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Vážení spoluobčané, 
 
 
po letošní mírné zimě, která nám přinesla hrstku sněhu a určitě nepotěšila milovníky zimních 
sportů, ale zato řidiče ano, tu máme krásné slunné jarní počasí, které jsme využili pro úklid 
naší obce a jejího okolí. 
S úklidem se začalo v prvních jarních dnech, kdy zaměstnanci obce odklízeli z komunikací 
zimní posyp. Po úklidu posypu pokračovali v čištění chodníků, krajnic a místních komunikací od 
plevele a jiných nánosů. 
K naší obci bohužel patří i skládky, které je nutné odstranit. Začali jsme skládkou „Ve skale“ 
(nad Zvadilovem a hřbitovem). Byla plná plastů, skla, kovů, ale i domácích spotřebičů a 
elektroniky, jako např. ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, atd. Tohoto odpadu se vyvezlo 
několik nákladních automobilů. A to i přesto, že jsou v naší obci na veškerý odpad umístěny 
kontejnery k tomu určené nebo místa, kam se odpad odkládá. Dokonce se našli i občané, kteří 
si doma namontují nová plastová okna a ta stará, včetně skleněných výplní, nahází do lesa.  
(Zamyšlení - co asi může mít takový člověk v hlavě, když udělá něco tak nerozumného? Věřím 
tomu, že takový člověk, který nehledí kolem sebe, bude první, kdo si na tom rozřeže nohu, až 
tam půjde podruhé.) 
Dále se vyklízela skládka v obecní části Dolní výhon  - Ležisko a potok Pod dědinú. Při úklidu U 
křížku na naše zaměstnance čekalo nepříjemné překvapení. Včetně „běžného“ odpadu se 
setkali i s uhynulými těly domácích zvířat, zabalených v igelitových taškách.  
Je zarážející, že u kontejneru na sklo se najdou i koberce. Koberec a sklo je přece rozdíl! 
Někteří občané stále nechápou, i po několikanásobných výzvách a upozorněních,  jak se 
s daným odpadem nakládá. 

 
Proto prosím všechny občany, aby 
nevyváželi odpad na černé skládky, ale 
aby využívali příslušné kontejnery a místa 
k tomu určená. Pokud nevíte, jak 
s odpadem nakládat, na obecním úřadě 
vám rádi poradíme, popřípadě přistavíme 
kontejner a odpad odvezeme. 
V tomto měsíci probíhá v naší obci 
kamerové monitorování kanalizací, 
z důvodu zjištění technického stavu 
potrubí, kde jsme zjistili značné zanesení  
vyléváním výpalků ze slivek. Jelikož  podle 
kamerových záznamů je zřejmé, z kterých 
přípojek tento odpad pochází, nebude do 
budoucna možné toto přehlížet a čistění 
kanalizací hradit z obecního rozpočtu. Proto žádám občany, aby nevylévali výpalky do 
kanalizace.  
Na úklidu v určitých lokalitách se podílely i březovské spolky a to Myslivecké sdružení Hubert 
Březová a TJ Sokol Březová. Všem děkujeme za jejich spolupráci. 
 
          Josef Trecha, starosta 
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Uskutečněné plány ZO Březová 
 
Díky nově vytvořeným pracovním místům na Obecním úřadě se začalo s celkovou úpravou naší 
obce. Kromě úklidu obce a našeho okolí, který naší obci viditelně prospěl, se provedla revize 
obecních budov, z níž vyplynula rekonstrukce či výměna určitých částí.  
Zakoupený sypač na údržbu silnic se nám očividně vyplatil. I přes mírnou zimu jsme ho využili 
a nejen občané bydlící v těžce dostupných částech obce si pochvalovali kvalitní a dobře sjízdný 
stav vozovek. 
V březnu letošního roku nám přibyl zemní stroj, jehož využití je velmi rozsáhlé. Pomohl při 
úklidu místních komunikací, čištění odpadu z obce a okolí, při terénních pracích na hřbitově, 
atd. 
 
