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pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,

Josef Trecha, starosta

Co se týká letošních významných Cyrilometodějských oslav, budou vyvěšeny informační plakáty o průběhu 
kulturních akcí. 
Závěrem Vám všem přeji alespoň trošku normální počasí a příjemné prožití letních prázdnin a dovolenek.

Dále jsme opravili a natřeli některé křížky v obci, kde jsme 
upravili i terén a vysadili nové dřeviny.  Ježíšky z těchto 
křížků jsme nechali opískovat, pozinkovat a teprve potom 
povrchově barevně upravit. Takže věřím, že takto opravené křížky by měly vydržet dlouho pěkné.  

i když letošní promáčené jaro nám nedovoluje, 
abychom naplno zahájili stavební činnost, 
snažíme se dělat práce, které se dají dělat 
alespoň částečně pod střechou. 

V oblasti kultury jsme postavením májky ve spolupráci s našimi hasiči přivítali jaro, kde nám k pohodě zahrála 
dechová hudba Březovjané a o další kulturní vložku se postarali naši nově sešikovaní důchodci pod vedením 
Alenky Bruštíkové. S pomocí této skupiny důchodců jsme taky reprezentovali naši obec na Bílokarpatských 
slavnostech v Uherském Brodě. Kde opět naše důchodkyně vyrobily magaše, báleše a buchty, které nabízely v 
tradičních Březovských oděvech příchozím divákům.  Ve zpěvu a tanci naši obec zase reprezentoval folklorní 
soubor Dúbrava.  Za to bych rád touto cestou všem, co se jakkoliv na kulturních akcích podíleli, poděkoval. 

Přestože stále pršelo, podařilo se nám mezi kapkami zbudovat nový chodník naproti obecního úřadu směrem 
pod dědinu, kde jsme na terénní úpravy použili historicky poprvé kompost z naší komunitní kompostárny. 

Opravili jsme schodiště na dvoranu, vyspravili překopy komunikací, opravili okapový chodník, parkoviště a 
přístupový chodník u bytovky č. p. 186 (stará pošta), kde ještě musíme dodělat terénní úpravy.

 Přestěhovali jsme archiv v budově obecního úřadu, vyrobili 
jsme novou bránu a oplocení do dvora Zevety, kde umístíme 
taky novou vitrínu na vyvěšení parte. Vyrobili jsme dřevěné 
rošty na rozbahněný přístupový chodník k pramenu slané 
kyselky.  Opravili jsme omítky a vymalovali na fotbalových 
šatnách.  
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Cyrilometodějská pouť

kulturní program na parkovišti pod kostelem, ve 
kterém vystoupí DH Březovjané, cimbálová muzika 
Strýci a FS Javorina

10:30

9:30
mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje

místo konání sportovní areál

předzápas žáci: Březová – Strání

turnaj starých pánů

15:00

TJ Sokol Březová pořádá taneční zábavu, hrají DH 
Javorinka, diskotéka s DJ Lojzou 

16:00

20:00

17:00 – 21:00

8:30
tradiční přivítání jubilejního ročníku na obecním 
úřadě

9:00 

čtvrtek 4. 7.

zahájení hodů u „památkového domku 115“, k 
poslechu zahraje cimbálová muzika Dúbrava 

pátek 5. 7.

krojovaný průvod do kostela za doprovodu DH 
Březovjané

předzápas přípravky: Březová – Strání

16:30 

místo konání sportovní areál

sobota 6. 7.

15:30

fotbalové derby: Březová „A“ – Strání „A“

20:00
TJ Sokol Březová pořádá taneční zábavu, hrají 
kapely NEPTUN a P. A. R. K.
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1150. výročí Cyrila a Metoděje

Její centrum leželo v jihomoravských úvalech 
(hradiště Mikulčice a Staré Město), dále se její území 
rozkládalo v oblasti Panonie, Slezska, části 
Slovenska a Čech. Obývali ji naši předkové Slované, 
kteří se zabývali především zemědělstvím a žili v 
jednoduchých, do země zapuštěných obydlích. 

A mohla se začít psát významná kapitola českých 
dějin.

Cyril a Metoděj se stali učiteli a Slovanům ukázali 
cestu k moudrosti, naučili je číst a psát. Sestavili 
první slovanské písmo hlaholici a Cyril na základě 
slovanských nářečí vytvořil církevní jazyk – 
staroslověnštinu. 

