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Vážení spoluobčané, 
v letošním podzimním čísle našeho Zpravodaje vám, jako vždy, přináším několik informací o dění v naší 
obci.  
Jak jste si jistě všimli, dokončili jsme výstavbu přístupového chodníku na sportovní areál, výstavbu 
plážového volejbalového hřiště a dále budeme pokračovat na úpravě nevzhledných svahů u fotbalového 
hřiště. Také jsme pokračovali ve vyčištění spousty 
zanedbaných koutů naší obce, které asi není potřeba jmenovat, 
jelikož jsou viditelné snad pro všechny občany. Díky těmto 
úpravám vznikne i nové parkoviště, které mohou využívat 
občané bydlící ve Zvadilově. 

V okolí obce jsme 
umístili několik 
informačních tabulí a 
další, v pořadí již pátý, 
odpočinkový set a to na 
Starých dílech. 
Z důvodu sesuvu půdy a 
následného nebezpečí sesuvu místní komunikace ve Zvadilově u 
domu č.p. 113, jsme nuceni přesunout další plánované úpravy 
místního hřbitova na příští rok a nyní se musíme věnovat tomuto 
závažnému problému. 
Rád bych vás ještě informoval o výkupu pozemků za fotbalovým 
hřištěm, směrem k pálenici, které by měly v budoucnu sloužit 
například pro výstavbu koupaliště, skateboardového hřiště a pro další 
rekreační využití. 
Dále se nám podařilo vykoupit dům naproti obecního úřadu č.p. 115, 
který bychom chtěli upravit a využít jako památný dům kulturního 

dědictví naší obce. Přilehlé pozemky budou využity jako park pro veřejnost. Realizace tohoto záměru 
bude probíhat pod odborným dohledem architekta. 
Na závěr přeji všem občanům krásný, teplý podzim a bohatou úrodu slivek. 
 

      Josef Trecha, starosta obce 
 
 
 
    
 
 
 
 
Zlínský kraj  udělil obci Březová z rozpočtu Zlínského kraje investiční dotaci ve výši 300 000 Kč. 
Tato investice je poskytnuta na realizaci akce Úpravy spor tovního areálu a rozšíření o volejbalové 
hřiště, která se realizuje v roce 2008. 
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Ve školním roce 2008/2009 bude místní knihovna v Březové otevřena každou 
středu v době od 1600 do 1700 hod. Na požádání je možné si půjčit knihy i 

z jiných knihoven.        
       Pavlína Majerová, knihovnice                                                                                                                                                                                         

    
    
        
    
    
 
 
 
    
    
    

Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu České republiky. Volební lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před 
začátkem voleb. Volební místnost bude v zasedací místnosti na OÚ v Březové, 
v pátek od 1400 do 2000 a v sobotu 800 do 1400 hodin. Je možnost hlasovat i do 
přenosné volební schránky, o tuto možnost musí volič předem požádat na 
Obecním úřadě. Při volbách se volič musí prokázat okrskové volební komisi 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li volič volební komisi svou totožnost a státní občanství 
ČR, nebude mu hlasování umožněno.  
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne 24. a 
25.10.2008 v zasedací místnosti na OÚ ve stejné době, jako v prvním kole. 
Hlasovací lístky obdrží voliči v hlasovací místnosti. Voličem je občan ČR, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18ti let. 

Upozornění pro občany 
Poplatky za svoz TDO, vodné, stočné a psy 
Svoz tuhého domovního odpadu: za každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci -
374 Kč/rok/osoba, na jednu domácnost se platí maximálně za tři osoby. Splatnost je do 31. 3. 
a do 30.9. 
Za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci - 374 Kč/rok. Splatnost poplatků je 
do konce června příslušného roku. 
Stočné: za každou fyzickou osobu poplatek činí 58,5 Kč/půl rok/osoba. 
Vodné: činí 11 Kč/m3. 
Poplatek ze psa činí 50 Kč/rok a za každého dalšího psa 100 Kč/rok. Splatné vždy do 30.6. 
Občané jsou povinni přinést na Obecní úřad stav vodoměru a tyto poplatky uhradit do 
daných termínů. 
Vyhláška č. 8 ze dne 30.10.2004 o místních poplatcích je vyvěšena na úřední desce v budově 
obecního úřadu. 
 

 
Starosta obce Březová svolává 

XII. zasedání zastupitelstva 
obce na den 26.9.2008. 

Zasedání bude probíhat od 
1800 v budově OÚ v zasedací 

místnosti. 

