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Vážení spoluobčané,

1/2022

jako každý rok, čekáme, co nám ten 
nový přinese. Vždycky se těšíme na 
něco nového, radostného a s přáním 
„vše nejlepší“ se loučíme s tím starým.

Bohužel opak je pravdou. Když už je 
coronavirus na mírném ústupu, 
nastoupí hloupost lidí, kteří se mezi 
sebou neumí  domluv i t  a  svou 
lehkovážností klidně ohrožují celý 
svět. U covidu se můžeme alespoň 
rozhodnout sami za sebe, jestli se 
dáme očkovat nebo ne, ale ve válce o 
nás rozhodují druzí! Proto mám hodně 
smíšené pocity ve výhledu do tohoto 
roku. Přesto se budeme opět snažit 
budovat a rozvíjet naši obec ke 
spokojenosti všech občanů.

Z ávě re m  p ře j i  v š e m  o b ča n ů m 
příjemné prožití velikonočních svátků, 
krásné jaro a co nejmíň starostí.

Josef Trecha starosta

Pokud budu bilancovat, tak v loňském 
roce jsme provedli rekonstrukci 
t e n i s o v ý c h  k u r t ů ,  v ý s t a v b u 
multifunkčního sportovního areálu 
p r o  š k o l u ,  v ý s t a v b u  n o v é h o 
parkoviště, rekonstrukci chodníků 
v centru obce, rozšíření sběrného 
dvora,  rekonstrukci  dvou bytů 
v bytovce č.p.323, rekonstrukci 
kotelny v budově obecního úřadu, 
výstavbu tří bytů nad obchodem, 
odkoupili jsme budovu bývalého 
k i n o s á l u ,  p o ř í d i l i  j s m e  n o v ý 
bezdrátový rozhlas, třídičku stavební 
sutě, nové hasičské vozidlo a spoustu 
jiných drobných investic. Přes veškeré 
tyto investice nám na konci roku t.j 
k 31.12.2021 zůstala na našich účtech 
částka 17.908.719,-Kč.
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Babulky

Když jsem přemýšlela, jak bude začínat 
můj dnešní příspěvek, vybavilo se mi z 
m i n u l é h o  č í s l a  z p ravo d a j e  p řá n í 
spoluobčanům do nového roku. 

Můžeme si tak zpříjemňovat stárnutí. Také 
ostatním přeju obyčejné, klidné dny.              
                  

Aktivně jsme se letos nepodílely, jen 
některé otuži lejší  babulky si  uži ly 
v ysto u p e n í  D ú b rav y  a  o c h u t n a l y 
připravené dobroty na návsi. 

Přála jsem si pro nás všechny trochu 
normální rok.  Po dvou letech s covidem 
přišel ještě horší - s válkou za humny. Naše 
obec žije svým klidným a obvyklým 
životem a mým úkolem je napsat o 
aktivitách našich seniorů.

Bylo to po dlouhé zimě a izolaci příjemné 
setkání ve větší skupině lidí. 

AB

Občerstvení bylo bohaté a hlavní jídlo nám 
přivezly z vinárny Pod Lípou. Paní Vlastě 
Večeřové a paní Jindře Boďové přejeme do 
dalš ích let  hodně zdraví ,  štěst í  a 
spokojenosti.

Další, už tradiční akcí byl fašankový 
průvod  a veselice se zabijačkovými 
specialitami. 

Dostaly jsme květiny a zazpívaly si  za 
doprovodu harmoniky a ozembouchu.  
Snad budu mluvit za všechny, když 
v y j á d ř í m  o b c i   a  p a n u  sta ro stov i 
poděkování za vstřícnost během celého 
roku. 

                 

kdo ovládá sebe, je nejmocnější.                     

Přechod do roku 2022 byl pro Babulky 
příjemný - slavily jsme  na domečku dvoje 
sedmdesátiny. 

   

Citát:    

 Lao-c´  čínský filosof, nar. 604 př.n.l. 

8. březen letos připadl na úterý, tak jsme 
nachystaly občerstvení k oslavě MDŽ. 
Popřáli nám naši muži i pan starosta, který 
přišel se svým hudebním doprovodem. 

Kdo ovládá ostatní, je mocný,

Nenechaly jsme si ujít příležitost a 
poseděly ve vinárně na zvěřinových 
hodech a rybích specialitách. Jako vždy 
byla obsluha příjemná a jídlo vynikající.

inzerce

Kateřina Hanáková
Březová 394
687 67, Březová

MOB.: 792 214 106
EMAIL: hanakova.kacka@seznam.cz
IČ: 14132265

Vyšívání a šití Kateřina Hanáková



ZPRAVODAJ

3
FS Dúbrava

Pro náš soubor to znamená nespočet 
všemožných akcí a vystoupení, kterých se 
budeme rádi účastnit. První takovou 
letošní akcí byly Fašanky – zpívali jsme na 
parkovišti pod kostelem, na místě se také 
daly ochutnat zabijačkové speciality. 
Nechyběl ani fašankový autobus, který 
l e t o s  p ř i v e z l  i  m u z i k a n t y 
z Uherského Brodu, jež si s námi zahráli 
fašankové a brezovské písničky. 

V březnu se slaví svátek MDŽ. Po dvou 
letech jsme si všechny holky zašly na 
topinky do hospody a vinárny U Lípy – a 
byly výborné!

Příští událostí, na které se můžeme potkat, 
bude 7. května otevírání rozhledny 
na Velkém Lopeníku. Tam si s vámi 
zazpíváme veselé písničky z našeho kraje.

Za FS Dúbrava Pavla Slavíková

Po zimě, která letos trvala nekonečně 
dlouho, už se pomalu hlásí o slovo jaro. 

