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dostává se Vám do rukou první zpravodaj roku 2016, proto musíme zase trochu bilancovat. 
To, co jsme vybudovali vloni, o tom jsme Vás informovali v průběhu celého uplynulého roku a účetní 
závěrka nám poskytla reálná čísla, se kterými bychom Vás chtěli seznámit.

Stav financí na obecních účtech k 31. 12. 2015 byl 10.132.479,- KČ.
Na dotacích jsme celkem získali částku 2.931.664,- KČ.

Z toho:

PŘEHLED FINANCÍ ZA ROK 2015

Název Poskytovatel účelový znak částka

dotace na veřejně prospěšné  

práce

Operační program lidské zdroje a 

zaměstnanost

13234 896 590 Kč

Evropský sociální fond 13013 288 398 Kč

Operační program lidské zdroje a 

zaměstnanost

13101 144 000 Kč

dovybavení sběrného dvora Operační program životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí 54515839 1 409 045 Kč

Státní fond životního prostředí ČR 54190877 82 885 Kč

dotace lesy Rozpočet Zlínského kraje 70 76 020 Kč

Ministerstvo zemědělství 29015 7 726 Kč

Propagační materiály obce Rozpočet Zlínského kraje 120 20 000 Kč

Oprava hasičského auta Rozpočet zlínského kraje 14004 7 000 Kč
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Informace z obce 

Poplatky za odpad, psy a 
platby za vodné, stočné, 
palivové dříví

Poplatníci za odpad

 a) fyzická osoba
  1. která má v obci trvalý pobyt
  2. cizinci s povoleným nebo trvalým 
pobytem nad 90 dnů (povolený trvalý 
pobyt, dlouhodobé vízum, povolený 
d l ouhodobý  poby t ,  povo l ený 
přechodný pobyt)
 3. cizinci pobývající na území ČR 
přechodně po dobu delší než 3 měsíce
 4. cizinci, jimž byl udělen azyl nebo 
dočasná ochrana

b) fyzická osoba, která má ve 
v las tn i c tv í  s tavbu určenou k 
individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 9. ledna v naší obci probíhala 
Tříkrálová sbírka. 

Vybírat peníze chodilo osm skupinek a 
devátá pokladnička byla k dispozici v 
místním kostele.

Jiří Půček: 
Ondřej Horňák, Patrik Vaculík, 
David Horňák

Petr Moravčík: 
Kristýna Čaňová, Tereza Kročilová, 
Michaela Moravčíková

Simona Jurásková: 
Tomáš Moravčík, Dominik Půček, 
David Vaculík

Kristýna Jurásková: 
Denis Hanesovský, Jan Křeháček, 
Josef Čaňo, Dominik Ondřejka

Kristýna Provodovská: 
Klára Horalíková, Nikola Horalíková, 
Natálie Provodovská

Martina Ševčíková: 
Petr Křeháček, Jan Horňák, 
Aneta Ondřejková

Jana Jurásková: 
Aneta Juračková, Leona Čaňová , 
Kristýna Vaculová, Vendula Vaculová

Jana Ševčíková: 
Věra Půčková, Alžběta Bruštíková, 
Adéla Rapantová, Klára Fuchsová

V této sbírce se vybralo celkem 20 
996 Kč. 

Více informací o sbírce naleznete na 
s t r á n k á c h  c h a r i t y : 
http://uhbrod.caritas.cz/

A co chystáme letos? 
Pokud získáme dotace, o které jsme 
požádali, budeme stavět nový 
vodojem a nový jímací zářez, a to z 
důvodu navýšení kapacity pitné vody. 
Dále rozšíření základní školy a 
výstavby lesní cesty ze „Zlatného“ na 
„Hrabníky“.

Mezitím samozřejmě budou probíhat i 
běžné úpravy v rámci běžné údržby 
obecního majetku, stavební práce v 
budově obecního úřadu a přístavba 
výtahu do ordinace lékaře.