Velkomoravská říše (Velká Morava)

Moravský kníže Mojmír I. kolem roku 830 n. l. založil 
ř í š i ,  k teré dnes ř íkáme Ve lká Morava 
(Velkomoravská říše). 

Z křesťanského hlediska byli Slované pohany 
vyznávající různé přírodní bohy. Mluvili jazykem, 
který není v písemných pramenech doložen, říkáme 
mu praslovanština. Velkomoravská říše podlehla v 
10. století nájezdům kočovných Maďarů a vnitřním 
sporům.

Soluňští bratři na Velké Moravě

V době vlády knížete Rastislava, druhého panovníka 
Velké Moravy, visela ve vzduchu hrozba sílícího vlivu 
Východofranské říše, která si chtěla území Velké 
Moravy podmanit. 
Rastislav se proto rozhodl, ve snaze o co největší 
samostatnost, zřídit na Moravě vlastní církevní 
organizaci. Požádal byzantského císaře Michala III. o 
vyslání křesťanských misionářů ovládajících 
slovanský jazyk. Ten žádosti vyhověl a v roce 863 
dorazili na Velkou Moravu učení bratři původem z 
řecké Soluně – Konstantin (později přijal klášterní 
jméno Cyril) a Metoděj. 

Do ní oba bratři přeložili důležité části Bible. Díky 
těmto pokrokům se začaly vést bohoslužby ve 
staroslověnštině. Poprvé tak mohli i Slované 
rozumět slovům při mši, do té doby totiž kněží 
sloužili mše v latině.

Kdo byl Konstantin?

Mladší bratr Metoděje, řecký učenec a mnich. 
Vytvořil písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk, do 
něhož přeložil z řečtiny evangeliář. Poté se podílel na 
překladu Bible a liturgické knihy. V roce 867 odešel s 
bratrem Metodějem do Říma, vstoupil do kláštera a 
přijal jméno Kyrillos (Cyril). 
Zemřel v roce 869 v Římě.

Kdo byl Metoděj?

Starší bratr Konstantina (později Cyrila). 
Podílel se na překladu Bible a liturgických knih z 
řečtiny do slovanského jazyka, přeložil několik 
zásadních právních textů, jež přispěly k budování 
základů české státnosti, jako je např. Zákon sudnyj 
ljudem neboli Nomokánon. Mezi lety 868 až 869 
pobýval v Římě, kde ho papež jmenoval 
arcibiskupem panonsko-moravským. 

Na Velké Moravě položil základ samostatné církevní 
organizaci a v liturgii prosazoval užívání slovanského 
jazyka. Kolem roku 874 pokřtil českého knížete 
Bořivoje I. a jeho choť Ludmilu. 
Zemřel v roce 885. Po jeho smrti propukly spory mezi 
vyznavači latinské a slovanské bohoslužby. 
Metodějova slovanská liturgie byla zakázaná a jeho 
žáci a spolupracovníci byli nuceni opustit Moravu, 
azyl jim poskytli jižní Slované.
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Farní úřad

Do období prázdnin a dovolených v naší obci 
vstupujeme pomyslnou branou slavnosti „Cyrile“. 

A přiznám se, že i mně se díky těmto pramenům 
otevřely další pohledy do života našich velkých 
světců.

Ve sváteční den 5. července budou mše sv. jako v 
neděli, tedy v 7.30 a v 9.30h.

1150 let od příchodu 

Každou neděli před hrubou mší svatou vyprávěl jsem 
dětem o dobrodružném životě těchto světců. 

slovanských apoštolů

Platí zásada, že 
láska, náklonnost, 
důvěra ke druhému 
roste s tím, jak 
dalece poznáme 
jeho charakter i 
životní osudy. 

Bylo možné všimnout si, že povídání přizpůsobené 
dětskému chápání pozorně sleduje i dospělá část 
shromáždění. Podklady pro tato dětská setkání jsme 
obdrželi z diecézního centra pro katechezi. 

By lo  by hezké,  
k d y b y  i  n a š e  
celoroční povídání o 
svatých bratřích 
Cyrilu a Metoději 
znamenalo, že naše 
úcta se k nim ještě 
prohloubí. 

