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Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás v rámci prvního
č í s l a z p ra v o d a j e v t o m t o r o c e
seznámil s novinkami, které chceme
realizovat.
Započal rok, který bude v podobě
plánování a přípravy výstavby
čističky odpadních vod a s tím
souvisejících přivaděčů v naší obci.
Vy b u d o v á n í Č O V j e p r o o b e c
důležitým a zásadním plánem pro
toto volební období.

území v podobě výsadby nových
ovocných sadů.
Mimo výše uvedené činnosti budou
v obci probíhat samozřejmě také
činnosti a realizace související
s každodenní údržbou a chodem naší
obce.

Z důvodu zvýšeného zájmu o
pronájem prostor v objektu tzv.
Zevety je také plánováno několik
oprav, které umožní pronájem v této
budově.

Nesmím ale opomenout ani kulturní
stránku dění v obci.
Naše obec již obdržela tři pozvání
k účasti na Evropském setkání, a to
v Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku.
Pozvání bylo také zasláno od obce
Březová – Úmonín u Kutné Hory, kde
bude 27.7.2019 probíhat letošní sraz
Březových.

V tomto roce bude v rámci místního
hřbitova vybudováno také
kolumbárium, proběhne výstavba
chodníku v „Lejšově“ či revitalizace

Nedávno ještě proběhly fašanky a
pochovávání basy a v pátek
08.03.2019 jsme ženám z Březové a
Lopeníka přáli k MDŽ.

Březová u Uherského Brodu

Závěrem chci velmi poděkovat všem
místním spolkům, občanům a
občánkům, kteří se zapojili v jakékoliv
podobě do plánování, přípravy či
samotné realizace těchto akcí.
Josef Trecha
starosta obce

zpravodajbrezova.cz
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Matrika
Evidence obyvatel ke dni
31.12.2018
narození: 7
odhlášení: 21
přihlášení: 14
úmrtí: 11
Uzavřené sňatky
Březová: 3
Lopeník: 3
Úmrtí
Březová: 4
Lopeník: 1
Narození: 0

2019, č.1, březen

2

ZPRAVODAJ

3

2019, č.1, březen

Farní úřad

SLOVO KNĚZE

Obnova lidových misií

Bratři a sestry, milí farníci!

Drazí bratři a sestry, i když mám ještě
před očima závěr našich lidových misií
ve vaší farnosti - je tomu už rok od
jejich ukončení.

Po prožití krásné vánoční doby,
Tříkrálové sbírky a Farního plesu jsme
vstoupili do doby postní, která nás má
připravit na velikonoce.
Využijme 3 prostředky církve, které
nám nabízí a to: modlitbu, půst i
almužnu.
Čeká nás také po roce Obnova
lidových misií od 4.-7. dubna.
Přijedou mezi nás opět naši misionáři
vincentini. Můžete se těšit na
modlitbu s misionáři, na mše sv.,
přednášky, návštěvu v hodinách
náboženství pro děti, na udělování
s v á t o s t i Po m a z á n í n e m o c n ý c h
(nahlaste nám staré a nemocné lidi,
kteří už nemohou do kostela); film
Chatrč, setkání s ministranty i s
občany z Lopeníka, na adoraci a
ukončení s modlitbou u Misijního
kříže.
Využijte i svátost smíření, popř.
rozhovor s misionáři!
To vše dobře poslouží k intenzivní
vnitřní přípravě na svátky Kristova
Zmrtvýchvstání - velikonoce.
P. Pavel, farář

Rok je pro někoho dlouhá doba, pro
někoho neznamená skoro nic.
V porovnání s 80 let života je období
365 dní skoro zanedbatelná částka.
Jenomže život se neskládá jenom
z roku, ale i ze dnů, ba dokonce
z minut, kdy každá jedna minuta
může ovlivnit celý můj život.
Ježíš říká: "Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž každý den a
následuj mě". Musím se přiznat, že
mě fascinuje tato věta, která zaznívá
jenom u evangelisty Lukáše.
Věta, která nemluví o tom, že
rozhodni se pro život, i pro to co je
v něm těžké, jenom jednou za rok,
nebo dokonce jednou za život mluví
jasně – každý den se rozhoduj, a
každý den ber radosti, ale i těžkosti
toho dne.