Samozřejmě se budeme snažit 
operativně řešit i ostatní problémy a

situace, které se vyskytnou v průběhu 
celého roku.

S přáním hodně zdraví a štěstí všem 
ženám k MDŽ, všem Josefům k jejich 
svátku a taky šťastné a veselé 
Velikonoce.

Josef Trecha, starosta obce

pokračování ze str.1

Poplatek za odpad
za každou fyzickou osobu činí 450,- 
Kč/rok/osoba
- splatnost je do 30. 4. a do 31.10.

Poplatek ze psa
 činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího 
psa 100,- Kč

Vodné
činí 11,- Kč/m3 + DPH

Stočné
za každou fyzickou osobu poplatek 
činí 117 Kč/rok/osoba + DPH
-  splatnost je do 30. 4. a do 31.10.
- občané jsou povinni přinést na 
obecní úřad stav vodoměru a tyto 
poplatky uhradit do daných 
termínů.

Palivové dříví pro občany Březové
Pro občany důchodového věku cena 
činí 650,-Kč + DPH/prm
Pro ostatní občany cena činí 750,-Kč 
+ DPH/prm
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Farní úřad

V postní době od Popeleční středy do 
Bílé soboty se připravujeme na 
n e j v ě t š í  k ř e s ť a n s k é  s v á t k y 
Velikonoce. 

A po Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a 
Bílé sobotě se do ticha kostela opět 
ozve jásaj íc í  G lor ia-S láva na 
výsostech Bohu. 
A varhany hrají, kostelem znějí 
zvonky a zvony na věži, které po tři 
dny nezvonily, se opět rozhlaholí a s 
radostným zpěvem věřících zpívají 
velikonoční Aleluja.

A co je podstatou Vel ikonoc? 
Velikonoční svátky nám připomínají 
historickou postavu Ježíše Krista, 
Božího Syna, který z lásky k člověku 
zemřel na kříži a třetího dne vstal z 
mrtvých. Zvony nás radostně a jásavě 
volají, abychom neváhali a rychle 
spěchali k prázdnému hrobu. 

Protože zde nás čeká setkání s 
tajemstvím nového života. A nikdy 
neříkejme, že už to známe, že už 
víme, jak to je, protože jsme slavili 
Velikonoce před rokem, před dvěma, 
před dvaceti, třiceti lety.

Nic neznáme a nic nemáme jasné, 
protože každý rok pro nás zůstává 
nový život zase jen tajemstvím, které 
se před námi vždy nově otevírá. 
Život je Dar neviditelného Boha, jak v 
to věří křesťané a právě proto člověka 
stále tak fascinuje, že se snaží mu 
přijít na kloub. V jedněch novinách byl 
titulek: Najdeme známky života na 
Marsu pod jeho povrchem? – 
Domnívám se, že asi ne. Proč by tam 
měly být? Někteří lidé se stále snaží 
dokázat, že život je jen důsledek stále 
organizovanější hmoty, že to je věc 
vývoje, ale v tom se mýlí. 

Co je život? Kdo jej může dát? Už staří 
filosofové dávno ve starověku věděli, 
že vyšší nikdy z nižšího nemůže 
vzniknout. V knize od Viktora 
O s i a t y n s k é h o  Ro z h o v o r y  s e 
sovětskými a americkými vědci čteme 
kapitolu: Nutnost a náhoda nebo jak 
vznikl život. 

Je to rozhovor s ruským akademikem 
prof. Dubininem. Řekl: “Zdá se mi, že 
pro vznik života nestačí jen stavební 
materiál. Musel tu být ještě nějaký – 
nám dosud neznámý – „zážeh“. 
A myslím, že ten zážeh zafungoval v 
dějinách přírody jen jednou a jen na 
jednom místě.“ To je na naší planetě.

