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SLOVO STAROSTY

Zpravodaj

DUBEN 2020

mohou být žalovaní za křivé obvinění, zvláště v této době. Navíc
přidávají práci a zatěžují náš úřad zbytečnou administrativou.
Nyní se vrátíme k hodnocení začátku roku 2020.
Začátek roku se vždy odvíjí hodnocením práce a činnosti na valných hromadách spolků v naší obci. Touto cestou chci poděkovat všem spolkům za práci, kterou v průběhu roku 2019 pro
obec i naše občany odvádějí. Za tuto práci je obec také patřičně odměňuje.
Co se týká práce zastupitelstva. Od začátku roku se zastupitelstvo sešlo na dvou zasedáních.

Vážení spoluobčané, dostáváte do svých domácností další číslo
zpravodaje naší obce.
Rozhodli jsme se tento zpravodaj vydat i přes nepříznivou světovou situaci, která vznikla (COVID-19).
Vzhledem k celosvětové pandemii jsme museli přijat mnoho
opatření a nařízení vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, nařízení krizového štábu. Museli jsme omezit provoz Obecního úřadu
a Mateřské školy od 16. 3. 2020, uzavřít místního pohostinství a
přizpůsobit provoz obchodu. Dále došlo k zrušení všech plánovaných akcí.
I přesto všechno se snažíme zajišťovat úkoly, které jsou na nás
kladeny v této celosvětově špatné době.
Za tuto práci bych chtěl poděkovat vedení MŠ, celému personálu, který se aktivně chopil prvního problému šití roušek.
Roušky jsou dodávány po částech do obchodu a na OÚ. Velké
poděkování patří paní Janotové, paní ředitelce MŠ Dvořákové,
učitelkám, paní Staníkové. Dále bych chtěl poděkovat našim
prodavačkám, paní Hynčicové a paní Večeřové, za výdej těchto
roušek našim občanům.
Dále jsme pro občany zajistili cca 200 l dezinfekce, která bude
distribuována zdarma do domácností našim občanům. Zde
bych chtěl poděkovat našemu zastupiteli, Lukáši Gargulákovi za
včasné informování Vás občanů na obecních stránkách a na KT.
Jak je v celé ČR ztížena práce, ve všech odvětvích, tak pro nás ve
vedení obce je tato práce dost obtížná.
Vzhledem k této mimořádné situaci bych chtěl taky Vám občanům obce poděkovat za kladné přijímání opatření, dodržování
nařízení a toleranci jeden k druhému. Buďte na sebe opatrní a
dbejte na svou bezpečnost, bezpečnost svých blízkých a všech
spoluobčanů.
Bohužel se najdou v naší obci i takoví spoluobčané, kteří oznamují na Policii ČR nepodložené oznámení. Tito lidé si však neuvědomují, že tímto si mohou způsobit i sami sobě problém, kdy

Práce v obci:
- Dokončení zídek u MŠ (dílo předáno 20.12.2019)
- Dokončení vyvložkování studny
- Osazení sochy T. G. Masaryka a pomníku padlých z I. sv. války
- Osvětlení T. G. Masaryka a věže Mateřské školy
- Cesta k č.p. 3 a prostranství před knihovnou
Tyto práce jsou dokončeny.
Zbývá dodělat:
- Zábradlí u školy
- Oprava soklu na budově
- Ozelenění prostoru a výsadba
To je zhruba výčet prací od začátku roku.
Od 1. 3. 2020 byl přijat nový zaměstnanec obce pan Knap Roman. Na závěr mi dovolte poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům a všem občanům, kteří mají pochopení a tolerance jeden k druhému v této nelehké době.
Vážení spoluobčané. Blíží se nejvýznamnější svátky křesťanů v roce – Velikonoce. Letos je zřejmě oslavíme bez tradic, které k Velikonocům patří. Oslavte je v kruhu svých blízkých, rodinných příslušníků a hlavně ve zdraví. Věřme, že
tato mimořádná opatření co nejdříve skončí a vrátí se chod
žití do standardu, na který jsme v naší malé obci zvyklí.
Starosta obce, Zdeněk Kráčalík

Pomlázka

sanční pomlázka byla zábava výhradně dospělých a byla značně
nemravná. Tehdy totiž prosté ženy nenosily spodní prádlo. Chlapci
jim vyhrnovali suknice, šlehali je a vyváděli s nimi i jiné kousky,“ vysvětlil Vondruška.
Místostarosta obce, Miroslav Šípek

