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letošní jaro je pro naší obec významné, hlavně 
dokončením stavby Víceúčelové haly. 
V současné době probíhá předávání a kolaudace. 

Samotné slavnostní otevření by mělo proběhnout ve 
čtvrtek 25. června 2015 v 16:00 hodin. 

Za zmínku stojí i skutečnost, že v rámci 
této výstavby došlo ke změně čištění 
odpadních vod základní a mateřské školy.
Starý nevyhovující betonový septik byl odstraněn a 
nahrazen novou čističkou odpadních vod, která nebude 
sloužit jen sportovní hale, ale i základní a mateřské škole. 

Dále pracujeme na výměně silničních obrubníků v části 
obce „Dúbrava“ s cílem opravy asfaltového povrchu, taky 
na přípravě setkání obcí Březová, které se má konat 1. 
srpna 2015 a přípravě na soutěž Slovácká jaternica, která 
bude na Březovské hody 5. září 2015. 

Ještě bych se chtěl zmínit o problému nedostatku pitné 
vody. To, že je sucho, nemusím snad nikomu z Vás říkat, 
ale musím Vám opakovaně říct, že jsme v roce 2012 
postavili ve „Zlatném“ nový jímací zářez, který by za 
normálních okolností stačil zásobovat naši obec pitnou 
vodou. pokračování na str.2
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Slovo starosty

Výročí války

pokračování ze str.1

Jenže trend moderního člověka je mít 
u svého domu bazén, takže si je 
spousta občanů nakoupili a vůbec 
nepřemýšleli nad tím, čím ho naplnit. 

Stalo se ale to, že v sobotu 6. června 
2015 jako by se všichni příznivci 
bazénu domluvili a vypustili všechnu 
vodu z našeho vodojemu. 

A i když jsme vyhlási l i  zákaz 
napouštění bazénů, stejně nikdo 
neuposlechl a stav hladiny ve 
vodojemu klesl téměř na nulu. 
Na základě této skutečnosti jsme 
museli každou noc zastavovat přívod 
vody do obce, abychom pro Vás, ale i 
pro všechny ostatní zajistili dostatek 
pitné vody na každý další den. 

Bohužel kapacita zdroje naší pitné 
vody na tento bazénový trend nestačí, 
tak se musíte rozmyslet, jestli budete 
pít vodu z kohoutku nebo z bazénu.

A na závěr Vám přeji příjemné prožití 
období prázdnin a dovolených.

Josef Trecha, starosta obce

Tichou vzpomínkou a položením věnce 
u Pamětní desky padlých ruských hrdinů, 
byla zastupitelstvem obce Březová uctěna 

památka ruských vojáků, kteří za naši 
svobodu padli v tomto boji. 

Umučeni nacisty:

František Boďa  *7.12.1923
Josef Puža  *6.7.1923
František Vacula *15.4.1890
František Vaculík *3.7.1887
Jaromír Ševčík  *27.9.1919
Josef Ševčík  *10.2.1912

Zahynuli ve II. světové válce:

Anna Chovancová *26.10.1920
Anna Janků  *26.5.1876
František Janků  *13.11.1925
Petr Janků  *19.3.1942
Veronika Janků  *29.1.1930
Ludvík Jurásek  *10.5.1925
Vlasta Ševčíková *14.7.1933
Vojtěch Ševčík  *7.4.1894
Josef  Ševčík  *4.10.1925

K 70. výročí ukončení II. světové 
války si dovolujeme uveřejnit 

vzpomínku na občany obce 
Březová, kteří v tomto období 

položili své životy
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Farní úřad

Idea cyrilometodějská

Idea cyrilometodějská je především 
ideou křesťanskou. Svatí Cyril a 
Metoděj byli Slovanům věrozvěsty 
Kristovy víry. 
Pro každý národ je dar víry darem 
největším. 
Představuje poslední cíl snažení jeho 
příslušníků. Můžeme říci, že hlavní 
zaměření cyrilometodějské myšlenky 
j e  n á b o ž e n s k é ,  d u c h o v n í  i 
nadpřirozené.

Ale soluňští misionáři nebyli pro nás 
jen věrozvěsty Kristovy víry, nýbrž se 
stali prvními učiteli a zakladateli 
národní vzdělanosti. 
Vynalezením slovanského písma 
vytvořil i první a nejdůležitější 
předpoklad národní kultury.