Nejvýznamnějším (nejen jarním) svátkem 
jsou pak bezpochyby Velikonoce. S nimi 
souvisí mnoho tradic, které se dodržují na 
vesnicích dodnes. Na Smrtnou neděli 
se vynáší Smrtka neboli Morana. Házení 
slaměné postavy oděné do starých hadrů 
do potoka  č i  řeky  se  dochovalo  až 
d o  d n e š n í  d o by.  J e d n á  s e  o  d áv ný 
pohanský zvyk,  který symbol izuje 
ukončení zimy a vítání jara. Poslední postní 
n e d ě l í  j e  Kv ě t n á  n e d ě l e .  V  t e n t o 
den se slavila památka příchodu Ježíše 
Krista do Jeruzaléma. Na Květnou neděli 
by se podle tradice nemělo nic péct, 
aby se nezapekl květ na stromech (tzn. 
neurodilo by se ovoce). Dříve se také 
dodržovalo, že v tento den by se lidé měli 
oblékat do něčeho nového. Tak třeba se 
nám to podaří.

V i d e o z á z n a m  n a j d e t e  n a  n a š i c h 
facebookových stránkách FS Dúbrava.

číslo 1/2022

Březová 435

Tel. 604 736 048

e-mail: 
sv.moravcikova@gmail.com

Finanční poradce
Ing. Světlana Moravčíková

POJIŠTĚNÍ STAVEB A DOMÁCNOSTÍ 

PENZIJNÍ SPOŘENÍ 

ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A HYPOTÉKY 

WWW.OKKLIENT.CZ

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 

POVINNÉ RUČENÍ, INVESTICE 

inzerce
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Farní úřad

Často se mě ptáte, jaký je rozdíl mezi 
knězem, farářem a kaplanem? Kněz je 
každý, kdo přijal kněžské svěcení, a proto 
může sloužit mši svatou. Farář je kněz, 
kterému byla do správy svěřena farnost 
nejen jako společenství osob, ale i jako 
právnická osoba. Farář má zkrátka 
zodpovědnost za farníky a také, jako 
statutární zástupce farnosti, za její finance 
a administrativu. Jak rád říkám, farář je 
„kněz s razítkem v ruce“. Kaplan neboli 
f a r n í  v i k á ř  j e  k n ě z ,  k t e r ý  j e 
spolupracovníkem faráře a je jeho 
p o d ř í z e n ý m .  N e m á  ž á d n o u 
„kancelářskou“ zodpovědnost, je to „kněz 
bez razítka“. Jak kaplan tedy zatím sbírám 
zkušenosti a teprve za pár let můžu dostat 
svoji vlastní farnost. S panem farářem, 
otcem Jiřím, si tedy spravedlivě dělíme 
všechny mše a také křty, svatby a pohřby, 
dále výuku náboženství a návštěvy 
nemocných, a kromě toho dostávám 
různé úkoly, například pečovat o údržbu a 
zvelebování březovské fary.

Vážení spoluobčané, milí farníci,
Minule se vám představil nový pan farář, a 
proto mi dovolte, abych se dnes na začátku 
představil já: Jmenuji se Václav Škvařil, je 
mi 30 let a jsem farním vikářem (lidově 
„kaplanem“) březovské farnosti. Stejně 
jako váš předchozí farář, otec Pavel, 
pocházím z Vyškova. Po studiích na 
tamním gymnáziu jsem vystudoval 
Teologickou fakultu Palackého univerzity 
v Olomouci a rok jsem také studoval na 
Papežské lateránské univerzitě ve 
Vatikánu. Potom jsem nastoupil na roční 
praxi do farnosti Bánov (kam patří také 
Suchá Loz a Bystřice p. L.), pak následoval 
rok ve Vracově, další rok v Přerově, potom 
ve Veselí nad Moravou. Loni v létě jsem 
pak byl vysvěcený na kněze a ustanovený 
jako farní vikář (kaplan) do farností Strání a 
Březová.

Byli bychom rádi, aby fara nezůstala 
prázdná, a rádi bychom navázali na tradice 
příměstských táborů, kterou tu začal otec 
Jan Kornek. Vzhledem k tomu, že na faře 
trvale nikdo nebydlí, je prakticky celá 
k dispozici všem zájemcům o krátkodobý 
p r o n á j e m .  N e d á v n o  z d e  b y l i  n a 
soustředění studenti velehradského 
gymnázia, a vypadá to, že ne naposledy, a 
program na léto se nám také pomalu plní. 
Doufáme, že to přinese oživení i do obce a 
do farnosti. O. Václav Škvařil

I v tomto ohledu k nám byla obec velice 
vstřícná: Informace z farnosti, včetně 
ohlášek, budete moci v dohledné době 
začít sledovat přímo na stránkách obce 
Březová.

Co říci závěrem? Vstupujeme do Velikonoc 
a ty se vždy nesou ve znamení odvahy a 
naděje. Na velikonoční ráno přicházejí 
ženy k Ježíšovu hrobu, který nacházejí 
prázdný, a anděl jim říká: „Nebojte se!“ To 
je věta, kterou v této době potřebujeme 
slyšet všichni. Velikonoce nám dávají 
naději na život po životě, tím, že nás 
zbavují strachu ze smrti, nám také 
dodávají novou odvahu a chuť do života, 
který se poslední dobou zdá víc a více 
náročný a nejistý. Velikonoce nám vracejí 
pocit bezpečí a bezstarostnosti, protože ta 
největší bitva našeho života je už vyhraná.

Těšíme se na setkání s vámi nejen při 
bohoslužbách a za nás za oba vám přeji, 
aby vás prožití velikonočních svátků 
povzbudilo a naplnilo nadějí a radostí.

Nicméně, některé věci se nám za těch 9 
měsíců od našeho nástupu již podařily. 
D í k y  d o ta c i  z  o b c e  b y l a  n e d áv n o 
dokončena oprava vnitřních omítek 
kostela, kterou poničila vzlínající vlhkost. 
V další fázi budeme muset vyřešit jednu 
z jejích příčin – vodu, která za deště přitéká 
po betonovém parkovišti ke kostelu. Další 
změnou by lo  z rušen í  zastara lých 
webových stránek farnosti. 