Námitka proti koridoru E07 2x110 kV 
Již několik měsíců se jedná o vedení VVN přes naši a 
sousední obce. V měsíci červenci se občané zúčastnili 
petice proti tomuto vedení a podepsalo se 423 občanů 
z Březové.  
V měsíci srpnu proběhlo jednání, kde bylo stanoveno, že 
koridor nebude veřejně prospěšnou stavbou, ale prozatím 
bude v Návrhu ZÚR ZK veden pouze jako územní rezerva. 
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Základní školZákladní školZákladní školZákladní škola Březováa Březováa Březováa Březová    
 
Školní rok 2008/2009 

 
V letošním školním roce jsme v naší škole otevřeli všechny ročníky na prvním stupni a na druhém 

stupni šestý a sedmý ročník a další roky otevřeme zbývající ročníky. Od prvního ročníku nabízíme našim 
žákům výuku anglického jazyka, od sedmého ročníku se žáci učí druhému světovému jazyku, takže se učí 
angličtině a němčině. Samozřejmostí se stala nabídka hudebního vzdělávání na klávesové nástroje a 
housle. V letošním školním roce chce škola zastřešit vytvoření dětské cimbálové muziky. 

Už druhým rokem spolupracujeme s vysokoškolským pracovištěm – katedrou anglického jazyka 
na Masarykově univerzitě v Brně, která nás letos požádala o spolupráci na tříletém vzdělávacím projektu 
v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. 

Snažíme se, aby výuka žáky připravovala na praktický život, proto např. občané obce budou mít 
možnost setkávat se s našimi žáky – „mladými televizními reportéry“, kteří budou připravovat pro 
„březovské televizní vysílání“ reportáže, které si sami navrhují, vytvářejí jejich scénáře, filmují, střihají a 
animují. Tyto výsledné reportáže máte možnost vidět na www.zsbrezova.eu v nabídce „Mladí reportéři“. 
Reportáže postupně zmapují život celé obce. 

Všude se mluví spíše o zavírání škol, my školu v Březové rozšiřujeme. Je to i tím, že žáky 
získáváme i z jiných míst naší republiky, umožňuje to náš projekt jiného způsobu plnění povinné školní 
docházky, proto máme např. žákyni z Brna, z obce na Brodsku, z Veselska, jedna žákyně je s rodiči 
v USA a druhá ve Švýcarsku, s naší školou udržuje styk pomocí naší internetové školy. Nabízíme takový 
školní vzdělávací program, který je pro žáky výhodný, který je nejen moderní, ale také nám umožňuje po 
mnoha letech znovu organizovat školu jako úplnou (tj. postupně se všemi devíti ročníky). 

         PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy 

 

    
    
Farní okénkoFarní okénkoFarní okénkoFarní okénko    
    

Co přináší září  

Jménem farnosti Březová zdravím všechny spoluobčany, v této době zvláště ty školou povinné... 
Po dvou měsících prázdnin nám opět nastává doba, kdy si nově uvědomujeme, že máme odpovědnost za 
sebe a za svůj život. Pociťují to především naši školáci, kteří se budou muset poprat s tím, co nový školní 
rok přinese. Myslím ale, že i pro mnohé rodiče znamená začátek školy určitou pozitivní změnu. Každý 
člověk potřebuje řád. Jak říká jedno pořekadlo: zachovej řád a řád zachová tebe. Aneb jak praví klasik: 
člověk je buďto řád, anebo neřád... Všichni doufáme, že naše škola bude v dětských duších z hlediska 
upevňování řádu působit blahodárně. Bez spolupráce s rodiči toho ovšem ani ta nejlepší škola mnoho 
nedosáhne. 

Z toho důvodu bych zde chtěl uveřejnit rozvrh výuky náboženství v novém školním roce a také 
poprosit rodiče, aby byli nápomocni farnosti i svým dětem v náboženské a mravní výchově. Tak tedy 

 1. třída bude mívat náboženství ve škole, a to v pondělí ve 12:30;  
 2. třída poté (od 13:00) a  
 3. třída rovněž v pondělí (13:30-14:15). 

Ve středu bude náboženství pro 4. a 5. třídu společně (13:30-14:15). A konečně v pátek bude bývat 
náboženství na faře, a to po večerní mši sv., na kterou tímto všechny děti i jejich rodiče zvu. Výuka se 
bude týkat dětí 6.-9. třídy, ale zváni jsou i starší děti a mládež.  
Nezbývá, než popřát dětem, rodičům i učitelům mnoho radosti a pozitivních zážitků při získávání nových 
poznatků a při upevňování mravního charakteru nás všech.  

