vážně
jeho slovo znamená jediné: nebát se,
protože se bát nemusíme! Pokud se ještě
stále bojíš, věříš zřejmě někomu jinému,
něčemu jinému více než Bohu.
Vysvobození ze strachu nebývá laciné, ale
může přijít rychleji, než si myslíme.
Stačí nasměrovat svoji víru tam, kam mířit
má. Nevpouštět do života všechny Strachy,
které na nás útočí, ale spolehnout se na
Pána Boha, na jeho zaslíbení.
A kd yž Pá n B ů h d o vo l í , a b yc h o m
procházeli zkouškou, jako v přírodě
současného šíření koronaviru, je to proto,
aby posílil naši víru, důvěru v něho.
Komu budeme v té současné zkoušce
naslouchat?
Ďáblu, který říká: Bůh je daleko, nezajímá
se o tebe, má na starost jiné věci, budeš
mít smůlu a virus tě dostane?
Anebo Bohu, který ti říká: jsem tvůj Bůh,
neměj starost o zítřek, jsi moje dítě, miluji
tě, budu tě chránit, nikdy tě neopustím,
nemusíš se bát!
Položme si tu otázku znovu: komu budeme
ve "zkoušce koronaviru" naslouchat?
Rozhodneme se naslouchat Božímu
hlasu? Máme dost odvahy říci ďáblovi:
odejdi ode mě, nebudu tě poslouchat!
Když obstojíme ve zkoušce, Bůh nám dá
svůj pokoj a ve svůj čas i východisko pro
naši osobní situaci. Velmi praktické
východisko. Nezapomene na nás. Klidně si
k tomu může použít i lidí, kteří patří do Boží
rodiny a žijí podle Ježíšova příkazu:
"Břemena jedni druhých neste, a tak plňte
přikázání lásky.”
Bůh je i dnes připraven přinést do Tvého
ž i v o t a p o ko j , n a d ě j i , j i s t o t y p r o
budoucnost. Nemusíš se bát! On na tebe
nezapomněl! Věř mu a svěř mu svůj život!
Stojí to za to!
Slova Bible: "Neboj se, vždyť já jsem s
tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem
tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti
budu, budu tě podpírat pravicí své
spravedlnosti. Izajáš 41,10
To vám všem vyprošuje do těchto
nelehkých dní
Jaroslav Pleva a P. Pavel Vágner, farář
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Farní úřad
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vá n o c e . . . V š u d e ! V t e l e v i z i , n a
billboardech, ve výkladních skříních, v
kostelích, v ulicích, na náměstích, na
limonádách, na ponožkách...
Člověk aby se bál otevřít sardinky!
Hlasatelé v televizi se tváří povinně
radostně a "svátečně", odevšad k nám
zaznívá, že máme naplno prožívat
"vánoční idylu". Sentiment teče
proudem...
Ale Vánoce nepřináší radost všem.
Mnohdy lidé místo vánoční pohody
paradoxně stres, nepokoj a smutek. Idylu
"rodinných svátků" jitří bolest rozpadlých
rodin. Štědrost vánočního stolu
kontrastuje se samotou lidí opuštěných a
přehlížených. Na vlně Vánoc se s
úspěchem přiživuje reklama, obchodníci,
politici i kapesní zloději. A tak se Vánoce
tohoto věku mění v pouhou karikaturu
Vánoc původních.

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. 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.
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 rád, že za nás vyměnil i
nebeskou slávu...