Bohužel, oproti představě mnohých lidí, že 
je fara od dob patera Korneka už 20 let ve 
stále stejném stavu, je realita poněkud 
jiná. Dům sv. Josefa (tedy dvorana a 
ubytování v podkroví) jsou ve velmi 
š p a t n é m  s tav u .  D v o ra n a  s i  žá d á 
rekonstrukci po stránce zateplení, 
zejména výměny oken a dveří, a také 
obnovu zastaralé kuchyně. Ubytování 
v podkroví, které bylo tehdy postaveno 
svépomocí (a nikdy se ho nepodařilo ani 
z k o l a u d o v a t ) ,  j e  v  s o u č a s n o s t i 
nepoužitelné, protože se vlivem počasí a 
použitých materiálů postupně rozpadá, a 
k jeho budoucnosti se časem budeme 
muset postavit hodně „z gruntu“.

číslo 1/2022
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Vzpomínky na osvobození, 1.část

Z originálu doslovně přepsala: Věra 
Kročilová

Poděkování: Děkujeme paní Anně Vrágové 
a paní Dagmar Klímové rozené Machalové 
za zapůjčení knihy, kterou pan Machala 
sepsal po válce, kde zachycuje jeho 
vzpomínky na tuto dobu

Vzpomínky pana Františka Machaly, 
majitele obchodu v naší obci v době druhé 
světové války

Naše obec Březová leží v dolině v úžlabí 
velkého hlubokého koryta, které se začíná 
rýsovat od takzvaného sedla a táhne se 
přes Velký Lopeník, probíhá naší obcí a 
směřuje přes Novou a Starou Bošáci a razí 
si cestu k Novému Městu nad Váhom.

Z obou stran naší obce Březová, táhnou se 
kopce a lesy se vysoko vypínají, a svou 
polohou se začleňují i horou Piramida, 
vysokou 912 m do oblasti bílých karpat, a 
táhnou se široko daleko.

Od sedla Velkého Lopeníku, táhne se jako 
had svými oklikami a zátočinami potok, 
který má jméno Hrubar, a svým tokem 
probíhá přes Březovou a směřuje na 
Slovensko, a se svými přítoky se vlévá do 
Váhu. Do tohoto potoka Hrubáru, se vlévá 
při naší obci horský potůček zvaný ,, Zlatný 
Potok“, který se svými přítoky ze studánek, 
bažin, sbírá praménky a tak jako mohutný 
potok opouští lesy.

Před Novým Městem se tato dolina, jakož i 
úžlabí, které se táhne ze Strání/Květné, 
přes Moravské Lieskové, směřuje rovněž 
k  Novému Městu.  Tyto  dol iny  jak 
Březovská, tak i Straňanská se pak před 
Novým Městem nad Váhom vyrovnávají 
v rovinu.

Tento Čaňův mlýn byl při osvobozování 
naší obce úplně zničený a vyřazený 
z provozu. Naše obec Březová leží v kraji 
chudém a kamenitém. Hrdě obstála 
v době okupace, její občané přinesli na 
oltář vlasti i své oběti. 

Zlatný potok je říčka, která začíná se svým 
výtokem z pod Velké skály v lesích, kterým 
se dosud říká ,,Panské“, a mohutní malými 
přítoky a pramínky, které stékají s obou 
stran lesů ze studánek, bažin, a lesních 
porostů a opouští les již jako mohutný 
potok. Svým tokem pokračuje již přes pole, 
na bývalý Čaňův mlýn, který byl na 
rozhraní Moravy a Slovenska.

Když však střely začaly dopadat do blízkých 
sousedních zahrad, rozhodnul jsem se 
s manželkou, že přejdeme i s dětmi 
k bratrovi Štěpánovi, který bydlí na 
druhém konci dědiny, neboť tento úsek 
nebyl dosud střely zasahován.

Nikdy by zdejšího člověka nenapadlo, že 
v tak kopcovitém a hornatém kraji jednou 
potáhnou vojska, a obec samotná se stane 
jednou dějištěm boje, ve kterém se fronta 
zastavila a trvala plných šestnáct dnů.
V chladných dubnových dnech, roku 1945 
tlačila před sebou osvobozenecká armáda 
našim krajem ustupující německou 
armádu, která byla soustředěna v okolí 
naší obce. Po celý den bylo slyšet dunivé 
rány, které ohlušovaly celé okolí.

Těžké střely dopadaly a vyvracely po 
zásahu v lesích stromy, a zanechávaly 
hluboké krátery. Po celý den jsme 
v obavách a napětí očekávali, kdy a kam, 
padne první těžká střela.  
K večeru jsme pozorovali již z okna, jak 
dopadají blíž a blíže tyto střely těžkého 
kalibru k naší obci, a po výbuchu ukazovaly 
místa dopadu s rozrytou zemí a velkým 
kotoučem dýmu.

Brzy jsme však poznali, že střelba z těžkých 
děl a minometů, neomezila se jen na 
zvýšená místa, kde byl kostel, jehož věž se 
s t a l a  t e rč e m ,  k t e rá  b y l a  z n a č n ě 
poškozena, a právě proti kostelu jsme 
bydleli. 

Nad horou Pyramida, o niž byla několik 
krátce zmínka, její výška 812 m, která svým 
levým úbočím se táhne a padá do údolí 
Slovenska - Predpolomy, a druhá strana se 
svým úbočím horami a svahy, padá do 
údolí naší obce.
Nad touto horou se odehrál letecký boj, 
mezi anglickými  a německými letci. 
Z okna jsme pozorovali hrůzu leteckého 
boje, jak kusy hořícího letadla padají 
k zemi, rovněž i padáky, které se objevily 
ve vzduchu, začaly rychle padat k zemi. 
Pozorování venku bylo nebezpečné, a to ze 
zabloudilé střely. 