 

 P. František Urban, duchovní správce.   
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Jožku Vaculíka politika nezměnila  
 
Senátor Slovácka Ing. Josef Vaculík, kterému známí a přátelé 
neřeknou jinak než Jožka, hájí zájmy obyvatel regionu 
v nejvytíženějším senátním výboru, Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu, jehož byl v posledních čtyřech letech 
místopředsedou. 
 
Byl zpravodajem 41 zákonů, v Poslanecké sněmovně PČR 
obhajoval 14 senátních návrhů zákonů (většinou úspěšně), 
navrhl čtyři zákony a podpořil několik ústavních stížností. 
Připravil více než 200 pozměňovacích návrhů. Zorganizoval šest 
seminářů a veřejných slyšení, které byly věnovány především 
otázkám komunální politiky, zemědělství a rozvoje venkova. 
V letošních podzimních volbách se Josef Vaculík podruhé uchází o 
přízeň voličů.  
 
Jste znám jako bojovník za změnu v systému financování měst a 
obcí. Jaká je aktuální situace v této oblasti? 
 
Zákon o rozpočtovém určení daní byl jednoznačně diskriminační 
vůči malým městům a obcím. Proto jsem několikrát intervenoval u 
ministra financí a spolu s dalšími subjekty se po tvrdém jednání 
podařilo dosáhnout částečného zlepšení, které přineslo obcím 
okresů Uherské Hradiště a Hodonín do letošních rozpočtů navíc 
120 milionů korun.  
 
S jakými cíli předstupujete a co nabízíte voličům v dalším 
volebním období? 
 
Nabízím slušné a otevřené jednání a ozdravení zákonů tak,aby byly 
zárukou slušného života pro slušné lidi. Chci dosáhnout 
definitivního odstranění diskriminace ve financování menších 
měst a obcí, pro náš region urychlenou dostavbu rychlostní 
komunikace R-55. Budu usilovat o dostupnost kvalitní zdravotní 
péče, která nebude založena na privatizaci a podnikatelském 
pronájmu, zabezpečení služeb, rozvoj všech stupňů vzdělávání 
včetně celoživotního. Za velmi důležitý úkol považuji zajištění 
potravinové bezpečnosti a kvalitní produkce základních potravin. 
Samozřejmostí je podpora rodin s dětmi a rodin pečujících o svého 
nemocného či handicapovaného člena, zachování kulturního 
bohatství a udržování a obnova tradic. 
 
Lidem na Slovácku Josef Vaculík vzkazuje:  
 
Řada z vás, kteří se na mě obraceli se svými podněty a 
připomínkami či mě potkávali různě v regionu, ví, že mě doba 
strávená v Senátu nijak nezměnila a že jsem zůstal jedním z vás. A 
stejným zůstanu, rozhodnete-li se dát mi svou důvěru i podruhé. 
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TJ Sokol BřezováTJ Sokol BřezováTJ Sokol BřezováTJ Sokol Březová    
 
TJB přihlásil B-tým 

 TJ Sokol Březová má ve fotbalové sezoně 2008/09 dva zástupce ve fotbale! V okresní soutěži nás 
bude zastupovat A-tým a v základní třídě náš záložní tým! Proč B-tým? Odpověď je jasná: Chceme hrát 
fotbal! TJ Sokol se původně domluvil na schůzi (13.6.08), že přihlásí jen jedno mužstvo, ale když za dva 
týdny měla začít sezona, názor se změnil. Prvně to byl nápad dorostenců, kteří chtěli ještě hrát v okresní 
soutěži-dorost. Chtěli hrát za každou cenu, i když jich bylo „jen“ deset! Byl pátek, 1.6.08 a p. Josef Janků 
volal na sekretariát do UH, aby přihlásil dorostence. Jenže tam byl ten zlom! Na sekretariátě mu nabídli 
přihlásit B-tým, ale do Hradišťské skupiny! Ještě jsme o tom diskutovali, ale nakonec jsme to přeci 
přihlásili. OFS UH nám to ještě tentýž den schválil! Něco málo o B-týmu: skládá se převážně z hráčů, 
kteří hráli loňskou sezonu za dorost, ale také z hráčů, kteří fotbal hrávali dříve a přestali.  
Cíle A-týmu 
Cíle A-týmu pro sezonu 08/09 jsou opět vysoké! Loni skončili naši na pěkné, ale nepostupové 4. příčce. 
Letos bychom se chtěli znovu poprat o ten postup. Je to vůbec reálné? Ano, určitě! S kádrem, který 
momentálně má k dispozic trenér p. Josef Majer, má určitě na postup. Pokud tým nepostihne zápasová 
krize nebo ho nepostihnou nějaká zranění, tak by mohl opět hrát na špici! Už v té soutěži hrajeme letos 6-
tým rokem a už bychom mohli jít o ten stupínek výš. Letos to bude ale, velice těžké, a tak budeme 
potřebovat každý bodík, o který se vždy popereme až do samého konce soutěže, konstatoval trenér Majer! 
Letos mu bude opět pomáhat asistent p. Broněk Urbanec a novým masérem týmu se stal p. Robert Ševčík. 
Jaké výsledky bude náš tým předvádět, můžete sledovat na klubových stránkách: www.tjbrezova.wgz.cz. 
 