Já vás všechny chci opět pozvat,
abychom strávili společně obnovu
lidových misií, která bude probíhat od
4. 4. – 7. 4. 2019.
Nemá to být jenom čas nostalgického
ohlédnutí se za misiemi, ale má to být
moment opětovného rozhodnutí se
pro život s Bohem. Má to být čas napití
se z duchovní skály – z Krista, který
nás doprovází a chce doprovázet
naším životem.
Ka ž d ý z n á s m u s í m e ve s v ý c h
životech zkonstatovat, že nikdo z nás
nejsme Bohem, že nikdo z nás si
nevystačí sám a tak jak potřebujeme
společenství s lidmi, o to víc
potřebujeme společenství s Bohem,
abychom měli sílu žít svůj život naplno
v souladu s Boží vůlí i s naším
svědomím.
Těším se na Vás a prosím Vás udělejte
si na to čas! Práce je dost a bude jí
vždycky dost, ale když budeme
naplnění Božím pokojem a jeho
milostí uvidíte, uděláme toho ještě
víc. Těšíme se na Vás.
Vaši misionáři - P. Ján Jakubovič, CM
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Farní úřad
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Zelený Čtvrtek:
18,00 hod. + bdění v Getsemanské
zahradě

Velikonoce znamenají:
že láska a život jsou silnější než smrt;
že hrob není konečnou stanicí života;
že pouta, která brání našemu životu,
se rozvazují; že skrze vzkříšení
můžeme objevit nový život; že ve víře
v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami v sobě a
že můžeme k životu probouzet i
druhé. Mons. Pavel Posád.

Velký Pátek:
7,30 hod. Modlitba se čtením, ranní
chvály
17,00 hod. Křížová cesta
18,00 hod. Velkopáteční obřady

Bílá Sobota:
7,30 hod. Modlitba se čtením, ranní
chvály
10,30-20,00 hod. Bdění u Božího
hrobu
20,00 hod. Vigilie Vzkříšení

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z
mrtvých, pak také víme, že Bůh ty,
kdo zemřeli sami sobě ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním k životu.
1 Sol. 4,14.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
9,30 hod. (Žehnání pokrmů)

Naděje do budoucnosti:
Na jaře se příroda probouzí k životu.
Ještě na zemi leží sníh, ale nic nebrání
sněženkám, aby své květy nastavily
slunečním paprskům.

Velikonoční Pondělí:
7,30 hod.

Holé větve ovocných stromů vypadají
jako bez života, ale i ty se za pár dní
zazelenají a rozkvetou.
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Čtyři roční období připomínají lidský
život.
Jaro je symbolem mládí a nového
života.
Léto je nádherné, nejen v přírodě, ale
i v lidském životě, kdy mladí lidé
zakládají rodiny a přináší ovoce své
práce.
Podzim je také krásný, ale květiny už
odkvétají, listí opadává a objevují se
první mrazíky. Podzim lidského života
se nese ve znamení stárnutí.
Zima je symbolem smrti. Lidé se smrti
bojí a dělají vše proto, aby ji alespoň
oddálili.
Ve c h v í l i f y z i c k é s m r t i v š a k
nepřestaneme existovat. Bůh si
nepřeje, aby našim věčným údělem
bylo oddělení od něho v trápení. Pro
naši záchranu poslal svého Syna,
Pána Ježíše Krista. Když uvěříme
Ježíši a budeme jej následovat, On
nás převede ze smrti do věčného
života.
Po prožití Obnovy lidových misií,
postní doby i Svatého týdne Vám
všem přeji radostné a požehnané
velikonoce - svátky Kristova
Zmrtvýchvstání!
P. Pavel Vágner, farář
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Školy Březová
Jak se člověk naučil létat
Ve čtvrtek 21. února se zbylí žáci (= ti,
kdož nebyli na lyžařském výcviku)
druhého stupně dostali na celý půlden
do spárů učitele fyziky.
Ten se jim v průběhu čtyř dopoledních
hodin snažil popsat, jak si lidé
dokázali splnit jeden ze svých
odvěkých snů – umět létat.
Je k neuvěření, že doba letadel alias
„ocelových ptáků“ trvá pouze sto let.
Prezentace připomněla cestu od
bájného dua Daidalos & Ikaros až k
dnešním zázrakům techniky, jimiž
jsou například gigantické airbusy či
létající stroje poháněné lidskou silou.