Těžké střely dopadaly již na celou obec, a 
vybuchovaly a ničily všade tam, kde 
dopadly. Večer, když se setmělo, vrátili 
jsme se s dětmi zpět do svého domu, a s 
hrůzou a strachem jsme očekávali další 
smutný den. Následující den, hned po 
ránu, naskytnul se nám otřesný obraz ve 
vzduchu.

Za mojim autem byl rovněž zastaven 
nákladní automobil z Kyjova, který jél jak 
jsem zaslechl do Květné do skláren pro 
sklo. Viděl jsem, jak k řidiči přisedá 
německý důstojník  a ihned se rozjeli 
směrem na slovensko. Do skláren se již 
neodstal, ale musel odjet na slovensko, 
přímo do centra bojiště. 

Boj ve vzduchu však netrval dlouho. Letci, 
kteří v tomto boji padli, byli angličané a po 
osvobození  byly jej ich pozůstatky 
převezeny do své rodné země. 
Následující den nám připravil ještě těžší 
chvíle a utrpení. Do prodejny se dostavili 
dva ozbrojení němečtí vojáci pohraniční 
stráže, a vyzvali mne, abych ihned opustil 
prodejnu a nastartoval auto, které jako 
dodávka sloužila k dovozu a dopravě 
potravin do prodejny. 

S autem jsem měl ihned odjed s vojáky do 
Uherské Brodu. Výmluva, že nemám již 
benzin, však nepomohla. Prohlásili, že 
benzin mají, tudíž, že mi ho dají na celnici. 
Benzin však neměli a já musel jet.
S těžkým srdcem a pocitem strachu o 
rodinu, nastoupil jsem do auta za 
as istence s i lné ozbrojených dvou 
německých vojáků pohraniční stráže jsem 
se rozjél, aniž bych věděl kam. Brzy jsem 
však poznal nebezpečí, které mi hrozilo. Po 
ujetí 3 km na rozcestí studeného vrchu, 
jsem dostal příkaz, abych jél směrem 
slovensko.
Zastavil jsem proto, neboť autem jél 
rovněž můj bratr Josef, který si chtěl vyřídit 
svou záležitost v Uher. Brodě. Ježto jsem 
musel změnit směr jízdy, musel se bratr 
Josef vrátit domů a manželku informoval o 
tom, kam jsem musel jet.

Po ujetí 3 km, dojeli jsme do obce Strání, 
kde již byla v pohybu německá vojska. Že 
jsem se již nacházel v oblasti bojového 
pásma svědčilo, že Nové Město nad 
Váhom vzdálené pouze 22 km od obce 
Strání, měla již obsazena sovětská armáda, 
která tlačila před sebou ustupující 
německá vojska. 
Po příjezdu do obce Strání, byli jsme 
n ě m e c ko u  p o l n í  č et n i c ko u  st rá ž í 
zastaveni, a po předložení nějakého 
dopisu a výměně několika slov s vojáky, 
kteří jeli v autě, nás pustili. Cestou do 
Květné jsme potkávali německé obrněné 
tanky a děla, a silnice byla přeplněna 
německým vojskem.

pokračování na str.6



Obec Březová ZPRAVODAJ

6
Vzpomínky na osvobození, 1.část

číslo 1/2022

S autem jsem musel zajet mezi tyto baráky 
a čekat na další rozkaz. Nevěděl jsem však, 
co se mnou dál, a mou hlavou táhly 
myšlenky, jak uniknout z tohoto kruhu. 
Nezbývalo jiné, nežli čekat na štěstí a 
náhodu. Čekal jsem u auta, a studený 
dubnový vítr mě profukoval, neboť jsme 
měl na sobě jen tenký obchodná plášť, a 
bylo mi zima. Nervoza a nejistota o rodinu 
ve mně vzbuzovaly velké obavy. 

Čekal jsem od osmi hodin ráno, do 11 
hodin, pod dozorem. Před jedenáctou 
hodinou ke mně přišel k autu německý 
voják, který byl v naší obci jen krátký čas u 
pohraniční stráže, a česky mně oslovil. 
Upozornil mne, že se domů již nevrátím, a 
hned se vrátil zpět do baráků. Tento vojín 
za jeho krátké služby v naší obci mi 
prozradil, že je rodák z Brna, ale německé 
národnosti. 

Tám jsem však poněkud odbočil od svého 
vlastního případu, k němuž se opět 
vracím. Když za této ozbrojené asistence 
jsem dojél do Květné, kde měla německá 
pohraniční stráž své celní pohraniční 
baráky, ve kterých bylo soustředěno 
mnoho německého vojska z celého okolí. 
Tyto pohraniční baráky německé stráže 
byly vzdáleny pouze 500 m od bývalé 
slovenské hranice. 

Nevěděl jsem, co měl na mysli, když mně 
upozornil, že se domů již nevrátím, ale 
domníval jsem se, že mne snad chtěl 
upozornit na můj osud, nebo podaří-li se 
to, abych se ztratil.

Ať již svým upozorněním myslel cokoliv, 
jedno jsem však již věděl, co mně čeká. 
Netrvalo dlouho a přistoupil ke mně 
německý důstojník, který byl asi pověřen 
jako doprovod, a nařídil auto nastartovat a 
odjet. přisednul ke mně a nařídil odjet. 
Kam, nevěděl jsem. Jen pokynutím ruky 
udal směr jízdy na Slovensko.

Nikdy jsem nepocítil tolik tíhy a vzrušení, 
jako v této chvíli. Myšlenky na rodinu a 
jejich nejistota o mne na straně jedné, a 
velké nebezpečí pro mne na straně druhé. 
Bylo nutno se rozhodnout, co dál. Začal 
jsem startovat tak, aby mi motor nemohl 
naskočit, a já mohl získat čas, jak se z toho 
dostat. 

