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Vážení spoluobčané,

2021
č.4, prosinec

Po celý tento rok jsme, díky různým 
nařízením, s kulturou trochu na štíru. 
Věříme, že na Silvestra o půlnoci se zase 
sejdeme u domečku u půlnoční vatry s 
přáním hodně štěstí a zdraví. 

Koncem roku se nám podařilo koupit 
bývalý kinosál v hodnotě 2 mil. korun a 
nyní hledáme projektanta na jeho další 
využití. Případné názory a nápady uvítáme 
i od Vás občanů.

Pokud nám bude přát počasí, v prosinci 
bychom měli dostavět parkoviště u školy a 
do konce ledna by měli být vyrobeny 
kuchyňské linky do nových bytů nad 
obchodem. 

Také já Vám všem přeji hezké prožití 
vánočních svátků, mnoho krásných chvil 
pod stromečkem a v novém roce všechno 
dobré a pevné zdraví.

Josef Trecha - starosta obce

Tyto byty bude přidělovat zájemcům 
zastupitelstvo obce podle pořadníku 
začátkem příštího roku.

V současné době je v naší obci 44 obyvatel 
nakažených tímto virem. 

zima je tady, ale místo zimních radovánek 
nám zase přinesla coronavirové období. 

Co se pracovních povinností týká? 

Já jenom doufám, že se situace zase 
uklidní, a že vánoční období prožijeme ve 
zdraví a pohodě.
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V roce 2020 zde otevřeli  muzeum 
historických kočárů po patnáctiletém 
budování. Iniciátorem a sběratelem je pan 
Václav Obr, který i sám dělá průvodce a 
velmi  zajímavě vypráví o historii vzniku 
muzea a jednotlivých exponátů. 

Kromě velkého zanícení, odhodlanosti a 
rozsáhlých schopností je z tohoto člověka 
cítit  i velká úcta k předkům a jejich práci. 
Zvenku stavba připomíná antický chrám, 
uvnitř na vás dýchne ohromný prostor, kde 
je použito velké množství masivních 
trámů. Dřevo vhodně doplňuje sklo a 
velmi vkusné umělecké práce z kovu. 
Množství a krása zrenovovaných kočárů a 
j iných sběratelských doplňků nás 
ohromilo. Doporučuji navštívit. 

Jsem velmi ráda, že jsme v letošním roce  
stihly dost akcí a nasbíraly jsme krásné 
zážitky. 

V září jsme absolvovaly zájezd do Čech pod 
Kosířem. Snažím se vybírat místa pro nás 
přístupná, ale nová, protože Lednici nebo 
Buchlov jsme už navštívili všichni a  v 
našem věku i vícekrát. Čechy jsou obec 
počtem obyvatel stejná jako Březová. 

Vánoce se blíží, ale špatná zpráva je, že se 
rychle rozšířila nákaza covidu a opatření 
nám opět zasáhnou do života. 
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Hned naproti  se nachází  hasičské 
muzeum. Ve třech halách je umístěna celá 
historická škála hasičských stříkaček, 
nablýskaných přileb a jiných exponátů. 

Využily jsme také akcí v místní vinárně a 
ochutnaly jsme rybí speciality, zvěřinové a 
husí dobroty. Po dlouhé době jsme 
některé zajely do Luhačovic osvěžit se do 
bazénu. Zastávku jsme měly na Savary v 
Nivnici. K svátku Mikuláše jsme napekly 
perníky na domečku, které dostaly děti ve 
škole.

Oběd jsme si daly v penzionu Mánes. 
Osvěženy a odpočinuty jsme vyšly na 
prohlídku zámku v téže obci. Historie 
zámku je spojena s portugalským rodem 
Silva Tarouca. Jejich častým hostem býval 
Josef Mánes, který zde v kraji zanechal 
významnou uměleckou stopu. 

Na nádvoří zámku je kavárna s posezením 
pod širým nebem a silně připomíná 
nádvoří milotického zámku, který jsme 
také navštívily. Bylo to hezké zakončení 
zážitky naplněného dne.

AB

Dovolte mi popřát Vám i za Babulky krásné 
a požehnané vánoční svátky, štěstí, dobré 
zdraví, optimismus a trochu normální 
příští rok.

Babulky
pokračování ze str.2
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FS Dúbrava

Na závěr celého našeho vystoupení, které 
trvalo více než hodinu a půl, zatančily naše 
ženy při doprovodu harmoniky a houslí 
slovenské karičky. To bylo opravdu něco! 
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem 
našim členům zapojeným do tohoto 
vystoupení za to, jak skvěle to celé zvládli. 
V idea z  akce se objeví  na našem 
facebookovém profilu. Tož tak.