Pomlázka je svazek různého počtu vrbových proutků spletených
tradičním způsobem a ozdobených barevnými pentlemi. Její počátky sahají minimálně do středověku, kdy se o ní zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. Slovo pomlázka
vzniklo pravděpodobně od slova pomlazovat a šlehání dívek má
symbolizovat předání svěžesti mladých jarních prutů. V Česku a na
Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů podle regionální závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.
Podle historika a publicisty Vlastimila Vondrušky jde o typický příklad toho, jak se pod nánosem křesťanství uchovaly ozvěny pohanských rituálů a symbolů. Ve středověku její užívání prý církevní
preláti odsuzovali jako pohanství. Teprve když se jim to nepodařilo, snažili se celé věci dát křesťanský smysl. A tak se podle něj rozšířila doktrína, že na Velikonoce šlehá muž ženu proto, aby ji potrestal, že je hříšná a aby nemyslela na necudnosti. „Středověká a rene-
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Jaro už je tu.
Chyť se jen, prolez ven,
na travičku vyskočíme,
v kolečku se zatočíme.
Jaro už je tu!
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v tomto nelehkém období, které je pro nás všechny zkouškou trpělivosti, tolerance a respektu. Současná situace
je velmi složitá nejen pro jednotky záchranných sborů, ale také
pro každého z nás, ať už jsou to rodiče, děti nebo senioři, jejichž
obavy a strach jsou nyní součástí jejich každodenního života.
Dění v naší školičce probíhalo až do poloviny března stejně jako
v uplynulých letech. Školka byla plná dětského smíchu, malování, tvoření, tančení a zpěvu. Děti shlédly několik pohádek a
hudebních představení. Vyrazili jsme také do Zlína na výchovně vzdělávací program ,,Hurá do sedla“, kde se děti dozvěděly
něco nového o nelehkém životě kovbojů na Divokém západě.
Měly možnost zahrát si na kovboje při jízdě v sedle a vyzkoušet
svou zručnost při házení kroužků na kravské rohy nebo výrobě
papírových koníků.
Od začátku tohoto roku jsme se naplno pustili do čerpání finančních prostředků, které jsme získali formou dotací z EU prostřednictvím projektu Šablony ll. Učitelky se zúčastnily několika
vzdělávacích seminářů a v současné době se paní učitelka Kovaříková účastní semináře na rozvoj kompetencí při výuce anglického jazyka, který v naší školce vede.
Pro děti jsme připravili několik projektových dnů. Snažíme se o
to, aby byly projekty pro děti nejen poučné, ale především zábavné. Jedním z nich byl projekt ,,Život lesních zvířátek v zimě“,
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který nám představila Bc. Martina Jemelková. Dětem se velmi líbilo její povídání o lese, lesních zvířátkách a péči o ně. Byly nadšené ze spousty obrázků, nářadí na práci v lese, ukázek zvuků
lesních zvířat, ale také her, které si pro ně připravila.
Dalším projektovým dnem ve školce bylo sférické kino ,,Vesmírná show“, kdy se děti hravou formou seznámily s vesmírem, planetami, hvězdami a kosmonauty. Opět měly možnost předvést
své dovednosti při stavbě kosmických raket a skládání vesmírného puzzle.
Na další období jsme měli připraveny další zajímavé projektové dny, které jsme však museli vzhledem ke koronavirové pandemii odložit. Věřím ale, že o ně děti nepřijdou a že se v nejbližším termínu uskuteční.
Vzhledem k tomu, že jsme si letos v důsledku mírné zimy s dětmi příliš neužili sněhových radovánek, tak jsme společně vyrazili do Zlína do zábavního centra Galaxie, aby se děti pořádně vydováděly. Děti si pobyt v centru nesmírně užily a přesto, že jsme
zde strávili dvě hodiny, tak se nikomu nechtělo domů.
Je velmi neobvyklé a zvláštní, když je školka mimo hlavní prázdniny bez dětí. Ticho, které se v ní rozléhá je až ohlušující. Přítomnost dětí, jejich povídání, šarvátky, nekončící otázky, odřená kolena, smích i pláč je to, co v současné chvíli chybí mnoha učitelům nejen v mateřských školách. Pevně věřím, že toto nelehké období brzy skončí a možná si budeme více vážit věcí, které
jsme dříve brali jako samozřejmost.
Přesto, že byla naše mateřská škola v důsledku šířící se koronavirové infekce od 16. 3. do odvolání uzavřena, tak její zaměstnanci nezaháleli a snažili se být užiteční. Jsem velmi ráda, že paní
kuchařka Věrka Janotová bez váhání přistoupila na můj návrh
a pustila se s obrovskou chutí do šití látkových roušek pro naše
spoluobčany. Po dohodě s panem starostou, který financoval
zakoupený materiál jsme ušili cca. 350 roušek. Chtěla bych také
poděkovat paní asistentce Ivetě Staníkové za pomoc při šití,
paní Hynčicové a Večeřové za výdej roušek v našem obchodě,
paní Večeřové zvlášť za látky, které nám přinesla a všem ostatním za jejich podporu.
Každý z nás může být v této výjimečné době užitečný. Ať už je
jenom zodpovědný a nošením roušky neohrožuje ostatní, pomůže sousedovi seniorovi s nákupem, učí se se svými dětmi
nebo zbytečně nevychází.
Buďme zodpovědní, solidární a hlavně trpělivý, společně to
zvládneme.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhne
v pátek 15.5.2020 od 10.00 – 16.00 hodin. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v MŠ 29. 4.
a 30. 4. od 10.00 – 16.00 hodin. Podrobné informace o zápisu se
dozvíte na www.msbrezova.cz.
Přeji Vám všem za kolektiv mateřské školy pevné nervy, dobrou
náladu, a hlavně hodně zdraví.