O osudu tohoto řidiče jsme se doslechnul 
až po frontě, po osvobození, že se již domů 
nevrátil.

Když se mi nepodařilo motor nastartovat, 
vzal onen důstojník kliku a chtěl natočit. 
Avšak ani to se nepovedlo a navíc si odřel 
ruku.
Ve hněvu a rozčílení vytáhl pistol, namířil 
na mně a prohlásil, nepojede – li auto, 
ihned mně odstřelí. Situace byla taková, že 
svůj čin by byl vykonal, neboť postřehl můj 
úmysl úniku. Když jsem již viděl, že jde 
opravdu o můj život, který byl jeho 
chováním ohrožen, neboť každý život 
v bojovém pásmu je pouze číslo, a tak se 
stává živým terčem.
Vyjel jsem na silnic a bylo mi přikázáno, 
abych chvíli počkal na onoho důstojníka, 
který si šel něco zajíst, neboť v protějším 
domku na zahrádce jsem viděl, jak 
němečtí vojáci vaří ve velkém kotli, 
zavěšeném nad ohništěm, a udivilo mně, 
že jsem neviděl kuchyň na kolech, jako u 
vojska bývá.

Tedy německý důstojník si odešel pro jídlo, 
a já měl čekat, až se vrátí. Jakmile vešel do 
v r a t  d o m k u ,  v y u ž i l  j s e m  j e h o 
nepřítomnosti a uprchnul jsem. Auto jsem 
nechal vstát a vzdálil jsem se. 
Chtěl jsem hned přejít do houští a lesů, 
které, jak jsem již uvedl, byly hned za 
domky, a ani jsem si nevšimnul, že mne 
sledují tři slovenští chlapci. Když viděli můj 
záměr, a situaci, ve které jsem se nacházel, 
ihned pochopili, a zabránili mi vstup do 
lesů s upozorněním, že jsou po celých 
lesích banderovci a vlasovci, tudíž je to 
velmi nebezpečné pro útěk. 

Hned se  mi  však nabídl i ,  že  mne 
doprovodí, a to přímo po silnici, odkud 
jsem vyšel. Největší obavu jsem měl 
z místa, kde byli soustředěni vojáci, odkud 
jsem s autem vyjél. Jejich nabídku a pomoc 
jsem bez rozpaků přijal. Vydali jsme se 
tedy po silnici zpět, aniž bych myslel na 
nebezpečí. Šli jsme rychlým krokem, až 
k pohraničním barákům, a když jsme 
docházeli, udělali mi zeď, tj. dva šli za 
sebou a já vedle nich. Přešli jsme 
nepozorovaně a bez povšimnutí stráže. 
Jakmile jsme měli baráky za sebou,  v nichž 
bylo plno vojska, ihned jsem odbočil ze 
silnice směrem k lesu.

Přeběhnul jsem potok a pádil do naších 
známých lesů s bušícím srdcem, abych byl 
co nejdříve doma. Věru, neměl jsem ani 
čas, abych chlapcům poděkoval, kteří mi 
pomohli k útěku a záchraně. 

Proto slovo válka znamená utrpení, hrůzu i 
smrt. 

Po odchodu zbytku německé pohraniční 
stráže, z naší obce, spadl mi kámen ze 
srdce a já se z půdy odstěhoval do bytu. 
Tak skončil můj první případ, který jsem 
prožil, v posledních dnech osvobození naší 
dědiny. 
Není vymyšlený, nýbrž skutečně prožitý. 

Važte si proto klidného, a šťastného života 
a mládí, za který zaplatili svou krví a životy 
miliony statečných lidí, kteří chtěli také žít 
a měli na život právo. 

Když jsem došél domů, bylo již šero. Za 
světla jsem nemohl do obce, neboť to bylo 
velmi nebezpečné, vzhledem k tomu, že 
v naší obci ještě zůstalo několik vojáků 
pohraniční stráže, a měl jsem obavu, aby 
mně neuviděli. 

A toto své právo i životy obětovali za jiné. 
Čest jejich památce.

Proto vy, všichni mladí, kteří jste nevěděli, 
a nepoznali dosahu slova ,,Války“ s její 
hrůzou a utrpením, kterou naše generace 
prožila.  

Poslední dny, jak jsem již uvedl, trávil jsem 
na půdě, u štítového okna, s provazem 
v ruce, připraven k novému, avšak ještě 
nebezpečnějšímu útoku, neboť chtěl jsem 
žít, ano chtěl jsem žít pro svou rodinu a 
děti, které mi ležely na srdci, a nebál jsem 
se žádné oběti ani nebezpečí, které viselo 
nad mojí hlavou jako Damoklův meč. 

Po příchodů domů, a radosti rodiny, 
schoval jsem se na půdu a pro případ 
prozrazení, nebo prohlídky, vzal jsem si se 
sebou provaz, abych se v takovém případě 
mohl oknem ve štítu spustit na sousedovu 
střechu, která byla o dva metry nižší, a tak 
mohl znovu utíkat. 

Vojáci, kteří ještě od pohraniční stráže 
zůstali v obci, se několik krátce dotazovali 
manželky, zdali jsem již doma. Prohlídku již 
nekonali, protože věděli, že se již nevrátím.

Nevím, co udělal nebo jaké opatření učinil 
onen německý důstojník, když se vrátil 
k autu a když zjistil, že jsem uprchnul. Ať již 
bylo jakkoliv, však již bylo jisté, že neměli 
již čas, když museli rychle ustupovat.