Brezovská školní kobelica
• Tradiční i netradiční masky
• Masopustní průvod školou
• Taneční zábava
• Vyhlášení nejlepší masky
• Pochovávání basy
• Vynikající koblížky na oběd
Všechny tyto požitky byly dnes v naší
škole k mání, neboť jsme slavili konec
masopustu - fašank, brezovsky
kobelicu!
V průběhu třetí a čtvrté vyučovací
hodiny jsme pod taktovkou našich
deváťáků vytvořili maškarní průvod a
spolu s ostatními žáky a žáčky obešli
za zpěvu tradičních masopustních
písní celou školu.

Jakmile se celé více než stohlavé
procesí přemístilo do sportovní haly,
začala hrát hudba a prostor haly byl
okamžitě zaplněn křepčícími
maskami, ze kterých byly ty nejlepší
oceněny. Žádná kobelica se totiž
nemůže obejít bez pořádné taneční
zábavy, v jejímž závěru dojde k
symbolickému ukončení období
„veselosti” a zahájení období půstu.
I naši deváťáci tak na závěr celé
události připravili smuteční obřad
pochovávání basy s rozličnými
narážkami na uplynulé dění ve škole.
Po čtvrté vyučovací hodině nás pak
čekal vynikající oběd v podobě
bavorských koblížků.
autor: Bc. Tomáš Beníček

Ilustrační (kreslený) film a posléze i
torzo filmu hraného, které byly
promítnuty na tabuli, odlehčily téma
před obědem. Ba ne, ještě došlo i na
„zkoušku umu a zručnosti“ při
s k l á d á n í p a p í r ov é v l a š t ov k y a
papírové šipky podle návodu.
Po obědě, už za asistence žáků 6.
třídy, proběhla v hale soutěž v
dálkových letech právě poskládaných
„letadélek“.
Michalův dobře míněný pokus
dokázat, že kvalitně uhnětená koule z
listu papíru A4 doletí dál než jakákoliv
poskládaná papírová vlaštovka, se
(naštěstí!) nepovedl.
Někteří soutěžící si spletli „dálkový“
let s akrobatickým letem do zatáčky, a
tak je v tabulkách rekordů i několik
bizarních výsledků.
Vavříny vítězství a cennou cenu
vybojoval Petr z deváté třídy.
Jeho vlaštovka uletěla 15,5 metru.
Ale i tak – do světového rekordu stále
zbylo něco přes padesát metrů.
autor: Ing. Petr Zvardoň
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Školy Březová

Zimní sporty
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty ty jsou prima.
autor: Magdalena Křeháčková, předškoláci

Ledové obrazy
Mrazivé počasí nás inspirovalo k vytváření ledových
obrazů. Přichystali jsme si nejrůznější přírodniny, zalili je
vodou a čekali, co bude.
Byli jsme překvapeni, když po mrazivé noci -11°C nebyly
obrazy úplně zmrzlé. Přesunuli jsme je tedy na místo dále
od školní zdi. Povedlo se.
Doufáme, že se budou líbit i dětem u školky, kde jsme
vyzdobili keřík brslenu.
autor: Mgr. Jiří Miškar
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Pestrý týden v družině
V pondělí jste nás mohli potkat na po
Lopeníku, v úterý jsme si zkusili, jaké
je to poznávat svět pouze dotykem.
Středa měla být ve znamení výletu za
pizzou, bohužel přes hromady sněhu
bychom na Strání neprošli, tak jsme si
v družině upekli alespoň muffinky –
mimochodem byly famózní.
Ve čtvrtek jsme si na mapě zopakovali
topografii naší obce a v pátek hurá ke
Křížku, poznávat Březovou v reále.
Z Okluků bylo krásně vidět, kde
hledat například Horní Výhon,
Dúbravu, Ohrázu….
Za náročný turistický výkon jsme se
na zpáteční cestě odměnili kofolou v
hostinci U Lípy.
Jó, bylo to fajn.
autor: Mgr. Pavlína Majerová