O patronech naší farnosti sv. Cyrilu a Metoději je v 
letošním roce slyšet mnohem více, a to nejen na 
našem „velehradském“ Slovácku, ale v celé zemi, ba 
i v zahraničí. Všude tam, kde se pečuje o kulturu a 
duchovní rozměr člověka, panuje vědomí, že 
soluňští bratři před 1150 lety řádně rozhýbali dějiny 
minimálně v polovici Evropy – především její 
východní části.

Kdybychom o letošním cyrilometodějském jubileu v 
sobě objevili pocit, že jsme i jejich žáci, že jsme i 
jejich duchovní děti. Pak by se i letošní „Cyrile“ 
mohly stát pro farnost, pro obec a hlavně pro 
každého z nás prostorem nového vděčného setkání s 
našimi Otci ve víře – Cyrilem, filosofem a 
Metodějem, prvním moravským biskupem. 

Dlužno poděkovat panu starostovi za opravu křížů – 
před kostelem i „Pod Dědinú“. Opravu zařídil i s 
ohledem na letošní CM výročí. 

P. Vojtěch Daněk

Chtěl bych také upozornit na TV hraný dokument o 
životě Cyrila a Metoděje, který uvede ČT 2 v sobotu 
29. června ve 20.00 hod. Podrobnosti o filmu lze 
nalézt na adrese www.filmcyrilametodej.cz/

Základní a Mateřská škola

Školní fašank proběhl 8. 2. 2013
Maškary 1. – 3. ročníku ZŠ a MŠ Březová zahájily 
svým šavlovým a březovským tancem školní fašank. 
Poté měli podnikaví fašančáři ze druhého stupně 
připraveny veselé úkoly a pochování basy. Sladkou 
tečku za vším rejděním udělaly koblihy paní 
kuchařek.

Mgr. Jana Miková

Velikonoční malování

Děti si vyzkoušely například techniku zdobení 
voskem a omotávání bavlnkou. Pro menší děti měly 
malířky připravené vajíčka obalené v krupici, ty si 
děti domalovaly vodovými barvami. 
Tuto akci si všichni užili a domů si odnesli krásné 
výrobky.

Mgr. Marie Ševčíková

Noc s Andersenem 11. dubna 2013

V pátek 22. března proběhlo v prostorách školní 
jídelny Velikonoční malování. Akci navštívili nejen 
žáci ze školy a školkáčci, ale také rodiče dětí a 
všichni, kdo rádi tvoří. Pod vedením učitelů si 
zájemci vyrobili drobné jarní dekorace a ozdobili 
perníčky, které upekli žáci z druhého stupně. Paní 
Marie Buráňová předvedla výrobu paličkované 
krajky, kterou si mnozí také zkusili. Malířky kraslic 
paní Soňa Kubišová a Veronika Provodovská ukázaly 
dětem zajímavé techniky zdobení kraslic. 

Po přivítání znělkou na nocování ve škole jsme se 
rozdělili podle věku. Mladší vytvořili skupiny, které 
pátraly po tajemných úkolech. Za jejich vyluštění 
získali písmena, jež spojením sil všech účastníků 
vytvořila heslo Noc s Andersenem. Dál pracovali na 
sestavení pohádkovníku – stromu s pohádkovými 
postavami. Do spacáku bylo čtení pohádky. Dobrou 
noc...

Mgr. Jana Miková

Výchovný program Hasík

Mgr. Martina Vintrová

Ve dnech 11. a 30. dubna navštívili naši základní 
školu profesionální hasiči z Uh. Brodu s výchovným 
programem, který se jmenuje ,,Hasík“. Jedná se o 
preventivní program pro děti na základních školách v 
celé České republice v oblasti požární ochrany a 
ochrany obyvatelstva. Hasiči ve dvou výukových 
hodinách předali dětem hravou a názornou formou 
důležité informace a návyky v oblasti prevence před 
požáry a mimořádnými událostmi. 18. června nás 
ještě čeká prohlídka hasičské zbrojnice v Uh. Brodě, 
na kterou se děti nesmírně těší a která bude zlatým 
hřebem tohoto programu. Tímto chci také poděkovat 
instruktorům z řad hasičů, kteří za námi do školy 
přijeli.
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Základní a Mateřská škola

Žáci šestého až devátého ročníku tři měsíce v hodinách 
informatiky a praktických činností pilně pracovali a 
postupně v jednotlivých týmech vytvořili šest krásných 
filmů. Všechnu práci museli zvládnout sami – vytvořit 
scénář, zajistit si všechen materiál, nafotit stovky 
fotografií a spojit je do filmu, film sestříhat, doplnit zvukem 
a prezentovat. Všechno se odehrávalo během  projektu 
„Filmová animace“ a průřezového tématu mediální 
výchova.

