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Zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara dostáváte do svých domácností další vydání březovského zpravodaje. V tomto vydání vám chceme přiblížit práci Zastupitelstva obce Březová, MŠ
Březová a také práci jednotlivých spolků
v obci. V době od vydání posledního zpravodaje obce Březová uplynul nějaký čas,
a proto je potřeba si připomenout některé
věci, které byly aktuální v poslední době.
V MŠ Březová došlo k podstatné změně ve
vedení. Na základě konkurzu na ředitelku MŠ jsem dne 1. 11. 2017 jmenoval ředitelkou MŠ paní Pavlínu Dvořákovou. Nová
paní ředitelka společně s celým novým kolektivem se zapojila do práce velmi dobře.
Poděkováni patří celému novému kolektivu. Závěr roku proběhl také dle plánů kulturních akcí. Mám na mysli bruslení a tradiční předsilvestrovský výšlap.
Začátek roku se vždy odvíjí od výročních
valných hromad všech složek v obci. Těch-

to valných hromad jsem se zúčastnil a poděkoval za práci, kterou tyto složky pro
obec odvádí. Myslím si, že podpora těchto organizací ze strany Zastupitelstva je
na místě. Práce těchto spolků je nositelem kultury v obci.
Co se týká chodu obce: Stále se potýkáme
s dořešením zpevněné plochy a garáží. Je
zarážející, že někteří účastníci řízení dokáží takto zkomplikovat práci Zastupitelstva
obce. Tato stavba byla budována ve veřejném zájmu a má sloužit pro širokou veřejnost obce a také pro občany, kteří využívají provozovny v budově obce. Dále probíhají komplexní pozemkové úpravy.
V lednu jsme podali žádost na MMR na
nové hřiště „Pro všechny“. Zde by měly
převažovat cvičící prvky jak pro děti, tak
také pro dospělé. Zatím jsme nedostali
od MMR odpověď, zda jsme v této dotaci uspěli, či nikoliv.
Dále je zpracováván projekt na opravy zídek u MŠ, zde bude vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele.

Dále jsme zadali žádost na obměnu webových stránek obce.
Vážení spoluobčané, toto je jen malé přiblížení práce ZO Březová.
Více informací Vám bude poskytnuto na
Veřejném shromáždění s občany dne
27.4.2018. Na závěr mi dovolte popřát
Vám a Vašim rodinám hodně zdraví, klidu a pěkné prožití svátků jara „Velikonoc“.
Zdeněk Kráčalík, starosta obce

VELIKONOCE

malovat vajíčka a plést pomlázky. Přece jen to k těmto krásným svátkům patří a byla by škoda, kdyby se na to pozapomnělo. Jsme také velice rádi, že se
v naší obci nezapomnělo ani na tradiční klabání. Skupinky chlapců s klabačkami tak klabáním nahrazují zvonění zvonů, které na Zelený čtvrtek po odeznění
modlitby „Sláva na výsostech Bohu“ umlkají a odlétají do Říma. Vracejí se pak na
Bílou sobotu po „Gloria“ a zvoní. Velikonoce pro některé symbolizují příchod
dlouho očekávaného jara, pro mnohé nejvýznamnější křesťanské svátky
a oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
pro jiné dobu spojenou také s hlubokým zamyšlením.
„Ať je Váš vztah k této době jakýkoliv, přejeme Vám na prahu Velikonoc
veselé prožití svátků, hodně zdraví,
sluníčka a pohody. Ženám a dívkám
přejeme hodně koledníků, aby zůstaly pořád mladé a krásné, chlapcům
bohatou pomlázku a pánům plnou
štamprlku něčeho dobrého“.
Za Zastupitelstvo obce
Jana Hanulíková