Únor byl plný dobrodružství
Na začátku jsme si hráli na auta a
semafor, kde jsme se naučili, jak se
máme správně na silnici chovat a co
by se nám mohlo stát.
Poznávali jsme různé dopravní
prostředky a určovali kde je můžeme
vidět. Dále jsme pokračovali na
povolání. Hráli jsme si na
kuchaře,zedníky, doktory, opraváře,
farmáře a také na švadlenky.
Konec února jsme završili oslavou
masopustu. Vyrobili jsme si barevné
masky se kterými jsme si užili spoustu
zábavy.
autor: Barbora Jurásková
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ŠKOLNÍ PLES - POHODA JAZZ
V sobotu 2. 1. 2018 se konal již devátý
školní ples.
Hlavní roli měli i tentokrát naši žáci.
Vše odstartovalo milým vystoupením
prvňáčků, kteří se proměnili v
roztomilé berušky. Hned poté zazněly
bubny a parket obsadili žáci ze
školního tanečního kroužku.
Svým pohybově náročným tancem
dokonale uvolnili nejen sebe, ale i
všechny přítomné v sále. A potom to
přišlo. Však na to také diváci čekali.
Aktéři to hodiny a hodiny nacvičovali.
Polonéza nejstarších žáků. A tak jako
venku tál sníh při náhlé oblevě, tály i
pohledy všech maminek, tatínků,
babiček, dědečků, tetiček, strýčků a
všech ostatních, kteří sledovali
nádherné taneční kreace v podání
u s m ě va v ý c h , s e b e v ě d o m ý c h a
dokonale oblečených žáků.
A vůbec, byli to opravdu žáci? Nebo už
dospělí mladí lidé? Každopádně večer
patřil jim! Bylo vidět, že tanec je
opravdu baví a že ho mají doslova v
krvi. Na parketu to neustále
„roztáčeli“ ať už tradičně na dechovku
nebo stylově na moderní hudbu.
A deváťáci to nakonec roztočili
opravdu pořádně. Díky nim tak už
máme nejen zpívajícího učitele, ale i
učitele létajícího. Jejich závěrečný
tanec byl toho důkazem.
Po tomto posledním vystoupení
následovala velice bohatá tombola,
při které se stala jedna úžasná věc.
Výherce jedné z nejhodnotnějších cen
ji obratem ruky daroval zpět škole,
respektive jednomu vybranému žáku.

Tento pán nám prozradil pouze své
křestní jméno Ivo.
Každopádně bychom mu i touto
cestou chtěli za tento šlechetný čin
velmi poděkovat.

I tato situace je tak důkazem toho,
jaká panuje na našem školním plese
atmosféra.hodině nás pak čekal
vynikající oběd v podobě bavorských
koblížků.
autor: Mgr. Jakub Mačák
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Život v různých podnebných pásech
S žáky pátého ročníku jsme v přírodovědě putovali
podnebnými pásy. V časopisech jsme vyhledávali obrázky
živočichů a rostlin a snažili se je umístit do správného
podnebného pásu. Využili jsme svých znalostí, internetu,
knih a interaktivní hry.
Žáci se dozvěděli spoustu nového.
autor: Mgr. Marie Ševčíková

