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Zpravodaj
ní vstupu do MŠ kamerovým systémem. Na OÚ nová pasportizace místních komunikací, vod. řádu, kanalizace, plynu, veřejného osvětlení, rozhlasu, KT, budov v KÚ Březová, čísel popisných,
hranic katastru obce čili digitální tech. mapa obce. Dále byla
úprava sklepních prostor na OÚ, nové webové stránky. Dále připravujeme místnost pro archiv – ochrana osobních údajů GDPR.
Toto zhruba je výčet prací za celý rok 2018.
Na závěr bych chtěl poděkovat bývalému zastupitelstvu za odvedenou práci, novému zastupitelstvu chci popřát hodně elánu
do práce v novém volebním období 2018-2022.
Dále chci poděkovat zaměstnancům obce, celému kolektivu
MŠ, všem složkám působícím v obci, které se nemalou měrou
podílí na kulturním dění v obci a samozřejmě vám občanům za
spolupráci v roce 2018.
Vážení občané, blíží se nejkrásnější svátky roku. Přeji Vám pěkné
prožití vánočních svátků a konce letošního roku. Do roku 2019
přeji vám všem hlavně pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů,
optimismu, pochopení a životní pohody.
Starosta obce, Zdeněk Kráčalík

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých domácností další číslo zpravodaje naší obce.
Příchod adventního času a blížící se konec roku je vždy čas na
zamyšlení a bilancování.
Letošní hlavní událostí byly komunální volby. V naší obci byla
podána pouze jedna kandidátka. Člověk si říká „proč“ že už není
zájem pracovat? Volební účast byla také minimální – 48% voličů. Někteří občané znají jen svá práva, ale povinnosti je mnohdy
nezajímají. Ještě k volbám. Hlavně chci poděkovat všem kandidátům, kteří se nebáli a šli do voleb s tím, že mají zájem o práci
a hlavně chtějí být nápomocni při rozhodování a dění v naší obci.
Na konci října jsme si připomněli také výročí 100 let od založení
samostatné Československé republiky. 27. 10. 2018 jsme položili věnce u pomníku T. G. M.
V roce 2018 se zastupitelstvo sešlo na 9 zasedáních a 1 mimořádném. Dále proběhly dvě veřejné schůze s občany.
Na těchto schůzích jsou občané podrobně seznámeni s děním v obci. Na poslední veřejné schůzi 21. září jsem vás podrobně seznámil s prací zastupitelstva za celé volební období
2014-2018.
Jen pár připomenutí:
Kolaudace prostranství a garáží vedle OÚ. Dokončení klubovny
TJ Sokol, kolaudace dětského hřiště. Dne 17. 8. 2018 byly tyto
stavby slavnostně otevřeny pro veřejnost. Dále chci připomenout i jiné práce, které probíhají, to je stále příprava dokumentace pro úpravu ulice k Dvořákovému, prostranství před MŠ,
opravy místních komunikací. Probíhají stále komplexní pozemkové úpravy. V letošním roce se podařilo realizovat přívod vody
pro zavlažování hřiště z požární nádrže na Luži. Dále zabezpeče-

Složení zastupitelstva obce
pro volební období 2018 – 2022
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Výbor pozemkový a živ. prostředí:
Kulturní a sportovní výbor:
Školský a rodičovský výbor:
Výbor pro rozvoj obce:
Sociální výbor:
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Zdeněk Kráčalík
Miroslav Šípek
Josef Chovanec
Martin Šlahař
Lukáš Gargulák
Pavel Divila
Lukáš Gargulák
Aleš Kráčalík
Radek Jurčík

Zpravodaj Březová

VÁNOCE
Štědrý večer už je tady,
sníh se snáší do zahrady,
na stromečku svítí svíčky,
vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní,
rolničky jim pěkně zvoní.
Uhánějí bílou plání,
vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky,
žádný stesk a žádné vrásky!

DALŠÍ ČLEN
NAŠEHO SBORU
U HEJTMANA
Dobrovolné i profesionální hasiče ocenil ve
středu 9. května za jejich příkladnou činnost v sídle Zlínského kraje hejtman Jiří Čunek. Z jeho rukou převzal pamětní medaili
Zlínského kraje také náš člen Vlastimil Bednařík.
Výbor SDH gratuluje.

Vánoce jsou křesťanské svátky narození
Ježíše Krista. Předchází jim doba adventní a Štědrý den jako příprava na vlastní
svátek, následuje doba vánoční až do neděle po 6. lednu v římskokatolické církvi, v jiných západních církvích do svátku
Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti připadá
na gregoriánský 7. leden. První zmínky
o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, o svátku s pevným datem
25. prosince ze 4. století z Říma.
K Vánocům se pojí množství lidových
zvyků jako koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle
české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky
pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání.
Koleda (z lat. calendae, první dny měsíce
a roku) znamená v současnosti lidovou
vánoční píseň. V koledách se však zachovaly stopy prastarého obyčeje obdarovávání, o němž svědčí i patrně předkřesťanský název Štědrý den. Ve starých před-literárních společnostech antropologové