Hřbitov 
 
Z důvodu věčného nepořádku na hřbitově a v jeho okolí byla v naší obci zřízena funkce správce 
hřbitova, který má za úkol organizovat pohřbívání a dbát na dodržování hřbitovního řádu a 
pořádku na místě posledního odpočinku. 
Na hřbitově jsme provedli vyčistění nepořádku, opravu stávajícího oplocení, terénní úpravy a 
v současné době provádíme nové oplocení horní části a výrobu nových bran. Dále provedeme 
rozšíření vodovodního řádu do vyšších míst hřbitova a osvětlení přístupových chodníků. 
 
Zkrášlení obce 
 
Pod odborným dohledem Ing. Beňové jsou již vypracovány projekty odpočinkových zón a 
projekty na výsadbu okrasných dřevin. 
V současné době probíhá monitoring kanalizací a geodetické zaměření nových tras vodovodu a 
kanalizace. Řeší se otázka, zda bude vybudován nový systém, po vyřešení a realizaci této 
otázky se začne s výsadbou a úpravou obce. 
 
Zřízení nových pracovních míst 
 
Z Úřadu práce nám bylo přiděleno 12 pracovníků pro veřejně prospěšné práce a jedna 
stážistka, která zde získá rok praxe. 
 
Lékařská služba 
 
Byla zřízena nová zubní ambulance, kde je určená nová pracovní doba a to: pondělí 0800 - 1600

 - ordinační hodiny jsou nově uvedeny na internetových stránkách www.obecbrezova.cz. 
 
Revize 
 
Byly provedeny revize ve všech obecních budovách a týkaly se elektroinstalace, plynu, komínů 
a kotlů. Bylo nalezeno několik nedostatků, které jsou průběžně odstraňovány. Ve škole musely 
být vyměněny plynové kotle, které několikanásobně převyšovaly povolené limity oxidu 
uhelnatého; byly životu nebezpečné. 
 
Budova fotbalových šaten 
 
Po celkové revizi byl zjištěn havarijní stav této budovy, který vedl k celkové rekonstrukci 
budovy - byla provedena výměna oken, rekonstrukce toalet, podlah a stropů, které byly 
v určitých částech spadeny. Jelikož tato budova je obecní, snažíme se zprovoznit šatny tak, 
aby sloužily nejen pro fotbalisty a jiné složky, ale i pro širokou veřejnost k soukromým akcím. 
 
Sběrný dvůr 
 
Na jeho zřízení se již pracuje, proběhlo zaměření pozemků a zpracovává se projektová 
dokumentace. Bude zde soustředěn veškerý odpad, včetně nebezpečného a nebude nutné, aby 
občané vyváželi odpad na různá místa tomu neurčená. 
Než bude tento dvůr vyhotoven, můžete daný odpad vyvážet na tato místa: 

• sklo tabulové – 2x kontejner přestěhovaný z Olšovce do Zevety 
• sklo barevné a bílé – kontejner u Zevety, Olšovce, hřbitova a Obecního úřadu 
• železo – ukládat na zem ve dvoře Zevety 

http://www.obecbrezova.cz/
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• plasty – kontejnery u hřbitova, u hospody, v Olšovce, u Obecního úřadu a ve dvoře 
Zevety 

• BIO odpad (větve a tráva), nebezpečný a ostatní odpad se ukládá po dohodě se 
zastupiteli obce. 

 
Budova Zevety 
 
V současné době se hledají různé alternativy využití budovy a to tak,  aby se zde vytvořila 
volná pracovní místa. 
 
 Hospodaření  obce 
 
Rozpočet obce byl schválený zastupitelstvem obce, dne 30.3.2007, plánované příjmy jsou 
15 886 000 Kč, plánované výdaje jsou 15 886 000 Kč. Plánované výdaje pro letošní rok 
nepřesahují plánované příjmy, tudíž je rozpočet vyrovnaný. 
 