Pavlína Dvořákov
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Sdružení rodičů Březová

to chci poděkovat všem sponzorům za dary do tomboly.
V této nelehké situaci nám všem přeji hlavně si uchovat dobrou náladu. Nepodléhejme panice a dívejme se na vše zdravým selským rozumem, jako ho měly naše babičky. Na všem zlém je nutné vždy hledat
to dobré. Až se setkáme, budeme si spolu o tom vyprávět.
S pozdravem a přáním dobrého zdraví za „Sdruženky“ Kateřina Raševová

Dne 22.2.2020 se uskutečnil dětský masopustní karneval. Rodiče i
děti zaplnily celý sál. Odpolednem provázeli ,,Tátové ze školky“. Program byl bohatý na zajímavé soutěže a zaznělo i spoustu dětských
písní. Na závěr proběhlo napínavé losování o bohatou tombolu. Tím-

TJ SOKOL BŘEZOVÁ
Vážení sportovní přátelé,
bohužel pandemie COVID-19 si vynutila přerušení, ukončení
či zrušení řady významných sportovních soutěží a akcí. V této
chvíli víme, že se neuskuteční v termínu ani Mistrovství Evropy
ve Fotbale. Vzhledem k nařízení vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu, přistoupil FAČR taktéž k přerušení veškerých soutěží.
Zatím nikdo nedokáže předpovídat další vývoj pandemie, nevíme kdy a zda-li vůbec se budou soutěže hrát. Vím, že nás čekají
mnohem důležitější věci v osobním životě, ale pevně doufám v
zlepšení situace a že se znovu potkáme na fotbale nebo jakémkoliv sportu. Přiblížím Vám tak alespoň činnost našeho TJ v zimním období.Hned začátkem roku nás čekal tradiční ples, který
pořádáme se Sdružením rodičů - tentokrát s podtitulem zvířátkový. Ples má tradiční obsazení a díky Vám i skvělou atmosféru.
Poděkování patří taky všem, kteří se podíleli na náročných přípravách a speciální poděkování patří sponzorům plesu.

Valná hromada TJ SOKOL proběhla dne 29.2. v obecním sále.
Byla zhodnocena veškerá činnost v roce 2019, své zprávy přednesli jednotliví trenéři mládežnických týmů. Tato valná hromada byla taky volební - volil se nový místopředseda a nové složení výboru. S tím souviselo odstoupení našeho místopředsedy a
jednatele pana V. Bednaříka. Za jeho dlouholetou práci ve funkci mu ještě jednou touto cestou děkujeme. Poděkování patří i
odstoupivším členům výboru Z. Bednaříkovi a A. Starému. Novým místopředsedou se stal pan J. Němec, noví členové výboru
se stali P. Macík a P. Trunkát.
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Turnaj ve Slavičíně 8.2. 2020 (4.místo)
Březová: FC Zlín dívky 1:1 (Sojka)
Březová: Baťov 0:4
Březová: Jasenná 2:0 (Rerko D., Kruťa M.)
Březová: Vizovice 1:0 (Kruťa M.)
o 3.místo:
Březová: Štípa 0:1
Sestava: Šimara M., Oškera F., Rerko D., Smetanová A., Jurčíková B.,
Sojka R., Kruťa M., Ondráček A.