Lesní cestě a chodníku jsem se vyhýbal, a 
tak jsem čekal, až se setmí, abych se mohl 
za šera vrátit domů nepozorovaně. 

pokračování ze str.5

pokračování v příštím čísle
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Školy Březová

Z  d o t a z n í k o v é h o  š e t ř e n í  p a t ř í 
k  nejobl íbenějším j ídlům boloňské 
špagety, buchtičky s krémem, řízky či 
rajská omáčka. Méně oblíbenými jídly jsou 
vepřová játra, jídla se špenátem nebo také 
čočka. Za to smažený sýr, hranolky, 
palačinky nebo pizzu by nejraději jedly 
pořád.

O školní jídelně

V naší školní jídelně dáváme přednost 
přípravě pokrmů z čerstvých surovin, 
nepoužíváme instantní a dehydrované 
směsi s výjimkou bramborového těsta.
Děti si postupně zvykají na neznámé chutě 
drožďové, luštěninové či zeleninové 
pomazánky. Pravidelným seznamováním 
si čím dál víc dětí a žáků našlo cestu 
k dobrotám, jako jsou krémové polévky, 
saláty nebo omáčky.

Denně mají k obědu nějakou dobrotu ve 
formě ovocných šťáv, mléčných výrobků, 
ovoce či zeleniny, ale ne vždy této nabídky 
využijí!

Magda Křeháčková, vedoucí školní jídelny
Veronika Vojtek Bartko, hlavní kuchařka

Školní kobelica 2022

„Chodíme, chodíme po kobelici, nosíme, 
nosíme vajca v čapici.“
 
Letos se nám ve škole (konečně!) po 
dvouleté pauze podařilo uspořádat 
t ra d i č n í  fa š a n ko v o u  o b c h ů z k u  s 
pochováváním basy.
 
Žáci i učitelé se převlekli do všemožných 
kostýmů a masek, nechyběli ani tradiční 
„kobe l i čár i “  s  d louhými  maš lemi 
krepového papíru, a vydali se na průvod 
školou. Za zpěvu masopustních písniček se 
postupně přidávali všechny ročníky 
základní školy i nejmenší děti ze školky.

Mgr. Tomáš Beníček

Průvod se následně přesunul do školní 
haly, kde byly pro žáky nachystány různé 
zábavné soutěže a hrátky. Poté následoval 
krátký masopustní karneval zakončený 
pochováváním basy.

Jako organizátor bych chtěl poděkovat 
všem kolegyním a kolegům, našim 
deváťákům a osmákům za pomoc s 
přípravou a inscenování pochovávání basy 
a všem žákům, kteří přišli v nádherných 
maskách!

 

číslo 1/2022

Školní Kobelicu jsme si pořádně užili:), celý 
den jsme enem tančili. 
O tom co je masopust a pochovávání basy 
jsme si vyprávěli, videjka pustili a nakonec 
si koláč z pet vršků složili. V hale jsme 
všechna stanoviště řádně několikrát prošli 
- do tlamy pár míčků vhodili, přes překážky

Školní kobelica očima druháků ladně skočili, šípem, jsme kruh zasáhli, ..., 
no, byl to zápřah pořádný! 
Ještě pod lanem rychle proběhnout, 
slalom s driblováním zvládnout a pak 
rychle na lavičku usednout! Deváťáci nám 
basu pochovali a mnohým rýmováním nás 
pobavili! Děkujeme všem velice!!! A 
nebojte, za 40 dní půstu si namalujeme 
kraslice:))).

Mgr. Jana Salanci, TU 2. ročníku
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Výuka náboženství ve škole

V naší škole vyučuje v tomto školním roce 
náboženství P. Mgr. Ing. Jiří Pospíšil, farář 
ve Strání, a katecheta Mgr. Robert 
Goldmann, který učí v prvním a druhém 
ročníku.

Pro snadnější zapamatování je každá 
událost doprovázena pracovním listem 
s tematickým obsahem vysvětlovaného 
příběhu. Hodiny jsou téměř pravidelně 
doprovázené zpěvem za doprovodu 
kytary, což se dětem velmi líbí.

Ve třetím ročníku jde o přípravu na první 
svaté přijímání. U dětí je především 
rozvíjeno vnímání hříchu a uvědomění si 
důležitosti učit se naslouchat svému 
svědomí. 

Součástí této přípravy je i příprava na 
svátost smíření,  l idově nazývanou 
„zpověď“. 

S ohledem na počet přihlášených dětí je 
většina ročníků spojena. V prvním a 
druhém ročníku se děti seznamují 
s nejdůležitějšími biblickými událostmi 
Starého a Nového zákona. 

2. Potkal i  j ste  někdy někoho 
z britské královské rodiny?

Ray dokonce předvedl i různé britské 
dialekty a zazpíval úryvek skotské písničky.

A co tak naše žáky nejčastěji zajímalo?

Bradleyovi byli velmi milí a přátelští. 

Žáci druhého stupně tak měli jedinečnou 
možnost dozvědět se vše, co je zajímá 
ohledně britských tradic a kultury, britské 
královské rodiny a každodenního života. 
V rámci hodin angličtiny si také vyzkoušeli, 
jaké to je komunikovat s někým pouze 
anglicky.

3. Co se vám u nás nejvíc líbí?

Po několikaleté pauze k nám do školy opět 
zavítala milá návštěva: manželé Ray a Ruth 
Bradleyovi z Velké Británie. 

1. J a k é  j e  v a š e  o b l í b e n é 
britské/české jídlo?

Angličané v angličtině

4. Jaké je vaše oblíbené místo 
v Británii?

5. Jakou britskou tradici máte 
nejraději?

6. Jak jezdíte do ČR a kolik času 
cesta zabere?

Dozvěděli se tak například, že Roy kdysi 
lepil koberce v domě sestřenice královny 
Alžběty, že se u nás cítí příjemně kvůli 
pohostinnosti a vřelosti místních lidí, 
milují naše tradice, folklor a kroje, že sem 
jezdí autem a cesta jim zabere asi 22 
hodin, nebo že milují česká jídla a nejvíc 
anglickou slaninu (přestože nechápou, 
proč se jmenuje ‚anglická‘, když podle nich 
v Anglii nic tak lahodného neexistuje). 