zjistili, že zdrojem osobní prestiže nebylo bohatství, nýbrž teprve štědrost. K veřejným projevům štědrosti vznikly různé slavnosti jako typicky indiánský potlač, melanéská kula a podle francouzského etnologa Marcela Mausse patrně
také koleda. Konala se v blízkosti zimního slunovratu, v době největší nouze, kdy
se zámožnější hospodáři mohli blýsknout
štědrým obdarováním hladových. Ti se
o to sami přihlásili, když obcházeli dům
od domu a zpěvem doprovázeli rituál
žebrání.
S křesťanským přeznačením Vánoc ve
svátek Ježíšova narození v betlémském
chlévě se vztah mezi bohatými a chudými symbolicky proměnil. Řada koled vyjadřuje jisté sebevědomí koledníků, kteří sice mají hlad, ale poskytují bohatým
příležitost, aby si před Kristem získali zásluhy pro věčnost. Od pozdního středověku nosili koledníci vyřezávané jesličky
s figurkami pastýřů - dárců, k nimž se každý mohl při koledě připojit. Řada koled
žádoucí dary výslovně připomíná a některé dokonce vyhrožují: „Jestliže nedáte
/ tedy uhlídáte / hrnce mísy rozbijeme /
co v polici máte.“
Místostarosta obce, Miroslav Šípek

Od roku 1990 po osamostatnění obce
Březová se stává starostou obce. V této
funkci působí 4 volební období až do
roku 2006. Za jeho období ve vedení
obce je stále nápomocný sboru dobrovolných hasičů na Březové, a to jak při
zvelebování hasičského výletiště, tak při
zajišťování zázemí pro hasiče.
Při doplňování nové techniky pro SDH

v roce 2006 zakupuje obec hasičskou stříkačku KONFI 1000, jako jedna z mála obcí
v republice.
Za jeho podporu SDH Březová byl mnohokrát oceněn řadou vyznamenání jak za
práci v obci, tak v SDH Březová.
Vždy byl nakloněn a zapálen pro hasičskou činnost v obci a taky v 11. okrsku na
Slušovicku.
Zapsal Zdeněk Kráčalík

Vlastimil Bednařík se narodil 7. 10. 1945
na Březové. Členem SDH Březová je od
roku 1971. Do dění jak v SDH tak v obci se
vždy zapojoval a snažil se, aby jeho práce
přinášela vždy zasloužené ovoce.
V roce 1974 byl na valné hromadě zvolen velitelem SDH Březová. Hned po
jeho zvolení se zasloužil, aby měli hasiči
na Březové svůj dopravní automobil. Téhož roku pořizuje obec Březová Tatru 805
od vojenského útvaru v Trenčíně. V roce
1975 zakupuje obec Březová čerpadlo
PS12. Během jeho působení ve funkci velitele sboru je založeno družstvo mladých
hasičů a družstvo mužů a žen. V roce
1982 je zvolen valnou hromadou starostou 11. okrsku. Tuto funkci vykonával do
roku 1994.
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se trenérsky ujal Filip Ondráček a dodal jim zdravé sebevědomí.
Získaly krásné první 3. místo v této sezóně, kterou bývalé starší
žákyně zahájily jako družstvo žen SDH Březová.
Poslední sobotu v květnu jsme k prvnímu kolu v požárním sportu, které pořádal sbor z Neubuze, nastoupili s již zmíněným novým čerpadlem. Pouze týden tréninku s novým strojem je sice
žalostně krátká doba, ale zadařilo se. Mladší žáci „A“ ovládli tuto
soutěž a získali po dvou letech znovu nádherné 1. místo. Ženy
díky zodpovědnému přístupu získaly 3. místo. Zajistily si tím
možnost startovat na okresním kole v Horní Lhotě, kde si mohly porovnat své schopnosti se širší konkurencí. Obstály a obsadili cenné 3. místo z této prestižní soutěže, na které jsme v této kategorii nebyli účastni 22 let.

SDH BŘEZOVÁ
Konečně konkurenceschopní
Soutěžní sezóna našeho sboru byla nebývale úspěšná. Několik
let jsme si uvědomovali, že nevlastníme kvalitní sportovní čerpadlo, což nás znevýhodňovalo proti družstvům z jiných sborů
nejen v našem okrsku. Bylo by trestuhodné, nevyužít šikovnosti naší mladé generace (ve které trenéři žáků vidí velký potenciál) a na tuto situaci nereagovat. Již před dvěma léty byl do plánu
činnosti sboru schváleného na valné hromadě, zařazen závazek,
kterým starosta sboru vyzval členy ke zvýšenému úsilí za účelem získání finančních prostředků na nové sportovní čerpadlo.
Bylo odpracováno nespočet hodin na brigádách, pravidelně se
zajišťovala pořadatelská činnost při rallye a v neposlední řadě se
zorganizovala celá řada sportovních a kulturních akcí.

Vyplatila se také příprava žádosti na dovybavení našich mužstev
žáků novým sportovním nářadím. Tato žádost byla podána firmě Veolia, prostřednictvím jejich zaměstnance pana Jaroslava
Škrabany, březovského spoluobčana. Program Minigrant Veolia je určen pro zaměstnance firmy, kteří mají zájem podpořit
neziskové spolky ve své obci. Žádost byla úspěšná. Žáci získali
2 sady hadic, sportovní rozdělovač, savice, proudnice a koš
v hodnotě 45.983,- Kč.