Vážení spoluobčané,
příroda se nám opět pomalu začíná probouzet ze zimního spánku, slunce začíná hřát a v zahrádkách se objevují první krokusy. Spolu s prvními jarními dny
se k vám dostává i další vydání našeho zpravodaje. Je až neuvěřitelné, že
uplynuly již tři měsíce od svátků vánočních a ta samá doba, tedy tři měsíce, dětem zbývají do konce školního roku a již
spřádají plány na prázdniny. Ani ostatní život v naší obci nezahálí. V přípravě
je tak mnoho kulturních, sportovních
a společenských akcí, které pro vás Obec
a všechny spolky uspořádají. Na tyto
akce, kterých bude i v letošním roce
opět mnoho, Vás srdečně zveme a děkujeme, že svou přítomností a účastí tak
oceníte úsilí a snahu všech organizátorů.
Velikonoce se nám kvapem blíží, v oknech a na dveřích se objevuje jarní výzdoba, vše se probouzí a září svěžími
barvami. Jsme rádi, že se stále nezapomíná na velikonoční tradice, ať doma,
či ve školce a ve škole, a děti se tak učí
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Zpravodaj Březová
ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Dobrý den, řekne sněženka
za tenkou okenicí sněhu.
Dobrý den, řekne potůček
a vyrazí ven z břehu.
Pak stébla trávy zelené
napřímí se a vstanou
a sníh se kamsi vytratí
s tichounkým Na shledanou.
Jaro se hlásí o svou vládu a přesto, že se paní
Zima snaží udržet zuby, nehty, nezbývá jí nic
jiného než předat své žezlo a odejít. Tak jako
se střídá den a noc, tak přichází a zase odchází
jednotlivá roční období. Někteří lidé mají rádi
léto, čas aktivního odpočinku, dovolených
a prázdnin, jiní milují podzim pro jeho zbarvení, zklidnění a jakousi pokoru. Někteří preferují zimu, pro zimní radovánky a vzájemná setkání v čase Vánoc. Většina z nás se však určitě nemůže dočkat jara, které probudí a rozzáří
přírodu kolem nás, dá pokyn k rození mláďátek a lidi nabije novou energií, kterou po zimě
tolik potřebují. Rytmus měnících se ročních
období lze přirovnat k rytmu jednotlivých
etap lidského života. Jaro je jako dětství, plné
rozmanitosti, zvídavosti, radosti a zážitků.
V naší školce už se všichni na jaro moc těšíme.
Nemůžeme se dočkat, až budeme trávit více
času v přírodě. Je pro nás velmi nepříjemné,
že nemůžeme s dětmi do lesa, kam jsme často a rádi chodili. Doufáme, že se současná situace brzy vyřeší a my budeme opět chodit na
místa, která jsou pro děti tolik podnětná a naučí se zde spoustu nových věcí.
Letošní zimní měsíce byly ve školce poznamenány zvýšenou dlouhotrvající nemocností dětí. Z toho důvodu jsme byli nuceni přeložit některé naplánované akce na později. Ty
děti, které statečně nemocem odolávaly, si ve
školce mohly od začátku letošního kalendářního roku užít spoustu akcí, které jsme pro ně
připravili.
V průběhu ledna jsme navštívili zubního lékaře ve Slušovicích a prohlédli jsme si betlém v místním kostele. Děti se zúčastnily výchovného koncertu Bohuslava Martinů
a všichni společně jsme v průběhu týdne s názvem „Doba ledová” hledali ve sněhu zamrzlé dinosaury. V rámci seznámení dětí s Canisterapií jsme mezi nás pozvali majitelku speciálně vycvičeného pejska, která nám společně se svým čtyřnohým kamarádem ukázala,
jak taková léčba lidské duše psí láskou probíhá. Na začátku února jsme si udělali malý výlet do Zlína, kde jsme navštívili „Snoezelen”.
Je to místo se speciálně upraveným prostředím, jehož cílem je působit na všechny lidské
smysly. Je to zároveň metoda efektivního ře-

šení civilizačních problémů, které se objevují již u dětí předškolního věku (hyperaktivita,
nesoustředěnost, strach, úzkost atd.). Měsíc
únor jsme spolu s Balónkovým klaunem prožili v duchu Masopustního veselí a užili jsme
si také karneval v pestrých kostýmech, ať už
koupených, nebo vyrobených doma. V rámci
projektu „Buďme kamarádi” si děti mohly na
začátku března vyzkoušet, jak nelehce se žije
dětem s tělesným postižením. Společně jsme
také navštívili knihovnu ve Slušovicích, kde
byl pro děti připraven bohatý program zaměřený na měsíc knihy a noc s Andersenem. Nezapomněli jsme také za doprovodu patřičného rámusu, písniček a básniček vyhnat zimu
z naší obce a připravit se spolu s rodiči při velikonočním tvoření na příchod největšího svátku jara, Velikonoc.
Do konce školního roku ještě zbývá několik měsíců a nás ve školce čeká spousta práce, tvoření, akcí a vystoupení, na které se společně s dětmi moc těšíme a doufáme, že se při
některých z nich uvidíme také s Vámi.
Rádi bychom při této příležitosti pozvali všechny bývalé, ale především dětičky, je-
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jich rodiče, prarodiče a také širokou veřejnost
na Den otevřených dveří, který se v MŠ uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 6:30–16:00 hod.
V tento den budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory MŠ, seznámit se
s personálem a prožít veškeré činnosti spolu
s dětmi.