Cyrilky 2008 
  V hodovém zápase se odehrála dvě utkání. Nejprve hráli od 14:00 naši staří páni v tradičním 
zápase s Otrokovicemi. Oba týmy předváděly pěkný, kombinační fotbal. Naši byli přeci jen o něco 
úspěšnější a  vyhráli 4:2. 
 Ve druhém utkání nastoupili naši fotbalisté od 16:30 k  přátelskému utkání „po 25-ti letech“ s našimi 
sousedy ze Strání. Byl to velmi kvalitní a vyhecovaný zápas, s množstvím šancí na obou stranách. Hrál se 
velmi útočný fotbal a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Naši nakonec zvítězili v dramatické 
přestřelce 5:3 (2:1). Branky za nás dávali: Pomajbík D. 2, Uher J., Havlík J. a Čaňo P. 
 
Na XVI. setkání Březových jsme skončili t řetí 

Naši fotbalisté, kteří nás „reprezentovali“ na XVI. setkání Březových vybojovali třetí místo! Jestli 
se to dá považovat za úspěch? Určitě ano! Naši mohli hrát i finále, jenže jsme skončili ve skupině na 
druhém místě jen o skóre! Naši měli skóre 6:1 a první Sokolov 7:1!  
Sled zápasů: 

V úvodním zápase nám los určil Březovou u Sokolova. Hrálo se rychlé, kombinační utkání se 
spoustou šancí na obou stranách. Již v páté minutě kopali sokolovští penaltu, kterou proměnili. Ale to bylo 
z jejich strany vše. Potom převzali otěže naši, ale nedokázali vstřelit branku. Do druhé půle vstoupili naši 
s odhodláním vyrovnat a to se podařilo ihned po třech minutách hry. Trefil se Pomajbík. Zbytek utkání se 
odehrál s dobrými šancemi na obou stranách. 

V druhém utkání jsme věděli, že pokud chceme postoupit, musíme vyhrát. Do cesty se nám 
postavila Březová u Zlína, která hrála své úvodní utkání s Březovou u Berouna 0:0. Do vedení nás poslal 
Pomajbík, který dával na 1-0. Na 2-0 zvyšoval Janků D. Poločasový stav tak byl stanoven. Ve druhé půli 
se prosadil opět Pomajbík, a tak jsme nakonec vyhráli 3-0! Druhé utkání: Sokolov-Beroun 1:0 

 Ve třetím utkání jsme hráli s Březovou u Berouna a do zápasu jsme vstoupili s cílem vyhrát a 
vstřelit co nejvíce branek. Do vedení nás poslal opět Pomajbík. Ve druhém poločase přidal druhou branku 
Honza Trecha. Zápas jsme tedy vyhráli a čekali už jen na utkání Sokolov-Zlín. Kdyby Sokolov vyhrál 3:0, 
postupovali bychom my. Za stavu 4:0 by se kopaly penalty. Jenže ani jedno sokolovští nepřipustili a Zlín 
nakonec deklasovali 5:0 a postoupili do finále. Nám zbyl „jen“ zápas o třetí místo. 

Ve svém posledním vystoupení, kdy jsme hráli o třetí místo s Karlovými Vary, jsme nezačali 
vůbec dobře. Již v osmé minutě jsme prohrávali 0:2 a zdálo se, že je o vítězi jasno. Jenže naši bojovali! Do 
poločasu stačili vyrovnat, když se trefil J. Uher a Pomajbík. Ve druhém poločase se hrálo už „kdo s koho“. 
Nakonec nám třetí místo zajistil Pomajbík, který hlavou stanovil na konečný stav 3-2! 
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Ve finále se potkaly Svitavy vs. Sokolov. Svitavy vyhrály 3:1. Na konci turnaje se vyhlašoval i 

nejlepší střelec turnaje, kterým se stal se šesti brankami David Pomajbík z Březové u Uh. Brodu! 
 