Soutěže se sice nehrají, ale
jarní údržba hrací plochy
musela proběhnout. Provzdušnění a hnojení trávníku
si vzali na starost J. Štetkář a
V. Nášel.

Sportovní stránka
A-Mužstvo

Trénovalo jednou týdně na umělé trávě ve Slušovicích. Sehrálo
přípravný zápas s Trnavou v Luhačovicích. V současné době jsou
přerušeny tréninky všech věkových kategorií.

Starší žáci

Tréninky jednou týdně na víceúčelovém hřišti Březová. Bohužel
přípravné zápasy byly zrušeny.

Mladší žáci

Turnaj v Luhačovicích 25. 1. 2020 (2.místo)
Březová: Louky 2:1 (Oškera, Grebeníček)
Březová: Tlumačov 2:0 (Rerko z pen., Kruťa)
Březová: Vizovice 2:1 (Rerko, Jurčíková)
Březová: Vysoké Pole 1:1 (Grebeníček z pen.)
Finále:
Březová: Štítná nad Vláří 0:2
Sestava: Šimara M., Divila J., Rašev K., Grebeníček L., Oškera F.,
Kruťa M., Jurčíková B., Ondráček A., Rerko D.

Starší přípravka

Turnaj v Otrokovicích 22.2 2020 (7.místo)
Březová : Slušovice 1:2 (Oškera F.)
Březová : Štípa 0:3
Březová : Mladcová 2:3 (Oškera F., Kruťa M.)
Březová :Hřiv. Újezd 3:1 (Kruťa M. 2x,Oškera F)
o 7 místo Březová : Jasenná 1:0 (Oškera F.)

Jan Večeřa
přeseda TJ SOKOL Březová
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Český svaz zahrádkářů
Březová
Celostátní Československý zahrádkářský a ovocnářský svaz
(ČZOS) byl založen v roce 1957, jako typická organizace socialistické éry. Byly do ní nuceny vstoupit všechny tehdejší dobrovolné zájmové spolky, se zaměřením na pěstování ovoce a zeleniny. Podporováno bylo zakládání zahrádkářských osad a kolonií, aby si mohli členové vypěstovat, v tomto období nedostatkovou zeleninu a ovoce. Na vesnicích zase zahrádkáři pomáhali zajišťovat, pro své členy, těžko dostupná hnojiva, postřiky a sadbu. Proškolení členové zase radili zahrádkářům při
prořezu a roubování stromů nebo pořádali přednášky pro veřejnost. V 80. letech 20. století, svaz registroval 3000 organizací atéměř 156 000 členů. Po roce 1989 negativně ovlivnilo činnost zahrádkářů vypořádání majetkoprávních vztahů a masivní
dovoz ovoce a zeleniny. Tyto potraviny jsou nyní k dostání celoročně a zájem o vlastní výpěstky značně opadl. Přestože republiková rada ČZS připravila úpravy stanov aposlala do parlamentu ČR návrh „Zahrádkářského zákona“, je znát úbytek členů svazu a jejich stárnutí.
Po rozdělení republiky byl svaz přejmenován na Český zahrádkářský svaz. Na Březové byla ustavujícíčlenská schůze a založení ČZOS v roce 1960. V průběhu uplynulých šedesáti let odpracovali zahrádkáři stovky bezplatných brigádnických hodin ve
prospěch obce a občanů Březové. Ale i jeho historie kopíruje
osudy celostátní organizace. Z původních cca 50 členů máme
nyní 19 registrovaných, kteří pracují vesměs na svých zahrádkách. Stěžejní akcí pro veřejnost je „Košt slivovice“. V letošním
roce to byl již 22. ročník. Přátelé koštu nám dodali 27 vzorků
kvalitní slivovice. Hodnotících bylo tentokrát 28 občanů. Vítězem se stal Broňa Hynčica, který si odnesl jednak dárkový koš,
věnovaný starostou obce a stal se taky dočasným držitelem putovního poháru se jmény vítězů všech dosavadních koštů. Druhé místo obsadila obec Březová a třetí skončil Zdeněk Vinklárek. Tradičním účastníkem byl včelař, pan Okál, který nabízel a
prodával med a výrobky z medu. Jako doprovodnou akci jsme
tentokrát zvolili výstavu obrazů malířea Březovského rodáka,
pana Aloise Holíka. Téma výstavy: „Březová v obrazech minulosti“. Na jevišti byly, na třech stojanech, umístěny obrazy z 50.-70.
let minulého století. Zachyceny na nich byly pohledy z Březovských zákoutí, ale taky pohledy z Bílé Hlíny a ze Zápotočínebo
Janůvky, před zatopením přehradou. Výstava byla časově i organizačně dost náročná. Obrazy jsme sváželi a instalovali v sobotu dopoledne a po skončení koštu jsmeje vraceli majitelům.
O úspěšnosti této výstavy svědčí návštěvnost, kdy, podle listiny,
výstavu zhlédlo cca 60 občanůa to nejen z Březové.
Poděkování patří jak zahrádkářům za přípravu akce, tak majitelům obrazů za jejich zapůjčení ataky myslivcům, jejichž stojany jsme využili pro umístnění obrazů. Zvláštní poděkování patří
Zastupitelstvu obce Březová za finanční podporu tohoto vydařeného, sobotního, odpoledne.
Další aktivitou jsou návštěvy divadelních představení ve Zlíně,
které organizujeme společně s Klubem důchodců Březová.
Letošní Velikonoce budou jiné, než jsme zvyklí.
Přesto všem přejeme, jménem ČZS a Klubu důchodců
Březová, jejich pěkné prožití v úzkém rodinném kruhu.
A věřme, že bude líp.
Za ČZS Březováa klub důchodců Březová:
F. Skyba a J. Šmakal
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SDH BŘEZOVÁ