Všech šest filmů můžete shlédnout na internetových 
stránkách naší školy.

Březovský filmový festival 
žákovských filmů

Ve čtvrtek 7. května 2013 proběhl na naší škole 1. ročník 
březovského fi lmového festiválku žákovských 
animovaných filmů vytvořených technikou stop motion.  
(Stop motion - pookénková nebo fázová animace je 
technika animace, při níž je reálný objekt mezi snímky 
ručně upravován a posouván o malé úseky, tak aby po 
spojení vyvolala animace dojem spojitosti. Hlavní výhodou 
je, že dovoluje animovat téměř cokoli. Nevýhodou je velká 
časová náročnost.)

V rámci letošního festiválku byly filmy předvedeny žákům, 
učitelům i dalším návštěvníkům. Naše odborná porota, 
složená ze zástupců žáků prvního stupně, postupně 
všechny filmy bodově ohodnotila a vítězné týmy ocenila 
diplomy.

Mgr. Miškar Jiří

 Třetí ročník se zúčastnil celoročního projektu Matematika 
s chutí s vlastním projektem

Během roku žáci řešili např.
- kvalitu a cenu potravin (vztahy mezi producenty, 

obchodníky, spotřebiteli), 
- hráli na obchody (místní, bio obchod, super market), 
- pojmenování jednotlivých oddělení nákupního centra,
- možné způsoby platby za potraviny u pokladny 
(tabulky), manipulaci s papírovými penězi,

„Kuchař musí umět počítat“. 

- výhody či nevýhody zdravé výživy a zdravého způsobu 
života,

- finanční výhodnost nákupu menšího či většího balení 
potravin (s ohledem na trvanlivost),

- početní operace s cenami v různých fiktivních 
obchodech 

- počítání hodnoty zboží po slevě,

- převádění cen z korun českých na eura podle 
aktuálního měnového kurzu,

Děti poté hledaly ve třech týmech vhodný recept na 
jednoduchý, zdravý a přitom chutný pokrm studené 
kuchyně. Po porozumění primárním vztahům mezi 
prodejci a spotřebiteli si žáci nakoupili zvolené potraviny. 
Pokoušeli se co nejpřesněji odhadovat a následně zvážit na 
obyčejné i digitální váze či odměřit potřebné množství 
potravin. Byli prakticky nuceni převádět a přepočítávat 
jednotky hmotnosti (gramy, kilogramy) a objemu 
(mililitry, litry). Podařilo se uvědomit si, že někdy lze 
měření objemu nahradit vážením.

- kapesné a vystačení si s ním,

Vyvrcholením projektu byla praktická příprava pokrmu 
podle žáky vybraného receptu a jeho servírování ve školní 
jídelně na jarně prostřeném stole. Žáčci se vrhli na úkol se 
vší odpovědností a všichni přinesli z domova to, co slíbili. 
Vyrobené pokrmy všem moc chutnaly a potěšily děti i 
učitele naší školy!

V závěru tvoří ve skupinách prezentace, kde vkládají vše, 
co se za rok naučili, vytvořili, fotodokumentaci. Výstupní 
test jednotný pro všechny zapojené školy se žákům zdál 
jednoduchý, takže byl projekt určitě přínosný pro logické 
myšlení v souvislostech a podle dotazníků přispěl k velké 
oblíbenosti matematiky.   

- nákup na splátky, platbu platební kartou,

Ale pořád nás máš rád.

ale i kamarád.

přeje ti tvůj Kubíček.

Nechceš být jen otec,

Tak krásný ten tvůj sváteček,

mají i otcové svůj svátek 16. června.

Svátek otců

Jakub Jurásek, 4. ročník

Dneska svátek máš,
Co s tím naděláš?

Máš tři krásné děti,
Ti dva už vynášejí smetí.

Když přes celý dům řveme,
tak tě trochu štveme.

Tak jako mají maminky svůj svátek, 
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Základní a Mateřská škola

Dne 21. 5. se děti prvního stupně do školy velice těšily, 
protože je čekalo putování do ZOO Hodonín. 