V lednu byla podána žádost o finanční podporu na nákup nového stroje také na jednání zastupitelstva obce. Minulé zastupitelstvo obce jednomyslně odsouhlasilo pořízení nového sportovního čerpadla a uhrazení jeho ceny v plné výši z rozpočtu obce
Březová.
Tímto bych chtěl jménem SDH Březová tomuto zastupitelstvu upřímně poděkovat.
Členové sboru vybrali z nabídky dvoulitr s karburátorem Weber
a frézovanými ojnicemi od firmy Autosport Válek z Ostravy. Starosta obce odeslal objednávku a podnikli jsme společnou cestu za účelem dohodnutí podrobností nákupu. Podařila se dobrá věc, týden před okrskovou soutěží jsme si připravený stroj vyzvedli.

Tímto bych chtěl za naše žáky poděkovat panu Jaroslavu
Škrabanovi a fy Veolia za jejich vstřícnost a podporu.
Na začátku prázdnin při těžké konkurenci zabodovali starší žáci
„A“ 2. místem a ženy přivezly opět cenné 3. místo ze soutěže na
Hrobicích.
Domácí pohárovka „O pohár obce Březová“ pro soutěžící nad 35
let pro náš sbor, co se týče sportovních výkonů, nebyla úspěšná.

Na pohárové soutěži ve Slušovicích první sobotu v květnu, kde
se používá pro žáky jednotné čerpadlo domácích, získali ml. žáci
„A“ 3. místo, rovněž st. žáci „A“ 3. místo. Nezklamaly ženy, kterých
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PRIX 11. okrsku mladších a starších žáků v požárním sportu. Letos zvítězili naši starší žáci „A“ a tím pádem putovní pohár pro vítěze bude zimovat na Březové. Mladší žáci „A“ si stabilním výkonem v průběhu roku zasloužili 2. místo.
Tímto bych chtěl poděkovat všem soutěžícím, kteří reprezentovali sbor a obec v roce 2018.

Zejména nováčci, kteří nastoupili do soutěže bez řádného tréninku, budou muset na sobě hodně zapracovat. Družstvu mužů
budiž ke cti, že se svou historicky první účastí v této kategorii
na pohárové soutěži v Neubuzi 1. září pokusili o reparát. Nebylo to marné a přivezli pohár za cenné 3. místo, stejně jako jejich
potomci - ml. žáci „A“. Nicméně se projevily postupně získané
zkušenosti a naše družstvo žen pod vedením trenéra Ondráčka ovládlo tuto pohárovku s přehledem a cérky zakončily letošní sezónu 1. místem.
Čistě ze zvědavosti zajeli starší a mladší žáci v omezené sestavě na pohárovku do Ubla. Svoji cílevědomost zde tentokrát potvrdilo družstvo starších žáků „B“ ziskem 1. místa a mladší žáci
„A“ jim svým 2. místem sekundovali. Fanoušci v hledišti výkon
ohodnotili hláškou „zřejmě jiná liga“.

26. května jsme byli také zastoupeni na brněnském výstavišti,
kde byla zúčastněným sborům s praporem předána stuha k výročí 100 let založení republiky. Stuhu předal starosta SH-ČMS
pan Ing. Karel Richter, který bohužel v srpnu náhle zemřel. Členové sboru si výročí 100 let založení republiky připomněli a položili kytici při pietní akci u sochy TGM v sobotu 27. října před
naší školou.
Letos jsme také nezapomněli zorganizovat a účastnit se našich
každoročních akcí jako například turnaj v šipkách, hod sekerou,
hasičské dětské odpoledne, sraz Březových. Na „Luži“ byl zdemontován kovový stožár na sušení hadic.

Hodová sobota byla pro naše žáky také nebývale úspěšná, tak
jako celá sezóna. Pojezdovou soutěž okrsku suverénně ovládli ml. žáci „A“ 1. místem a starší žáci „A“ 2. místem. Při vyhlášení této poslední soutěže sezóny se rovněž vyhodnocuje GRAND

Na žádost starosty obce věnovali naši žáci ve středu 19. září svůj
podzimní trénink sběru modrého zlata a pomohli zvládnout
bohatou trnkovou sezónu v obecních sadech. Za tento počin
a také za vzornou reprezentaci sboru a obce jim byla předána
odměna ve formě vstupu na Laser Game a do Galaxie Zlín.
Pavel Divila, starosta SDH Březová

Výbor SDH Březová přeje
pokojné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Český zahrádkářský svaz Březová
přeje svým členům a všem občanům krásné
a spokojené Vánoce v nadcházejícím
Novém roce hodně zdraví, štěstí a úrodu

na zahrádkách. A jelikož ta letošní úroda
trnek byla výborná, zveme Vás, na 21. ročník
koštu slivovice, v sobotu, 23. 2. 2019.
Výbor ČSZ Březová