Školy Březová
Týden v družině - starší žáci
Hned v pondělí měli třeťáci docela těžký
úkol – zpracovat úrodu broskví.
Po bezpečnostním školení jak pracovat s
nožem se pustili do okrajování sladkého
ovoce. Šlo jim to na jedničku. Broskve
odpeckovali, rozmixovali, přisladili, nalili
d o p l a stov ýc h n á d o b e k a n e c h a l i
zmrznout. V pátek jsme si pak pochutnali
na výborné zmrzlině.
Šití je v družině velmi oblíbená činnost.
Tentokrát vznikly nějaké tašky, pytlíky a
polštářky.
Měli jsme také první čtenou zkoušku na
loutkové divadélko, které chystáme pro
mladší kamarády.
Kaštany, nasbírané minulý týden, jsme pár
tahy bílé a černé fixy proměnili na
schoulené ježky.
Samozřejmě byly i vycházky. Procházeli
jsme vesnicí po neobvyklých cestičkách a
učili se, jak se všechna ta zákoutí jmenují.
U hřbitova jsme narazili na ořechy a podle
díravých skořápek jsme tam nesbírali
sami, předběhly nás veverky.
Mgr. Pavlína Majerová
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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.
Neboj se ho proto svými slovy pozvat i do
svého života! On chce být s tebou v každé
tvé idyle i neidyle. V tom spočívají
opravdové Vánoce.
Ignác Mucha

„Hle. dívka počne a porodí syna a dá mu
jméno Immanuel, to je "S námi Bůh".
(Bible, Izajáš 7,14)
A takové Vánoce vám všem přeji po
nečekaně darovaném tichu (píseň od
Pavla Helana) adventu, i když budou letos
trochu jiné i díky různým omezením, ale
Bůh je s námi! Též požehnaný nový rok
2021 v lepších časech!
Ježíš řekl: "Svůj pokoj vám dávám; ne jako
dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce
nechvěje a nepodléhá obavám..." (Jan
14,27)
P. Pavel Vágner, farář
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Školy Březová

Můj boj s drakem Koronáčem
Už je to strašně dlouho, kdy jsme byli spolu
ve škole. Potkáváme se sice přes internet,
ale není to úplně ono.
Těšíme se do školy. Všichni.
A snažíme se tu situaci zvládnout, jak to
jde.
Bojujeme.
Bojujeme s drakem Koronáčem.
Přečtěte si, jak to kdo z dětí zvládá.
Mgr. Jiří Miškar
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Staráme se o čistotu
Čistím zoubky řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy.
Čistit zoubky každý musí,
kdo neumí, ať to zkusí.
Fialová naznačí, kdo příště více přitlačí.
Začneme den s úsměvem,
to se zkrátka musí
a že je to hned lepší pohled,
to každý uznat musí.
Staráme se o čistotu,
staráme se o zdraví,
dávej pozor na silnici,
ať nejsou žádné úrazy.
Listopad nám končí a už je tu zas,
měsíc prosinec a náš toužebně
očekávaný „předvánoční čas“.
Magdalena Křeháčková

Tajemství balíčku, co přišel
z daleka
Když vám zničehonic oznámí doručovací
firma, že zásilka je na cestě, a vy netušíte,
oč se jedná, vyvolává to pocit nejistoty, ale
zároveň lehkou závrať s příchutí tajemství,
tedy něco, co máme rádi.
Těsně předtím, než zásilka dorazila do cíle,
tedy do školy, podařilo se odhalit i část
záhady. Že balíček (vlastně balík!), který se
vydal na cestu skoro přes celou republiku,
je od našeho IV žáka a že je určen učiteli
fyziky proto, že jeho obsah se týká učiva
fyziky. Tolik bylo možno zjistit z e-mailu, v
němž byl i popis toho, co je (asi) uvnitř.
Jistě chápete zvědavost i netrpělivost,
kterou jsem zažíval poté, co zásilka
dorazila, ale z důvodu omezení pohybu
nebylo možné se s ní blíže seznámit. Kdo
by si nevzpomněl na Schrödingerovu
ko č ku . O n e n s l av ný myš l e n ko v ý
experiment, a to právě z fyziky, té
kvantové.
Konečně – poslední listopadový den a
veliká papírová krabice leží v kabinetě na
stole.
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Rozpárat nůžkami obal nedalo velkou
práci a … překvapení bylo umocněno
zjištěním, že se nám do školy dostal
skutečně mimořádně dobrý exemplář
makety motoru, jejíž vyhotovení si
vyžadovalo notnou dávku kombinace
technického umu, řemeslné zdatnosti a
nemalé představivosti …
Model dvoudobého motoru (i s vrtulí!)
vyhotovený v elegantní (a dnes
protěžované) černé barvě metodou 3D
tisku. No, kdo to dokáže? Mám radost, že
zrovna Aurelius Theodor, který navštěvuje
naši devátou IV třídu, patří mezi hrstku
těch šťastlivců, co ovládají metody výroby,
o nichž se našim dědům, ba ani otcům
nezdálo ani ve snu. Výrobek zaslal nejen
jako praktickou ukázku svých znalostí a
dovedností ke klasifikaci do předmětu
fyzika, ale také jej škole věnoval. Coby
exponát na případnou výstavku
žákovských prací. Patří mu velký obdiv a
poděkování.
Sám se přiznám, že techniku 3D tisku
neovládám a vlastně ani nevím, jestli se dá
vytisknout třeba rohlík nebo houska.
Žák zdatnější učitele, to je přece sen všech
pedagogů.
Petr Zvardoň
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Hurá, už máme slabikář!
Opakujeme písmena se stavebnicí Roto a
poprvé píšeme do písanky.
Prvňáci s Mgr. Janou Salanci