Kardinál Joachim Meisner dokonale 
vyjádřil tajemství velikonočního rána. 
Říká: „Bůh Stvořitel a Otec našeho 
Pána Ježíše Krista sahá o velikonoční 
noci do hrobu, aby se dotkl mrtvého 
těla – a to je ihned oživeno a naplněno 
Božským životem. Kristus žije.“

Radostné Velikonoce plné pohody a 
Božího požehnání Vám přeje 

P. František Pěnčík

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 
v kostele v Březové:

Velký pátek: 
18:00 hodin

Bílá sobota: 
20:00 hodin

Velikonoční neděle: 
7:30 a 9:30 hodin

Velikonoční pondělí: 
7:30 a 9:30 hodin.     

My dnes vidíme, jak se lidé snaží přijít 
na tajemství života. 
Berou do rukou živé buňky, spermie, 
vajíčka, embrya a manipulují s nimi. 

Přeskládávaj í  Bohu stavebnic i 
životních systémů. 
Ale pamatujme si. Člověk samotný 
nikdy život netvoří. Protože život je 
dáván Božím Duchem. 

A nyní se konečně zadívejme, co se 
s ta lo  s  Jež íšovým tě lem ono 
velikonoční ráno. 
Tento den je dnem „nového stvoření.“ 
Jeden člověk na světě, v dějinách 
namaloval tajemství vzniku života. 
Je to Michalangelo. Možná někteří z 
nás viděli film Ve službách papeže. 
Nebo dokonce byli osobně v Římě v 
Sixtinské kapli. 

P r o  ka ždého  náv š t ěvn í ka  j e 
nezapomenutelný obraz stvoření 
Adama. Bůh Stvořitel se dotýká svým 
ukazováčkem konečku Adamova 
prstu a v tom okamžiku se Adam 
probouzí k životu.
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Základní škola

Divadlo „Sluníčko“ v MŠ

Koncem února naši MŠ překvapili 
svou návštěvou manželé Janečkovi s 
maňáskovým divadlem „Sluníčko“. 
Po těš i l i  nás  ne job l íbeně jš ím i 
p o h á d k a m i  „ B u d k a  v  p o l i “ , 
„Budulínek“ a „Máša a medvěd“. 

Napínavé příběhy jsme sledovali se 
zatajeným dechem a s radostí se 
zapojovali do zpěvu písní, kterými 
byly pohádky doprovázeny. Za krásný 
záž i t ek  j sme herce  odměn i l i 
bouřlivým potleskem. Těšíme se na 
další návštěvu.

MŠ třída Sluníček a Motýlků

Připojte se k Hodině Země 2016 
a ukažte, že to s životním 
prostředím a změnou klimatu 
myslíte vážně!

Takto naši deváťáci apelují i na své 
spoluobčany, aby se dle svých 
možností připojili do celosvětové 
akce.

Paměťová o lympiáda ve 
Vsetíně

Žáci z druhého stupně s nejlepšími 
výsledky školního kola olympiády, se 
zúčastnili 27. ledna druhého kola 
Paměťové olympiády v Kostka škole 
ve Vsetíně. V loňském roce byli velmi 
úspěšní, Vojta Čaňo získal první místo 
a v soutěži skupin nám patřila desátá 
příčka. Štěstí nás doprovázelo i 
tentokrát, Vojta Čaňo dosáhl na druhé 
místo, Daniel Grebík byl devátý a v 
soutěži skupin Vojta Čaňo, Ondra 
Čaňo a Dan Jurásek získali první 
místo! Na desátém místě se umístila 
skupina ve složení Bětka Urbancová, 
Anna Lamplotová a David Křeháček.
Soutěže se zúčastnilo sto čtyřicet 
zájemců z celé republiky. Soutěž měla 
cha rak te r  č t y řbo j e .  Každý  z 
přihlášených účastníků absolvoval 
čtyři disciplíny - text zpaměti, tváře a 
jména, náhodná čísla, kimovka v 
místnosti.