Uzpůsobením řecké abecedy pro 
potřeby slovanského jazyka umožnili 
národu vyjadřovat své myšlenky i 
písně. 
Byl i  zakladatel i  i  s lovanského 
písemnictví. Jejich význam pro celé 
naše dějiny je tedy nesrovnatelný. 
Kladli také základy k naší státnosti a 
politické nezávislosti. 

Slovanský jazyk byl povýšen na 
bohoslužebný. Zásluhou Sv. Cyrila a 
Metoděje se stal slovanský jazyk i 
jazykem liturgickým. 
T ím se dosta lo jazyku dosud 
nevzdělaného, barbarského národa 
posvěcení, povýšení a nejlepšího 
doporučení. 

Bohoslužebný jazyk slovanský se stal 
zároveň spisovným jazykem. 
Brzy potom vznikají další díla psaná 
t ímto staros lověnským nebol i 
církevněslovanským jazykem.

Nemenší jsou státní a politické 
zásluhy soluňských bratrů. Přičiněním 
sv. Metoděje a takřka proti vůli 
Svatoplukově byli naše země církevně 
o samos t a tněny  a  po l i t i c k ým 
podřízeny přímo římskému papeži. 

Tak se měla Velká Morava vyvíjet v 
mocný slovanský stát nezávisle na 
Byzantské i Východofranské říši. 
V té chvíli na evropskou scénu 
vstupují Slované, jako nová třetí síla, 
která doplňovala a vyvažovala 
ev ropský  Východ  a  Západ  a 
omezovala další nadměrný růst moci 
německé i byzantské.

 A kdo neznal, kde jsou pevné stezky, 
ten v té bažině zahynul. Voda byla 
uměle zadržena ze tří stran kolem 
celého města. A čtvrtá strana, to byly 
Buchlovské vrchy. 

V kanálech, které byly vyhloubeny, 
stála voda. Vyházená hlína tvořila val, 
zpevněný dřevěnými palisádami. Do 
této pevnosti se nedostal nikdo. A 
přece, po smrti sv. Metoděje vrazili k 
nám Maďaři. 
A tak dlouho na svých malých konících 
objížděli to sídlo Svatoplukovo, až ho 
dobyli a zapálili. 
Mohutné sídlo Svatopluka kleslo, ale 
Velehrad víry stojí. A obraťme se s 
prosbou na naše apoštoly. 

Tak jak se k nim obrátil velký buditel 
František Sušil: „Ó, vy bratři přesvatí, 
stůjte při své podstati, ať se svatá, 
blahá víra z naší vlasti neztratí.“

P. František Pěnčík

Závěrem můžeme konstatovat, že 
když Cyril a Metoděj postavili obrazně 
řečeno ke slovanské lípě jako oporu 
křesťanský kříž, byla to nádherná 
souhra. 
Národ, žijící obklopený nepřáteli, 
vydržel. Když vezmeme do ruky 
dějepis a listujeme – kolik to bouří nad 
vlastí se sneslo. 

Kolik to národů u nás pochodovalo 
vojensky: Avaři, Tataři, Maďaři, 
Braniborci, Turci, Prušáci, Francouzi, 
Švédové – a národ zůstal. Držela ho 
víra. Za to, že tady jsme na mapě, za 
to musíme této víře poděkovat. 
Padaly mocné hrady, mohutné sídlo 
Svatoplukovo. 
My si je nedovedeme představit. 
Německý kronikář píše, že to byla 
největší vodní pevnost. Když k nám 
soluňští bratři přicházeli, museli je 
Moravané vést. Kolem hlavního města 
– Velehrad, to znamená Velkoměsto – 
byla bažina.

foto Anežka Lundová

foto Anežka Lundová

foto Anežka Lundová
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Dárky za účast v soutěži Srdce s 
láskou darované
Redakce časopisu Age vyhlásila v měsíci 
září soutěž s názvem Srdce s láskou 
darované, které se zúčastnili i naši žáci. 
Jejich práce sice nevyhrály, ale dnes jim 
osobně přijel předat drobný dárek za účast 
pan Matěj Hanák, obchodní zástupce firmy 
OPTYS, která soutěž sponzorovala.  