Dále ve čtvrtek 10. 5. 2015
proběhne v mateřské škole v době
od 10:00-16:00 hod.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu s sebou rodiče přinesou OP, rodný
list dítěte a vyplněnou, pediatrem potvrzenou Žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžou v MŠ vyzvednout ve čtvrtek
19. 4. 2018 nebo v pátek 20. 4. 2018 vždy
v době od 10:00–16:00 hod. Těšíme se na Vás.
Ráda bych Vám všem popřála za celý kolektiv
mateřské školy, aby jarní sluníčko zlepšilo Vaši
náladu a naplnilo Vás optimismem a radostí.
Pavlína Dvořáková
ředitelka MŠ

Zpravodaj Březová
SDH BŘEZOVÁ
První letošní akce pro děti proběhly,
spolupráce funguje:
První akce, která byla v sále určena pro naše
nejmenší, byl maškarní ples, který pořádalo Sdružení rodičů. Zdá se, že změna termínu neuškodila,
neboť účast byla hojná. Děti dostaly kromě občerstvení užitečné balíčky s výbavou do školy a skvěle se bavily s největší atrakcí dne – klaunem Pepinem, který byl malý vzrůstem, ale o to větším
bavičem. Zvládl toho tolik, co několik účinkujících
v minulých ročnících dohromady a zapojil také rodiče. Nejvíce ale překvapil výrobou cukrové vaty
uprostřed tanečního parketu. Organizátorům se
také podařilo vyrovnat se vzniklou hospodskou
krizí. O výčep se v hospodě rádi postarali tatínci.
Od začátku roku také fungují tréninky TJ Sokol.
Přípravka a ml. žáci využívali sportovní halu v Kašavě každé pondělí. Obě družstva se také účastní halových turnajů. Právě z Kašavy dovezli mladší žáci 10. března výborné 2. místo. Přípravka hrála ve Slavičíně a ml. žáci se navíc zúčastnili turnaje v Luhačovicích.
Rodiče ze všech složek se výborně doplňovali
v neděli 25. února na hřišti. Konečně udeřily mrazy a chlapi, pod vedením správce Jardy Štětkáře,
začali připravovat ledovou plochu, která vydržela
až do pondělí 5. března. Díky tomu mohli mít mladí hasiči první letošní trénink na ledě. Bohužel přípravu ledu a jeho kvalitu značně komplikuje stav

25 LET
HASIČSKÝCH POUTÍ
NA SV. HOSTÝNĚ
Svatý Hostýn je 734,6 metrů vysoký kopec
v Hostýnských vrších ve Zlínském kraji, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo. Komplex zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče, větrnou elektrárnu a vyhlídkovou věž. Podle archeologických nálezů se zde nacházelo rozhlehlé pravěké hradiště a bezpochyby staroslovanský posvátný okrsek. Hostýn se do pradávných dějin
naší Moravy zapsal krvavou obranou před nábožensky cizími vpády.
Poprvé vyšli hasiči organizovaně na pouť
23. září 1900 u příležitosti oslav výročí založení SDH v Bystřici pod Hostýnem. Historie hasičských poutí je pestrá. I když jim doba nepřála, konaly se na okrskových a okresních
úrovních. V roce 1993 pak došlo k obnovení
největší hasičské poutě v českých zemích, která vede k bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Svatém Hostýně. S iniciativou obnovit tuto
tradici přišel Antonín Zaoral z Kašavy, který
si hned získal podporu nejen vlastního, ale
i okolních sborů. Později jeho snaha přerost-

asfaltového povrchu a okrajových prvků, a tím se
zkracuje doba využití ledu. Ale i tak má tato činnost smysl, jelikož děti mají vyžití za humny a neriskují úraz na okolních rybnících.
Hasiči zahájili rok valnou hromadou v sále
6. ledna, na které bylo promítnuto video ze slavnostního předávání titulu „Zasloužilý hasič“ br. Miroslavu Jurčíkovi vloni v Přibyslavi. Také se předávala medaile za věrnost br. Ing. Stanislavu Skybovi a bylo poděkováno za spolupráci se sborem sestře Hance Štěpánové.
21 členů sboru se 3. února sešlo na okrskovém aktivu na Veselé. O týden později jsme zajišťovali pořadatelskou činnost na rallye „Po sto-