Matematický klokan
Matematický klokan je mezinárodně
koordinovaná soutěž. V roce 2016 se jí
zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více
než 60 zemí.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6
kategorií:
Cvrček (2.-3. třída ZŠ), Klokánek (4.-5. třída
ZŠ), Benjamín (6.-7. třída ZŠ), Kadet (8.-9.
třída ZŠ), Junior (1.-2. ročník SŠ) a Student
(3.-4. ročník SŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v
jednom termínu. Ve všech kategoriích
soutěžící řeší soubor testových úloh ve
stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z
pěti nabízených možností řešení.
Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách
podle obtížnosti, za správnou odpověď
získává soutěžící 3, 4, a 5 bodů, za špatnou
odpověď se mu jeden bod strhává.
Maximální počet získaných bodů je 120.
Statistické výsledky se vyhodnocují za
celou Českou republiku. Nejlepší řešitelé v
každé kategorii jsou odměněni věcnou
cenou.

Nejlepší řešitelé naší školy:
Cvrček – David Vacek, Jakub Peřina
Klokánek – Marek Zelenay
Benjamín – Denisa Nela Michnová
Kadet – Karel Hruban, Filip Pavlovič
Student – Ema Wayan Danielová
Všem moc gratulujeme a přejeme ještě
lepší výsledky v příštím roce.

Naši řešitelé v rámci okresu Uherské
Hradiště
Cvrček – 3. místo – Peřina Jakub, 4. místo –
Vacek David
Klokánek – 4. místo – Zelenay Marek, 5.
místo Růžička Václav, 7. místo Vojtíšková
Sofie Mia, 10. místo Precechtelová Petra,
11. místo Školař Dan
Benjamín – 1. místo Michnová Denisa
Nela, 5. místo Sobek Šimon, 6. místo
Sýkora Jan
Student – 1. místo Danielová Ema Wayan
Mgr. Hana Gureňová

Ježek
Jeden hezký slunečný den jsme se vydali
na procházku kolem naší školy.
Po cestě jsme si nasbírali hromadu listů
různých barev, které jsme si nechali přes
noc uschnout. Druhý den jsme si vystřihli
ježky z kartonů a voskovkami je vybarvili.
Nakonec děti lepidlem přilepily listy, které
vypadají jako bodliny.
Gabriela Gabrhelová
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To budou ségry koukat, že k nám letos jaro
přišlo o něco dřív. Hihihi.”
Jarněnka vzala svůj lektvar a pelášila ke
starému vílímu dubu, kde měla
nachystaný stroj, do kterého lektvar
vyleje.