Ale jak je zřejmé z celosvětové situace ohledně pandemie koronaviru, jsou nejen tyto plány (v době psaní tohoto článku před
uzávěrkou zpravodaje) nejisté. Je celkem zbytečné o vývoji dalších týdnů spekulovat a budeme se i po zrušení nouzového stavu muset přizpůsobit platným vládním nařízením. To platí hlavně pro sportovní soutěže v našem XI. okrsku. Nám trenérům je
hlavně líto této sezóny, kdy po letech bohatých na úspěchy měli
starší žáci, kteří věkovým průměrem dorostli do finiše, svoje výkony potvrdit. Vedení SH ČMS vydalo opatření s platností od
1. dubna, ve kterém ruší okrsková, okresní a krajská kola
všech postupových soutěží. Pohárové soutěže dospělých,
dětí a dorostu se ruší prozatím do 30. 6. 2020. Pouť na sv. Hostýně a v Provodově – Maleniskách již byly také zrušeny.
V každém případě bychom chtěli v obci posbírat staré železo
a to v sobotu 16. května. O dalších plánovaných akcích sboru,
včetně oslav 120. založení Vás budeme v případě konání včas informovat a těšíme se, že se po delší době karantén a omezeních
společně potkáme.

Před 120 lety, po několika marných pokusech a po několika vyhořelých staveních a stodolách se i na Březové rozhodlo nově
zvolené zastupitelstvo založit hasičscký sbor. Místní pan učitel
Matyáš Hajný byl požádán, aby zajistil příslušné úkony potřebné k tomuto bohulibému a pro občany prospěšnému činu. Stalo se 23. prosince 1899, kdy byly schváleny stanovy novéhu sboru obecním výborem. Poté založení tohoto spolku a jeho stanov bylo podle zákona z roku 1867 schváleno místodržitelstvým
úřadem v Brně 25. ledna 1900. Hned 2. února se konala první
valná hromada, kde byl zvolen první výbor sboru. Už dva měsíce po založení 25. března byla zakoupena vahadlová stříkačka
(koňka) od firmy Smékal, která byla téhož roku 28. srpna posvěcena. Při té příležitosti se také konal velký slavnostní výlet v Bojkovách.
I v letošním roce 2020 se konala valná hromada sboru a to 4. ledna, která byla také volební. Našlo se dostatečné množství členů, kteří mají zájem pracovat v nově zvoleném výboru a koordinovat činnost sboru v duchu posledních 120. let. Tato valná
hromada schválila plán činnosti, ve kterém si členové mimo jiné
uložili za úkol uspořádání oslavy ke 120. výročí založení sboru,
při kterém si připomeneme bohatou historii a rovnež chceme
posvětit naši novou sportovní stříkačku. Zároveň jsme se zavázali k organizaci pohárové soutěže O pohár obce Březová pro
ženy a muže nad 35 let, která bude rovněž obohacena o soutěž
žáků. Tato dopolední soutěž se od letošního roku bude soutěžit jako memoriál Antonína Mlýnka. V neděli by neměla chybět
mše svatá a taneční zábava na výletišti na ,,Luži“. Toto vše zmíněné by mělo proběhnout také jako před 120 lety a to 8. a 9. srpna.