Mgr. Marie Ševčíková

Broukoviště Březoviště

Extra třída, 8. třída žáků ze "Školy na 
konci světa", realizuje projekt pro 
ochranu přírodního bohatství naší 
chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. 
Broukoviště je skupina kmenů, špalků 
či velkých větví částečně zakopaných, 
nebo jen tak položených na zemi, 
které slouží jako útočiště pro 
živočichy. Naše naučná stezka bude 
vybavena informační tabulí s QR 
kódem, jenž bude odkazovat na 
online atlas živočichů.

Pokud se chce dozvědět více, 
podívejte se na nově vznikající web 
http://broukoviste.zsbrezova.eu.

Mgr. Marie Ševčíková
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Základní škola

Filmový festival amatérských 
filmů a fotografií ve Zlíně

Klub českých turistů letos pořádal 3. 
ročník festivalu amatérských filmů a 
fotografií. Organizátoři oslovují 
jednotlivé odbory KČT i filmové 
tvůrce. Naše škola se zapojila do 
festivalu s filmem Na kole k Jakubovi 
aneb cyklistický výlet druháku ke 
spolužákovi na Slovensko. Celkem 
bylo v pátek dopoledne promítnuto 
šest filmů a následovala beseda s 
cestovate lem Ing.  R ichardem 
Jaroňkem. A jaké to bylo, popsali 
čtvrťáci ve svých slohových pracích.

Mgr. J. Miškar

V pátek 19. února jsme byli na 
školním výletě ve Zlíně. U školy jsme 
čekali na autobus, který nás odvezl do 
Zlína. 
Napřed jsme šli do obchodu, kde jsem 
si koupila tašku a přívěšek. Potom 
jsme si šl i  prohlédnout Baťův 
mrakodrap, odkud bylo krásně vidět 
na další Baťovy budovy. 

V mrakodrapu mají výtah, který se 
jmenuje páternoster. Po prohlídce 
mrakodrapu jsme šli do kina, kde 
spolu s námi byly i děti z Bánova. 
Na začátku přišel jeden pán, který dal 
našemu panu učiteli i panu učiteli z 
Bánova cenu za cyklistické filmy. Jako 
první pustili film našich třetáků a pak 
film dětí z Bánova. Po zhlédnutí filmu 
jsme poobědvali. Potom jsme si 
udělali skupinovou fotku před kinem a 
šli na zastávku. Tam pro nás přijel 
autobus, který nás odvezl zpět na 
Březovou. Tento výlet se mi moc líbil. 

Nikola Křeháčková

Představte si, my jsme byli ve Zlíně na 
mrakodrapu. Z mrakodrapu bylo snad 
vše vidět. Byla to neuvěřitelná výška. 
Pak jsme šli do kina. Pan Jaroněk nám 
promítal a povídal o tom, jak byl v 
Africe. 
Povídal o nějakém pánovi, který si 
říkal náčelník. Měl velkou sekeru, 
kterou prodával, ale panu Jaroňkovi ji 
nechtěl prodat. A pan Jaroněk řekl, že 
se zná s prezidentem. Tak mu ji 
náčelník dal zadarmo.
Nejvíc se mi líbilo video, jak se mezi 
sebou praly dvě tlupy opic. Moc se mi 
to líbilo.

Michal Křeháček

Školní ples

I když se jednalo o již v pořadí VI. 
Školní ples, bez nadsázky by se mohl 
označit za premiérový, neboť se 
poprvé uskutečnil v Hale kultury a 
sportu. Její prostory umožnily žákům 
d o k á z a t  s v ů j  t a n e č n í  u m  v 
c h o r e o g r a f i i  p o h á d k o v é h o 
předtančení žáků prvního stupně,

polonézy, valčíku, „hříšného tance“ i 
posledního tance žáků druhého 
stupně. Celkem 260 cen v tombole 
našlo své majitele a bavící se lidé plnili 
taneční parket až do brzkého rána. 