Stavění májky 
 
Májku dříve stavěli chlapci svým děvčatům před jejich domy, jako symbol lásky a náklonnosti. 
Čím vyšší a krásnější májku chlapec postavil, tím větší lásku vyjádřil. Svou tradici má jak 
stavění májek, tak i jejich krádeže. Májku si musel každý dobře hlídat. Její krádež znamenala 
pro dotyčného potupu. Nejednou kvůli ní padlo pár facek a následně i pár štamprliček 
slivovičky na udobření. Ten, kdo si májku neuhlídal, ji musel slivovicí vykoupit.  
Dnes je stavění máje spíše společenskou událostí, která je spojená s vítáním jara a 
probuzením přírody.  
Naše obec tuto událost slavila 31. dubna na parkovišti před hospodou. Naši statní březovští 
chlapi vykopali díru, do níž byla ozdobená májka po 16. hodině zasazena. Počasí nám příliš 
nepřálo, ale náladu to nikomu nezkazilo. K poslechu hrála březovská dechovka Březovanka a 
k pohodě u májky přispělo i grilované maso a občerstvení, včetně slivovičky. K večeru se kvůli 
chladnému počasí osazenstvo přemístilo do místní hospody, kde zábava pokračovala dlouho do 
noci. Letošní stavění májky se vydařilo a doufáme, že příští rok se opět u stavění sejdeme a to 
v hojném počtu. 
 
 Sraz na rozhledně Lopeník 
 
V první květnový den byla již po třetí slavnostně otevřená rozhledna na Velkém Lopeníku. Lidé 
se v dopoledních hodinách scházeli na vrcholu Velkého Lopeníka. Dopravovali se sem různě. 
Někdo přišel pěšky, jiný přijel autem. Mnozí však využívali zajištěnou dopravu minibusy, které 
nám půjčil p. Petr Janků a starosta obce Zemianské Podhradie. 
Bránu rozhledny otevřel Bílý Karpat s malou vílou, který nás přivítal milými slovy a potěšil tak 
české i slovenské výletníky, kteří tuto akci navštívili. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli 
v hojném počtu a dobře se bavili. Bylo vidět, že naše česko-slovenské vztahy jsou pořád dobré 
a spokojenost byla na všech stranách. A aby nám bylo veselo, přišly nám zazpívat březovské 
Spjevulenky a straňanská cimbálová muzika Strýci, kterým prsty po strunách klouzaly jedna 
radost. 
U zapáleného ohně se ohřívalo mnoho návštěvníků, rozžhavenými uhlíky se topilo pod grily, na 
nichž se opékalo šťavnaté naložené maso a klobásky. Všem velmi chutnalo, což se projevilo 
velkým zájmem a ke konci prázdnými grily. V přírodním bufetu se lidé mohli osvěžit či zahřát u 
vínka, svařáku a slivovičky, ale také nealko nápoji. O občerstvení se postarali p. Soukeník, 
p.Vacula, OÚ Březová  a OS Kopretina Březová.  
Ten, kdo vyšel až na samý vrchol rozhledny, byl odměněn krásným pohledem do širokého okolí 
Slovenska a Moravy, zabaleným do mírného oparu. 
 
Setkání Březových 
 
Tak jako každý rok i letos proběhne setkání Březových a to v Březové u Karlových Varů 
v termínu od 27.7. do 29.7. 2007. Předpokládaný odjezd je 27.7. ve 1200hod od Obecního 
úřadu a příjezd 29.7. ve 1400hod. Doprava je zdarma, ubytování stojí 250 Kč/noc, snídaně 60 
Kč a oběd 80 Kč.  Pro tento zájezd byl objednán zájezdový autobus, s počtem 51 míst. 
Přihlásili se hasiči, fotbalisté a občané obce v celkovém počtu 33 lidí. Další zájemci se mohou 
přihlásit do 15. 6. 2007 na Obecním úřadě. Zájezd vždy probíhá v dobré náladě, o program je 
postaráno. Probíhají různé soutěže, představení a večer nás čeká zábava při hudbě. Všichni 
jste srdečně zváni. 
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Zeptali jsme se vás …      ... a vy jste odpověděli 
 
1. Co byste chtěli změnit v naší obci? 

- nic, líbí se mi, že se hodně věcí začíná v obci řešit 
- chybí zde kinosál, bazén, kulturní a společenské akce 
- vylepšit čekárny, vysázet zeleň a vytvořit odpočinková místa 
- chtělo by to vylepšit dětské hřiště, chybí zde houpačky a hrací prvky pro batolata 
- přístup obyvatel k veřejnému dění 
- lidé by mohli být více společenští a častěji se scházet u různých akcí 
- někteří lidé by si mohli lépe upravit své zahrádky 
- přístup lidí k třídění odpadu 
 