Nastává období adventu a my se pomalu 
připravujeme na oslavu zrození Ježíše 
Krista. 

Tento čas je dobou postní a je spojen s 
přípravami na Vánoce. Než vám ale 
popřejeme krásné svátky, chtěla bych se 
podělit o dojmy z akce, která proběhla 19. 
listopadu. 

V prosinci budeme slavit svátek svaté 
Barbory. Je spojen se zvykem řezání 
Barborčiných větviček neboli barborek. 
Podle lidové tradice bylo třeba s prvním 
slunečním paprskem uříznout větvičku 
z třešně a odnést ji do domu, kde žila 
neprovdaná dívka. 
Pokud větvička o Štědrém dnu rozkvetla, 
znamenalo to, že si dívka v nadcházejícím 
roce najde ženicha.

Tento rok se vzhledem k okolnostem 
bohužel neuvidíme, a tak alespoň pomocí 
zpravodaje vám náš soubor Dúbrava přeje 
klidné, pokojné a radostné Vánoce.

Za FS Dúbrava Pavla Slavíková

Náš soubor byl pod záštitou BROLNu 
pozván do Brna, kde jsme hráli, tančili a 
zpívali písně z naší Březové. Byla pro nás 
veliká čest vystupovat na brněnském 
pódiu. Zatančili jsme Sáročku, nechyběla 
ani brezovská. Velký potlesk sklidilo 
pásmo čaganové, kde pánové předvedli 
opravdu krásný výkon. 

Koncem prosince bývalo předvánoční 
koledování u domečku. 

Vinšujeme vám
šťastné a veselé svátky vánoční

Krista Pána narození,
aby vám dal Pán Bůh hodně zdraví,

štěstí,
hojnost božího požehnání,
na statečku rozmnožení,

na poli úrodu,
na štěpnici hojnost,

doma radost
a po smrti nebeského království.
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Vítání občánků

V sobotu 27.11.2021 proběhlo v obřadní 
síni obce Březová slavnostní přivítání 
našich nových občánků.

Holubář Josef, nar. 27. května
Jurásek Michael, nar. 7. srpna

Šobáň Tomáš, nar. 28. června

Letos nám do obce přibylo šest dětí.

Křenová Beáta, nar. 26. února
Kril Jan, nar. 11. května

Paní učitelce Mgr. P. Majerové děkujeme 
za přípravu kulturního programu s dětmi 
ze základní školy.

Bučková Anna, nar. 6. září

V sobotu 14.08.2021 se ve Vinárně pod lípou konal sraz ročníku 1941. Tito naši osmdesátníci jsou dobrá parta. Všichni měli dobrou 
náladu, a když začala hrát harmonika, nezapřeli pořekadlo, že co Čech, to muzikant. Našim jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví 
a ať jim nechybí úsměv na rtech.          Věra Kročilová, matrikářka

Setkání jubilejního ročníku 1941



Obec Březová ZPRAVODAJ

6

2021, č.4, prosinec

Farní úřad

Tak konečně přišel čas a prostor do 
obecního zpravodaje přidat i něco ze 
života farnosti.

Je to půl roku, co se život farnosti docela 
výrazně proměnil. A to ani ne tolik co do 
výměny správců farnosti, jako spíše co do 
skutečnosti, že kněží do farnosti dojíždí. 

Farnost Březová již tedy nemá faráře, ale 
tzv. administrátora excurrendo, tzn. 
dojíždějícího správce farnosti. 

Roční základní vojenskou službu jsem 
absolvoval na vrtulníkové základně v 
Přerově. 

K mému představení: Je mi 46 let, vyrostl 
jsem ve Šternberku a po maturitě na 
místním gymnáziu jsem vystudoval 
Chemickou fakultu Vysokého učení 
technického v Brně. 

Téhož roku jsem byl vysvěcen na kněze a 
první dva roky jsem jako kaplan sloužil v 
Uherském Brodě a v Prakšicích. 

Východní Slovácko mi při nástupu sem 
tedy nebylo úplně cizí. 

Vážení spoluobčané, farníci, Boží přátelé.

Na nové faře ve Strání nyní bydlí dva kněží 
a slouží rovnoměrně v obou farnostech. 

Dalších 11 let jsem sloužil u mládeže v 
Rajnochovicích. 

Magisterský diplom z teologické fakulty v 
Olomouci jsem obdržel ve 33 letech a to již 
jako jáhen sloužící na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži. 