pách valašské zimy“. Dne 17. února náš sbor
pořádal školení rozhodčích OSH Zlín v sále,
a přitom zajišťoval provoz pohostinství v brzkých
ranních hodinách při hokejových utkáních olympijského hokejového turnaje.
10. března jsme svolali žáky na 14:00 na „Lužu“, kde
jsme pro ně připravili branný závod. Trasa vedla
kolem vrchní části obce o délce cca 2 km. Bylo zřízeno 7 stanovišť, o topografii se postaraly starší žákyně Martina, Eliška a Bára, střelbu ze vzduchovky
na starém hřišti zajišťovali Jara Krejčí a Mira Hanulík, zdravovědu měly na starosti Martina Jurčíková
a Kateřina Raševová, uzly kontroloval Radek Jurčík,
střelbu z luku a vzduchovky na sklopný terč jistili,
společně s Laďkou Gargulákovou, Marie a Broňa
Hynčicovi. Šplh po vodorovném laně kontrolovali Mira Grebeníček, Tomáš Štěpán a Roman Knap,
la přes hranice republiky a na Moravu poslední dubnovou sobotu začali jezdit i hasiči českého původu z chorvatského Daruvaru, vedeni Františkem Doležalem. V rámci plánu akcí
SH ČMS je tedy tato významná akce evidována jako mezinárodní a celostátní. Počet účastníků se pohybuje podle počasí mezi sedmi až
deseti tisíci, praporů bývá kolem stovky.
Ale na Hostýně se nekoná jediná hasičská
pouť. Další můžeme vidět například v Dubu
na Moravě, Křtinách, Provodově na Zlínsku,
Brně-Tuřanech. Hostýnskou mši svatou pravidelně celebruje 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Zakladateli br. Antonínu Zaoralovi byl na
Sv. Hostýně postaven pomník, u kterého při
pouti stojí čestná stráž s praporem.
„Nastupujte hasiči rychle, hoří! Pospěšte rychle, sejděte se!“ zvolává na přítomné Jaroslav Kolařík z SDH Provodov, poté co odtroubí svolání k ohni. Pak na uvítání zatroubí ještě dvakrát a zazpívá píseň ke svatému Floriánu. Z Provodova bývá také kapela, která vyhrává přicházejícím před nástupem i při průvodu. Na prostranství vpravo od Jurkovičovy křížové cesty se začnou řadit praporečníci
a čestní hosté, mezi kterými jsou také hasiči ze
Slovenska. Jelikož je svatý Florián také patronem kominíků, bývá mezi hosty emeritní prezident Společenstva kominíků České republiky Emil Morávek. Za oficiálními hosty se řadí
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správného užití hasičských přístrojů jsem měl na
starosti já. Důležité stopování času zajistil Jarda

Bobák a Tadeáš Trunkát. Spojení jednotlivých stanovišť novými vysílačkami navázali Martin Šlahař
a Václav Dubský. Občerstvení na trati připravila Liduška Knapová. Jako velmi prozíravý tah se ukázalo zakoupení velkokapacitního hnětače v loňském roce. Díky tomu mohli Vlasťa Sojka a Radek
Hrbáček upéct několik desítek pizz pro soutěžící
a rozhodčí v našem sále, kde proběhlo zakončení hrou na Playstationu. Vše zdokumentoval Lukáš
Gargulák.
Chtěl bych touto cestou poděkovat těm, kteří se
podíleli nejen na této organizačně náročné akci,
ale i na všech akcích konaných od začátku roku
2018.
Předseda kulturní sportovní komise obce
Pavel Divila
hasiči z desítek sborů. Nejdříve praporečníci,
pak ženy a muži v uniformách a další poutníci.
Hlášení otci arcibiskupovi podává Ing. Vladimír Hanák. Po úvodních slovech nejvýznamnějších hostů arcibiskup Graubner poděkuje hasičům za jejich pomoc bližním a pozve je
k oltáři.
Berte prosím tento článek jako pozvání na už
25. mezinárodní hasičskou pouť, která bude
letos spojena s jubilejní 10. propagační jízdou
hasičské historické techniky SH ČMS.
Starosta SDH Březová
Pavel Divila
(Článek byl napsán s částečným použitím zdroje: Hasičské čtení – ročenka čtvrtá. Hasiči s.r.o.)

P O Z VÁ N K A
Sbor dobrovolných hasičů Březová
Vás zve na 25. mezinárodní pouť
na Svatém Hostýně,
která se koná 28. dubna.
Odjezd autobusu v 7:30 od „kříže“.
Doprava zajištěna až nahoru k basilice.
Cena: dospělý – 100,- Kč,
děti – zdarma

Zpravodaj Březová
TJ SOKOL BŘEZOVÁ
TJ Sokol Březová
volila nového předsedu
Na Výroční valné hromadě v březnu letošního roku odstoupil ze své funkce dlouholetý
předseda TJ Zdeněk Gajdošík. Po dlouhá léta
byl snad nejvýraznější postavou březovského
fotbalu, kterému zasvětil svůj život od raného mládí. Již před vojnou hrával za první mužstvo, jako jeho levé křídlo.

Po návratu z vojny nastoupil na místo brankáře a v brance vydržel do svých 45 let. Mimo to
se staral o družstvo žáků a od roku 1973 byl
zvolen předsedou TJ. Za jeho éry se vybudoval celý sportovní areál. Hlavně při budování
stávajícího fotbalového hřiště byla jeho aktivita a organizační schopnosti nepostradatelné a velkou měrou přispěl k dokončení díla.
Uměl kolem sebe soustředit členy, jak ve výboru, tak fotbalovém mužstvu a svým jednáním prosazoval požadavky sportovců, jednak
v okresním svazu ČSTV, později OFS a samozřejmě i v obecním Zastupitelstvu, kterého je
doposud členem.
Za svůj přínos pro sport a hlavně fotbal
na Březové byl na Výroční valné hroma-