2. Co se vám nelíbí ve vaší ulici? Co byste chtěli změnit? 
- chtěli bychom zregulovat potůček od Zevety po bytovku u kapličky 
- hluk a noční křik (hlavně dědina) 
- nelíbí se nám úzká cesta, špatné nájezdy k rodinným domkům 
- nevyváží se v zimě popelnice  
- propojit ulici u Mlýna se silnicí u hřbitova 
- kolem silnic nejsou chodníky 
- je třeba zpevnit cestu 
- naše ulice se mi líbí, všichni v ní udržují pořádek, i sousedské vztahy jsou dobré 
- nelíbí se mi, že když někdo jede z lesa, ať traktorem nebo s koňma, zanechává za sebou 
nepořádek, jinak je to dobré 

 
3. Jste spokojeni s tím, jak lidé udržují pořádek kolem kontejnerů? 

- vůbec ne, hází do kontejnerů odpad, který tam nepatří 
- nejsme vůbec, chce to více kontejnerů 
- lidé by měli být více ohleduplní, dělají to pro sebe a svoji obec 
- bohužel u kontejnerů bývá často skládka věcí, které tam vůbec nepatří 
- ne, doma u popelnic by se jim to také nelíbilo 

 
4. Co říkáte na skládky kolem naší obce? 

- je to hrůza, měla by být skládka centrální, ale zase, vše záleží na lidech 
- tito lidé by se měli pokutovat nebo veřejně vyhlásit 
- postihovat všechny lidi, kteří je dělají 
- nikomu se to nelíbí, všichni nadávají a přece tady jsou 
- je to špatná vizitka obce 
- ať si to samé udělají ve své zahradě, aby to měli neustále na očích tak, jako někteří 
 

Za všechny vaše příspěvky děkujeme. Doufáme, že se nám podaří některé vaše požadavky 
vyřešit. Na některých se již pracuje. Bylo by vhodné, kdybyste svoje požadavky přednesli 
veřejně na zasedání obecního zastupitelstva, o kterém jste vždy předem informováni. 
 
TJ Sokol Březová 
 
Od posledního vydání Zpravodaje se u TJ Sokol Březová událo několik velmi zásadních změn. 
Nové vedení obce se rozhodlo, že šatny už nutně potřebují rekonstrukci a pustilo se do ní 
s elánem hned od počátku roku. Díky tomu už máme opravené celé dolní patro a tím pádem už 
se fotbalisté mohou převlékat v důstojném prostředí a k dispozici mají i nové WC a sprchy. 
Velkým přínosem pro chladné dny je i plynové topení v celém objektu. Moc děkujeme celému 
Obecnímu úřadu v čele se starostou a doufáme, že oprava bude dál úspěšně probíhat.  
Z hlediska sportovního se podařilo přemluvit všechny hráče, kteří byli na hostování v jiných 
oddílech, aby se vrátili zpět a pomohli zkusit zachránit okresní soutěž. Tato myšlenka se 
zpočátku zdála skoro nereálná, protože po podzimu jsme měli pouhé 4 body a velkou ztrátu. 
Jenže jarní sezona začala velkým vítězstvím 9:2 v Mistřicích a to mužstvu hodně pomohlo. 
V současné době za sebou máme  7 zápasů jarní části s bilancí 5 vítězství, 1 remíza a 1 
prohra. Díky této bilanci jsme na 10. místě tabulky s 20 body. Boj o záchranu bude ještě 
těžký, ale věříme, že to naši fotbalisté zvládnou. Na současné formě hráčů se určitě podepsalo 
i vydařené soustředění ve Starém Hrozenkově, které se uskutečnilo na konci února. To se 
realizovalo i díky sponzorům, kterým tímto velice děkujeme. 
 