Činnost letos začala již zmíněnou valnou hromadou
a zvolením tohoto výboru na rok 2020 – 2025:
Starosta:
Vlastimil Sojka
Náměstkové:
Bronislav Hynčica, Pavel Divila
Velitel:
Josef Chovanec
Zástupce velitele:
Filip Ondráček
Strojník:
Marek Rašev
Hospodář:
Hana Štěpánová
Jednatel:
Tadeáš Trunkát
Preventista:
Jaroslav Bobák
Referent ochrany
obyvatelstva:
Miroslav Grebeníček
Vedoucí mládeže:
Pavel Divila
Referentka žen:
Petra Grebeníčková
Kronikář:
Miroslav Jurčík
Referent materiálně
technického zabezpečení: Jaromír Krejčí
Vzdělávatel:
ing. Vladimíra Garguláková
Členové výboru: 	Tomáš Štěpán, Miloslav Bednařík,
Ludmila Knapová, Roman Knap,
Julina Josef, Langer Jiří,
Zdeněk Kráčalík,
Předseda kontrolní
revizní rady:
Radek Šmakal
Členové kontrolní
revizní rady:
Vlčnovský Zdeněk,
ing. Stanislav Skyba
Schválení kandidáti do výboru XI. okrsku:
Náměstek starosty okrsku: Pavel Divila
Člen výboru okrsku:
Zdeněk Kráčalík
Schválení kandidáti
do výkonného výboru
OSH Zlín a OORM Zlín:
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Zdeněk Kráčalík,
Miroslav Šípek

Zpravodaj Březová
1. února jsme se také účastnili volební valné hromady XI. Okrsku, která se konala na Veselé, kde se rovněž hodnotila činnost
roku 2019 a volil se nový výbor. Po více jak 30 letech skončil ve
funkci velitel okrsku br. Kráčalík Zdeněk a bude pokračovat jako
člen výboru. Nahradil ho dosavadní starosta br. Fišnar Jiří st. Novým starostou okrsku byl zvolen br. Krajíček Roman z Veselé. Po
chutné večeři jsme se uvolnili při taneční zábavě a bohaté tombole. Byla to vlastně dosud poslední hasičská taneční akce v XI.
okrsku v letošním roce.
Složení nového výboru XI. orksku:
Starosta:

Roman Krajíček

Náměstek starosty:

Pavel Divila

Velitel:

Jiří Fišnar st.

Zástupce velitele:

Jiří Fišnar ml.

Jednatel:

Jaroslav Juřík

Strojník:

Miroslav Gargulák

Preventista:

Marián Juřík

Zástupce preventisty:

Josef Jakuba

Vedoucí mládeže:

Alois Gargulák

Pokladník:

Miroslav Horák

Referentka žen:

Ivana Tomšů

Člen výboru:

Zdeněk Kráčalík

Revizná rada:

Pavel Červenka, Zdeněk Vinklárek,

Výbor SDH Březová
přeje krásné velikonoční svátky,
hodně klidu a žádné zmatky.
Veselé Velikonoce!

ČERVENÝ KŘÍŽ
Český červený kříž uděluje
zlatou medaili prof. MUDr.
J. Jánského dárcům krve,
kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi našimi občany získal toto ocenění v roce 2019
pan Divila Pavel, zastupitel obce, předseda kulturní komise.
Za tento hluboce lidský postoj chci poděkovat
jménem svým i celého zastupitelstva obce, a do
dalších let přejeme ještě hodně bezpříspěvkových
odběrů a hlavně co nejvíce pevného zdraví.

Olin Gargulák
Kandidáti do OORM:

Miroslav Šípek, Alois Gargulák

Kandidáti do VV OSH:

Zdeněk Kráčalík, Jaroslav Juřík

Kandidáti do OORP:

Josef Jakuba

Na Březové se také stihlo uspořádat školení rozhodčích okresu
Zlín a konference vedoucích mládeže okresu Zlín. Rovnež také
proběhla první výborová schůze sboru, druhá svolaná na 13.
března byla zrušena.
Členové sboru se museli přizpůsobit nové a pro všechny nezvyklé situaci. Daří se dohánět domácí pracovní resty, my mladší rodičové se pilně věnujeme domacímu samostudiu a přeposíláme vypracované a námi zkontrolované úkoly našich dětí. Pevně věřím, že i v této nové činnosti všichni obstojíme.
Přeji pevné zdraví a klidné prožití svátků Velikonočních.
Náměstek starosty SDH,
Pavel Divila

starosta obce, Zdeněk Kráčalík

Sběr železa
proběhne 16. 5. 2020
SDH Březová

Společenská kronika

9. 8. 2019 Antonín Mlýnek, Březová č. p. 18, ve věku 70 let
9. 8. 2019 Milada Dostálová, Březová č. p. 10, ve věku 94 let
29. 10. 2019 Josef Lukáš, Březová č. p. 7, ve věku 90 let
Čest jejich památce!

Počet obyvatel obce Březová k 31. 12. 2019
V obci je přihlášeno k platnému trvalému pobytu 502 obyvatel.
Narodilo se 6 dětí

Přistěhovalo se 10 osob z toho 2 děti do 15 let

V roce 2019 zemřeli:
28. 1. 2019 Marie Garguláková, Březová č. p. 103, ve věku 90 let
29. 1. 2019 Josef Nedbálek, Březová č. p. 75, ve věku 71 let
13. 3. 2019 Miroslava Fardová, Březová č. p. 79, ve věku 85 let
10. 5. 2019 Vlastimil Záboj, Březová č. p. 36, ve věku 59 let

Odstěhovalo se 10 osob z toho 1 dítě do 15 let
7. 1. 2020 se narodila Rozálie Čapáková
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Zpravodaj Březová
Bruslení pro březovou

Proběhlo 29. 12. 2019.

Tříkrálová sbírka
Proběhla 4. 1. 2020. Vybráno bylo od našich občanů 17.565,- Kč.
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Zpravodaj Březová
Tradiční silvestrovský
výšlap
Před 120 lety, po několika marných pokusech a po několika vyhořelých staveních a stodolách se i na Březové rozhodlo nově
zvolené zastupitels

T. G. Masaryk a památník padlých z I. svĚTOVÉ války
Byla provedena celková impregnace pomníku T. G. Masaryka i pomníku padlých z I. sv. války.
Do schránky pod sochou T. G. M. byla vložena restaurovaná listina z rok 1945 a nová listina s údaji o historii pomníku T. G. M. (výpis
z kroniky) a dále byla vložena nová listina ze dne 22. 2. 2020, kde je soupis počtu obyvatel v obci, popis obce Březová a jejího katastru a dále seznam zastupitelstva, které o této rekonstrukci rozhodovalo.
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Zpravodaj Březová
Úprava prostranství před Mateřskou školou

Sem tam
nás pozdraví
na Obecním úřadu
i místní
chovatele koní
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Zpravodaj Březová
zasedání zastupitelstva obce Březová

- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje poskytnutí finančního
daru pro: Spolek přátel hradu Lukova, částka 2.000,-- Kč, DOTEK, z. ú. Vizovice, částka 5.000,-- Kč, ZO Český svaz včelařů Slušovice, částka 5.000,-- Kč a Milosrdníbratři Nemocnice, částka
5.000,-- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za kabelovou televizi na rok 2020 ve výši 1.400,-- Kč za zásuvku pro jednu domácnost, poplatky za komunální odpad a psy zachovat ve stejné výši jako v roce 2019 t. j. odpad 400,-- Kč za osobu za rok, pes
1 pes 100,--Kč a další pes v držení jednoho majitele 200,-- Kč.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s nabídkovou cenou ve
výši 135.182,-- Kč za opravu studny u budovy obecního úřadu
a pověřuje starostu obce, aby uvedené práce objednal
- Zastupitelstvo obce Březová bere na vědomí Systém náležité péče pro obec Březová, kterou předložil Ing. Radek Hefka.
V roce2019 nedošlo v systému náležité péče k žádným změnám.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje změnu stanov DSO –
Mikroregionu Slušovicko v č. VIII. – odstavec 3.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje ceny pronájmu: sál –
1.000,-- Kč + úhrada energií od občanů obce Březová, pro cizí
zájemce pronájem 1.500,-- Kč + úhrada energií, výletiště Luža
a klubovna na hřišti – 800,-- Kč pro občany nebo členy spolků
+ úhrada za energie.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s přijetím pana Romana Knapa na uvolněné pracovní místo jako údržbáře obecního
majetku od 1. 3. 2020.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje průjezd rychlostní
zkoušky automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín konané ve dnech 28. - 30. 8. 2020.
- Zastupitelstvo obce Březová pověřuje starostu obce pana
Zdeňka Kráčalíka k zadání výběrového řízení na stavbu „Místní komunikace ke Dvořákovému“ a „Opěrná zídka u domu
č. p. 12“
- Zastupitelstvo obce Březová pověřuje starostu obce pana
Zdeňka Kráčalíka k jednání ve věci možnosti získání dotace na
rekonstrukci požární zbrojnice z Ministerstva vnitra.
- Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Mateřské
školy Březová, okres Zlín, příspěvková organizace za rok 2019
- Zastupitelstvo obce schvaluje opravu místní komunikace
p.č. 24/1 a p. č. 47/1 u budovy obecního úřadu k Němcovému
a zadání poptávkového řízení prostřednictvím MAS Vizovicko
Slušovicko k výběru dodavatele stavby. Pověřuje starostu podpisem smlouvy se zhotovitelem.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu obce Březová na roky 2022 – 2023
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje výměnu vstupních dveří do budovy Mateřské školy Březová v cenové nabídce, která
bude zaslána k rukám starosty
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje napojenísjezdu a napojení na inženýrské sítě na obecním pozemku p. č. 114 novostavby rodinného domu na parcele číslo 116/3 v k. ú. Březová u Zlína
- Zastupitelstvo obce zamítá žádost na stavební záměr novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 832 v k.ú. Březová.
- Zastupitelstvo obce Březová neschvaluje úhradu dopravy na
výstavu Floria - Kroměříž dne 7. 5. 2020.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup traktoru TYM654.