dě jmenován Čestným předsedou TJ Sokol
Březová.
Novým předsedou TJ byl jednohlasně zvolen pan Jan Věčeřa mladší. Ve svém krátkém
vystoupení si sám určil úkoly, a to: doplnění
a stabilizaci kádru 1. mužstva, podporu družstev žáků a také by chtěl v Zastupitelstvu obce
prosazovat rozšiřování sportovního areálu.
Příprava na jarní část soutěží
Již začátkem března započaly práce na údržbě hrací plochy, hřiště se musí zbavit odumřelé trávy a probíhá startovací hnojení, které se
po třech týdnech zopakuje. Areál se musí po
zimní pauze připravit, tzn. uklidit, kabiny znovu napojit na vodu, připravit zavlažovací zařízení.
Příprava 1. mužstva
Hráči 1. mužstva trénují pod vedením Dana
Večeři na umělé ploše našeho areálu. První přípravný zápas měli hrát v sobotu 11. 3.,
ale neuskutečnil se. Další přípravný zápas
s Hvozdnou by se měl odehrát 18. 3. A v neděli 25. 3. je úředně stanoven začátek jarních
mistrovských utkání. Na našem hřišti bychom
měli přivítat mužstvo z Doubrav. Je otázkou,
zda počasí dovolí toto kolo odehrát. To vše
by se mělo uskutečnit až po uzávěrce tohoto
zpravodaje.
Soupeři 1. mužstva
na domácím hřišti – Jaro 2018
8. 4.
22. 4.
6. 5.
20. 5.
3. 6.
10. 6.

Napajedla „B“
Halenkovice
Slušovice „B“
Kašava
Jasenná
Pohořelice

v 15,30 hod.
v 16,00 hod.
v 16,30 hod.
v 16,30 hod.
v 17,00 hod.
v 17,00 hod.

Jaroslav Šmakal, Jan Večeřa
Mladší žáci
V zimní přípravě jsme odehráli několik přípravných zápasů a čtyři zimní turnaje. Poslední z nich jsme odehráli v sobotu 10. 3. 2018
v Kašavě. Turnaje se zúčastnilo šest mužstev:
Veselá, Lukov, Fryšták, Kašava, Trnava a náš
tým. Hrálo se systémem každý s každým.
V prvním utkání jsme porazili Trnavu 3:1, i když
jsme prohrávali hned od první minuty 1:0 po
gólu z penalty. Druhý zápas jsme nastoupili
proti Lukovu. Od úvodního hvizdu bylo utkání velmi vyrovnané. A také tak dopadlo 1:1.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Při Tříkrálové sbírce v obci Březová
dne 6. 1. 2018 se vybralo od občanů
16.942,- Kč. Charita Zlín a vedení obce
Březová děkují koledníkům a všem
občanům za ochotu pomáhat lidem
v nouzi.
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Ve třetím zápase jsme nastoupili proti Fryštáku. Utkání nám vůbec nevyšlo. Chyběla bojovnost a po odevzdaném výkonu jsme prohráli
3:0. V kabině byl rachot. Kluky jsme pořádně
namotivovali k dalšímu utkání.
Soupeřem nám byla Veselá. Kluci se semkli
a bojovali jako lvi. A Veselou porazili 3:0. Bylo
to nejfotbalovější utkání celého turnaje.
V posledním utkání jsme nastoupili proti domácí Kašavě. Zápas jsme odehráli s obrovským nasazením a Kašavu porazili 5:0. Výsledkem našeho velkého snažení bylo krásné
2. místo.
A k tomu byl náš brankář Dan Holík vyhlášen
nejlepším gólmanem turnaje. Klukům patří
velké díky.
Rozlosování jarní části:
6. 4. - 16:00 Březová - Trnava
15. 4. - 10:30 Veselá - Březová
26. 4. - 17:00 Zlín - Březová
4. 5. - 16:00 Březová - Příluky
13. 5. - 16:30 Kašava - Březová
18. 5. - 16:00 Březová - Vizovice
27. 5. - 10:30 Trnava - Březová
1. 6. - 16:00 Březová - Veselá
15. 6. - 16:00 Březová - Zlín
J. Němec, vedoucí mladších žáků

Zpravodaj Březová
KLUB MAMINEK
V BŘEZOVÉ
Od dubna 2017 obnovil činnost Klub maminek Březová. Jelikož zde fungoval již dříve, bylo na čem stavět. Tento klub neslouží jen k tomu, aby si maminky vypily kávu
a děti se mezitím stihly poprat. Nabízíme různorodé aktivity, jak pro maminky, tak i pro
děti. V uplynulém roce jsme si udělali několik společných výletů a procházek, tvořili jsme
dětmi, skládali vánoční ozdoby z čajových sáčků, upletli teplé šály a mnoho dalšího. V neposlední řadě také spolupracujeme s místní mateřskou školou, kdy je hlavní motivací hladký
průběh nástupu dětí do kolektivního zařízení.
Do budoucna plánujeme také pořádání přednášek s odborníky z různých oblastí.