Pavel Čaňo, ADMIN klubových stránek TJ Březová 
    
    

Sraz Březových 2008 
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Přehlídka krojů ve Slavkově 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

II. mezinárodní nohejbalový turnaj 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    Naši prvňáčci     Beach hřiště za školou 
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Společenské událostiSpolečenské událostiSpolečenské událostiSpolečenské události    
                                Foto. ročník 1958 
Cyrilometodějská pouť 

5. července se v obci konala Cyrilometodějská 
pouť, kterou navštívili poutníci ze Strání a okolních 
vesnic. Tento den začínal uvítáním ,,padesátníků“ na 
Obecním úřadě. Poté se za doprovodu DH Březovjané 
konal průvod do kostela, kde se sloužila mše svatá za 
jubilejní ročník 1958. Po mši se na parkovišti pod 
kostelem konal kulturní program, kde vystoupily děti 
z místní mateřské a základní školy a CM Strýci se 
zpěvačkami. Nechyběly samozřejmě ani stánky, 
kolotoče a různé atrakce pro děti. Odpoledne probíhalo 
ve sportovním duchu. Při fotbalovém zápase ,,starých 
pánů“ Březová – Otrokovice, vyhráli naši 4:2. V utkání 
Muži A, Březová – Strání, jsme nad Stráním vyhráli 
5:3. Večer pořádali fotbalisté na hřišti zábavu s místní dechovkou a diskotéku na Šatnách. V neděli 
pokračovalo hodování s OS Kopretinou, která pořádala grilování s cimbálovou muzikou Vinar.  
 
Březovské folkové léto 

     Letos se konal I. ročník letního festiválku, který probíhal ve dnech    
    18. a    19.7.2008. V pátek hrála místní dechovka, která sklízí  
    velmi pozitivní ohlasy. V sobotu se představilo hned několik kapel,  
    různého žánru. Největší úspěch měly Svatý pluk z Uherského   
    Hradiště a místní soubor Spjevulenky. Přestože byla na festiválku    
    poměrně nízká účast, hostujícím kapelám i návštěvníkům akce se u  
    nás líbilo a vládla skvělá nálada. 

 
Setkání Březových 

                                                               Jedna z největších událostí v obci se datovala na den 2.8.2008 a to  
        Foto: Svatý pluk                                 XVI. setkání obcí a měst se společným názvem Březová – Brezová. 
Při ranním nástupu zahrála dechovka Českou, Slovenskou  a nově i Březovskou hymnu, která byla 
překvapením dne. Navštívilo nás sedm obcí a měst s tímto jménem a během celého dne se soutěžilo v 
hasičské soutěži, volejbalovém a fotbalovém turnaji.  Na odpoledne byl připraven kulturní program, aby 
se návštěvníci seznámili s folklorním životem u nás a v okolí. Po slavnostním vyhlášení vítězů byl zahájen 
taneční večer se skupinou Kdesbyls a zábava pokračovala do ranních hodin. Dle ohlasů návštěvníků se 
setkání vydařilo a během celého dne vládla bezvadná nálada.  

Děkujeme spolupořadatelům za pomoc při přípravách a organizaci, všem sportovním reprezentantům 
obce, účinkujícím i sponzorům. Zvláštní poděkování si zaslouží Pavlína Majerová, která v pohodě, vtipně 
a s úsměvem konferovala celé setkání. 
Tak za rok v Brezové pod Bradlom … nashledanou! 
Tabulka vítězů: 
Fotbal:       Hasiči:        
1. místo: Březová nad Svitavou    Muži:   
2. místo: Březová u Sokolova    1. místo: Březová u Vítkova   
3. místo: Březová u Uherského Brodu   2. místo: Březová u Sokolova  
        3. místo: Brezová pod Bradlom  
Nejlepší střelec:              
David Pomajbík, obec Březová u Uh. Brodu    Ženy:     
Nejlepší brankář:       1. místo: Březová u Vítkova 
Josef Ehrenberger, Březová nad Svitavou   2. místo: Březová u Sokolova  
   