Oko, které je zrcadlem do duše zimní krajiny
Děti se pokusily v pracovních činnostech nakreslit lidské
oko a ještě k tomu se zimní krajinou.
Trošku jsme rozebrali, jak takové oko vypadá a k čemu
nám jednotlivé části očí slouží. Také jsme si něco pověděli
o lidské slze. Ona totiž není slza jako slza. Taková slza pod
mikroskopem má úplně jinou strukturu a to podle toho, z
jakého důvodu pláčeme, zda slzíme radostí, smutkem
nebo třeba při krájení cibule.
Nejnáročnější bylo nakreslit správný tvar a také směr
očních řas, ale i to nakonec páťáci zvládli skvěle. Pojďte se
tedy s námi podívat do duše zimní krajiny.
autor: Mgr. Kristýna Miklánková
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TJ Sokol Březová

Zimní fotbalová přestávka se uchyluje
ke svému konci a fotbalový fanoušek
již netrpělivě vyhlíží start jarních
odvet.

Druhé derby čeká Kalinův výběr až
v předposledním kole, kdy na Zelničky
přijede záloha Strání.
„Zvlášť Strání máme co vracet,
podzimní porážku mám ještě v živé
paměti. Tento zápas chceme vyhrát!“
rozpomíná se místopředseda.

Vyšší soutěže začaly již na začátku
března, ovšem ta, ve které hraje Atým TJB, začíná až 23. března.

Cíle A-týmu TJB pro jarní část sezony
2018/19 jsou dva: umístění do pátého
místa a hrát pěkný fotbal.

V prvním zápase Okresního přeboru
zajíždíme do Slavkova, kde se hraje
již tradičně v sobotu.

„Vím, že jsme si dali dost těžké cíle,
ale týmu věřím, že to může dokázat,“
uzavírá místopředseda klubu.

Fotbalová soutěž zvedá svou
oponu, začínáme ve Slavkově

Domácím fanouškům se A-tým
představí následující týden, kdy bude
hostit Bílovice.
Po podzimní části skončil A-tým na
páté pozici, a to jen o skóre za
Ostrožkou Novou Vsí. Na třetí zálohu
Strání ztrácíme jen bod.
„O postup se nejspíš popere Slavkov
s Jankovicemi. My si dáváme za cíl
zaútočit na třetí pozici. Zda se nám to
povede, si povíme až po skončení
sezony, a to bude 16. června, kdy
budeme zajíždět do Jankovic,“ vyhlíží
začátek sezony a cíle pro jarní část
místopředseda klubu Uher.
První jarní derby čeká TJB ve třetím
kole, kdy zajíždí do Bánova.
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A-tým absolvoval víkendové zimní
soustředění ve Starém Hrozenkově,
kde naběhal po horách více jak 30 km.
Po trénincích přišel první přípravný
zápas, který odehrál A-tým v rámci
zimního turnaje v Uherském Brodě s
týmem hrající I.A třídu – Velká nad
Veličkou, které podlehl až na penalty
2:3.
Přípravná utkání na sezonu:
Zimní turnaj Uherský Brod – Lapač:
TJB – Velká nad Veličkou 2:3 na pen.,
TJB – Slavkov 0:4, TJB – Zlín-Louky
2:1 na pen., TJB – Havřice, TJB –
Suchá Loz (hráno po uzávěrce)

Pohyb hráčů v týmu –
příchody, odchody:

Vánoční halový turnaj

TJB opouští naše dlouholetá jednička
Dušan Bruštík, který ze zdravotních
důvodů přerušuje kariéru.

V pátek 28. prosince 2018 se konal II.
Vánoční halový fotbalový turnaj.
Letos se turnaje zúčastnilo 11 týmů.

TJB posiluje Denis Laga (přestup
Jarošov), Martin Šmíd (Újezdec),
Dominik Janků (obnovení činnosti).

Nechyběli ani Rozvedení s.r.o., kteří
obhajovali loňské prvenství. Úroveň
turnaje byla velmi vysoká a žádný
z týmů nevypustil jediný zápas.

Zimní příprava
Zimní příprava probíhala pod
taktovkou trenéra Kaliny. Příprava
začala 19. ledna a probíhala vždy
každý víkend.