BRUSLENÍ PRO BŘEZOVOU – Termín bruslení pro veřejnost a hokejový zápas
„horní vs. dolní“ bude upřesněn v kabelové televizi a na webových stránkách obce.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP – se bude konat v sobotu 29. 12. 2018.
Sraz všech účastníků je v 8:00 u místního pohostinství. Trasa obvyklá. Ukončení
v sále místního pohostinství na Březové.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – proběhne v naší obci dne 5. 1. 2019.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození: Kateřina Hubáčková, Březová, č.p. 63
3
Kdo si nepřeje zveřejňovat věk ve společenské kronice,
ať oznámí svůj nesouhlas na Obecní úřad.
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Otevření klubovny TJ Sokol

TJ SOKOL
BŘEZOVÁ

V létě letošního roku slavnostně otevřel starosta obce, pan Zdeněk Kráčalík klubovnu TJ Sokol. Je umístěna jako nástavba na
šatnách. Její zhotovení a vnitřní vybavení, které je dílem J. Čapáka ml.,financovala obec Březová. Klubovna bude sloužit jako
schůzovací místnost a je zde umístěna výstava fotografií, pohárů
a dokumentů přibližující historii fotbalu na Březové od jejího založení v roce 1944. Na přípravě a instalaci těchto dokumentů se
podíleli hlavně členové: J. Večeřa st., Z. Šmakala, F. Skyba, J. Šmakal, M. Macík a A. Záhořák.

A mužstvo
Jarní část soutěže 2017/2018
začínalo naše mužstvo na posledním místě tabulky III. třídy. Zisk 9 bodů, ale hlavně
podzimní špatné výkony s minimálním počtem hráčů nevěstily nic dobrého pro jaro. Ovšem
přes zimu bylo mužstvo, díky strategickému vyjednávání výboru
TJ, posíleno o čtyři hráče od svého rivala z Neubuze a tyto posily byly rozhodující v bojích o záchranu soutěže. Mužstvo skončilo na 8. místě s 32 body a skórem 49:55 gólům.
Součástí letní přípravy hráčů byla účast na turnaji při setkání Březových, tentokrát v Březové u Vítkova. V neúplné sestavě, avšak
doplnění o hráče z okolí, obsadili naši fotbalisté po velice smolném průběhu turnaje 5. místo z osmi zúčastněných družstev.
Dále stojí za zmínku, že tým posílil J. Loubal, tedy již 5. posila v
řadě, která přišla z Neubuze.

Mladší žáci
Tým mladších žáků útočí i letos na vítězství v okresním přeboru.
Po dvouleté rivalitě s mládeží Zlína se letos budeme přetahovat
o první místo v soutěži s mužstvem Štítné. Pod trenéry Zdeňkem
Bendaříkem a Jardou Němcem zažívá březovskámládež skvělé
časy. Většinu svých soupeřů přejeli o 2 třídy. Krásnou tečkou za
nevěřitelným podzimním tažením byl poslední, velmi napínavý
zápas doma se Štítnou, který skončil smírně remízou 2:2. Skvělou
vizitkou naší mládeže je také fakt, že náš odchovanec Jirka Šimara momentálně působí ve Zlíně.

Po zlepšených výkonech v jarní části soutěže očekávali příznivci
pokračování i v nové sezóně. Vstup do podzimních bojů se našemu mužstvu vydařil. Prvních pět kol se pohybovali dokonce na
vrchních příčkách tabulky. Výkony týmu, hlavně v domácích zápasech, postupem času stagnovaly, za což mohou nezanedbatelnou měrou také zranění. Hodně záleželo také na tom, zdali se
trefí M. Pšenka. Několikrát musel nastoupit i zkušený trenér, Dan
Večeřa. Ve vyrovnané soutěži se naše mužstvo přiblížilo dokonce
ke dnu tabulky. Prakticky až poslední dvě vítězství, s Lípou a Napajedlama „B“, posunuly naše fotbalisty na 7. místo v tabulce. Ziskem 20 bodů si tak zajistili klidnější vstup do jarní části soutěže.
Nejlepším střelcem podzimní části byl Michal Pšenka s 12. vstřelenými brankami. Momentálně se řeší další posila, kterou by měl
být odchovanec Tomáš Štěpán působící v Lužkovicích.

1. kolo Březová-Slopné
11. kolo Biskupice-Březová
(předehrávané)
2. kolo Vys.Pole-Březová
3. kolo Březová-Jasenná
4. kolo Šanov-Březová
5. kolo Březová-Hvozdná
6. kolo Poteč-Březová
(hráno na Březové)
7. kolo Březová-Nevšová
8. kolo Březová-Zádveřice
9. kolo Lípa-Březová
10. kolo Březová-Štítná n. Vl.