Právem tedy můžeme letošní ročník 
školního plesu označit za velmi 
vydařený.  

Mgr. Ivana Tálská
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TJ Sokol Březová

Fotbalová soutěž startuje až 
v neděli 10. dubna, o týden 
dřív se hraje pohár

Zimní fotbalová přestávka se již chýlí 
ke svému konci a fotbalový fanoušek 
již netrpělivě vyhlíží start jarních 
odvet. 
Fotbalové soutěže zvedají svoji 
oponu. Vyšší soutěže začaly již na 
začátku března, ovšem ta, ve které 
hraje A-tým TJB - Okresní soutěž 
skupina B - až 10. dubna! 

V prvním jarním zápase bude A-tým 
zajíždět na horkou půdu Boršic u 
Blatnice (neděle 10. dubna v 15:30). 
Na domácím hřišti se A-tým představí 
až 17. dubna, kde bude hostit 
Ostrožkou Lhotu.

V jarních odvetách se opět rozjede 
maratón zápasů a hlavně útok na 
postup do vyšší soutěže! 
Po loňském nezdaru, má tým určený 
jednotný cíl: Postup a finále poháru 
OFS. Po podzimní části přezimoval A-
tým na prvním místě o bod před svým 
největším rivalem z Horního Němčí. 

Dalším aspirantem na postup je také 
Ostrožská Lhota, která ztrácí na první 
místo pouhé tři body.

A-tým TJB hraje kromě Okresní 
soutěže také pohár OFS. V sobotu 2. 
dubna se bude hrát od 15:30 
čtvrtfinále poháru na hřišti ve 
Vlčnově. 

Pohyb hráčů v týmu -
- příchody, odchody

TJ Sokol Březová nezaznamenal 
žádný pohyb hráčů. Do jarních odvet 
nastoupí s hráči, které měl k dispozici 
v podzimní části.

Datum Den Čas Utkání

10.4. Ne 15:30 Boršice u Blat. vs. TJB

17.4. Ne 16:00 TJB vs. Ostr. Lhota

24.4. Ne 14:00 Žítková vs. TJB

1.5. Ne 16:30 TJB vs. Pitín

6.5. Pá 17:00 Vlčnov B/TJB vs. Uh. Ostroh/Drslavice A

8.5. Ne 16:30 Horní Němčí vs. TJB

15.5. Ne 16:30 TJB vs. Záhorovice

22.5. Ne 14:30 Přečkovice vs. TJB

27.5. Pá 18:00 Finále poháru OFS

29.5. Ne 16:30 TJB vs. Komňa

4.6. So 16:30 Orel UB vs. TJB

11.6. So 16:30 Strání B vs. TJB

19.6. Ne 16:30 TJB vs. St. Hrozenkov

Rozpis žáků a přípravky jsou na webu TJ Březová.

Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ A-TÝMU TJ BŘEZOVÁ 
JARNÍ ČÁST SEZONY 2015/16

Zimní příprava

Zimní příprava probíhá pod taktovkou 
trenéra Kal iny,  který předem 
naordinoval všem hráčům jednotnou 
přípravu. Příprava začala 26. ledna 
volným výběhem (10 km). 
Mimo volného výběhu, volil trenér 
rychlejší tempo, kopcovité terény či 
posilovnu.

A-tým  hraje zimní turnaj Gambrinus 
Cup v Uherském Brodě, kde je ve 
skupině B. Zatím odehrál jediné 
utkání s Biskupicemi, které vyhrál 
6:2. Utkání se zálohou Dolního Němčí 
bylo odloženo, pro marodku hráčů 
našeho soupeře. Zbylé utkání se 
odehrály po uzávěrce zpravodaje. 
Výsledky s tabulkou naleznete na 
webových stránkách klubu.
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Babulky

Už se pomalu blíží jaro, ale stále ještě 
v nás doznívá radost z uplynulého 
roku, který dá se říct, že byl 
přelomový, protože se dostavěla a 
s l avnos tně  by l a  uvedena  do 
sportovního a kulturního života nová 
víceúčelová hala. 