Volejbal: 
1. místo: Březová u Sokolova, junioři 
2. místo: Březová u Sokolova, senioři 
3. místo: Brezová pod Bradlom 
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Srazu Březových se zúčastnily tyto obce a města: 
 
Město Březová nad Svitavou 

Vznik obce spadá do slovanského období na rozhraní prvních desetiletí 12. století. První historická 
zmínka o tzv. Újezdu březovském je z roku 1295, kdy se král Václav II. zříká právě této oblasti ve 
prospěch olomouckého biskupství, pod které pak Březová patřila až do roku 1848. Avšak první písemná 
zmínka, kdy se Březová uvádí pod názvem Bresovia, pochází až z let 1318 – 1326. Název dostala od bříz, 
které rostly v hojném počtu v okolí. 
 V roce 1497 byla povýšena Vladislavem II. na město a stala se hospodářským i kulturním centrem 
celého jižního cípu Svitavska. V roce 1849 byl zahájen jednokolejný provoz na železnici, od roku 1869 
jako dráha dvoukolejná.  

Březová nad Svitavou leží těsně při historických hranicích mezi Čechami a Moravou. Tato oblast 
patří ke Svitavské pahorkatině. V současné době má město 1712 obyvatel. V obci je celá řada obchodů a 
řemeslnických provozoven. Je zde mateřská i základní škola, lidová škola umění, pošta, zdravotní 
středisko, lékárna, knihovna, hřiště TJ Sokol, nový sportovní areál, motokrosový areál AMK, koupaliště, 
restaurační i ubytovací možnosti. Společenské události 
v obci zajišťují hasiči, klub žen, Sokol a automotoklub. 
Více na: www.brezova.cz 
 
Obec Březová u Hořovic, okr. Beroun 

Březová u Hořovic je malá obec ležící na 
vyvýšenině ohraničené údolím potoka Bzovského, 
Pařezového a Stroupinského, 2 km na sever od hradů 
Točník a Žebrák. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1399.  Březová má 259 obyvatel, funguje zde 
Myslivecké sdružení Březová a dětský oddíl Šikulky. 
Každoročně pořádají občané „Suché máje“, ostatní 
akce připravuje OÚ.  V  letošním roce založili místní 
sportovci  Sportovní klub Březová 08.  Občané mají k dispozici prodejnu se smíšeným zbožím, dva 
hostince, knihovnu, sportovní a dětské hřiště. Návsi vévodí starobylá kaplička se zvonicí. Obec leží 
v CHKO Křivoklátsko, krása okolní přírody láká do obce řadu turistů i nových obyvatel. V katastru obce 
je 90 trvale obydlených rodinných domů, 20 chalup a 45 rekreačních chat.  
Více na: www.brezova-be.cz 
 
Obec Březová u Karlových Varů 

První zmínka o obci je z roku 1579, kdy na řece Teplé vystavěl mlynář jménem Pirker mlýn. Při 
povodni byla stavba zničena a mlynář postavil nový mlýn a hamr, kde v roce 1711 ukoval car Petr Veliký 
podkovu a železný prut. Osada nesla nejdříve název Hamer, později podle mlynáře Pirkla – 
Pirkengammer. 

Po 2. světové válce převážná část německého obyvatelstva byla vysídlena a postupně přicházeli 
noví obyvatelé z různých koutů Československa. Nový název Březová nemá historický podklad a je 
odvozen z mylného překladu do českého jazyka. V roce 1947 se stala obec součástí Karlových Varů a po 
roce 1989 se znovu osamostatnila, má vlastní samosprávu a obecní úřad. 

V současné době má obec 531 obyvatel, základní i mateřskou školu, zachovaný kostel, poštovní 
úřad, lékařské služby, místní autobusovou dopravu do Karlových Varů, vlastní kino, hasičský sbor a 
fotbalový klub TJ Jiskra. V obci se čile rozvíjí cestovní ruch. ve čtyřech hotelích je kapacita 300 lůžek. 
Ubytování je poskytováno i v soukromí. Restaurace nabízejí nejen stravování, ale i minigolf, půjčovnu 
kol, apod. Střelnice je otevřena pro veřejnost. Krásné je okolí obce s lázeňskými lesy, které skýtá  možnost 
četných výletů, houbaření a odpočinku. 
 - - - -  
 
Město Březová u Sokolova 

Březová byla osadou, kterou založilo slovanské obyvatelstvo. Němečtí kolonisté, kteří se sem asi 
ve 13. století přistěhovali, převzali slovanské jméno vesnice a přizpůsobili je svému jazyku. Tak se 
postupně vytvořilo z původního jména označujícího břízy nebo osadu mezi břízami, německé 
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pojmenování Prosau. Od roku 1854 se užíval vedle německého názvu i český název Přezová, který byl 
v roce 1923 změněn na Březovou. 