Výlet žáků 1. stupně

Podle mapy jsme poklad vypátrali, ale za nic na světě 
bychom nikomu neprozradili jeho nalezení, abychom o něj 
nepřišli. Plavba zpět k přístavu byla zajímavá, protože 
jsme sami kormidlovali. Navíc nás překvapil člun a vodník! 

Po nezbytném nákupu suvenýrů 
a vyřádění na dětském hřišti 
jsme autobusem přejeli k řece 
Moravě, kde na nás promlouval 
tajemný hlas. 
Patřil kapitánce pirátské lodi, 
která z nás všech piráty vytvořila 
pomocí pistolí, malování na 

obličej, pirátských šátků. Pod pirátskou vlajkou jsme se 
nalodili hledat poklad na ostrově. 

Zkrátka o zážitky nebyla nouze!

Cestou nám kynula ježibaba z perníkové chaloupky, 
ohrožovali jsme rybáře, navlékali pirátské korálky. 

Ze zvířat se nejvíce líbily surikaty, opičí mládě, klokani, lev 
a nádherně zbarvení papoušci. 

Žáci 4. a 5. třídy v polovině měsíce května absolvovali 
výstupní testy do projektu Matematika s chutí, o které 
jsme Vás informovali v podzimním vydání Zpravodaje, a 
tím ukončili svoji celoroční práci na tomto celostátním 
projektu, jehož hlavním cílem bylo zvýšit u dětí oblíbenost  
matematiky jako vyučovacího předmětu.  

Matematika s chutí

Mgr. Martina Vintrová

Především jde o plánování, kalkulaci a organizaci 
jakéhokoliv výletu,  práci a vyhledávání informací na 
internetu, který nám byl po celou dobu realizace velmi 
cenným společníkem, práci s cizí měnou, orientaci v 
informačních tabul ích směnáren, komunikaci 
prostřednictvím telefonu, kdy děti telefonicky získávaly 
informace na dopravní informacích, informačních centrech 
zámků, hradů, zoologických zahrad apod. 

Žáci se do projektu zapojili s velkým elánem a plným 
nasazením a taky tak po celou dobu jeho realizace 
pracovali. 

Jednotlivé výlety si navrhly, naplánovaly a zkalkulovaly a 
výsledkem jejich práce jsou  katalogové listy výletů a 
jejich prezentace.

Závěrem  chci děti za tuto práci velmi pochválit a také jim 
poděkovat, protože k ní přistupovaly  velmi svědomitě, 
cílevědomě a nejednou byly za svou práci pochváleny 
přímo organizátory tohoto projektu.

Myslím si, že tento projekt je obohatil o nové poznatky,  
vědomosti a praktické zkušenosti, které jim budou 
cenným přínosem do života. 

Výlet na Lopeník

Výlet Dukovany – Dalešice – Brno

Mgr. Marie Ševčíková

Jako první jsme navštívili jadernou elektrárnu v 
Dukovanech. Během dvouhodinové exkurse jsme se 
dozvěděli spoustu nových informací o provozu elektrárny a 
jejím vlivu na životní prostředí. Dál naše cesta směřovala k 
vodní elektrárně Dalešice a potom jsme se ubytovali v 
chatkách v Kramolíně. Večer jsme si opekli špekáčky, 
zasportovali, zazpívali a den ukončili stezkou odvahy, 
kterou zvládli všichni včetně učitelů. 

I přes nepřízeň počasí se nám podařilo zvládnout vše 
naplánované. 

Domů jsme si přivezli spoustu nových poznatků, zážitků a 
zkušeností.

Mgr. Alena Urbancová

Ráno po snídani jsme se sbalili a vyrazili do přístavu na 
Dalešické přehradě. Plavba lodí nám poskytla nádherný 
pohled na okolní přírodu. Viděli jsme nejvyšší skálu v české 
republice, která je do poloviny pod vodou. Výlet jsme 
ukončili zkouškou fyzických sil v lanovém centru Jungle 
park.

V úterý 4. června 2013 celý druhý stupeň základní školy 
vyrazil na výlet s cílem něco poznat a zažít. 