ZAHRÁDKÁŘI
V BŘEZOVÉ
Československý zahrádkářský svaz byl založen v roce 1957. Oslavy tohoto výročí proběhly vloni na výstavišti Flora Olomouc. Na Březové byl ČZS založen v roce 1960. V době vzniku měl asi 60 členů. My jsme si oslavy přeložili na letošní rok a spojili je s Výroční členskou
schůzí a 20. ročníkem koštu slivovice. Na páteční schůzi dostali pozvánku jak členové, tak
všichni vítězové předcházejících koštů slivovice i se svými partnery. Po uvítání a zhodnocení činnosti ČZS Březová, byly všem vítězům
koštů slivovice předány pamětní plakety. Pamětní medaili převzal i starosta obce Zdeněk
Kráčalík za dvacetiletou podporu, kterou obec
této akci věnuje. Po ukončení schůze si mohli přítomní prohlédnout na připravených nástěnkách dokumenty a fotografie z naší historie. Taky videoprojekce připomenula některé ročníky koštu slivovice. Hned na druhý den,
v sobotu 10. února, uspořádali členové ČZS
Březová jubilejní 20. ročník koštu slivovice.
I když úroda trnek již druhým rokem nebyla taková, jakou bychom si přáli, dodali nám
přátelé koštu 26 vzorků kvalitní slivovice. Samotného ochutnávání a hodnocení se pak
zúčastnilo 30 občanů. Za zmínku určitě stojí připomenout, že v průběhu dvacetileté historie koštů slivovice bylo dodáno 463 vzorků
a hodnocení se zúčastnilo 595 občanů. Vítězem letošního jubilejního ročníku se stal Antonín Mlýnek, který si převzal jednak dárkový koš věnovaný starostou obce a dále putovní pohár, který věnoval náš člen, Zdeněk Gajdošík. Tradičně byl ke koupi med, medovina a další produkty z medu od včelaře pana
Okála ze Štípy. Poděkování patří pořadatelům
a všem, kteří věnovali vzorky slivovice a této
akce se zúčastnili. Pro úplnost uvádíme jednak pořadí letošního koštu a zároveň i vítěze
všech koštů slivovice na Březové.

Tímto si dovoluji pozvat mezi nás všechny
maminky, které zatím s dětmi tráví čas pouze doma. Získáte nové kamarádky, vaše děti
se pomaloučku naučí vycházet s vrstevníky
a leckdy se i něco zajímavého dozvíte a něčemu se přiučíte. Informace o programu můžete získat na plakátech, na facebooku, a také na
e-mailu mariepalova@centrum.cz.
Marie Palová

Rok 2018
1. Antonín Mlýnek
2. Petra Štefková
3. Zdeněk Kráčalík
4. Jaroslav Šmakal
5. Jaroslav Švajda
6. František Trunkát
7. Pavel Blaha
8. Bronislav Hynčica
9. František Skyba
10. Petr Šmakal

č.p. 18
č.p. 26
č.p. 60
č.p. 17
č.p. 32
č.p. 121
č.p. 91
č.p. 40
č.p. 122
č.p. 26

Vítězové koštů 1999 - 2017
1999 František Trunkát
2000 František Trunkát
2001 Milan Macík
2002 Leoš Hubáček
2003 Jaroslav Švajda
2004 Zdeněk Šmakala
2005 Jaroslav Šmakal
2006 Emil Daněk
2007 Josef Jemelka
2008 Josef Jemelka
2009 Oldřich Horsák
2010 Leona Molková
2011 Zdeněk Gajdošík
2012 Pavel Blaha ml.
2013 Šmakal Radek
2014 František Skyba
2015 Zdeněk Gajdošík
2016 Zdeněk Vinklárek
2017 Petr Šmakal
2018 Antonín Mlýnek

č.p. 121
č.p. 17
č.p. 135
č.p. 63
č.p. 32
č.p. 82
č.p. 17
č.p. 131
č.p. 131
č.p. 104
č.p. 90
č.p. 91
č.p. 17
č.p. 122
č.p. 90
č.p. 167
č.p. 26
č. p. 18

ČZS Březová přeje svým členům a všem občanům pěkné a šťastné prožití velikonočních
svátků.
Za ČZS Březová
F. Skyba
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Zpravodaj Březová
SDRUŽENÍ RODIČŮ
BŘEZOVÁ
Sdružení rodičů Březová v únoru uspořádalo maškarní odpoledne pro děti. Celým dnem
provázel klaun Pepino Prcek. Soutěžemi a tancem rozhýbal malé i dospělé účastníky. Pro
všechny byla připravena tombola, maminky

IV. ROČNÍK HOKEJOVÉHO
TURNAJE O POHÁR
MIKROREGIONU
SLUŠOVICKO

ze sdružení napekly štrůdly a slané tyčinky.
V závěru se klaun postaral o největší atrakci,
a tou byla cukrová vata a zvířátka z balonků.
Odměnou pro nás byly spokojené tváře dětí
i jejich rodičů.
Srdečně Vás zveme na tradiční pálení čarodějnic 30.dubna 2018 na hřišti TJ sokol Březová.
Za Sdružení rodičů
Kateřina Raševová
V sobotu dne 17.3.2018 se odehrál hokejový turnaj O putovní pohár Mikroregionu Slušovicko. Po velmi vyrovnaném boji tak mužstvo z Březové obhájilo výsledek z minulých
ročníků a za účasti hejtmana Zlínského kraje
Jiřího Čunka, který nad celým turnajem pře-

vzal záštitu, převzali pohár za 3. místo. Naši
borci ukázali v nových dresech, které věnovala Obec Březová, bojovnost a sportovní nasazení.
Děkujeme mužstvu za skvělou reprezentaci
obce a všem fanouškům za podporu.