Podzimní dešťová duha
Jednoho podzimního rána zasáhl Arétozim
(městečko víl) obrovský vítr.
Jen víla Jarněnka se nenechala odradit.
Pořád, ve své malé a útulné knihovničce,
studovala různá zaklínadla a zkoušela si
namíchat spoustu lektvarů, které by se
každé víle mohly hodit.

,,Taaak a je to. Zavřeme, otočíme,
zacpeme špuntem. Teď už jen zapnout
tento barevný knoflík a může to začít. "
Jak víla řekla, tak také udělala. Stroj začal
vydávat vysoké a pisklavé zvuky. Najednou
fííí! Nad Arétozim se přihnal déšť a začalo
svítit i sluníčko. Ale co to?

Jarněnka měla ještě další tři sestry.
Letněnku, Podzimku a Ziměnku. Každá ze
sester vládla na vílím trůně 3 měsíce v
roce, tedy jedno roční období. Jarněnka
vládla na jaře , Letněnka v létě, Podzimka
na podzim a Ziměnka v zimě.

,,Podívejte všichni!" Křičela jedna víla za
druhou. ,,To je přece duha!" Přesně tak.
Duha. Jarněnka byla celá šťastná, že se vše
povedlo, tak jak plánovala a udělala tím
vílám obrovskou radost. I vílu Podzimku to
mile překvapilo.
,,No, Jarněnko, musím uznat, že ta tvoje
dešťová duha už mi docela chyběla. Ale
musíme vládu přenechat přírodě. Ta moc
dobře ví, co ke kterému ročnímu období
patří. My víly jsme jen takové její
pomocnice a naším úkolem je dohlížet na
to, aby vše bylo tak, jak má být.

Jelikož nám nastalo podzimní období, tak
na trůn usedla její druhá sestra Podzimka.
Jarněnka tohle podzimní období nemá
moc v lásce, připadá jí až moc chladné,
větrné a deštivé. Jarněnku napadlo, že
přinese do městečka kousek jara, aby
ostatní víly potěšila. Na tom také už od
rána pilně pracuje.
,, Kapku červené, kapku žluté, kapku
oranžové, kapku modré a.... momentíček.
Kde mám tu zelenou barvu! Přece se
nemohla jen tak vypařit. Hmm. Ahaaa!
Tady je. Tak šup tam s tebou. Ještě špetku
slunečného a dešťového prachu a show
může začít!!! Jupííí!

Proto, ještě přenechej vládu větru a dešti.
Než se naděješ, bude tu opět tvé oblíbené
jaro a s ním i plno duh. "
Kristýna Provodovská

Podzimní tvoření
u druháčků
Podzim se už kvapem blíží ke
svému konci a my bychom se s
ním rádi rozloučili ukázkami
našich výtvorů.
Pustili jsme se do výroby ježečků,
na které jsme použili materiály z
přírody a tím byly fazole, nové
ko ře n í , d ý ň ová s e m í n ka a
strouhaný kokos. Poté jsme
vytvořili také jednu jedlou a
jednu nejedlou, ba přímo,
jedovatou houbu. I zde jsme
pracovali se strouhaným
kokosem, pískem, sypanou
krupicí a dále s barvičkami.
Můžete se tedy s námi podívat,
jak se nám všem dařilo.
Mgr. Kristýna Miklánková
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Podzimní pracovky
Od 30. listopadu se sice většina žáků vrací
zpátky do školy, ale náročné období
domácí výuky možná ještě není úplně za
námi. Výuka na dálku není lehká pro
nikoho, a chápu, že je v takové situaci
důraz kladen spíše na "důležitější"
p ře d m ě t y, j a ko j s o u č e s k ý j a zy k ,
matematika nebo angličtina… Přesto jsem
dětem zadal pár (víceméně dobrovolných)
úkolů také do pracovních činností. Zapojila
se zhruba polovina z nich a výsledky byly
často super!
Mgr. Vojtěch Král