Této akce se zúčastnily i Babulky a v 
letošním roce jsme si společně s 
ostatními občany užily i školního plesu 
s působivým předtančením starších 
žáků i roztomilými tanci mladších 
ročníků. Dobře jsme se bavily i na 
fašankové zábavě s pochováváním 
basy.

Ale vrátím se ještě k zážitkům 
loňského roku. V září jsme pozvaly 
seniory z Bošáce na setkání na 
domečku. Počasí nám dovoli lo 
posedět venku pod pergolou.  

K pohoštění jsme připravily vývar s 
domácími nudlemi, vepřový řízek s 
bramborovým salátem a doma 
upečené buchétky.

V družné zábavě jsme strávili pěkné 
odpoledne, náš zpěv doprovázeli dva 
muzikanti zpoza hranice a navečer 
jsme se rozloučili. Navařené jsme 
dojídali na domečku několik dnů. 

Vánoce jsme přivítaly společně s 
Dúbravou u domečku vánočním 
koledováním a poté i posezením u 
roztopených kamen. Tradičně jsme 
přivítaly i nový rok u vatry přípitkem a 
u p ř í m n ý m i  s t i s k y  r u k o u  s e 
spoluobčany.

V jednu lednovou neděli jsme si 
udělali malý výlet na Velehrad na mši 
u  p ř í l ež i tos t i  o tevřen í  b rány 
milosrdenství. Na zpáteční cestě jsme 
poobědvali na Pepčíně. 
Byl to příjemný den. Malá skupina se 
nemohla rozloučit a pobesedovala v 
nejmenovaném domě na Dolním 
Výhoně.

pokračování na str.8
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Babulky

Letos poprvé jsme pekly na domečku 
v d o l e č k y ,  k t e r é  s e  k r o m ě 
zabijačkových specialit nabízely na 
fašankové veselici v dědině. V tento 
den přijali pozvání senioři z Bošáce a 
oboha t i l i  náš  p rog ram svým 
vys toupen ím ve  fašankových 
maskách. Rozloučili se brzy, chystali 
se na pochovávání basy v bošáckém 
kulturním domě. 

Některé otužilé a akční Babulky jezdí 
v zimním období do krytého bazénu 
Městské plovárny v Luhačovicích. Je 
tam velmi příjemné a čisté prostředí.
Velmi rády vzpomínají Babulky na 
Slavnosti vína, kde zaznamenaly 
úspěch s písní vlastní výroby. 
Vystoupení je zaznamenáno i na 
videu. 

V květnu plánujeme zájezd na jižní 
Moravu a v červnu se bude konat 
zájezd do Dunajské Stredy na 
koupání v termálních bazénech. Bližší 
informace o tomto zájezdu budou pro 
občany vyhlášeny místním rozhlasem 
a vylepeny na žlutých plakátech.

                    

Poznámka pro češtináře: když se v 
přísudku na konci vyskytuje  -i-, byli 
tam i muži. Jinak je to o Babulkách. 
Také mi to v textu vadí, ale jinak to 
neumím vyřešit. Tak sorry a dík za 
pochopení.

J.W.Goethe: Krásní mladí lidé jsou 
hříčkou přírody, ale krásní staří lidé 
jsou umělecká díla.

AB

pokračování ze str.7
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Kopretina Březová, z.s.

Již od roku 2001 je naše Občanské 
sdružení Kopretina Březová aktivní v 
kulturním a folklorním dění. 