Tabulka, podzim 2018
Klub Z V P Skóre B
1. Kašava
2. Vizovice
3. Pohořelice
4. Žlutava
5. Lukov
6. Zlín SK
7. Březová
8. Napajedla B
9. Březůvky
10. Tečovice B
11. Lípa
12. Halenkovice
13. Doubravy
14. Spytihněv

13 10 3
13 9 4
13 9 4
13 7 6
13 8 5
13 7 6
13 6 7
13 7 6
13 6 7
13 5 8
13 5 8
13 5 8
13 3 1 0
13 4 9

41:15
39:21
29:28
24:16
31:36
28:26
24:23
28:28
14:23
18:20
20:25
20:25
29:40
13:32

30
27
24
22
22
20
20
19
18
17
15
14
13
12
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9:1
0:18
1:3
9:0
0:8
6:1
0:13
15:1
6:3
2:6
2:2
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Tabulka po podzimu:
(o pořadí rozhoduje skóre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Štítná n. Vláří
BŘEZOVÁ
Jasenná
Lípa
Vys.Pole
Slopné
Šanov
Hvozdná
Zádveřice
Biskupice
Nevšová
Poteč

31
31
24
22
20
20
15
10
9
7
6
0

Tabulka TOP 5 střelců
našeho klubu (v závorce
pořadí v celé soutěži):
1.(2) NĚMEC Tomáš
2.(7) GREBENÍČEK Lukáš
3.(8) ŠKULÁŇ Nikolas
4.(9) SOJKA Radim
5.(14) DIVILA Ondřej

Po skončení soutěžních zápasů proběhlo ukončení sezony v sobotu 10.11.2018 na hřišti TJ Sokol spolu s týmem mladších žáků.
V současné době tréninky stále probíhají v tělocvičně v Kašavě.
Před koncem roku ještě odehrajeme turnaj v hale, který se bude
konat ve Slavičíně.

25
17
15
14
12

*( ) - číslo uvedené v závorce
znamená celkové umístění
v tabulce střelců

Starší přípravka

Velké poděkování patří trenérům a hráčům všech našich mužstev. Dále bychom chtěli poděkovat: J. Štětkářovi, J. Večeřa nejst.
A V. Bednařík(správce areálu a sečení hrací plochy), P. Divilovi
a J. Langerovi(udírna), S. Bednaříkové(vstupné), rodina J. Večeři
st.(bufet), V. Trunkátové(praní dresů), J. Šmakalovi(příprava programů) a obrovské díky i Vám fanouškům, kteří chodíte a podporujete naše mužstva.
Speciální poděkování V. Bednaříkovi(jednatel), který je hybnou
silou našeho TJ.

Náš tým starší přípravky sehrál pod vedením trenérů J. Štětkáře a V. Nášela 10 mistrovských utkání v podzimní části ročníku
2018/2019. Celkem naši hráči zvítězili ve dvou utkáních. Musíme
však brát v potaz, že se 4 hráči přesunuli do týmu mladších žáků
a zároveň přišlo 5 nových. I proto to není úplně špatná bilance.

Děkujeme také sponzorům:
Obec Březová, SANA-Vladimír Nášel, Advokátní kancelář
JUDr. K. Nedbálek, MAS Vizovicko-Slušovicko, Mikroregion
Slušovicko, ČZS Březová, Zámečnictví – J. Večeřa, M. Macík
- malířství, natěračství, F. Langer-autodoprava, R. Vykopalautosklo, TJ Sokol Březová.
Závěrem TJ Sokol přeje Všem příjemné prožití Vánočních svátku,
hodně štěstí a hlavně zdraví v nadcházejícím roce 2019.
Jan Večeřa, předseda TJ Sokol

MŠ BŘEZOVÁ
AŤ JE HODNĚ DÁREČKŮ
I U VAŠEHO STROMEČKU.
V KAŽDÉM AŤ JE ZABALEN,
JEDEN ŠŤASTNÝ VŠEDNÍ DEN.
Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou známkou blížícího se konce roku a s tím souvisejícího hodnocení uplynulého období. Ráda bych vás proto seznámila s průběhem prvního pololetí v naší mateřské škole.
Od září letošního roku bylo do mateřské školy přijato 9 nových
dětí. V současné době ji navštěvuje maximální počet 26 dětí ve
věku od dvou do šesti let. Z tohoto počtu je 19 dětí z Březové
a 7 dětí z okolí.
Před zahájením školního roku sestavil pedagogický kolektiv
pestrý a bohatý celoroční plán aktivit, ve kterém jsou zastoupeny jak tradiční akce, tak nové poznávací, výchovně vzdělávací ale i zábavné.
Na začátku září jsme děti přivítali na ,,palubě“ mateřské školy
jako námořníci a popřáli si společně s nimi a rodiči příjemnou
plavbu tímto školním rokem.
V tomto měsíci jsme také podnikli malý výlet na Nové Dvory,
kde si děti mohly prohlédnout závodní automobily pana Minaříka. Kluci i holčičky byli nadšené, když si mohli z blízka prohlédnout a posadit se do automobilů, které znají jen ze závodů Barum rallye. Všem se také líbila místnost plná trofejí v podobě na-