Ostatně i pro mě osobně se jedná o úplně 
novou zkušenost a tak i ten přechod na 
novou situaci nebyl úplně ladný, ale 
zvykáme si všichni a jistě najdeme způsob, 
jak spolu životem jít.

Někdo si na Březové postěžoval, že už 
nemají duchovního otce, jiný to vzal z 
druhé strany s tím, že mají dva . 

Není to milá věc, nicméně vzhledem k 
možnostem obsazení farností v naší 
arcidiecézi se jedná o skutečnost, která se 
čím dál více stává nezbytnou. 

Dva roky jsem pracoval v oboru, zejména v 
p r ů m y s l o v é m  v ý v o j i  v  o b l a s t i 
biotechnologií a teprve potom jsem 
nastoupil přípravu ke kněžské službě. 

Doufám, že se v tomto díle bude dařit 
pokračovat, aby místní kostel byl mj. stále 
ch loubou ce lé  obce i  významnou 
dominantou v krajině.

Nese tedy odpovědnost nejen za lidi a 
jejich spásu, ale i za majetky, které farnost 
vlastní. V této oblasti nás tu čeká nemálo 
práce. Fara a farní zahrada jsou v dobrém 
stavu, dvorana s ubytováním již v horším. 

Kostel vyžaduje pravidelnější údržbu. 
První „vlaštovky“ však již přiletěly – na 
sklonku roku jsme započali s opravou 
vlhkostí poničených pat pilířů kostela a to 
mj. díky stotisícovému daru z rozpočtu 
obce. 

Nejprve rok jako kaplan a poté 10 let jako 
ředitel střediska a farář. 

Tomu necháme prostor v dalším čísle.
A kaplan otec Václav? 

Byly to sice náročné, ale mimořádně 
krásné roky. Poté biskupové vyhodnotili 
situaci tak, jak ji vyhodnotili a octl jsem se 
tady „na konci světa.“  Ale nebojte, přišel 
jsem sem rád. 

Někdy se farář farnosti označuje pojmem 
„duchovní správce.“ 
Je to však nepřesné označení, neboť je 
standardně i materiálním správcem. 

Bohoslužebný program zatím omezen 
není, zásadnější změnou je posun tzv. 
půlnoční bohoslužby na 22 h. 

I  když letošní Vánoce nebudou ze 
zřejmého důvodu takové, jaké bychom si 
je přáli, přesto mohou být hodnotné. O 
Boží přítomnost v našich životech nás nic 
nemůže připravit. Pokojné Vánoce a vše 
dobré do nového roku!

Na Štědrý den bude ještě v 15 h mše svatá 
pro rodiče s malými dětmi a na konci 
občanského roku 31. 12. v 16 h na 
poděkování za uplynulý rok.

o. Jiří Pospíšil

Ke konci občanského roku jsme tradičně 
vstoupili do adventní doby, která slouží 
jednak jako příprava na Vánoce a jednak 
též k uvědomění si, kdo jsem a kam 
směřuji. 
Život člověka smrtí nekončí, je třeba tedy 
mít na pouti životem správný směr, 
abychom „nalezli nebeskou bránu.“ I proto 
je k tomu farnost pozvána v rámci 
adventních bohoslužeb (viz foto).
 
A jak tu bude letos s vánočním programem 
v kostele? Kulturní program bude oproti 
standardním rokům omezen. 
Dechová hudba Mistříňanka nepřijede, o 
vystoupení pěveckého sboru Dvořák bude 
ještě rozhodnuto. 
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Moc toho nebylo, ale i přes různá omezení 
a nařízení, jsme dokázali trénovat. 
Připravovali jsme se na ZPV – branný 
závod, který se uskutečnil  9.10.2021 v 
Ořechově. 

Není to lehké, ale jsme velmi hrdí, že náš 
tým tento závod zvládl a předvedl svou 
připravenost. Není to závod pouze o běhu, 
ale o znalostech. Není to závod o 
jednotlivci, ale o kolektivní spolupráci. 

Pro děti to je období očekávání na 
Mikuláše se svou družinou a potom na 
Vánoce. Vánoce jsou nejkrásnější z celého 
roku. Doma všem krásně září stromeček a 
všichni čekáme na Ježíška. 

To vše tento tým předvedl skvěle. 

Ano zní to smutně, ale je to nejkrásnější 
období v roce. Začíná advent. Zapalujeme 
první víčku na adventním věnci, svíčku 
naděje, 2. je svíčka míru, 3. svíčka lásky a 4. 
svíčka radosti. 

Prosinec. Poslední měsíc v tomto roce, 
poslední číslo zpravodaje 2021. 