TJ Sokol Březová
Koronavirus přerušil podzimní
část
Jen 9 utkání ze 13 se stihlo odehrát, než
zase udeřila pandemická nemoc Covid-19.
FAČR na základě rozhodnutí Vlády ČR ze
dne 27. října přerušil zbývající část
podzimní sezóny 2020/21.
I tak po neúplném podzimním vystoupení
v Okresním přeboru patří týmu TJ Sokol
Březová krásné čtvrté místo. Z devíti
odehraných zápasů je bilance následující:
5 výher, 1 remíza, 3 porážky, skóre 18:13 a
16b. Čtvrté místo v Okresním přeboru
hodnotí vedení TJ Sokol Březová po
neúplném podzimním vystoupení jako
výborné.
Před sezónou si vedení klubu určilo cíl hrát
na špici tabulky, tj. do pátého místa.

Nakonec je z toho čtvrté místo se ztrátou
pouhých 4 bodů na druhou pozici.
„Nejvíce mě mrzela porážka v Kněžpoli,
kde jsme prohráli 1:0. Celý zápas jsme
dobývali domácí svatyni, ale nebylo nám
přáno dát branku. Jinak jsem s výsledky a
celkov ým postavením v tabulce
spokojený,“ hodnotí podzimní vystoupení
trenér Kalina.
„Co mě velmi mrzí, je ten fakt, že nám tak
skvěle rozjetou sezónu přerušila opět
pandemická nemoc Covid-19. Kdybychom
stihli odehrát i zbývající čtyři zápasy, třeba
bychom byli na druhém místě,“ předvídá
trenér.
Na závěr rozhovoru se však drží při zemi a
dodává: „To je však „kdyby“ a zdraví máme
všichni jen jedno.

Přeji si však, aby tahle divná doba skončila
a my se mohli naplno scházet na hřišti a
předvádět všem fanouškům tolik kýžený
fotbal.“
Hráči po nařízení vlády nemůžou trénovat,
nekonalo se ani zakončení podzimní části.
Čeká se na rozvolnění nařízení vlády a až
poté se může plánovat zimní příprava.
Nyní jsou před námi Vánoce a po nich se
snad již definitivně rozhodne. Pak se snad
začne se zimní přípravnou.

IV. Vánoční halový turnaj TJB
Na základě pandemické situace Covid-19
se letos nebude konat Vánoční halový
turnaj. Za vítěze byl předčasně vyhlášen
tým Covid-19. Na příští ročník se již nyní
těší pořadatelé.

Poděkování patří

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, FANYNKÁM, SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM KLUBU
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021
www.tjbrezova.cz

Obec Březová
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A máme tu nejkrásnější období
v roce, advent.

V letošním roce i přes různá
omezení náš sbor nezahálel.
V květnu jsme měli plánovanou okrskovou
soutěž, kterou jsme po dohodě zrušili
s odložením na rok 2021, pravděpodobně
opět v květnu.
Během prázdnin jsme upravili betonovou
plochu na hasičském hřišti a přestěhovali
buňku na uskladňování pomůcek a
materiálu.
Tímto děkujeme Obci Březová za pomoc
při manipulaci. Dále jsme opravili překážky
a zhotovili nové před nadcházející soutěží
Železný hasič Bílých Karpat a uspořádali
dětské odpoledne.
V průběhu roku se členové účastnili úklidu
zbrojnice a údržby techniky. V listopadu
byly obě vozidla připravena na každoroční
technickou kontrolu
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:
4. února jsme vyjeli k likvidaci spadlého
stromu,
28.února byl v dopoledních hodinách
ohlášen požár komína v naší obci,
z důvodu nepřítomnosti členů zásahové
jednotky jsme se zásahu nezúčastnili,