11 týmů bylo rozlosováno do tří
skupin – dvě skupiny po čtyřech
týmech a jedna skupina po třech, ze
které postupovaly tři, resp. dva týmy.
Postupující týmy sehrály bitvy ve
čtvrtfinále, následně v semifinále a
nejlepší dva se utkaly ve finále.

pokračování na str.11
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TJ Sokol Březová

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ A-TÝMU TJ BŘEZOVÁ
JARNÍ ČÁST SEZONY 2018/19

Ve finále na sebe narazili obhájci
prvenství Rozvedení s.r.o. a domácí
Alpa tým. Ve vyrovnaném souboji
vyrovnali Rozvedení s.r.o. minutu
před koncem na 4:4. Poté následovala
série tří pokutových kopů, ve kterých
byli úspěšnější Rozvedení s.r.o., kteří
vyhráli 2:1.
Organizátor turnaje děkuje všem
lidem, kteří se jakkoliv podíleli na
spolupráci. Zvláště rozhodčím turnaje
– V. Horňákovi a M. Přibylovi.
Kompletní výsledky celého turnaje
naleznete na klubových stránkách.

Poděkování sponzorům klubu
Vedení TJB děkuje p. Koplíkovi za
spravení branek, které byly
neznámým vandalem poničeny.
Dále děkuje p. Trechovi za zimní
soustředění (ubytování, občerstvení,
zimní turnaj).
Dále děkuje obci Březová za finanční
výpomoc, bez které by klub nemohl
fungovat.
Nakonec děkuje dalším sponzorům a
lidem, kteří se jakkoliv podílí na chodu
celého klubu.

Rozpis žáků a přípravky naleznete na webu TJ Březová.
Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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FS Dúbrava

Vánoční koledování
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MS Hubert
Myslivecké plesy se na Březové byly
vždy ve velké oblibě, ale z různých
příčin se 22 let nekonaly.
V loňském roce jsme se tuto tradici
pokusili obnovit, což se myslím vcelku
podařilo.
Letošní Myslivecký ples se uskutečnil
19. ledna 2019 v místní sportovní
hale. Snažili jsme se navázat na vše
dobré, co se nám vloni podařilo a vše
ostatní vylepšit, což se doufám také
podařilo.
Na zabezpečení celé akce se podíleli
všichni členové MS Hubert Březová a
také naši myslivečtí přátelé.
Pro návštěvníky jsme připravili krásné
prostředí, které zdobily trofeje zvěře,
kterou ulovili naši členové.
C e l ý m ve č e r e m , n o c í i r á n e m
návštěvníky bavila slovem i hudbou
HS Rytmus z Novej Bošáce.
Naši členové, za pomoci našeho
dlouholetého kamaráda Antonína
Těthala, se postarali o zaplnění
žaludků jídlem připraveným ze
zvěřiny.
Na povznesení nálady, uvolnění
atmosféry a lehké kroky domů jsme
připravili pestrou nabídku vína, které
nám dodal Stanislav Hruška
z Blatničky.
Díky loveckému umu některých
našich členů, příspěvků našich členů,
a hlavně příspěvků od sponzorů, jsme
měli pro hosty připravenu tombolu
čítající takřka 200 cen.
Lidé se bavili až do brzkých ranních
hodin, což pro nás byla známka toho,
že naše úsilí nebylo zbytečné.
Chtěl bych ještě jednou touto cestou
poděkovat všem, kteří se na přípravě
plesu podíleli, především členům MS
Hubert Březová, panu starostovi
Trechovi a všem sponzorům.
A nakonec to hlavní, proč to všechno
píšu. Především bych chtěl poděkovat
všem návštěvníkům plesu za účast,
za to že ochutnali připravená jídla a
vína, a že se „u nás“ bavili, bez vás by
to nemělo smysl.
Příští rok na shledanou. LOVU ZDAR!
Roman Vacula
Jednatel MS Hubert Březová
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Máme tu nový rok a tak, i když
opožděně, rád bych popřál všem
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Našim mladým hasičům hodně
šikovnosti a ať je letošní rok tak
úspěšný jako ten loňský.
Tento rok nám začal úspěšně, jelikož
jsme naše řady rozšířili o sedm
nových členů, což mě velmi potěšilo.
Někteří jsou malí, ale i přesto jsou
velmi šikovní a rychle se začlenili mezi
ostatní, a budou se s ostatními
účastnit závodů, které nám začnou již
koncem dubna.
Ale abych nezapomněl, ještě se
musím vrátit k závodům, které nám
proběhly 26.12.2018 v Jarcové a
3.3.2019 ve Velkých Karlovicích. Byly
to závody TFA-Železný hasič, kde za
SDH Březová soutěžila Dominika
Jurásková z dorostu. Jsem velmi
potěšen, že nám naši hasiči postupně
podle věku přechází z mladších žáků
do starších a dále do dorostu.
A samozřejmě s nimi počítáme do řad
dospělých hasičů. Zatím nám ještě
počasí nepřeje a tak trénujeme
v místní hale nejen teorii, uzly,
zdravovědu, ale i zapojení hadic,
proudnice atd.
Tyto znalosti předvedou při plnění
Preventisty juniora tři hasiči a
Preventisty dva hasiči.
Držte jim, prosím, se mnou pěsti, aby
zkoušky splnili co nejlépe. Na závěr
bych rád poděkoval mladým hasičům
za účast ve fašankovém průvodu,
který se konal 2.3.2019, ale i jejich
rodičům, kteří jim připravili masky a
umožnili jim účastnit se průvodu.
Vedoucí mladých hasičů Lukáš Jurásek
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SDH Březová