Josef Janků 

 



 

Nejlepší verbíř Uherskobrodska 
 
Poslední květnový víkend se ve Starém Městě a Vlčnově konal druhý ročník O nejlepšího 
verbíře Uherskobrodska, ve které se utkali folkloristé z našeho okresu. Hodnotilo se cifrování a 
zpěv, ve kterém se utkalo devět soutěžících. 
Na prvním místě ve Vlčnově se umístil folklorista z naší obce Radim Ševčík, který je členem 
souboru Olšava.  
Byla to jeho první soutěž, které se zúčastnil. Ani jako divák se na verbířské soutěže  nešel 
nikdy podívat. I bez velkých příprav a tvrdého tréninku, který se u soutěžení předpokládá,  
všem předvedl, co se za těch šestnáct let v souboru naučil, jak se správný verbuňk tančí a 
především svůj talent, jejž porota ohodnotila nejvyšším počtem bodů. 
Srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy. 
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Občanské sdružení Kopretina 

 
Co už proběhlo 
 
18.3. se konal  velikonoční trh a 3. ročník 
malování kraslic pod vedením paní Veroniky 
Provodovské a Soni Kubišové. Ukázka 
malování kraslic byla tak úspěšná, že děvčata 
předvedla své umění i v Suché Lozi, Starém 
Městě, Břestku a Vyškově. 
23.3. Zazpívej slavíčku   -  pěvecká soutěž - 
do okresního kola postoupily Iveta a Adéla 
Janíkovy, Tereza Janků 
25.3. Vynášení Morany 
1.4.  Pěvecká soutěž - do dalšího kola 
postoupily Tereza Janků a Pavla Ševčíková, na 
druhých místech ve svých kategoriích se 
umístily Natálka Provodovská, Klárka 
Horalíková a Lucka Horalíková 
8.5. Předání sportovních potřeb zakoupených 
z vánoční sbírky dětem v Dětském domově 
Uherský Ostroh 
18.5. Ve spolupráci se ZŠ cyklistické prověrky 
19.5.  První setkání účastníků počítačových 

kurzů - základy práce s počítačem pod 
vedením Josefa Miškáře - přihlášky na 
www.kopretina.unas.cz  nebo u paní Majerové 
25.5. Ve spolupráci se ZŠ tradiční dopoledne 
pro děti s ukázkami hasičské techniky, práce 
psovodů, dopravní policie,... 
 
Chystáme 
23.6. Hledání svatojánského pokladu - noční 
výprava lesem za pokladem 
  
Na prázdniny připravujeme další „léto s 
Kopretinou“ - různé kulturní akce v areálu 
Školka. 
Pěvecké sbory „Dúbrava“ a „Spjevulenky“ se 
pravidelně připravují na  vydání dalšího CD, 
začaly znovu procvičovat i tance. 
  
 Bližší informace o našem sdružení najdete na 
stránkách www.kopretina.unas.cz. 
 
Robert Provodovský 
předseda OS Kopretina  
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
 
Od začátku nového školního roku – v září 
2007 – budeme v naší škole vyučovat podle 
vlastního školního vzdělávacího programu, 
protože všechny základní školy si na 
základě státem schváleného „rámcového 
vzdělávacího programu“ vytvářejí svůj 
vlastní školní vzdělávací program. Ten 
vychází z povinných dovednostních 
výstupů, k nimž musí každá škola se žáky 
směřovat. Učitelé pak stanovují 
nejvhodnější učivo i metody a cíleněji 
reagují na potřeby konkrétních dětí, na 
podmínky školy, na zájmy žáků i požadavky 
jejich rodičů. 
 
Chtěl bych veřejnost stručně seznámit proč 
se má něco měnit, o jaké změny půjde a co 
to přinese žákům. 
 
Nová podoba vzdělávání staví na určitém 
množství vhodně propojených poznatků a 
velký důraz klade na dovednosti, které mají 
význam pro celý život a které umožní rychle 

se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání 
i pozdějšího zaměstnání. 
 
K těmto dovednostem patří – umět se učit, 
být tvořivý a umět řešit problémy, umět 
účinně komunikovat s lidmi i technikou 
(proto už několik let klademe důraz na 
využívání počítačů ve výuce), umět 
spolupracovat, respektovat svá práva i 
práva jiných, být tolerantní k jiným, mít 
vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět 
pečovat o své zdraví a bezpečí, poznávat a 
rozvíjet vlastní schopnosti. 
 