     

V pátek 6. června 2013 vyrazili žáci z druhého stupně se 
svými učiteli na Lopeník s cílem poznat život v souladu s 
přírodou, pochopit zákonitosti ekologického zemědělství a 
následně si zastřílet z luku. Nejdříve pan Tomáš Kalous a 
paní Šárka Lamplotová zajímavě povyprávěli o 
ekologickém hospodaření a potom pan Kalous seznámil 
děti se střelbou z luku. Žáci si zastříleli ze tří luků do terčů, 
které si sami vyrobili. Den si všichni krásně užili, pochopili 
co je to žít v souladu s přírodou a seznámili se se 
zajímavým sportem a jeho filosofií.
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TJ Sokol Březová

Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkuje všem svým 
sponzorům klubu, bez kterých by Březovský fotbal 
nemohl fungovat.

V první sezoně v Základní třídě jsme dlouho 
atakovali první postupové místo, ale závěrečné 
zápasy nám nevyšly a skončili jsme až na čtvrtém 
místě (postoupilo Strání „B“). V sezoně 2011/12 
jsme se nacházeli v polovině tabulky a o postup 
bojovaly jiná mužstva. 

Po dlouhých třech letech postupujeme do Okresní 
soutěže, ze které jsme se v sezoně 2009/2010 
poroučeli do základní třídy. 

Jelikož letošní sezona ještě neskončila, tak pro Vás 
nemáme konečnou tabulku naší skupiny a ani 
celkové statistiky hráčů za sezonu 2012/13. 
Konečnou tabulku, statistiky hráčů a statistiku celé 
sezony 2012/13 naleznete po skončení sezony na 
webových stránkách klubu: www.tjbrezova.cz 

Náš tým skončil na osmém místě a o třídu výš 
postoupila záloha Dolního Němčí.

Po dlouhých třech letech 
postupujeme do Okresní soutěže!

Ačkoliv jsme měli brány k postupu již skoro 
otevřené, tak náš tým neponechal nic v náhodě. Do 
jarních odvet mužstvo posilnil Petr Mudrák, který je v 
klubu na hostování z Nivnice. V jarních odvetách 
opět ukázal klub ze Zelniček svou sílu a své soupeře 
porážel, jak na běžícím páse. A i když naše výkony 
nebyly vždy vyrovnané, tak mnozí fanoušci byli 
mnohdy i nespokojení. Musíme si, ale uvědomit, že 
nemůžeme vyhrávat každý zápas 8:0, občas i 
výsledek 2:0 stačí.

Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkuje všem svým 
věrným fanouškům, kteří nás po celou sezonu 
2012/13 podporovali! Moc Vám za to děkujeme!

Poděkování fanouškům 

Jedinou posilou byl David Pomajbík, kterému 
skončilo hostování ve Strání. Kluci začali trénovat a 
nacvičovat různé standardní situace, signály a další 
fotbalové umění. V prvním ostrém zápase, kdy jsme 
v poháru CGM Cup hostili ambiciózní Drslavice, jsme 
zvítězili 4:2. Od tohoto zápasu, který se odehrál 20. 
7. 2012, bylo mužstvo našlapané a poráželo jeden 
tým za druhým. První porážka přišla až v poháru, 
který se z důvodu sněhové nadílky musel odehrát na 
umělé trávě v Kunovicích 24. 3. 2013, kdy jsme 
podlehli Šumicím 1:0. Nakonec se ukázalo, že jsme 
prohráli s celkovým vítězem CGM Cupu!

V letošní sezoně 2012/13 převzal klub Josef Havlík, 
který měl stejný kádr jako předchozí rok. 

a sponzorům klubu

TJ Sokol Březová Vás srdečně zve na letošní 
Cyrilky 2013! Letošní „hody“ vycházejí na pátek 

Pátek 5.7.

5. 7. a sobotu 6. 7. a TJ Sokol Březová si pro Vás 
připravil následující program:

Fotbalové odpoledne: 
15:00hod.: Předzápas žáci: Březová – Strání
16:00hod.: Turnaj starých pánů

Cyrilky 2013

Od 20:00hod.: Taneční zábava – hrají DH 
Javorinka (venku) a Diskotéka s DJ Lojzou (na 
šatnách)

Sobota 6.7.
Fotbalové odpoledne:
15:30hod.: Předzápas přípravky: Březová – Strání
16:30hod.: Fotbalové derby: Březová „A“ – Strání 
„A“
Od 20:00hod.: Taneční zábava – hrají kapely 
NEPTUN a P. A. R. K. 
Časy jsou orientační, ještě budou upřesněny na 
plakátech a v obecním rozhlasu podle počasí.