Skřivánek – Škovránok 2015

Ve středu 29. dubna 2015 jsme se již po 
sedmé setkali na mezinárodní pěvecké 
soutěži lidových písní Skřivánek – 
Škovránok. Letos si zazpívalo celkem 33 
dětí z Bánova, Nivnice, Bošáce, Nové 
Bošáce, Uherského Brodu a Březové.  
Zpěváčci byli rozděleni do tří kategorií - 1. 
– 3. třída, 4. – 5. třída a děti z mateřské 
školy. V porotě zasedly Anička Přikrylová, 
učitelka hry na housle v ZUŠ Uherský 
Brod, dlouholetá folkloristka ze Strání a 
studentky kroměřížské konzervatoře v 
oboru zpěv Kristýna Jurásková a Nikola 
Knopová. 

Jako nejlepší byli vybráni:
Kategorie 1. – 3. třídy: 
1. Rastislav Karlík z Bošáce 
2. Lucia Kabelíková z Nové Bošáce
3. Edita Pinďáková z Bánova
Cenu poroty získal Honza Křeháček z 
Březové za pobavení přítomných písní „Tři 
bratři“.

Kategorie 4. – 5. třídy:
1. Rastislav Drottner z Bošáce
2. Magdaléna Malá z Bánova
3. Sára Tinková z Nové Bošáce
Cenu poroty získala Monika Hricková  z 
Bošáce za výrazný projev.

Kategorie mateřských škol nebyla 
hodnocena.  Za pěkné vystoupení děkuji 
Jirkovi Miškarovi z Nivnice, Vojtovi Šmídovi 
z Uherského Brodu, Natálce Hanákové a 
Peťovi  Křeháčkovi z Březové.
Jak jsme si v soutěži vedli, můžete vidět na 
fotografiích i videu (po zpracování), které 
zpracovali žáci osmé třídy Dan Jurásek a 
Ondra Čaňo.

Mgr. Pavlína Majerová

http://www.zsbrezova.eu/index.php/foto
galerie/category/269-mezinarodni-
pevecka-soutez-skrivanek-skovranok

Výlet do KOVOZOO
Letos jsme školní výlet nepojali pouze 
vlastivědně a oddychově, ale také 
ekologicky.
Navštívili jsme Kovozoo společnosti REC 
Group. Společnost je zaměřena na 
zpracování odpadů mnoha druhů, v rámci 
své práce se ovšem velmi věnuje 
ekologické osvětě a výchově.
Děti si z vláčku Steelinka prohlédly areál 
společnosti, viděly v akci různé recyklační 
linky, předškoláci si pak vyzkoušeli v praxi 
vlastní třídění odpadů. Poté jsme se 
přesunuli do samotného kovozoo, kde jsou 

Základní a Mateřská škola

z kovového odpadu vyrobena nejrůznější 
zvířata. Byli jsme ohromeni šikovností 
výtvarníků. Dále jsme navštívili maják 
Šrotík, loď Naděje, letoun L610 a další 
zajímavosti a atrakce.
Děti odjížděly unavené, ale podle řeči 
spokojené. Doufejme, že si odnesly i něco 
více, než pár suvenýrů a vzpomínek.
- Mgr. J. Miškar

Výlet MŠ do Kovosteelu ve Starém 
Městě
Dne 22. 5. 2015 jsme se nemohli dočkat. 
Jeli jsme na výlet se školáky!!! V autobusu 
jsme si krátili cestu zpěvem, mlsáním a 
přemýšlením, co nás asi čeká? A bylo toho 
hodně. Nejprve jsme se projeli areálem 
firmy vláčkem. Následovala exkurze 
spojená s videem s ekologickou tématikou. 
Pak si děti zkusily roztřídit odpad.
Vystoupali jsme na vrchol majáku, 
prohlídli krásnou loď a nakonec zvířátka. 

Byla to jedinečně propracovaná zvířata v 
životní velikosti vyrobená z kovového 
odpadu.
Výlet byl úžasný a děti viděly, že i z 
nepotřebného odpadu mohou vznikat 
nové věci, které jsou krásné, zajímavé a 
užitečné.