Místostarosta obce, Miroslav Šípek

- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje rozpočet obce Březová
jako vyrovnaný, příjmy ve výši 8 280 000 Kč a výdaje ve výši
8 280 000 Kč. V rámci rozpočtu obce na rok 2020 schvaluje neinvestiční provozní příspěvek pro MŠ Březová přísp. org. Na rok
2020 ve výši 300 tisíc Kč.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje rozpočet Mateřské školy Březová, příspěvkové organizace na rok 2020. Příjmy ve výši
2 173 000 Kč, výdaje ve výši 2 173 000 Kč.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje rozpočtové změny číslo
6 a rozpočtovou změnu číslo 7 roku 2019.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Březová u Zlína o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Březová u Zlína č. 01/2020.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 21/713/02/4O mezi obcí Březová a Technickými
službami Zlínsko, s. r. o. a pověřuje starostu obce pana Zdeňka
Kráčalíka podpisem tohoto dodatku.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Přílohu č. 01/2019 ke
smlouvě č. 015/07/TKR/SP o servisu a provozování TKR podle
§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a pověřuje starostu obce pana Zdeňka Kráčalíka podpisem této přílohy.
- Zastupitelstvo obce Březová bere na vědomí změnu v odměňování zastupitelů obce od 1. 1. 2020 a rozhodlo, že neuvolněným zastupitelům nebudou měsíční odměny navýšeny, plat
uvolněného starosty bude navýšen v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017.
- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční náklady na opravu
obecní studny dle zaslané cenové nabídky.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 5.000,-- Kč od Sdružení rodičů Březová, z. s. jako výtěžku
akce Rozsvěcení vánočního stromu dne 30. 11. 2019.
- Zastupitelstvo obce pověřuje pana Aleše Kráčalíka k zadání vypracování energetického štítku a předběžné cenové nabídky
na zateplení budovy Mateřské školy Březová.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje rozpočtovou změnu
č. 1/2020 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu.
- Zastupitelstvo obce Březová:
1. Revokuje usnesení č. 37 ze dne 20. 12. 2018
2. Projednalo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování astavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) Zprávu o uplatňování Územního
plánu Březová v uplynulém období 2014-2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny Územního plánu Březová.
- Zastupitelstvo obce Březová r e v o k u j e usnesení č. 100 ze
dne 20. 6. 2019 (pořízení změny č. 3 Územního plánu Březová zkráceným postupem s § 55b a § 55c zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jejíž znění zadání bylo vzato na
vědomí zastupitelstvem obce Březová dne 15. 4. 2019 usnesením č. 72. Pořizování změny č. 3 Územního plánu Březová zkráceným postupem bude obsahovat výhradně záměr „Dostavba
společenského zařízení v obci Březová“).
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo ÚP Březová – změna č. 2 a pověřuje starostu obce pana
Zdeňka Kráčalíka podpisem smlouvy
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