Ale než si rozbalíme dáreček, tak se ještě 
trochu ohlédneme, co jsme stihli za 
poslední čtvrtletí tohoto roku. 

Tohoto závodu se účastnil jen jeden tým. 
Tým starších mladých hasičů. Tato trať je 
dlouhá dva kilometry. Potupně týmy plní 
úkoly na šesti stanovištích. Střelba ze 
vzduchovky, překonání překážky na 
vodorovném laně, zdravověda, požární 
ochrana, uzlování a topografie. 

Sbor dobrovolných hasičů

Také jsme navštívili Aqualend Moravia 
28.10.2021. Byl to opravdu úžasný den, za 
který velmi děkujeme sponzorovi, který 
nám uhradil vstupné. Skvěle jsme si užili 
všechny atrakce a bazény, které tam byly. 
Vydrželi jsme tam celý den a upřímně se 
nám nechtělo domů. 

Také budeme rádi, když se k nám přidají 
další děti, které chtějí být mladým 
hasičem. Přivítáme všechny ve věku od 6 
do 17 let. 

Znovu musím říct, že i přes různá omezení, 
která dodržujeme, dokážeme trénovat, 
soutěžit a také si užívat na výletě. Ano, tak 
jako jiné kroužky máme i my úbytek 
mladých hasičů, ale jsme velmi hrdí na ty 
co nám zůstali a také na nové členy co nám 
přibyli. 

V zimním období jsme každou středu od 
16:00 hod. do 17:30 hod. na hale. Jinak 
během roku na hřišti. 

Na závěr přejeme Všem krásné Vánoce, ať 
každý najde pod stromečkem, co si přál. 

Nařízení a různá opatření nedokážeme 
změnit, ale vím a věřím, že si umíme jeden 
druhého vážit a navzájem si pomáhat. 
Někdy stačí málo, třeba se jen usmát.

Krásné Vánoce a do Nového roku 2022 
hlavně hodně zdraví.

Za MH SDH Březová 
Lukáš Jurásek

I když to bude třeba úplně malý dáreček, 
ale ať je tím co rozzáří oči štěstím. 
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TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM 
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, FANYNKÁM, SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM KLUBU 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022

www.tjbrezova.cz

Poděkování patří těmto sponzorům:

Ačkoliv máme členskou základnu mládeže 
velmi širokou, tak se nám nedaří obnovit 
žáky a ani dorost. Hráče proto posíláme na 
hostování do sousedních klubů, kde tito 
hráči pokračují ve fotbale.

Věková kategorie: žáci: 11 – 15 let, dorost: 
15 – 19 let.

Vedení klubu bude i nadále usilovat o 
obnovení žáků nebo dorostu. Pokud máte 
zájem reprezentovat naši obec, tak se 
neváhejte obrátit na šéftrenéra mládeže 
Josefa Křeháčka (732 227 962) nebo na 
předsedu klubu Josefa Uhra (731 535 153).

V. Vánoční halový turnaj

Na základě situace související s nemocí 
Covid-19 se ani letos bohužel nebude 
konat Vánoční halový turnaj. 

Za vítěze byl předčasně vyhlášen tým 
Covid-19, který turnaj vyhrál podruhé v 
řadě. 

Doufejme, že příští ročník již proběhne za 
normálních podmínek a že si budeme 
moct společně zahrát fotbálek pro radost.

Podzimní část sezóny nedopadla podle 
našich představ

Po podzimním vystoupení v Okresním 
přeboru patří týmu TJ Sokol Březová 
jedenácté místo. Jedná se o nejhorší 
umístění od doby, kdy jsme postoupili do 
této soutěže (v sezóně 2015/16). 
Svoji část viny na tom nese i dlouhý 
v ýp ad ek  t rén in ků  a  záp asů  kvů l i 
prot icov idov ým nař í zen ím.  To  se 
samozřejmě týká všech týmů v soutěži. TJB 
se ale s nástupem do soutěže po dlouhé 
pouze nevyrovnala tak, jak by si trenér 
představoval.

Před sezónou si vedení určilo cíl hrát na 
špici tabulky, nakonec je z toho jedenácté 
místo, a to jen o skóré od 12. místa, které je 
již sestupové. 

„Kluci, holky. Kdo máte zájem, tak se 
nebojte a přijďte. Nikdy není pozdě začít s 
fotbalem!“

Ze třinácti odehraných zápasů je bilance 
následující: 4 výhry, 1 remíza, 8 porážek, 
skóre 26:31 a 13b. Jedenácté místo v 
Okresním přeboru hodnotí vedení TJ Sokol 
Březová po podzimním vystoupení za 
velmi špatné.