Snad nás v budoucnu opět navštíví!
Mgr. Kristýna Beníčková, učitelka angličtiny

Školy Březová

číslo 1/2022

Mgr. Robert Goldmann

V dalš ích ročníc ích se  v  souladu s 
událostmi liturgického roku rozvíjí a 
prohlubují znalosti nejen biblické, ale také 
z katechizmu a etiky.

Náboženství je specifický nepovinný 
předmět  zaměřený  předevš ím na 
pochopení a upevnění katolické věrouky. 
K výuce náboženství patří neodmyslitelně i 
základní společné modlitby.
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SDH Březová

Pro Mladé hasiče to je příprava na opravdu velkou řadu závodů, 
která je v letošním roce čeká. Příprava spočívá ve zručnosti vázání 
uzlů, opakování zdravovědy, trénování štafet a také opakování teorie 
preventisty. 

Letos jsme také rozjeli nábor nových členů, který je zatím velmi 
úspěšný přidalo se k nám hodně nových dětí a rádi přivítáme další. 

Simona Jurásková

Máme tu nový rok 2022 a to znamená, že je čas si stanovit nové cíle, 
splnit si své sny a přání. 

Dne 6.3.2022 jsme se zúčastnili dětského TFA ve Velkých Karlovicích 
hned vedle sjezdovky takže celý závod probíhal na sněhu a za 
velkého mrazu. 
Závodu se zúčastnili Marek Jurásek, Natálie Hanáková a Tereza 
Hanáková. Ve velmi těžké konkurenci se umístili na pěkných místech. 
Jako každý rok i letošní nás čekají zkoušky odbornosti a to 19. 3. 2022 
ve Starém Městě. 
Zastoupení máme v Preventistovi junior, Preventistovi, Strojníkovi 
Junior a Kronikáři. Všem držíme pěsti ke splnění úspěšné zkoušky.

A pomalu se vracíme k počtu jako před covidem.

Do 1. března 2022 uchazeči podali 
přihlášky, proto už mají všichni naši místní 
deváťáci své školy vybrané. 

A jak se tedy letos rozhodli? Kam putují 
jejich přihlášky?

Přijímačky na střední školy

Každý uchazeč si může v 1. kole přijímacího 
řízení podat dvě přihlášky, a to na dvě 
různé školy nebo také na dva různé obory 
na škole jedné. Této možnosti naši 
deváťáci využili a dvě školy si každý 
nakonec vybral, i když někteří ještě do 
poslední chvíle váhali, kam si pošlou 
druhou přihlášku. 

Termín přijímacího řízení na střední školy a 
učiliště se nezadržitelně blíží. 

Z oborů nabízených touto školou si naši 
hoši velmi dobře vybrali, takže určitě 
budeme mít brzy na Březové šikovného 
instalatéra a automechaniky, řemesla 
velice potřebná. 

Mgr. Markéta Hudáková, ZŘŠ a VP

Další šikovný chlapec by chtěl být 
puškařem, svou přihlášku proto posílá 
také do Uherského Brodu, a to do školy, 
která nese název Střední škola – Centrum 
odborné přípravy technické, známější pod 
označením „ZBROJOVKA“. 

Pobyt na internátu některé tedy určitě 
nemine! Teď už musíme všem našim 
děvčatům a chlapcům jen držet pěsti, ať 
mají u přijímaček štěstí a dostanou se na 
svou vysněnou školu!

Někteří deváťáci a deváťačky se rozhodli 
pro obory, které se dají studovat ve 
městech  vzdá lenějš ích ,  př ih lášky 
z Březové obdrží tedy také v Holešově na 
policejní škole, ve Zlíně si vybrali obory 
reprodukční grafik pro média a ochrana 
osob a majetku, ve Starém Městě 
sportovní management, v Luhačovicích 
ekonomiku a podnikání, v Moravské 
Třebové vojenské lyceum, v Kroměříži na 
Střední odborné škole svatého Jana Boska 
obor lesní mechanizátor a obchodní 
akademi i  budou děvčata  zkoušet 
v Uherském Hradišti, ve Zlíně a ve Veselí 
nad Moravou. 

Do Uherského Brodu na tzv. „SLOVÁCKÉ“, 
tedy na Střední průmyslovou školu a 
Obchodní akademii, se hlásí hned několik 
žáků, a to jak na obory maturitní, tak i 
učební.

Jako již tradičně bylo jasnou volbou 
Gymnázium v Uherském Brodě, kam si 
podávají přihlášky dva žáci, a také 
Gymnázium v Uherském Hradišti, tam 
zkusí své štěstí jeden žák. 

Z  m a t u r i t n í c h  o b o r ů  s i  v y b r a l i 
veřejnosprávní činnost a technický obor 
mechanik elektrotechnik, z těch učebních 
si zvolili strojní mechanik – zámečník a 
autokarosář. Oblíbenou školou v blízkém 
Uherském Brodě je i téměř všem známá 
„ZEMĚDĚLKA“, jejíž oficiální název je 
Střední odborné učiliště Uherský Brod - SŠ 
řemesel a chovatelství. 

Školy Březová

číslo 1/2022
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Poděkování trenérovi Kalinovi

A-tým vedl osm sezón a dovedl ho do 
Okresního přeboru, kde hrál naposledy 
před více než 30 lety. 

Trenér Blažek měl na začátku přípravy 
soupisku 18 hráčů, která se rozrostla o 
další tři nová jména. Vedení klubu 
dojednalo příchod tří nových hráčů ze 
Slovenska, kteří jsou již dnes členové 
našeho klubu. Trenér tak bude řešit 
otázku, jakou základní jedenáctku postaví 
do prvního mistrovského utkání.

Dlouholetého trenéra Ladislava Kalinu 
vystřídá u kormidla Jindřich Blažek, pro 
kterého to bude první trenérská štace. 