To znamená, že klademe důraz na výběr 
učiva, na to co je podstatné a co se 
v dalším životě skutečně využije. 
 
V naší škole to konkrétně bude znamenat 
např. posunutí výuky základů cizího jazyka 
už do prvního ročníku, rozšíření nabídky pro 
zájmové vzdělávání – připravujeme výuku 
v rámci základní umělecké školy (začneme 
nabízet výuku klavíru a houslí). 
 
PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy 
 

 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
BŘEZOVÁ  

 

K zamyšlení 

Možný recept na řešení problémů… 

Stalo se to před lety na trati Brno-
Havlíčkův Brod. Někde za Tišnovem se 
odpojilo několik vagónů a stále větší 
rychlostí se řítily k Brnu. Byla proti nim 
vyslána lokomotiva, ale když se k nim 
přiblížila na určitou vzdálenost, najednou 
zastavila a pak jakoby před nimi začala 
utíkat. Když s těmi vagóny vyrovnala 
rychlost, začala zpomalovat až se jí podařilo 
vagóny zbrzdit a zastavit. Všechno se 
obešlo bez jakékoliv škody nebo ohrožení 
lidských životů. 

Podobně jako ten moudrý strojvůdce 
bychom měli řešit problémy i my. Někdy 
jednáme jako lokomotiva, která chce 
zastavit vagóny proti-silou. Samozřejmě, že 
by je taky zastavila, ale skončilo by to 
katastrofou a místo toho, aby se jednomu 
neštěstí zabránilo, došlo by k dalšímu, ještě 
většímu. 

Učme se nejprve ustoupit, pak se 
vydat s druhým jeho směrem a sjednoťme 
se s ním. Nejen, že ho ochráníme před zlem 
v něm samém, ale ve vzájemné dohodě 
dosáhneme ještě mnohem víc… 

 

Ze života farnosti 

Novostavba skladu u kostela 
V rámci projektu rekonstrukce farní zahrady 
jsme se rozhodli v první etapě vybudovat 
nový sklad, který bude navazovat na již 
stávající budovu oblékárny a toalet. 
V současné době je prostor, kde má sklad 
stát, připraven pro započetí zednických 
prací. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kdo se podíleli na přípravných a 
výkopových pracích. Zvláště bych 
poděkoval obci za zapůjčení těžké techniky 
a za povrchové úpravy staveniště. 
 
Nové noční osvětlení kostela 
 Už 140 let je březovský kostel 
neodmyslitelnou dominantou naší obce. Aby 
krása zdejšího chrámu vynikla i v noci, bylo 
po dohodě s obecním úřadem Březová 
nainstalováno nové venkovní osvětlení. 
Veškeré práce provedli zaměstnanci 
obecního úřadu, za což bych obci jménem 
nás všech vyjádřil své poděkování.    
 
Prosba 
Tak jako má každá rodina své fotoalbum, 
napadlo mě, že by své vlastní fotoalbum 
měla mít i naše rodina farní – a to od 
historie nejstarší až po tu nejnovější. Pokud 
máte doma nějaké zajímavé fotografie, 
které se dotýkají života naší farnosti a 



 

Zpravodaj obce Březová 7 

budete ochotni nějakou najít a přinést mi ji, 
budu moc rád. Nemusíte se bát, že se vám 
ztratí, naskenuji ji do počítače a hned vám 
ji vrátím. Zvláště bych byl rád za fotografie 
ročníků u prvního svatého přijímání, jejichž 
zvětšené kopie bych chtěl nechat zasklít a 
pověsit na stěny v domu sv. Josefa. 
 