Od 17. století se tu výtečně dařilo chmelařství. Obec se však příliš nerozrůstala. Po válce zasáhly 
do katastru obce velmi výrazně doly a v červenci 1947 byla zahájena výstavba nového sídliště s kompletní 
občanskou vybaveností. V roce 1961 žilo v nové Březové již 2 594 obyvatel. Městem je Březová od roku 
1960  a v roce 1980 získala znak s březovým listem. 

FK Olympie Březová vznikl v roce 1967. Zájem o fotbal byl vysoký, proto se město rozhodlo 
vystavit nový stadion, který byl dokončen v 1970. V roce 1972 postoupilo družstvo mužů do I. B třídy 
krajské soutěže, kde setrvalo až do roku 1976. Během roku 1992 se oddíl kopané osamostatnil a vznikl 
samostatný subjekt s názvem FK Olympie Březová. 

Ve městě  se nacházejí různé stravovací podniky, ubytovací zařízení, pošta, různé prodejny, 
řemeslné a jiné živnosti. Kromě hasičů a fotbalisté zde fungují spolky AMK Březová, Pionýrská skupina 
Březová, motokros Březová, Svaz chovatelů, Český 
zahrádkářský svaz. 
www.mu-brezova.cz 
 
Obec Březová u Vítkova 

První písemná zmínka o obci Březová pochází 
z roku 1238 a proto je tento rok považován za rok 
založení obce. Obec založili mniši benediktinského 
kláštera. Březová byla probožstvím a zřejmě už v roce 
1412 značně významným městečkem se 2 soudci a 
právem trhu. 

Třicetiletá válka znamenala pro obec úplné 
zničení. V roce 1620 Březová jako městečko zaniká. Ve 
2. polovině 17. století byla Březová obnovena, avšak jen jako nepatrná obec. V roce 1691 byla obnovena 
fara a škola. 
Obec už nikdy nedosáhla takové významnosti, jakou měla v minulosti. Patří do oblasti Vítkovska, která je 
pro své drsné podnebí a špatné dopravní spojení chudší částí okresu, s vyšší mírou nezaměstnanosti.  

V roce 1886 byl v Březové založen hasičský sbor, který byl zařazen do okresního záchranného 
systému jako sbor III. stupně a proto je přivoláván k zásahům i mimo obec. 
TJ Vítěz Březová byla založena při JZD. Od svých začátků se zabývá fotbalem, volejbalem, stolním 
tenisem a cvičením občanů v tělocvičně školy. 
 V současnosti v obci žije 1303 obyvatel. 
www.brezova.zde.cz 
 
 Město Brezová pod Bradlom 

Brezová pod Bradlom leží v západní oblasti Slovenska, lemovaná výběžky Malých Karpat a 
Myjavské pahorkatiny v nadmořské výšce 280 m. Podle územního členění Trenčínského kraje a okresu 
Myjava. region má mírné podnebí a zemědělský charakter. Obyvatelé se zabývají převážně zemědělstvím. 
Rozvíjí se zde i řemesla – mlynářství, obuvnictví, obchod a zpracování kůže. 

První písemná zmínka pochází z roku 1262. V současné době má město 5 700 obyvatel. Ve městě 
jsou předškolní zařízení, základní škola, střední odborné učiliště, střední průmyslová škola dopravní, 
zdravotní středisko, kino, knihovna, služby hotelového typu a restaurační zařízení. V zimě je  možnost 
sportovního vyžití ve sportovním areálu, hale a koupališti. 

Městský fotbalový klub Bradla reprezentuje celkem pět družstev, a to přípravka, mladší žáci, starší, 
dorost a dospělí. Dorost hraje krajskou soutěž, družstvo mužů 5. ligu. Fotbal se hraje v Brezové více jak 
60 let. 
www.brezova.sk 
 