M. Křeháčková

Okresní kolo Pythagoriády
V úterý 12. května 2015 se nejlepší 
řešitelé školního kola zúčastnili okresního 
kola Pythagoriády v ZŠ ve Starém Městě.
Žáci řešili patnáct úloh. Za každou správně 
vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným 
řešitelem se stane každý, kdo získá 
m i n i m á l n ě  9  b o d ů .  N a š i  š k o l u 
reprezentovali Martin Strieženec, Daniel 
Grebík, Michal Adámek a Martin Janků. 
Nejúspěšnějším řešitelem se stal Martin 
Strieženec, který získal 12 bodů. 
Blahopřejeme.

- Mgr. Marie Ševčíková
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Žáci píší o výletu na MS v ledním 
hokeji.

7. května 2015 jsme jeli do Ostravy na 
mistrovství světa v ledním hokeji. Na 
stadionu hráli USA vs. BELARUS. Čez 
aréna je obrovská. Můj zážitek je vlastně 
celý hokej, ale nevětší zážitek je pro mě to, 
že jsem viděla celý zápas naživo a taky 
maskoty. Což jsou Bob a Bobek. Byli skoro 
až u nás. A nejhorší zážitek z celého hokeje 
byla tramvaj. V té jsme málem spadli jako 
domino a ještě v něm řval chlap, který 
křičel „ Kdo neskáče není Čech hop hop 
hop!“. A pořád dokola. Ale celý hokej byl 
úžasný a skvělý. Jsem ráda, že jsem jela. 
Zážitek na celý život.

- Aneta Vanďurková

Nejlepší zážitek z hokeje byl přímo na 
stadionu. Hodně se mi líbili Bob a Bobek, 
kteří bruslili na ledě před zápasem. V první 
třetině to byla trošku nuda, protože 
nepadaly góly, ale e druhé třetině se rozjeli 
Bělorusi a daly 3 góly. To jsem byl moc rád, 
protože jsem fandil Bělorusku. Na konec 
vyhráli Bělorusi 5:2. Když jsem dojel 
domů, tak jsem si hned lehl a spal.

- Lukáš Uher

Mů j  n e j h e z č í  z á ž i t e k ,  n a  k t e r ý 
nezapomenu, byl, když jsem vstoupil do 
arény. Čekali jsme skoro půl hodiny, než to 
začalo, ale to čekání za to stálo. Ze všeho 
nejdříve na led vjeli Bob a Bobek, kteří 
předváděli psí kusy a rozhodčí také a pak 
to začalo. Nejlepší zážitek v mém životě 
byl, když se hrálo, bylo to lepší než v 
televizi. Ale naopak nejhorší ze všeho byla 
cesta tam i zpátky.

- Tomáš Moravčík

Nejlepší zážitek pro mě byl, když jsme 
dojížděli do Ostravy. Hned jak jsme 
vystoupili z vlaku, tak jsme poznali, že se 
hraje hokej podle toho, jak se lidi chovali. 
Šli jsme pomalu na tramvaj koupit si lístky. 
Když konečně přijela, tak jsme rychle do ní 
rychle sedli a jeli jsme přímo na stadión. Po 
chvíli jsme tam dojeli a připadali jsme si 
jak mravenci. Všude policie, pak jsme si 
obešli půlku arény a došli jsme před 
fanzónu, která byla bohužel ještě zavřená, 
tak jsme tam stali asi ještě půl hodiny, než 
se otevřela. Když se otevřela, tak jsme se 
dali do skupin a šli jsme chodit po fanzóně, 
také jsme si vzali nějaké blbosti ze stánků. 
Pak jsme se sešli před vchodem. Učitele 
nám rozdali vstupenky a šli jsme přes 
kontrolu. Ta proběhla bez komplikací. Pak 
jsme došli do arény, byla ještě větší než z 
venku. A pak jsem se vyfotil s naším 
maskotem.