POŘADÍ TURNAJE:
1. místo Slušovice
2. místo Kašava
3. místo Březová
4. místo Všemina
5. místo Podk. Lhota, Trnava
6. místo Veselá

DĚNÍ V OBCI
SETKÁNÍ STAROSTŮ ORP

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
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Zpravodaj Březová
Závazný ukazatel rozpočtu obce Březová na rok 2018
Příjmy
Pol Popis
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti ...............1 500000
1112 Daň z příjmů OSVČ .....................................................................50000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů .................. 200000
1121 Daň z příjmů právnických osob .......................................1 500000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ......................... 900000
1211 Daň z přidané hodnoty .......................................................2 650000

Výdaje
Odpa Popis
1014 Ozdrav. Hosp. zvíř. , deratizace .............................................. 20000
1032 Podpora ostatních produkčních činností ....................... 150000
2212 Silnice .......................................................................................... 500000
2292 Neinvestiční transfery krajům................................................ 60000
2310 Pitná voda ..................................................................................... 20000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod ................................... 350000
3111 Mateřská škola.......................................................................... 450000
3314 Činnosti knihovnické ................................................................ 50000
3319 Ostatní záležitosti kultury ....................................................... 50000
3326 Pořízení, zachování a obnova kultur. Památek ................ 10000
3341 Rozhlas a televize KBTV......................................................... 300000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ....................... 40000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl. ......................... 200000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost ............................................. 100000
3421 Využití volného času dětí a mládeže ................................ 100000
3522 Ostatní transfery spolkům - nemocnice............................. 10000
3631 Veřejné osvětlení ..................................................................... 200000
3632 Pohřebnictví................................................................................. 10000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí .............. 250000
3635 Územní plánování ................................................................... 200000
3636 Územní rozvoj ............................................................................. 40000
3639 Komunální služby a územní rozvoj .................................1 285000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů..................................... 40000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů........................................ 30000
3723 Sběr a svoz ostat. odpadů jiných než nebezpečných ... 80000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů................ 25000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ................................ 250000
4350 Neinvestiční transfery cizím příspěv. Org. ......................... 10000
5212 Nespecifikované rezervy ......................................................... 20000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část ................................... 200000
6112 Zastupitelstva obcí ...............................................................1 000000
6118 Volba prezident UZ 98008 ...................................................... 30000
6171 Činnost místní správy ......................................................... 2 000000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací .................. 20000
6399 Platby daní a poplatků .......................................................... 900000

Daňové příjmy .................................................................. 6 800000
1333 Poplatky za uložení odpadů ............................................... 500000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPFO ............................................. 5000
1340 Poplatek za komunální odpad............................................ 150000
1341 Poplatky ze psů ........................................................................... 15000
1361 Správní poplatky .......................................................................... 2000
1381 Daň z hazardních her ................................................................ 25000
1511 Daň z nemovitosti ................................................................... 500000
4111 Neinvestiční přijate transfery - volba pezident ............... 30000
4112 Neinvestiční přijaté transfery na výkon SS ..................... 103000
............................................................................... 1 330000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků les..................... 100000
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené MND .....................2111 Příjmy KBTV ............................................................................... 110000
2111 Ostatní tělovýchovná činnost pronájem hřiště ............... 20000
2132 Příjmy z pronájmu ostat. nem. ............................................... 5000
2321 Přijaté neinvestiční dary FVE ............................................... 250000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ........................... 109000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti.............................................. 5000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků .................................................. 15000
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ................... 20000
3111 Příjmy z prodeje pozemků ...................................................... 20000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ..............................50000
2112 Příjmy z prodeje popelnic ....................................................... 10000
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků .............................. 60000
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ................... 20000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ........................ 50000
2141 Příjmy z úroků ................................................................................ 1000
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend ..................................... 25000
........................................................................................................ 870000
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem .......................... 2 200 000
Příjmy celkem ............................................................. 9 000 000 Kč

Celkové výdaje ........................................................... 9 000 000 Kč