„Umístění v tabulce není dobré. Ztratili 
jsme zbytečně body v Babicích, kde jsme 
prohráli vyhraný zápas. Následně jsme 
doma prohráli s Huštěnovicemi a s 
Kněžpolí. To máte ztrátu devíti  bodů. 
Kdybychom ty body měli, tak máme 22 
bodů a k tomu sedmé místo. Jenže realita 
je jiná a my se teď v zimní přestávce 
musíme soustředit na přípravu a v jarní 
části nás čeká boj o záchranu,“ hodnotí 
podzimní vystoupení trenér Kalina a 
zároveň vyhlíží začátek zimní přípravy. 

Mládež TJB

Přípravka zvládla nastoupit do sezóny i 
p ř e s  n á r o č n o u  p ř í p r a v u  k v ů l i 
proticovidovým opatřením. 

„Na každém zápase je vidět, jak se děti 
baví a snaží se hrát fotbal. Mám radost z 
toho,  že to ty děti baví a je do budoucna na 
čem pracovat,“ je přesvědčený šéftrenér 
mládeže Křeháček, který dodává: 

Naši obec reprezentuje v Okresní soutěži, 
kde odehrála celkem osm utkání. 

TJ Sokol Březová

Obec Březová
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Slavnostní otevření  školního 
multifunkčního hřiště

Poslední zářijový den se nám všem ve 
škole splnil velký sen. To, co se dlouhé roky 
zdálo nedosažitelné, se dnes stalo 
skutečností. Máme nové hřiště. A to nejen 
tak ledajaké. Kromě klasických věcí, 
typických pro takováto hřiště, jako 
tartanová oválná dráha, středová travnatá 
plocha s možností využití pro různé sporty, 
je  ce lé  hř i ště  dop lněné  o  skvě lé 
workoutové prvky, což byl také jeden z 
našich „menších snů“. Nutno ovšem 
podotknout, že školní hřiště nebude 
sloužit pouze březovským školákům, ale 
bude přístupné i březovské veřejnosti, což 
jen opět podtrhne pozici naší školy, 
jakožto společenského centra celé obce 
Březové.

Samotné slavnostní otevření proběhlo ve 
velkém stylu. Po proslovu pana ředitele 
Zimčíka a pana starosty Trechy, pana 
Zmrzlého za zhotovitele, našemu hřišti 
ještě požehnal pan farář Pospíšil, a mohlo 
se začít. Žáci školy předvedli, že v 
nohejbale se neztratí, a také proběhl 
historicky první sprint o aktuálně 
nejrychlejšího žáka školy. A potom se 
všechny děti doslova vrhly na workoutové 
prvky na hřišti, a vlastně na celé hřiště, a 
bylo veselo. 

A to z jednoho prostého důvodu. Ti, pro 
které to všechno bylo postaveno, tedy 
naše děti, si to užívaly a byly nadšeny. 

Všechen ten ruch a pohyb dával bystrému 
pozorovateli smysl. Chtě nechtě z toho 
čišela pohoda. 

Nové školní hřiště se najednou proměnilo 
v mraveniště. Všichni lezli, skákali, běhali, 
padali, brečeli a smáli se, a naprosto 
chaoticky pobíhali, kde se dalo…a přesto 
to všechno v tom mumraji panoval, stejně 
jako v mraveništi, určitý řád. 

 

Bez podmínek, bez zábran, beze studu. 
Užívali si pohyb, nové možnosti pohybu, a 
byli šťastní.

Mgr. Jakub Mačák

A já si jen přeji, aby všem, nejen dětem, ale 
všem občanům Březové, tato radost a 
nadšení z pohybu vydržela co nejdéle, 
nejlépe po celý život, a pokud jim v tom 
naše školní multifunkční hřiště pomůže, 
tak to všechno mělo smysl.
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Nejprve jsme se zaměřil i  na ruce. 
Připomněli si, na co mají lidé ruce a čím se 
liší od zvířat. Proč si umýváme ruce a při 
jakých příležitostech… Na to si ruce řádně 
ušpinili a pak se je snažili umýt.

Pak jsme si povídali o zubech, o tom co 
dělat, aby zuby byly hezké, zdravé a krásně 
bílé.

Naše zdraví

Magda Křeháčková

S předškoláky jsme se věnovali tématu 
„zdraví“. Co mu prospívá – vyvážená 
strava, dodržování čistoty, ale i pohyb na 
čerstvém vzduchu.

DÉŠŤ

Vítr a déšť

Dneska prší kapy, kap, 

Bumtarata bum bum bum, 

Vždyť dešťové kapičky, 
to jsou k bubnu paličky. 

na střechu i na okap. 