- Michal Adámek

Na hokeji bylo úžasně. Je to parádní 
zážitek vidět hokej na živo a ne jenom v 
televizi. Byli jsme v Ostravě. Hráli USA 
proti BĚLORUSKU. Fandila jsem USA. No, 
bohužel prohráli. Bylo to 4:2. Bylo to 
parádní sledovat to naživo. Maskoti Bob a 
Bobek chodili všude mezi lidmi. Byli 
kousek od nás. Doufali jsme, že půjdou až

Základní a Mateřská škola

Mezitím nám ujel vlak. Další jel až v deset 
hodin. Do Ostravy jsme dojeli okolo jedné 
až druhé hodiny. Poté jsme jeli MHD 
Ostrava. Na hokejový stadion jsme dorazili 
tak akorát na čas. Pak jsme čekali na 
otevření vrat. Mezi tím jsme si dali věci do 
úschovny. Jakmile otevřeli bránu, tak jsme 
se rozdělili na skupinky. Ve fanzóně jsme si 
našli stánek ČD, abychom mohli jet zpátky 
zdarma. Poté jsme šli na jednotlivé stánky. 
My jsme navštívili stánek ČEZ, kde jsme si 
zkusili hokej. Potom ještě v Krušovice a 
Škoda auto. Po 1,5 hodině jsme se sešli na 
předem určeném místě. Po vstupu k 
ochrance nás prohledávali. Lístek jsme dali 
pánovi, který ho orazil a vlezli jsme dovnitř 
na svá místa. Celý zápas byl velmi 
zajímavý. Bohužel vyhráli Bělorusi. Při 
cestě zpátky tam Kuba s opilými muži 
skákal a řval: „Kdo neskáče, není Čech“! 
Domů jsme se vrátili v pozdních hodinách. 
Byl to nejlepší výlet.

- David Vaculík

Hokej se mi zamlouval. Atmosféra byla 
perfektní a fanoušci byli také skvělí. Byli 
jsme na hokeji USA-Bělorusko. Sehráli 
perfektní zápas. Nejvíc se mi líbilo ve 
fanzóně, kde bylo spoustu zajímavých 
stánků a také se tam dávaly věci zadarmo. 
Ty věci co se tam kupovaly, vyšly trošku 
dráž. Velice se mi líbilo na stadionu, kde 
všichni tleskali jak šílení. Já jsem fandil 
USA, kteří prohráli 2:5, takže to byla hořká 
mandle na konci poháru plného sladkých 
zážitků.

- Jakub Jurásek

Kuchař musí umět počítat
Celý školní rok jsme se pilně učili. Paní 
učitelka nám slibovala vaření. K tomu vždy 
dodala: až budete umět počítat, tak si něco 
uvaříte. Za tu dobu jsme měli mockrát 
obchody. Při obchodech jsme stáli u 
pokladny a měnili peníze. Tak jsme došli až 
k 1. 6. – na den dětí jsme si vařili. Ráno 
dojel fotograf a vyfotografoval nás v 
angličtině. Já, Marika a Saša s Klárou jsme 
měli melounovou zmrzlinu. Moc nám 
chutnala.

 Jan Křeháček, 3. ročník ZŠ

k nám, ale nešli. Nevadí. I tak to bylo 
parádní. Dělala se i mexická vlna. Před 
hokejem jsme měli rozchod. Byli jsme po 
skupinách. My holky jsme byly spolu. 
Chodily jsme všude možně. Šli jsme si pro 
vlaječky, dostaly jsme nějaké papírové 
koruny, bonbón, nálepky a ještě nám dvě 
holky co tam chodily, namalovaly na líce 
českou vlaku nebo vlajku USA. Vyfotily 
jsme se s maskotem škody a fotily jsme 
spolu všechny dohromady. Ten den v 
Ostravě byl úžasný. Jak už jsme jeli domů, 
v tramvaji byli nějací tři napití kluci a řvali 
t a m :  k d o  n e s k á č e ,  n e n í  Č e c h . 
Neuvěřitelné. Ale výlet se mi moc líbil. 
Doufám, že někdy v budoucnu pojedeme 
ještě.