Do jarních odvet vstupuje A-tým s novým 
trenérem. 

S klubem podepsal půlroční smlouvu.

Za jeho práci jsme mu velmi vděční a 
přejeme mu jen vše dobré!

V prvním utkání čeká náš tým těžký soupeř 
– Slovácko C, které hrálo ještě v loňské 
sezóně vyšší soutěž. Na podzim mu náš 
tým podlehl těsně 1:2, a tak mu má co 
vracet. Fanouškům se náš tým představí 
na domácí půdě až ve druhém kole, kdy 
bude hostit Havřice.

A-tým vstupuje do jarních odvet 
s novým trenérem

 Jindřich Blažek, jenž hrál ještě donedávna 
aktivně fotbal, se ujal týmu na začátku 
ledna. S týmem pravidelně trénuje v pátek 
a v neděli. A-tým se navíc přihlásil na zimní 
turnaj Janáček Cup v Uherském Brodě a ve 
skupině B postupně narazil na tyto 
soupeře: Strání B (prohra 1:6), Havřice 
(remíza 1:1), Lhota u Malenovic (prohra 
0:3), Přečkovice (výhra 2:0) a Popovice 
(hráno po uzávěrce).

Hlavním cílem v jarní části je záchrana a 
posun v tabulce na vyšší pozice, než na 
které je tým doposud. Podzimní část 
našemu týmu vůbec nevyšla, když se 
umístil na 11. místě.

Klub děkuje trenérovi Ladislavu Kalinovi za 
jeho dlouholetou práci, kterou pro klub 
svědomitě a poctivě odváděl. 

Dušan Bruštík - mob: +420 734 513 558.
nebo 

Náplní práce je kosení hřiště, praní dresů, 
úklid šaten po domácích zápasech.

Bar převzal klub, který hledá posilu do 
svého týmu nebo kompletní předání jiné 
osobě. 

Bližší informace podá 

Vedení klubu hledá nového správce hřiště. 
Dlouhé roky se o hřiště staral David 
Pomajbík, ale z časových důvodů již svou 
práci nestíhá. 

Dále klub hledá posilu obsluhy baru nebo 
osobu, která by zajistila provoz baru. 

Klub hledá:  správce hř iště, 
obsluhu do baru

Bar dlouhá léta provozoval Bronislav 
Bruštík, ale z časových důvodů již nestíhal 
zajišťovat služby. 

Josef Uher - mob: +420 736 696 800 

Mládež TJB

Klub pokračuje v projektu Mládež TJB 
2021, kde je hlavním cílem obnova žáků, 
nalákání mladých fotbalistů a zkvalitnění 
zázemí pro fotbalisty. 

V žácích je aktuálně méně než 10 
fotbalistů ve věku 12 – 15 let. Někteří hráči 
jsou na hostování v okolních klubech 
(Strání, Uherský Brod), kde mají možnost 
hrát vyšší soutěž. Ostatní hráči trénují 
individuálně. 

Trenéři  dnes pracují  s  23 mladými 
fotbalisty ve věku 5 – 11 let. Zimní příprava 
probíhá v hale, kde se mladí fotbalisti učí 
ovládat míč. Již brzy však vyběhnou na 
zelený trávník, na který se moc těší. 
Pokud vydrží zájem a snaha mladých 
fotbalistů, tak se již brzy budou moct 
ukázat v přípravných zápasech. 
Děkujeme všem rodičům a sponzorům za 
podporu.

Poděkování obci Březová

Klub by chtěl touto formou poděkovat obci 
Březová za rekonstrukci spodní části šaten, 
ve kterých nechala vyměnit starý nábytek 
za nový. Hráči tak mají modernější 
místnost pro přípravu na zápasy. Hráči se 
v takovém prostředí budou zajisté cítit 
jako prvoligoví fotbalisté.

Dále by chtěl klub poděkovat obci za 
výměnu fotbalových branek, která 
proběhla v minulém roce – v červnu 2021. 
Stávající branky byly již nevyhovující, 
zdraví nebezpečné a hlavně bez platné 
certifikace. 
Nové branky již splňují všechny požadavky 
a nařízení EU.

číslo 1/2022

pokračování na str.11



číslo 1/2022ZPRAVODAJ

11

Dospělí ................................................................................. 826

Uzavřeno sňatků: ...................................................................... 4

Obyvatelé dle věkových kategorii ke dni 31.12.2021

Děti do 15 let ........................................................................ 168
Chlapci .................................................................................... 93

Ženy ...................................................................................... 398

Dívky ....................................................................................... 75

Narození: 7, z toho ..................... 3 dívky, ..................... 4 chlapci
Úmrtí: 17, z toho ........................ 8 žen, .......................... 9 mužů

Děti ( 15-18let) ....................................................................... 38

Celkem obyvatel ................................................................. 1032 

Chlapci .................................................................................... 18

Průměrný věk obyvatel ...................................................... 43 let
Nejčastější příjmení ........................................ Ševčík - Ševčíková

Dívky ....................................................................................... 20

Odstěhovalo se: .............................................................. 13 osob
Přihlásilo se: ................................................................... 21 osob

Muži ..................................................................................... 428

Poplatky za odpad, psy a platby vodné, stočné
Poplatek za odpad: 

- za každou nemovitost, ve které není hlášená žádná fyzická osoba 
450,- Kč/rok/osoba

- za každou fyzickou osobu 450,- Kč/rok/osoba 

Poplatek za psa: 50,-Kč/rok a za každého dalšího psa 100,-Kč
Vodné: 13,30,-Kč/m3 + 10% DPH
Stočné: 6,30,-Kč/m3 + 10% DPH

Splatnost poplatků je do 30.11.2022

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2021/22

TJ Sokol Březová

TJ Sokol Březová z. s., www.tjbrezova.cz

Obecní úřad
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