VÍTR 
Fouká vítr, fouká, 

zahrajeme sousedům. 

potichu si  brouká. 
Zpívá stromům písničku, 

tančícím ve větříčku. 

Kristýna Provodovská

Autobus nás přivezl na nádraží. Odtud 
jsme přeběhli přes most a náměstí až do 
knihovny. Paní Šašinková pro nás měla 
připravené různé úkoly a za jejich splnění 
každý dostal svůj časopis. 

Tentokrát obě oddělení školní družiny 
cestovala  na výlet  do knihovny v 
Uherském Brodě.

Návštěva knihovny

Prohlédli jsme si, jak knihovna vypadá, a 
vydali se zpět na cestu.

Gabriela Gabrhelová
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Týden žáčkům v první třídě uteče jak voda.  
Naučili jsme se malá písmenka k velkým 
písmenkům, která už známe. 

Další týden v první třídě

Naše zážitky z povídání jsme zachytili 
kresbou. 

V matematice trénujeme sčítání, odčítání 
a rozklad čísel. Měli jsme návštěvu a 
vyslechli si pohádku o ježkovi Lojzovi, který 
se stal dobrovolníkem. 

Mgr. Marie Ševčíková

Jak se ježek Lojza stal

Mgr. Hana Staňová

Výtvory našich žáků se tak stanou součástí 
výstavy „O dobru“ ve Zlíně.

Mimo jiné se pochlubili  vlastními 
zkušenostmi a povyprávěli, jak pomáhají a 
mohou pomáhat ve svém okolí (někdo 
například pomáhá kamarádům a rodině, 
jiný zase neváhá uklízet nepořádek v lese).

dobrovolníkem

Pod vedením svých třídních učitelek pak 
děti zpracovaly tento zážitek do výtvarné 
podoby a vytvořily krásné ilustrace k 
pohádce. 

V první a ve druhé třídě slyšely děti úplně 
novou pohádku o ježkovi, který se stal 
dobrovolníkem. Následně si žáci o 
dobrovolnictv í  povídal i  s  vedoucí 
Regionálního dobrovolnického centra ve 
Zlínském kraji, Mgr. Janou Haluzovou. 
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mušku si pak povečeří.
Spřádá síté, rá je změří,

Pavouček a jeho síť - geometrie 
hrou ve druhé třídě

Babí léto přišlo k nám,
pavoučka já dobře znám.

 
Jak se naučit manipulaci s pravítkem? 

To si vyzkoušeli naši druháčci při vytváření 
pavoučí sítě. 
Nebylo to z počátku vůbec jednoduché, 
ale úsilí a trpělivost se vyplatila a dílo se 
vydařilo.

Mgr. Jana Salanci

nemusíme se ho bát.
V sítích se však houpe rád,

Jak spojovat jednotlivé body? 

Beseda o hospicové péči

Naše škola využila nabídky maminky naší 
individuálně vzdělávané žačky a děti z II. 
stupně se tak mohly zúčastnit velmi 
zajímavé besedy.

Paní Novotná je zdravotní sestra, která 
mnoho let vykonávala práci jako porodní 
asistentka a nyní se pohybuje na opačné

Vybrali jsme pro ně různá místa – nad 
hřištěm, na Školce a ve Zvadilově. 

V družině rádi vyrábíme zvířátka z kaštanů 
a jiných přírodnin. Bohužel kaštanů je u 
nás pomálu. 

Sázení stromků

Budou tak dostatečně viditelné při sečení 
a údržbě terénu. Za pár let se nám 
vynaložená námaha určitě vrátí v podobě 
hnědých lesklých kaštánků.

Aby stromečky měly větší šanci na přežití, 
zatloukl kolem nich Ríša velké kůly a 
označili jsme je páskou. 

Mgr. Pavlína Majerová

Domluvili jsme se tedy s obecním úřadem, 
aby zajistil sazeničky kaštanovníků setých 
a jírovce maďalu, a vydali se je zasadit.

Velmi citlivým způsobem otevřela témata 
umírání a smrti, o kterých se příliš nemluví. 
Odpověděla na otázky týkající se paliativní 
péče a vyvrátila mýty, jež jsou s touto 
problematikou často spojovány.

straně života a pracuje v domácí hospicové 
péči, kde pomáhá vážně nemocným lidem 
zemřít doma. 

Mgr. Alena Urbancová
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Přírodovědný klokan 2021

Naši deváťáci se zúčastnili soutěže 
Přírodovědný klokan. 

Těmto třem, ale i všem ostatním řešitelům 
gratulujeme!