blýskaných pohárů a medailí, které pan Minařík získal po dobu
své závodní kariéry.
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Na konci září jsme navštívili spolu s Klubem maminek Březová
Envicentrum Pro krajinu Vysokém Pole, kde děti absolvovaly environmentální (ekologický) výukový program, při kterém se seznámily s životem hospodářů na Valašsku v minulosti a chovem
hospodářských zvířat.
Dalším zajímavým místem, které jsme navštívili byla výrobna
dřevěných hraček pana Čeledy na Nových Dvorech. Děti měly
možnost prohlédnout si celý proces výroby hraček od dřevěného polínka až po konečný výrobek. Zaujala nás precizně promyšlená výroba téměř dokonalých replik jednoduchých autíček
až po složité nákladní automobily, letadla nebo tanky.
Nezapomínáme také na kulturní vyžití dětí a proto jsme na konci listopadu navštívili divadelní představení ,,Dášenka“ na Malé
scéně ve Zlíně.
dý měsíc vybráno jedno zvíře, o kterém se děti dozví spoustu
zajímavostí. Od začátku září tak měly možnost zjistit například
proč má žirafa tak dlouhý krk, k čemu používá slon chobot nebo
proč má zebra pruhy.
V letošním školním roce zahájila paní učitelka Kovaříková výuku břišních tanců, kterým se věnují především děvčata. Nově
v rámci výchovně vzdělávacího procesu také seznamuje hravou
a zábavnou formou děti s anglickým jazykem.
V prosinci jsme uspořádali jako každý rok mikulášskou a vánoční nadílku, při které děti dostávají nejen dárky, ale především se
zaměřujeme na upevňování tradic a zvyků, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří.

V průběhu září – prosince jsme se aktivně účastnili oslav 100. výročí založení ČR, vystupovali jsme s pásmem básniček, písniček
a tanečků na tradičním setkání seniorů, hledali jsme poklad svatého Václava, podnikli jsme Svatomartinskou jízdu na koních,
vystupovali jsme při rozsvěcování vánočního stromečku a uspořádali jsme tradiční podzimní a vánoční tvoření pro rodiče. Stíháme si také každý měsíc něco dobrého upéct v rámci projektu
,,Malí kuchtíci“, procvičovat správnou výslovnost hlásek v rámci
logopedické prevence a pilně cvičit hru na zobcovou flétnu, která všestranně rozvíjí dovednosti předškolních dětí.

Na další půlrok máme pro děti i jejich rodiče připraveny další zajímavé akce, na které se mohou těšit.
Milí spoluobčané, opět se těšíme na Vánoce. Ačkoliv se tyto
svátky stávají stále více komerčními, to největší kouzlo mají stále pro ty nejmenší. Ať už máte doma batole, předškoláka nebo
školáka, Vánoce mají zcela jiný rozměr. Záleží především na nás
rodičích, jak budou naše děti Vánoce vnímat a prožívat. Nejde
přece jen o krásně uklizený byt a nastrojené stoly s cukrovím, ale
především o příjemnou vánoční atmosféru plnou pohody a klidu, kterou si s sebou naše děti ponesou dál a kterou budou předávat svým dětem.
Za celý kolektiv mateřské školy vám přeji šťastné a veselé Vánoce a pohodový nový rok 2019.
Bc. Pavlína Dvořáková
ředitelka MŠ

V letošním školním roce jsme zahájili nový projekt s názvem
,,Poznáváme exotická zvířátka“. V rámci tohoto projektu je kaž-
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dětmi, pouštět draky i v absolutním bezvětří. Listopad byl ve
znamení tvoření výrobků k prodeji při rozsvěcování vánočního
stromu na Březové a již tradičního pečení vanilkových rohlíčků
k téže příležitosti.
Program klubu bohužel poznamenaly nemoci dětí i maminek,
tak se naše setkání často rušila. K aktualizaci programu používáme facebookovou stránku Klubu maminek Březová, kde je
umístěn plakátek s programem na aktuální měsíc, fotky z proběhlých akcí, ale také informace o změnách. Případné dotazy
mohu zodpovědět také na e-mailu mariepalova@centrum.cz.
Za všechny maminky si Vám dovoluji popřát klidné Vánoce
a mnoho dobrého do roku 2019.
Marie Palová

KLUB MAMINEK
SE UTĚŠENĚ ROZRŮSTÁ
Od začátku tohoto školního roku Klub maminek nasbíral nové
členky. V současnosti se schází ke klubovým aktivitám deset maminek s dětmi ve věku do tří let. Zajímavostí je, že valná většina
z nás není původem z Březové, tudíž klub funguje jako první
místo, kde můžeme navázat vztahy se svým nejbližším okolím
a setkat se s aktivním životem v obci.
Září jsme díky teplému počasí rády strávily venku. V říjnu už
jsme se uchýlily na obecní úřad, ale i tak jsme se vydaly ven alespoň na drakiádu, kde jsme se pokoušely, společně se staršími

Vážení spoluobčané, po stále se opakujících nešvarech Vám předkládáme seznam věcí, které patří do jednotlivých nádob na tříděný odpad.

Termíny svozu SKO Bezová
rok 2019
8.1.
Svoz 1x za 14 dn
po cel rok

22.1.

5.2.

19.2.

5.3.

19.3.

2.4.

16.4.

30.4.

14.5.

20.8.

3.9.

17.9.

1.10.

9.7.

6.8.

3.9.

8.10.

28.5.

11.6.

25.6.

9.7.

23.7.

6.8.

15.10.

29.10.

12.11.

26.11.

10.12.

24.12.

7.5.

4.6.

Plasty:
Patří - sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků.
Nepatří - obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek,
květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev apod., boby, sáně, hračky

Termíny svozu TO
Sá kov svoz plast
m sí n

1x

8.1.