Obec Březová u Uherského Brodu 

Název obce je odvozen od množství březových hájů, které byly dříve pro tento kraj typické. První 
písemné zmínky o obci spadají do roku 1492. Cesta ke vzniku dnešní obce byla velmi složitá, protkaná 
úmyslnými i náhodnými požáry – často tragicky končícími, dále válkami i těžkými životními podmínkami 
v drsné příhraniční oblasti. 
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Přesto všechno vznikla obec, která má v současné době 1100 obyvatel, mateřskou i základní školu, 
dva koloniály, pohostinství, sportovní areál s tenisovými kurty a beach hřištěm, knihovnu i místní 
komunitní centrum. V katastru obce se nachází minerální prameny železité kyselky a v okolních kopcích 
Lopeníku stojí rozhledna, kde se každoročně koná setkání Čechů a Slováků. Dominantou obce je 
novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

V obci fungují také TJ Sokol Březová, který vznikl v roce 1943, Sbor dobrovolných hasičů, jejichž 
vznik se datuje od roku 1896 a soubor Spjevulenky, věnující se místnímu folkloru. O společenský život 
v obci se stará obec a Občanské sdružení Kopretina. 
www.obecbrezova.cz 
 
Obec Březová u Zlína 

Výměra katastrálního území obce činí 320 ha a 
nyní zde žije 481 obyvatel. První zmínka o Březové je 
známa již z roku 1407  a další v roce 1509.  Po vytvoření 
okresu Zlín byla obec jeho součástí. Od roku 1975 byla 
integrovanou obcí střediskové obce Slušovice.V roce 
1990 se stala Březová  opět samostatnou obcí.  

K obci také patří osada Nové Dvory, kde jsou 
vyvíjeny podnikatelské aktivity. O společenský život 
v obci se starají především Sbor dobrovolných hasičů a 
členové TJ Sokol. V blízkosti obce se nachází přehradní 
nádrž Slušovice a na jižní straně obce je umístěno 
dostihové závodiště, které se také proslavilo v době rozmachu Agrokombinátu Slušovice. Neustále je zde 
udržován chov závodních koní. 

V obci pracuje také Svaz zahrádkářů, myslivecké sdružení "Březina", Unie rodičů a v roce 2007 
byl založen Klub důchodců. 
Více na: www.brezovauzlina.cz 
(Informace o obcích byly čerpány z www stránek obcí a z brožurky XIV. Setkání měst, obcí a osad 
Březová – Brezová, 29.7.2006, vydal Obecní úřad Březová u Zlína) 
 
Přehlídka krojů ve Slavkově 
9.8.2008 se naše obec zúčastnila 1. ročníku přehlídky krojů ve Slavkově s názvem Folklorní den. V tento 
den se představili krojovaní ze 13 lokalit Slovácka. 
Naši obec reprezentovali: Tomáš a Tereza Janků, Lenka Šemorová, Lenka a Adéla Janíkovy, Michal 
Kubiš, Kristýna a Natálie Provodovské, Lukáš, Kristýna a Dominika Juráskovi.  
 
II. mezinárodní nohejbalový turnaj 
V sobotu 23.8.2008 se na hřišti v Březové konal II. mezinárodní nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se jej 7 
týmů, 3 ze Slovenska a 4 z České republiky. Hráči byli ve skvělé kondici a při zápase padaly skvělé smeče 
i výměny. Po celodenním boji zvítězily tyto týmy: 
 
1. místo: Tým Nové Mesto nad Váhom 
2. místo: Nové Mesto nad Váhom – Topvar 
3. místo: Uherské Hradiště – Štěpnice 
 
Slavnostní zahájení školního roku 
1. září se slavnostního zahájení školního roku 2008/2009 zúčastnili mimo jiné i zástupci obce. Pan ředitel 
vyzval ke slovu pana starostu, pana faráře Urbana, pana Michalce, jako zástupce školské rady a pana 
Provodovského, který jako předseda OS Kopretina spolupracuje především na aktivitách pro děti. Poté 
byly dětem předány upomínkové předměty. Do první třídy letos nastoupili tito žáčci: 
Eliška Ševčíková, Tomáš Švehla, Dominik Václav, Natálie Provodovská, Klára Horalíková, Lukáš Uher a 
Aneta Vanďurková.  
Do mateřinky přibyly také nové dětičky: David Horňák, Leona Čaňová, Antonín Zderčík, Michal Kubiš, 
Jiří Šobáň, Michaela Jurásková, Jakub Panák a Jan Křeháček. Celkový počet dětí v MŠ je 26 žáků.  
Učitelům i dětem přejeme úspěšný školní rok. 
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Září 2008. Vydala obec Březová. Redakce: Josef Trecha, Věra Mat ějíčková, foto: Robert 
Provodovský, Jiří Moravčík. 
Více informací o obci a fotogalerii z akcí naleznete na www.obecbrezova.cz 