Na závěr něco o soutěži samotné:
Přírodovědný klokan vznikl v roce 2006 a 
jeho pořadatelem je Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 
v Olomouci. 

Všech jedenáct zúčastněných se stalo 
úspěšnými řešiteli. Nejlepších výsledků v 
rámci ročníku dosáhli Filip Panák, Lucie 
Pomykalová a Ondřej Machala.

Patří také mezi soutěže schválené MŠMT.

Přírodovědný klokan a jemu příbuzný 
Matematický klokan mají dvě soutěžní 
kategorie, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a 
Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je 
zadán soutěžícím jednorázový test, který 
obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají 
j e d n u  s p r á v n o u  o d p o v ě ď  z  p ě t i 
nabízených možností. Mgr. Tomáš Beníček

Úspěšní řešitelé získávají osvědčení o 
účasti v soutěži. Nejlepší řešitelé jsou pak 
odměněni věcnými cenami.

Na řešení mají 40 minut čistého času. 
Výsledky testů se následně vyhodnocují za 
každý okres, kraj, a celou republiku.

Deváťáci si zahráli v předmětu Výchova k 
občanství AZ KVÍZ. Tématem kvízu byly 
občanskoprávní vztahy. Obě dvojice, které 
se utkaly v souboj i  o t itul  znalce 
OBČANSKÉHO PRÁVA, si vedly velmi dobře 
a zaslouží si pochvalu! 

AZ KVÍZ v devátém ročníku Kvíz však nakonec skončil nerozhodně.

A protože se naši deváťáci nemohou 
dočkat Ježíška, zkracují si čekání na něj v 
převlecích nadpřirozených bytostí…

Bc. Julie Křížanová

Projektový den v ZŠ Strání

Ve čtvrtek 11. listopadu se žáci osmého a 
devátého ročníku  opět  zúčastn i l i 
projektového dne na základní škole ve 
Strání. Stejně tak, jako při minulé 
návštěvě, je čekala jedna vzorová hodina 
chemie a jedna hodina anglického jazyka. 
Tématem chemické hodiny byly pokusy 
spojené s koloběhem vody v přírodě. V 
prostředí učebny simulovali jednotlivé 
fáze malého koloběhu vody a pomocí 
jednoduchých modelů se naši žáci 
seznámili  se základními procesy v 
atmosféře. 

Tématem anglické hodiny bylo globální 
o te p l o vá n í .  P r v n í m  ú ko l e m  b y l o 
seznámení se slovní zásobou, která je s 
tímto tématem spojena. V další části 
hodiny si žáci podívali na krátké video o 
problémech, které by mohly globální 
oteplování způsobit v budoucnu. Poté 
následovaly různé aktivity a hry na 
interaktivní tabuli.
Věříme, že si žáci dnešní projektový den 
užili a něco nového se naučili.

Mgr. David Smetana
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Podzimní počasí pomalu ukončuje 
práce na zahrádkách a chladné dny nás 
spíše drží doma v teple. Proto byla 
nejlepší příležitost přijmout na den 19. 
listopadu pozvání do informačního 
centra ve Strání, kde proběhla krátká 
přednáška o straňanském kroji, opět se 
představil web remesla.mjakub.cz a 
následovalo vyučování jak si vytvořit 
straňanské vyšívání na rukávce. 

Při představení webu, v knihovně 
dóžecího paláce, který se dostal do 
finále celoevropské soutěže Heritage in 
Motion Awards si mohli porotci i 
soutěžící na vlastní oči prohlédnout, 
jak vypadá „naživo“ ruční březovská 
výšivka. 

Po prohlédnutí všech, často velmi 
profesionálních a drahých, soutěžních 
snímků jsme si řekli, že to byl vlastně 
malý zázrak, když porotu zaujal náš 
muzejní projekt, který byl tvořen bez 
jakékoli vysoké ambice, jen s přáním, 
aby ti, kteří rádi vyšívají měli k dispozici 
pár rad a návodů.

Další ukázka kroje i jeho výroby 
následovala hned dne 28. září na 
Ministerstvu kultury v Praze. U 
příležitosti dne otevřených dveří se 
státní muzea přišla prezentovat se svou 
činností. Proto bylo samozřejmostí s 
Komenským, jeho školou, ukázkou 
výroby knižní vazby, retro hračkami 
představit také kroje a učení o vyšívání.  

Snad se z desítky šikovných začátečnic 
vyklube některá, která u této na čas i 
trpělivost náročné činnosti zůstane a 
snad svůj um někdy předá dál.