28. března výjezd do Květné k požáru lesa,
21. června jsme byli vysláni na technickou
pomoc při pátrání po pohřešované osobě
v lokalitě Lopeník a Březová okolí
rozvodněného potoku Hrubár,
9 srpna jsme vyjeli k hlášenému požáru
osobního vozidla v části obce Lopeník,
24. srpna naše jednotka vyjela na pomoc
transportu zraněné osoby do lesa pod
Lopeník, kde sjel traktor pod sráz a narazil
do stromu. Zraněný řidič byl následně
převezen na hřiště k transportu
vrtulníkem do nemocnice.
Obec Březová od 1.června zaměstnává dva
členy zásahové jednotky. To také vedlo ke
zlepšení akceschopnosti právě
v dopoledních hodinách, kdy je většina
členů ve svém zaměstnání mimo obec.
Závěrem bych chtěl u p ozo rn it n a
opatrnost při zapalování svíček na
a d ve n t n í m vě n c i n e b o p o u ště n í
ohňostrojů při oslavách. Sebemenší
neopatrnost mnohdy zapříčiní nenadálou
situaci a dochází v lepším případě pouze ke
škodám na majetku…
Jménem Sboru dobrovolných hasičů přeji
všem spoluobčanům šťastné prožití svátků
vánočních v teple domova a oslavy
Nového roku 2021 ve zdraví a pohodě.
Starosta SDH Richard Jurásek

Zapalujeme první svíčku na adventním
věnci, budeme očekávat příchod Mikuláše
s jeho družinou a po zapálení poslední
svíčky se rozzáří všem dětem ať už malým
nebo velkým oči.
Každý rodič má rád pohled do těchto očí
plných jiskřiček štěstí a překvapení
z Vánoc.
Ale než se rozsvítí stromeček a zazvoní
zvoneček, tak se musíme ohlédnout za
letošním rokem. Někdo tento rok hodnotí
jako nejhorší rok, co mohl být, jiní ho
hodnotí slovy mohlo být i hůř. Ano, musím
souhlasit, že to byl rok plný omezení,
zákazů, nařízení a příkazů.
Tato situace ovlivnila také naše aktivity
týkající se hasičského sportu. Byla to
opravdu velká škoda. Byly zrušeny veškeré
hasičské soutěže týkající se Hry plamen.
Ale i tak jsme našli pár skulinek a stihli jsme
si zasoutěžit a ukázat, že naše znalosti a
dovednost jsou opravdu na dobré úrovní.
Ať už u zkoušek odbornosti, tak soutěže
v uzlování a neposlední řadě i dětské TFA.
Velmi si také cením zájmu mladých hasičů
zúčastnit se tréninku ihned, kdy bylo
povolené trénovat.
Také nesmím zapomenout poděkovat
nejen dorostu, ale i starším mladým
hasičům, kteří pomáhali při hasičské
soutěži Železný hasič Bílých Karpat a
Sportovním odpoledni pro děti.
Možná se najde někdo, kdo by řekl, no a.
Ale právě u takové akce se ukáže, že tito
mladí hasiči mají toho správného hasiče
v srdci.
Dobrovolného hasiče dělá právě ten, kdo
dokáže vždy pomáhat, a to bez ohledu, zda
za pomoc dostane nějaké ocenění. I toto je
právě úkolem se naučit v základu mladého
hasiče.
A na závěr. Všem mladým hasičům
přejeme krásné Vánoce, bohatého ježíška,
svátky plné lásky, pohody a klidu.
Do Nového roku 2021 hodně zdraví,
úspěchů jak v hasičském sportu tak i ve
škole.
Vedoucí mladých hasičů
Lukáš Jurásek
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Poradna Mojra

Vánoce s omezeným rozpočtem?
Zvládnete to i bez drahých dárků!
Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších
svátků roku, který si lidé spojují s potřebou
se pořádně najíst, napít a obdarovat se co
nejvíce a co možná nejdražšími věcmi.
Kvalita a kvantita jdou ruku v ruce bez
ohledu na peněženku. Jenže někdy se
situace změní a vy jste nuceni v podstatě
ze dne na den vystoupit ze své komfortní
zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu
jsou jednou z nejvíce stresujících situací,
kte ré vá s v ž i vo tě m o h o u p o t kat .
Najednou jako byste přišli o své vydobyté
místo ve společnosti.
Připadáte si, že se na vás všichni dívají přes
prsty, neumíte se smířit s tím, že obracíte
každou korunu a nemůžete si dovolit to, co
dříve. Nevíte, jak to vysvětlit dětem.
A k tomu teď musíte myslet také na to, jak
zvládnout vánoce s minimálním
rozpočtem.