Zápisy do farních matrik – od ledna do 
dubna 2007 
Křty: 
Ondřej Horňák           * 9.12.2006 
Jakub Petr Mikláš      * 9.1.2007  
Klára Uhrová             * 12.1.2007   
 
Svatby: 
Roman Vacula a Stanislava Hlaváčová      
28.4.2007 
Milan Fejta a Beata Kubáníková          
28.4.2007 (v Uherském Brodě) 

       

 
Pohřby: 
Jaroslav Janků  * 2.10.1923      + 8.1.2007 
Alois Habiger   * 29.6.1930      + 19.1.2007 
Štěpán Kubiš   * 28.12.1953    + 24.1.2007 
Štěpán Králík    * 11.6.1921      + 7.2.2007    
 
Pozvánka na pouť 
      
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZVE 
VŠECHNY NA 
TŘÍDENNÍ  SVATOVOJTĚŠSKOU POUŤ 
VE  DNECH 31.SRPNA AŽ 2.ZÁŘÍ 2007 
Program pouti:  
1. den - pátek    - Tuřany – Panna Maria 
v trní (jedno z nejstarších poutních míst 
Moravy) 
Klokoty u Tábora – půvabné jihočeské 
mariánské poutní místo 
historické město Tábor – významné 
místo husitského hnutí 
Svatá Hora u Příbrami – nejznámější 
poutní místo Čech  
 
2.den - sobota  - Svatá Hora u Příbrami 
– dopoledne u Panny Marie Svatohorské 
Praha – Pražský hrad - katedrála sv.Víta 
–prohlídka s návštěvou hrobů sv.Vojtěcha a 
sv.Václava      
Praha – Hradčany – Loreta se 
zvonkohrou, klášter premonstrátů na 
Strahově 

 
3.den – neděle - Stará Boleslav – poutní 
kostel Panny Marie, kostel sv.Václava- 
místo zavraždění sv.Václava 
Kutná Hora – monumentální chrám 
sv.Barbory s prohlídkou města 
Zelená Hora – poutní kostel sv.Jana 
Nepomuckého, památka UNESCO     
 
Informace:
Autobus bude vypraven z Březové od 
kostela. 
Cena pouti: 1.000,-Kč  (záloha 500,-Kč 
placena předem) 
V ceně jsou zahrnuty dva noclehy 
v poutních domech na Svaté Hoře u 
Příbrami a v Praze-Vinoři. Jídlo bude 
z vlastních zásob. 
Informovat se a zároveň přihlásit se můžete 
na Farním úřadě v Březové u P.Antonína 
Pechala – telefon: 731 621 117. 
     
 
Něco z historie  
 
Čím žila Březová před 100 lety… (výňatky 
z farní kroniky): 
 Od nového roku 1907 mluví se  ve 
farnosti březovské mnoho o Americe a o 
tamějších značných výdělcích. V měsíci 
březnu vystěhovali se dva rolníci březovští 
do Ameriky za výdělkem, v měsíci dubnu 
následovali je dva muži a jedna svobodná 
dívka. A v květnu chystá se jich 5 z Březové 
a 1 z Lopeníka opustiti vlast a hledat štěstí 
za mořem. Lidé jsou celí jako zmámení tím 
rájem americkým, a přemnozí, kdyby měli 
jen co odprodat aneb mohli nějak sehnat 
150 zlatých = 300 korun na cestu, ihned by 
se vystěhovali.  
 
Na podzim roku 1907 opraven byl velmi 
sešlý kříž „Miškářův“ na Lopeníku nákladem 
14 korun. Náklad tento je proto nepatrný, 
poněvadž velkostatek světlovský velmi 
lacino prodal dřevo na kříž. Náklad uhrazen 
byl z fondu „kříže Miškářova“. 
 
      
  Připravil P.Antonín Pechal 

 
 
 
 
Vydává OÚ Březová. Redakce: PaedDr. Ludvík Zimčík, Josef Trecha, Věra Matějíčková, Robert Provodovský, Pavlína 
Majerová 
 
 
 
 
 



 

Úklid v lese nad hřbitovem 
 

Úklid na hřbitově 
 

Oprava hřbitovní zdi 
 

Úklid v centru obce 
 

 

Zpravodaj obce Březová 8 


	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZOVÁ  
	K zamyšlení 
	Možný recept na řešení problémů… 

	Ze života farnosti 
	Novostavba skladu u kostela 

	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZVE VŠECHNY NA 
	TŘÍDENNÍ  SVATOVOJTĚŠSKOU POUŤ 
	VE  DNECH 31.SRPNA AŽ 2.ZÁŘÍ 2007 
	Něco z historie  
	 

	Čím žila Březová před 100 lety… (výňatky z farní kroniky): 