5.2.

5.11.

3.12.

5.3.

9.4.

Papír:
Patří - starý papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.
Nepatří - voskový, úhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
dětské pleny, sáčky od polévek, koření

Termíny svozu NO
20.3.

21.8.
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KLUB DŮCHODCŮ BŘEZOVÁ
V ROCE 2018

ku na Klečůvce a taky způsob a pravidla archivace dokumentů. Ve studovně nám pak ukázal nejprve nejstarší archivní knihy, kroniky a různé ustavující listiny ze zlínského okresu. Některé
byly psané ještě na kůži. Nakonec jsme se dostali i k materiálům

I v letošním roce jsme se scházeli jednou měsíčně na pravidelných schůzkách. Většinou v klubovně na obecním úřadu, ale
v létě jsme využili i bufet na hřišti TJ Sokol. Na schůzkách se snažíme jednak informovat členy s děním v obci, ale taky s kulturními akcemi v okolních obcích, pokud je získáme z jejich webových stránek. Naše kabelovka je, bohužel, na tyto informace
velmi skoupá. Formou různých zábavných kvízů se snažíme namáhat naši paměť. Pomocí různých pomůcek oživujeme i další
smysly jako hmat nebo čich.
V květnu jsme zorganizovali zájezd na zahrádkářskou výstavu
Floria Kroměříž. Mimo členů klubu důchodců, se zájezdu zúčastnili i další občané důchodového věku z Březové. Dopravu autobusem uhradila obec Březová, vstupné si již hradil každý individuálně. Pro, celkem dobrý ohlas u zúčastněných, bychom chtěli
tento zájezd v příštím roce zopakovat.
Na podzim členové navštívili Okresní archív na Klečůvce. Velice
poučná návštěva, kterou zajímavým způsobem vedl ředitel archivu, pan Mgr. D. Valůšek. Navštívili jsme prostory, kde se veřejnost běžně nedostane. Pan ředitel nám vysvětlil historii zám-

z naší obce. A byly opravdu dost zajímavé. Z plánované hodinové návštěvy, byla najednou návštěva více jak dvouhodinová
a kdyby pan ředitel neměl další povinnosti, možná byla i delší.
Naši členové tvořili taky podstatnou část zájezdu, který pořádala obec pro všechny seniory z Březové. Organizaci a program tohoto zájezdu zajišťuje výhradně zastupitelstvo obce. V říjnu naši
členové společně navštívili divadelní představení v Městském
divadle ve Zlíně. Jak vidíte, snažíme se a to nejen pro své členy,
nabízet alternativní využití volného času pro starší občany. Přesto o našich schůzkách slyšíme kolikrát zkreslené názory, které
nás mrzí a možná i odrazují důchodce přijít se za námi podívat.
Na závěr tohoto příspěvku děkuji bývalému zastupitelstvu obce
za dobrou spolupráci a doufám, že nově zvolené zastupitelstvo
nám bude taky nakloněno.

Klub důchodců Březová, přeje všem občanům,
pěkné a klidné Vánoce,hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody v Novém roce.
Za KD Březová: J. Šmakal

PODĚKOVÁNÍ
Na pondělí 24. září jsem po důkladném zvážení svolal bleskovou brigádu. Oslovil jsem jmenovitě členky
a členy sdružení rodičů a SDH Březová s prosbou o zakončení sklizně trnek na obecních pozemcích.
I přes vyloženě hnusné počasí se sešlo 14 lidí, kteří byli ochotni vypomoct sklidit ovoce vysoké kvality.
Prostřednictvím tohoto zpravodaje bych jim chtěl tímto za tento počin poděkovat. Velmi si jejich
spolupráce cením, protože vím, že
v té době už měli stejných brigád
na svých pozemcích plné zuby.
Díky, Pavel Divila
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VÝBOR
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umožněno si tuto perlu architektury prohlédnout, pí kastelánka pověděla mnoho zajímavého o našich duchovních dějinách.
Poté byl pro všechny účastníky připraven oběd a malé posezení v restauraci U Pily.
Po obědě mnozí využili lákavé nabídky prohlédnout si Muzeum
nové generace, kde nabízí unikátní spojení nejmodernější audio a videotechniky o historii bývalého cisterciáckého kláštera a
zámku Žďár nad Sázavou. Již při vstupu do muzea všechny pohltila tajemná atmosféra, každý byl obohacen o příjemné zážitky z místa, kde exponáty mají svůj zajímavý příběh.

ZÁJEZD PRO SENIORY
Dne 14. září 2018 uspořádalo Zastupitelstvo obce Březová zájezd pro naše spoluobčany – seniory.
Tentokrát navštívili poutní místo Zelená hora u Žďáru nad Sázavou. Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Byl vystaven v letech 1719 – 1722. V roce 1994
byl právem zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Pravidelně se zde konají bohoslužby a
zajišťují tak poutním výpravám duchovní službu.
Také pro občany obce Březová byla sloužena mše svatá, při které ministroval p. Ladislav Vyvlečka, přímluvy četl p. Miroslav Jurčík a evangelium p. František Novosád. Po mši svaté bylo všem

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zájezdu zúčastnili a i přes
deštivé počasí si dovezli příjemné zážitky.
Jana Hanulíková
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SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Jak již se stalo tradicí, i letos členové zastupitelstva uspořádali
dne 9.11.2018 přátelské posezení s březovskými seniory.
Na úvod všechny hosty přivítal starosta, pan Zdeněk Kráčalík. Ve
svém proslovu představil nové i staronové členy zastupitelstva
a krátce pohovořil o dění v obci.