Do konce roku 2015 muselo dle 
nařízení vlády dojít ke změně názvu. 
Tedy od ledna 2016 jsme pod názvem 
Kopretina Březová, z. s. (zapsaný 
spolek). Název ale nemění nic na 
našich aktivitách, které jsou již pro 
tento rok částečně naplánovány, více 
na www.oskopretina.cz

Kromě pozvání do Uherského Brodu, 
Nivnice, Nezdenic, Luhačovic,… 
bychom letos na Březové rádi 
uspořádali: 

20.3. malování kraslic, 

25.6. hledání svatojánského pokladu,

1. – 6.7. výstavu o denním chlebu 
našich předků spojenou s výstavkou 
ke 120. výročí od založení hasičského 
sboru na Březové, 

3.7. budou hrát a zpívat na dvoraně 
naše soubory Danajky, Šibalice, 
Slivečky i CM Šimbolica, snad i milí 
hosté.

27.8. večerní promítání v přírodě (se 
stanováním),…

Krátce se ohlédnu za loňským 
prosincem, kdy náš Mikuláš 5.12. 
obešel menší i větší hříšníky s 
nadílkou i domluvou, aby se každý 
polepšil. 
Toho dne jsme také navštívi l i 
Ochutnávku kopanických jídel ve 
Vápenicích a na bohatou tabuli 
p ř i s p ě l i  n a š i m i  t r a d i č n í m i 
březovskými jídly (báleše a polévka 
zelnica s kabáčkom). 

6.12. jsme „rok Kopretiny“ uzavřeli s 
našimi čerty v Nivnici na Besedě. Čerti 
byli opravdu hrozivý, některé děti 
hned na začátku utekli, jiným i slza 
ukápla. Naše čertovská muzika 
zahrála pár pohádkových písní, které 
děti hádaly a za správné odpovědi 
byly obdarovány.

Rok 2016 pro nás začal velmi klidně a 
pohodově návštěvou divadelního 
představení Pokrevní bratři - s 
„hostem“ Ivetou Blanarovičovou dne 
4.2.  ve S lováckém divadle v 
Uherském Hradišti. Představení bylo 
velmi emotivní, radostné i vážné 
okamžiky se stř ídaly jako na 
houpačce.

Všem přeji radostný příchod jara a 
klidné Velikonoce.

       
Robert Provodovský, předseda spolku

Kromě zajímavých, jednoduchých, 
a le výborných j íde l  zde hrá l i 
harmonikáři a bylo možno vidět např. 
výrobu holubiček ze štípaného dříví, 
košíky z proutí i předení vlny.
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Vzpomínka

Smutno je domovu. Zůstala jen smutná 
cestička na hřbitov.

27. dubna 2016 vzpomeneme 25 let od 
úmrtí našeho tatínka Františka Urbance, 

Březová č. p. 28 
a 17. srpna 2016 vzpomeneme 7 let od 
úmrtí jeho manželky a naší maminky, 

babičky a prababičky paní Anny Urbancové.

Za veškerou lásku, 
pomoc a péči děkujeme.

Stále vzpomínáme a nezapomeneme.

Dcera Věra, 
dcera Anna s rodinnou 

a syn František.

Evidence obyvatel k 1.1.2016
Narození: 10 dětí, 
z toho 6 chlapců a 4 děvčata

Zemřelí: 12 obyvatel, 
z toho 9 mužů a 3 ženy 

Přihlášení: 22 obyvatel

Odhlášení: 9 obyvatel

Matriční agenda za rok 2015:
Uzavřená manželství: 7, z toho 3 
církevní sňatky a 4 občanské sňatky

Úmrtí v obci: 7 obyvatel

Vítání občánků
V sobotu 12. prosince 2015 byly do 
naší obce slavnostně přivítány tyto 
děti:
Šimon Vaňura, Nela Bartko, 
Ondřej Vanďurka, 
Natálie Martišková, Mikuláš Púček, 
Adéla Ťažárová, Matyáš Fejta, 
Vít Vacula, Marie Čaňová, 
Šimon Fried.

Matrika
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