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
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Zpravodaj Březová
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje přijetí dotace na volbu prezidenta republiky ve
výši 26.000,-- Kč, zároveň schvaluje výdaje na volbu prezidenta republiky. Schvaluje
rozpočtovou změnu č. 1/2018 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci za rok 2017 ze dne 7. 2. 2018 bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje nákup vybavení – nábytková stěna a židle pro
klubovnu TJ Sokol Březová ve sportovním areálu jako zařízení nové buňkové sestavy.
Celková cena tohoto vybavení 60.000,-- Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo obce Březová pověřuje starostu obce Březová pana Zdeňka Kráčalíka
k zadání a vypracování znaleckého posudku na pozemek p. č. 25
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje vyjímku a zprošťuje placení poplatku za komunální odpad pro rok 2018 občana obce Březová.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje individuální dotace z rozpočtu obce Březová:
Český svaz včelařů, z. s. Slušovice, IČ 68731892 5.000,-- Kč na nákup chovného materiálu
Sdružení rodičů Březová, z. s., Maškarní odpoledne pro děti dne 11. 2. 2018 4.000,-- Kč
Myslivecké sdružení Březina Slušovice, z. s., IČ 46308881 20.000,-- Kč na opravu
Myslivecké chaty (po předložení řádné žádosti a doložení cenové kalkulace nákladů a výpisu z KN)
- Zastupitelstvo obce nemá námitky a souhlasí s průjezdem RZ1. Etapy závodu v sobotu 25. 8. 2018 automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením komunikace a přilehlých zpevněných ploch
v části dostihové dráhy od odbočky u bývalého sídla firmy Fagus, kolem firmy Japavo a kolem restaurace „sud“ ke Slušovicím při pořádání 24. ročníku Rallysprintu Kopná dne 7. 4. 2018 v době od 7,00 – 16,30 hodin.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí se zakoupením potřebné výpočetní techniky
k provozu infokanálu KBTV Březová v závislosti na vzniklých nových podmínkách
nutných pro provoz do částky 65.000,-- Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením nové vodovodní přípojky pro zahradu
p. č. 212 v k. ú. Březová u Zlína
Místostarosta obce Josef Chovanec

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BŘEZOVÁ
- Zastupitelstvo obce Březová pověřuje starostu obce pana Zdeňka Kráčalíka k uzavření smlouvy na pronájem místní hospody a k jejímu podpisu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poplatky na rok 2018 za odpad 350,-- Kč na dospělou osobu v domácnosti, snížení poplatku o 50 % za osoby do 15 let věku a nad
70 let věku, poplatek za kabelovou televizi ve výši 1.000,-- Kč za přípojku a poplatek za psy ve výši 100,-- Kč za jednoho psa a za každého dalšího psa v držení téhož
majitele 200,-- Kč.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s poskytnutím finančního daru pro Dotek,
o. p. s. Vizovice ve výši 5.000,-- Kč, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ve výši
5.000,-- Kč, Spolku přátel hradu Lukova ve výši 2.000,-- Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu darovacích smluv.
Dále schvaluje proplacení výdajů do částky 4.000,--Kč pro Český zahrádkářský svaz,
ZO Březová v souvislosti s konáním Jubilejního koštu slivovice v roce 2018. Zastupitelstvo obce Březová dále schvaluje proplacení výdajů na konání Hokejového turnaje Mikroregionu Slušovickove výši 10.000,-- Kč a nákup sportovních dresů do částky 30.000,-- Kč. Sportovní dresy budou vydány dle podpisu jednotlivým hráčům
a bude doložen seznam.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje nákup nového sportovního čerpadla PS 2.05
pro soutěžní družstva žáků, mužů a žen do částky 250.000,-- Kč.
- Zastupitelstvo obce Březová pověřuje starostu obce Březová pana Zdeňka Kráčalíka
k zadání a vypracování znaleckého posudku na pozemky
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s připojením novostavby rodinného domu na
pozemku p. č. 545/3
- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou Vyhlášku o místním poplatku ze psů
č. 1/2018 a Vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2018.

POZVÁNKA
VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
SE BUDE KONAT

V PÁTEK 27. DUBNA 2018
ZAČÁTEK JE V 19 HODIN V SÁLE POHOSTINSTVÍ
VŠECHNY OBČANY ZVE
ZASTUPITELSTVO OBCE BŘEZOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínáme
OPUSTILA NÁS
28. 1. 2018 Lidmila Drgová, Březová č. p. 106
NAROZENÍ
Raja Valentová, Březová č. p. 68

84 let

POPLATKY
Zastupitelstvo obce Březová schválilo na svém zasedání
dne 25. 1. 2018 poplatky na rok 2018
Svoz odpadu: ........................350,- Kč / občan / rok
Sleva 50 %: ............................děti do 15 let a občané nad 70 let
Poplatek za kabelovou televizi: 1000,- Kč / zásuvku / rok
Poplatek za psy: ...................100,- Kč za prvního psa / rok
...........................................200,- Kč za každého dalšího psa / rok
Poplatky zaplaťte do 30. 6. 2018 obvyklým způsobem.

OT E V Ř E N Í H O S P O DY
N A B Ř E ZO V É
Od 2. 3. 2018 je v naší obci opět otevřena
hospoda. Nájemce p. Jakub Dubec
Vás srdečně zve k návštěvě.
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