Vzhledem ke stále nelehké situaci a 
strachu o zdraví našich členů se 
nekonala žádná vystoupení na akcích, 
kterých i kvůli covidu mnoho nebylo. 

Přesto bych v krátkosti zavzpomínala 
na několik představení našeho starého 
březovského kroje, často spojené s 
prezentací knihy Řemeslo jak vyšité a 
webu Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě: remesla.mjakub.cz. 

Dne 21. září byla rekonstrukce kroje z 
konce 19. století na výletě v italských 
Benátkách. 

pokračování na str.15
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Nezřídka kdy také dochází ke zneužívání 
cizích účtů a ke krádežím identity, na které 
navazuje i zveřejňování cizích tajemství. 

Moderní technologie vnáší do našeho 
života mnoho pozitiv a často nám 
usnadňují každodenní život. Jak už to ale 
bývá, nic se neobejde bez obligátního 
„ale“. Virtuální prostor s sebou přináší 
notnou dávku anonymity, která tvoří 
úrodnou půdu pro nežádoucí komunikační 
jevy v čele s kyberšikanou. 

Může se jednat o zasílání urážlivých nebo 
zastrašujících zpráv a pomluv. 
Vytváření obrázků, videí nebo celých 
stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit 
nebo ztrapnit dotyčnou osobu. 

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana

Co je to kyberšikana a jak se projevuje?

Jedná se o šikanování druhé osoby 
jedincem nebo skupinou prostřednictvím 
informačních technologií (především 
sociálních sítí). 

V krajních případech se také můžeme 
setkat se sexuálním obtěžováním a 
pronásledováním prostřednictvím zpráv 
nebo hovorů. 

Druhy kyberšikany

Kybergrooming

Výsledkem takové schůzky může být 
fyzické napadení, sexuální obtěžování, 
nucení k určitým úkonům nebo dokonce 
únos dotyčného.

Sexting 

Stalking znamená opakované, obtěžující a 
dlouhodobé pronásledování s různou 
podobou a  intenz i tou.  V  př ípadě 
kyberstalkingu jsou k této aktivitě 
zneužívány právě moderní technologie a 
sociální sítě. 

Bezesporu nejvíce nebezpečný druh 
kyberšikany. 

V případě sextingu se jedná o elektronické 
rozesílání textových zpráv, obrázků nebo 
videí se sexuálním obsahem. Dochází tak k 
poškozování dotyčného. Známé jsou i 
různé formy vydírání, které právě se 
sextingem úzce souvisí.

Kyberstalking

Může tak  mít  podobu neustá lých 
telefonátů, sms zpráv nebo chatových 
konverzací. 

Označuje manipulativní chování jedince, 
který se snaží oběť donutit k osobní 
schůzce. 

Kde hledat pomoc a kam se obrátit?

V rámci prevence je nejlepší vyhnout se 
n e p ro vě ře ný m  s o c i á l n í m  s í t í m  a 
internetovým stránkám, dostatečně si 
z a b e z p e č i t  v l a s t n í  ú č e t  n e b o 
nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se 
zdají být podezřelé. 

Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. 
Především proto, že někteří agresoři se 
zprvu tváří přátelsky a nic nenasvědčuje 
tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na 
místě je tedy rozhodně náležitá opatrnost 
a obezřetnost. 

Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo 
někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je 
pravý čas obrátit se na odbornou pomoc. V 
online prostoru je vám denně k dispozici 
linka bezpečí a krizová telefonní linka PČR. 
V reálném světě se pak můžete obrátit na 
učitele, výchovné poradce, policii nebo 
odborníky z řad psychologů. Důležité ale 
je, nenechat situaci zajít příliš daleko. 

Kopretina Březová, z.s.

Snažme se ulevit od vyčerpávající práce 
zdravotníkům, i ostatním, kteří často kvůli 
lidské nevědomosti, ale také zatvrzelosti a 
bezohlednosti trpí nejvíce. 

Všichni můžeme zasahovat do lidských 
životů, proto buďme v těchto dnech co 
nejvíce ohleduplní k druhým a chovejme 
se tak, aby nebylo nikomu ublíženo... 

Veronika Provodovská, členka spolku

Ale zatím každý den, na závěje buď 
připraven. Lopaty i metličky, to jsou bezva 
věcičky.

Krásné svátky, žádné hádky, spoustu 
vloček u domu a na jaro u zahrádky 
nečekejte pohromu. 

pokračování ze str. 14

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, na deset let. 

Pronájem urnového místa

Pokud máte zájem o pronájem kolumbární schránky, obraťte se 
na Obecní úřad Březová, osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

Cena je 484 Kč/1 rok. 
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