Krásný odpolední program zahájily pásmem básniček, písníček,
tanečků a hrou na flétny děti MŠ Březová pod vedením paní ředitelky Pavlíny Dvořákové, paní učitelky Ivany Kovaříkové a asistentky Ivety Staníkové. Na závěr naši nejmenší předali všem zúčastněným vlastnoručně vyrobené dárečky.
V průběhu večera jsme si pochutnali na dobrém jídle, pití, výborné byly i zákusky, které napekla paní Šmirausová. Samozřejmě nechyběla ani tombola, která byla i letos velmi bohatá. Ceny
věnovala jak obec Březová, všechny spolky, tak i většina přítomných. Za to všem patří velké poděkování.
Celým odpolednem nás provázela již osvědčená hudební skupina Orion. Zahrála nám písničky různých žánrů, u kterých se tančilo a zpívalo až do pozdních večerních hodin.
Byl to hezký a příjemný podvečer. Jsem rád, že jsme se sešli v tak
hojném počtu a budeme se těšit na další setkání s Vámi.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akce a hlavně paní
Janě Hanulíkové, ta jakožto bývalá předsedkyně sociálního výboru, měla již spoustu věcí zajištěných.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Radek Jurčík, předseda sociálního výboru
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Zpravodaj Březová
ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Obec Březová, ve spolupráci se Sdružením rodičů a SDH Březová, rozsvítila v sobotu 1. 12. 2018 vánoní strom na Luži. Pro děti
tento den začal již v deset dopoledne a to pečením perníčků.
Většinu si odnesly domů, ale část jste si pak večer mohli koupit
a ochutnat i vy. Svou účastí jste potvrdili, že se vám tato tradice
líbí. Do vánoční atmosféry nás naladil sněhový poprašek a lehký
mráz. Za doprovodu koled se lidé zahřáli punčem i dobrým svařeným vínem. Pochutnali si na vanilkových rohlíčcích a výtečném hovězím guláši. Na našem mini jarmarku jste si mohli zakoupit drobnosti, které vyrobili převážně děti a učitelky z mateřské školy, maminky z Klubíčka a maminky ze Sdružení rodičů. Po
úvodním slovu pana starosty Zdeňka Kráčalíka, nám zahrál na
harmoniku Jakub Jurčík. Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy, které nám svým pásmem básniček a písniček vyloudily úsměv na tváři. Na závěr pak zazpívala koledu Míša Knapová.
Jsem ráda, že se na Březové dokážeme zastavit i v tom předvánočním shonu. A díky vaší štědrosti přispět na dobrou věc.

Závěrem chci poděkovat organizátorům akce.
Přeji klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového
roku 2019.
S pozdravem za Sdružení rodičů, Kateřina Raševová
ků), za účelem konání Mikuláš rally Slušovice dne 8. 12. 2018
v době od 11,00 do 16,30 hodin.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí navrhovaný rozpočet na
rok 2019 a rozpočtovou změnu č. 5, tak jak je v příloze tohoto zápisu.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje individuální dotaci pro
SH ČMS SDH Březová ve výši 8.000,-- Kč a pro Sdružení rodičů
Březová, z. s. ve výši 3.000,-- Kč. Pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje cenovou nabídku od
společnosti SatturnHolešov, s. r. o. na rozšíření IVVS Březová ve
výši 37.776,-- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje k proplacení finanční částku 1.890,-- Kč na úhradu nákladů spojených se vstupným do
Městského divadla Zlín.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje zakoupení 15 ks balíčků v hodnotě 150,-- Kč pro přestárlé občany. Celková částky
2.250,-- Kč.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje nákup dvou nádob na
plasty – bobr barva žluté.
Místostarosta obce, Miroslav Šípek

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZOVÁ
- Zastupitelstvo obce Březová u Zlína v souladu s § 84 odst.
2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje neuvolněného místostarostu obce Březová pana Miroslava Šípka
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s novostavbou rodinného domu na pozemku p. č. 171/2 .Vyslovujesouhlas s napojením na inženýrské sítě (splaškovou kanalizaci) a povoluje napojení sjezdu na pozemek p. č. 173 v k. ú. Březová.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s občasným parkováním
autobusu firmy HOUSACAR, s. r. o., IČ014 86 951, sídlo tř. T. Bati
258 v prostoru autobusové zastávky v obci Březová z důvodu
zajištění dopravní obslužnosti.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s uzavřením nové Smlouvy o dílo Na správu počítačové sítě a webových stránek obce
i Mateřské školy. Pověřuje starostu obce pana Zdeňka Kráčalíka
podpisem nové smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Březová nemá námitky a souhlasí s vydáním povolení k uzavření místní komunikace kolem části dostihové dráhy a ulice od dostihové dráhy (bývalé pily u Bednaří-
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