Klub TJ Sokol Březová 

Jako dárek si nadělil postup 

Klub TJ Sokol Březová si k letošním oslavám k 70-
tému výročí založení klubu zajistil již s předstihem 
nejenom postup do Okresní soutěže, ale také 
celkové první místo v tabulce! Podle historie, byl klub 
založen v roce 1943 a letos je to přesně 70 let, kdy se 
na Březové - Na Zelničkách začal hrát fotbal!

Další část postupových oslav se plánuje v sobotu 22. 
června po zápase s Rudicemi a vše vyvrcholí na 
Cyrilky 2013, kdy náš tým odehraje přátelské utkání 
se Stráním „A". Při této příležitosti budou pokračovat 
nejenom postupové oslavy, ale především si 
připomeneme 70-té výročí od založení klubu TJ 
Sokol Březová.

si připomíná 70 let od založení klubu. 

do Okresní soutěže!
 

První část oslav můžete s naším týmem započat v 
neděli 16. června 2013, kdy budeme hrát Na 
Zelničkách domácí utkání s Korytnou. Po tomto 
zápase nám předá předseda OFS UH František Miko 
pohár pro vítěze základní třídy skupiny B v ročníku 
2012/13.

Něco málo z historie klubu: Za prvé republiky 
pracovaly v obci T. J. Sokol a T. J. Orel; obě byly 
nacisty rozpuštěny, ale zájem mládeže se přesto 
přesunul na sportovní činnost. Ponejvíce se začala i 
na dědinách provozovat kopaná. V Březové se v roce 
1943 ustavil Sportovní klub, který si vybudoval nový 
stadión.

Autor: Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Ze života našich seniorů

a tak fouká ze všech sil, dým už stoupá na komín.

V tom však  jedna zvolá, haha, já ty zuby mám,

Bílokarpatské slavnosti

Slíbily jsme starostovi, my to zařídíme samy, 

Honem, nemám žuby proboha.

ale už jí slíbíme, že Janovi necháme.

A tak jedna hrdinka, že ten oheň rozfouká, 

my však hrdé důchodkyně, chleba mažte na dědině.

Zase bude pečínka, jak to zvládne Alenka,

s radostí mu slibovaly, že si i kroje daly.

Už jen napéct pro Brod žrádlo.

Jednou takhle v neděli, důchodci se scházeli,

Ale! Spíš seženeš zlata hrudku než na tlustou babu jupku, 

Všechno se to zavčas zvládlo,

v Brodě budou slavnost, lidi třeba pohostit.

Kotel brambor navaříme, v domečku si zatopíme,
Sešlo se jich desítka, tak to bude desítka.

pak se ale podařilo, všechno se to vyřešilo.

Oheň nechtěl vydat žár, komín dostal zpětný tah,
Důchodkyním slzy tečou, že magaše neupečou.

Radují se všechny kolem, až hrdinka zvolá:

Lezou všechny po kolenou, hledají s nešťastnou ženou,

Starosta chtěl mazat chleba, že nás bude v Brodě třeba,

v popelníku, v ohništi, to je hrozné neštěstí!

ostatní jsou mrtvé smíchy, no tak nic se neděje,
některé utíkají na vece.

Počasí se vydařilo, v Brodě nám moc horko bylo,
Stačili to všechno pojest, donesly jsme trochu peněz.

HEJA

Navštívili jsme výstavu květin a zahrádkářských 
potřeb a Květnou zahradu. Nálada po celý den 
byla výborná a vrátili jsme se v pořádku. 
Děkujeme všem z Obecního úřadu za pomoc při 
organizování zájezdů i ostatních akcí pro starší 
spoluobčany. 

Alena Bruštíková

Dne 7.5.2013 se uskutečnil zájezd 
seniorů do Kroměříže.
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Čas nelze zastavit, utíká nám mezi prsty. Děti rostou, 
dospělí stárnou, staří umírají. Koloběh života nelze 
zastavit. Mnozí z nás si ukrajují ze svého volného času 
s vědomím, že vnesou do života jiných, ale i svých 
trochu radosti navíc. Mnohdy je potřeba se 
odreagovat od dnešní uspěchané doby, proto jsme 
rádi, když přijdete na naše akce, ať na Březové nebo 
mimo ni. 