Do nového roku jsme vkročili hned
z kraje naplno,
12. 1. 2019 se
zástupce sboru zúčastnil výroční
schůze v Zemianském Podhradí. O
dva týdny později, a to 25. 1. 2019 se
konala také naše výroční schůze
sboru, kam jsme na oplátku pozvali
zástupce družebného sboru . Pro náš
sbor i zásahovou jednotku to
představuje účast členů na výroční
schůzi k projednání všeho důležitého
ohledně chodu sboru, zásahové
jednotky, organizace plánovaných
akcí a také soutěží, které nás tento
rok čekají.
V měsíci únoru jsme se připravovali
na nadcházející
fašankovou
obchůzku a pochovávání basy. Tímto
bych chtěl poděkovat obci Březová,
všem členům i nečlenům za účast a
pomoc při fašankové obchůzce a
občanům,
kteří nás pohostili a
podpořili při zachování tradice. Dále
děkujeme všem, kteří se letošní rok
zúčastnili na pochovávání basy ve
spolupráci s obcí Březová, obcí
Lopeník a FS Dúbrava.

Březen pro nás představoval účast
velitelů na školení , které se konalo 9.
3. 2019 na stanici v Uherském Brodě.
Dne 15. 3. 2019 se koná schůze
okrsku č.11, do kterého náš sbor
patří. V rámci této schůze se
projednávají zejména organizační
věci , mj. okrsková soutěž, výročí
sborů a oslavy či případně další
závody.
S příchodem jara se budeme pomalu
připravovat na soutěžní sezónu.
V letošním roce máme v plánu
zúčastnit se okrskové soutěže

pořádané ve Strání, zřejmě v měsíci
květnu, noční soutěže v Zemianském
Podhradí konané 25. 5. 2019, srazu
Březových a nově pořádané soutěže
v naší obci, ale o tom někdy příště.

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat
členům našeho sboru
a členům
dobrovolnému
hasičskému zboru
Zemianské Podhradie za obnovení
společné družby, kterou jsme obnovili
po delší odmlce a nyní se nám daří
společně setkávat už více jak dva
roky.

Naše spolupráce a komunikace sborů
je stále intenzivnější.
Naše družba byla uzavřena v roce
1963, od kdy se pořádali hasičské
soutěže, fotbalové turnaje, živáně a
mimo jiné pomoc při kosení
nepřístupných luk.
Věřím v to, že se budeme setkávat
čím dál více a dokážeme naši družbu
udržet.
Starosta SDH Richard Jurásek
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