Investujte čas a pozornost namísto
peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz?
Kvůli obavám ze sociálního srovnávání,
určitému společenskému statusu anebo
prostě jen ze zvyku.
Někteří jsou kvůli strachu z toho, že by je
okolí označilo za chudáky, schopni se kvůli
Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže půjčky
vaši finanční situaci nevylepší, v konečném
důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci
jedince. Zejména pokud nemáte práci a
dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se
od komerčního pojetí Vánoc.
Netrapte se kvůli vaší zhoršené finanční
situaci, stát se to může každému. Svolejte
co nejdříve rodinnou radu a domluvte se,
že letos si dáte pod stromeček jen
symbolické dárky.

Pokud máte malé děti, zkuste jim
vhodným způsobem vysvětlit, že letos jim
Ježíšek nemůže donést vysněné lego za tři
tisíce.
A aby se necítily ochuzené, zkuste
nahradit kvalitu kvantitou – děti totiž
ča sto p o č í ta j í , ko l i k d á r k ů p o d
stromečkem dostaly. Dá se pořídit spousta
dárků s velmi přijatelnou pořizovací
cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám
určitě udělají radost dárky ve stylu „urob
si sám“.
Zručné ženy mohou naplést čepice,
ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky a
zabalit je do hezké krabičky.
Muži mohou nabídnout své manuální
schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí
budku, udělat domeček pro panenky.
A pokud nepatříte k těm manuálně
zručným? Vsaďte na domácí poukazy!
Uvidíte, že partner ocení poukaz na
domácí masáž, maminku voucher na jarní
úklid, tatínka na ruční mytí auta.
Fantazii se meze nekladou, určitě přijdete
na něco, co obdarovaného zprostí
nepříjemných povinností.

Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na
nějakou vánoční dovolenou, budete se i
s tímto muset rozloučit. Ale nezoufejte. I
tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou
na nějaký vánoční výlet po okolí. Klidně jen
na delší procházku. Pokud napadne sníh,
postavte sněhuláka. Nebo si jen tak
povídejte. A doma si pak uvařte hrnek
horké čokolády.
Čas trávený s rodinou je totiž k nezaplacení
a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo
v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe.
Všechen ten shon a stres hoďte na chvíli za
hlavu a dopřejte si nějakou formu
relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen
pro sebe.
A pokud o nadcházejících Vánocích musíte
neustále přemýšlet, zkuste se na ně dívat
jinak. Když se naučíte slavit je jinak než
penězi, nejen že ušetříte, ale i vyděláte.
Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si
za peníze koupit nemůžete.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Informace pro občany
V říjnu 2020 byl schválen Krajským úřadem Zlínského kraje a následně také v listopadu zastupitelstvem obce
nový řád hřbitova v naší obci, kde je již zakomponován také nájem kolumbárních schránek v novém kolumbáriu.
Cena nájmu kolumbární schránky byla stanovena na 4840 Kč na 10 let.
Pronájem kolumbární schránky bude možný od roku 2021. V případě zájmu se hlašte na obecním úřadě.

Vítání občánků 2020
Na letošní vítání občánků měly být
pozvány tyto děti:
narození 2019:
Ševčíková Ema
Bača Štěpán
narození 2020:
Horák Viktor
Janků Tamara
Mlčoch Jan
Slavíková Kristýna
Zetka Antonín
Kvůli pandemické situaci byly dárky předány osobně rodičům.
Našim malým novým občánkům přejeme do života všechno dobré a pevné zdraví.
Zástupci Obce Březová
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