Před Velikonoci 14. 3. si děvčata z Danajek zazpívaly 
na Slavíčkovi v Uh. Brodě. Do finále okresní soutěže v 
Uh. Hradišti na den 14. 4. letos postoupily Lucie a 
Klára Horalíkovy. Jsem rád, že je již tradicí postup 
našich děvčat v pěveckých soutěžích. Díky tomu se 
březovské písně, které jsou mnohdy považovány za 
klenoty, dostávají do podvědomí spousty lidí. Také je 
již známo, že ač je Březová menší vesnice, roste v ní 
mnoho výborných zpěvaček. 

Je milé, že každoročně opakující se akce mají stále 
úspěch. Například malování kraslic, které letos 
proběhlo opět s velkým nasazením „maléreček“ Soni 
Kubišové a Veroniky Provodovské v období 14. - 24. 3. 
Začátek kraslicové sezóny byl spojen s pečením 

beránků na dvoraně u fary, poté tvoření v ZŠ Březová, 
muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě a v 
neposlední řadě následoval Velikonoční trh v 
Nezdenicích. Poslední malování proběhlo v Holešově 
při zpěvu dětí z Hluku.

OS Kopretina

pokračování na str.10
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29. 3. proběhla opět návštěva Slováckého divadla. 
Zhlédli jsme velmi dojemné představení Oskar a 
růžová paní. Další divadelní představení je 
plánováno na měsíc září.

1.6. Slivečky, Danajky, Šibalice i CM Šimbolica přijali 
pozvání jako hosté na Besedu v Nivnici. Velká 
hudební show probíhala ve víru gymnastiky i 
moderního tance. My tedy přispěli březovskou písní i 
tancem. V tento den jsme měli odjíždět na 
vystoupení do Chorvatska, ale jelikož byla účast v 
Nivnici přislíbena již začátkem roku, nebylo možno 
nedávnou „chorvatskou“ nabídku přijmout, snad 
jindy.

Letošní Cyríle bychom rádi oslavili 1150. výročím od 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Jelikož je jim 
zasvěcen náš kostel, snad se nám podaří za podpory 
pana faráře Daňka připravit malou výstavu 
předmětů z místního kostela a doplnit něco málo o 
životě těchto věrozvěstů. V sobotu 6.7. proběhne 
ukázka lidových řemesel se zpěvem našich souborů 
a Čečery ze St. Hrozenkova.

Robert Provodovský, předseda sdružení 

Koncem července bych rád pozval děti i rodiče na 
opékání špekáčků, večerní promítání a snad i noční 
stezku odvahy se stanováním nad Zvadilovem.
Po prázdninách v září srdečně zvu na Den kulturního 
dědictví do Uh. Brodu, kde budeme účastníky 
programu města a děti potěšíme „Pohádkovým nebo 
Večerníčkovým lesem“. 

Dětem přeji hezké vysvědčení, všem klidné, teplé a 
slunečné blížící se prázdniny. 

OS Kopretina

inzerce

pokračování ze str.9
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Dne 25. 5. 2013 jsme se zúčastnili brzy po ránu 
kosení trávy v Sadech (Detrfli). Počasí nám sice moc 
nepřálo, ale akce byla velmi zdařená. Všichni jsme se 
dobře bavili, takové míchané vajíčka dělané přímo 
na louce na sporáku neměly chybu. Maruška nám 
upekla chrapáče,  které nám  velmi chutnaly a 
hlavně Natálce Hanákové. Někteří odvážní dokonce 
zkoušeli kosení a docela jim to šlo. Tento den jsme 
zakončili večerní akcí ve Vlčnově, kde jsme hráli a 
zpívali k poslechu, ve slavnostní atmosféře, před 
nadcházející Jízdou králů.

OS Dúbrava

V neděli 9. 6. 2013 jsme vystupovali na druhém 
ročníku Bílokarpatských slavností. 

Tyto dobroty pak podávaly návštěvníkům slavností v 
informačním stanu k ochutnání.

Lenka Janíková předsedkyně OS FS Dúbrava

Zatancovali jsme Březovské pásmo a zazpívali písně 
z Březové a Lopeníka. Seniorky z Březové na tuto 
akci napekly březovské magaše a báleše. 
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