- Klára Horalíková

Ve čtvrtek jsme byli na hokeji. Prvně jsme 
jeli autobusem do Brodu. Pak jsme čekali 
na pana učitele Smetanu. Potom jsme jeli 
vlakem do Starého Města a hned jsme 
přestoupili do vlaku, který nás dovezl 
rovnou do Ostravy. Následně nás tramvaj 
přivezla přímo ke stadionu. Nejdříve nám 
pan učitel vyzvedl lístky, které jsme měli 
zadarmo. Potom jsme se přesunuli do 
fanzóny, kde jsme dostali rozchod. Chtěl 
jsem si tam něco koupit, ale ceny byly 
strašné. Dres stál 2200 Kč a 0,5 l fanty 50 
Kč. Ale dostali jsme hodně propagačních 
výrobků. Já jsem byl vyzkoušet kolo štěstí. 
Tam jsem vyhrál připínáček Bobka. Pak 
jsme se všichni sešli a mohli jsme na 
prohlídku. Dostali jsme výborná místa 
skoro u půlící čáry. Atmosféra byla 
fantastická. Padlo hodně gólů. Konkrétně 
2:5. Bělorusko dalo 4 góly z brejků. Pátý 
gól si dali Američané sami. USA dalo góly z 
přesilovek. Většina publika fandila 
Bělorusku. Největší radost byla, když 
ukazovali výsledek ČR. Zápas sledovalo 
6648 diváků. Potom jsme odjeli domů, 
akorát v opačném pořadí.

- Dan Grebík

Hokejový den začal na zastávce cestou do 
Uherského Brodu. V autobuse jsme měli 
atmosféru velmi dobrou. Bohužel Dominik 
si s sebou vzal kapesní nůž. Po zastavení v 
Uherském Brodě jsme čekali na vlak. Pan 
učitel Mačák šel koupit lístky a pan učitel 
Smetana šel s Dominikem dát nůž do auta. 
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Základní a Mateřská škola

Extra třída

Završení našeho celoročního projektu je 
úspěšně za námi. Naše interaktivní stezka 
byla otevřena, pokřtěna Janáčkovou 
kyselkou a vyzkoušena nejen žáky prvního 
a druhého stupně, ale i dalšími účastníky z 
řad občanů a našich individuálně 
vzdělávaných žáků a jejich rodičů.

 

Interaktivní putování po Březové je projekt 
realizovaný v rámci Extra třídy, na kterém 
pracovalo 9 žáků z 8. třídy ZŠ a MŠ 
Březová. Jejich cílem bylo vytvořit 
zajímavou turistickou stezku po Březové. 
Z místních památek a zajímavostí žáci 
vytvořili sedm stanovišť, u kterých jsou v 
současné době již umístněné informační 
tabule. 
Ty obsahují název stanoviště, základní 
informace, loga našich sponzorů a 
samozřejmě QR kód, po jehož načtení 
aplikací v chytrém telefonu nebo na 
tabletu se zájemci objeví další informace 
jak naučného charakteru, tak i kvíz či 
dokonce playlist lidových písní, které 
očarovaly i samotného Leoše Janáčka při 
jeho návštěvách Březové. Stezka začíná U 
Pálenice, u uměle vytvořeného mokřadu 
na začátku obce ze směru od Lopeníka, a 
končí u Janáčkovy kyselky. Celá trasa je 
dlouhá asi 4,4 km. 

Při realizaci projektu žáci vyhledávali a 
zpracovával i  in formace o daných 
stanovištích, zpovídali pamětníky, hledali 
staré fotografie, vytvářeli časovou přímku, 
přehled ryb vyskytujících se v okolí 
Březové a taktéž interaktivní mapu 
stanovišť. Díky tomuto projektu mohli 
zužitkovat své znalosti z informatiky, 
českého jazyka, zeměpisu, dějepisu či 
přírodopisu. 

Zdokonalili se v natáčení a zpracování 
videí, dokonce díky speciální kameře 
natáčeli podvodní život, nazpívali a 
vytvořili playlist typických březovských 
lidových písní. Uvědomili si, jak náročné je 
vytvořit a ještě náročnější je zrealizovat 
nějaký projekt, jak obtížné může být 
splnění stanovených cílů, dodržení 
rozpočtu a v neposlední řadě jak 
zabezpečit, aby měla stezka úspěch a byla 
v budoucnu využívaná.
Samotný projekt by nemohl být realizován 
bez vstřícného přístupu ředitele školy, 
který žákům umožnil na něm pracovat,

Zápisky z cest pálavských (výlet 
žáků 2. stupně 3. – 5. června 
2015)

Probudili jsme se do slunečného rána a plní 
očekávání vyrazili vlakem z Uherského 
Brodu za poznáváním Jižní Moravy. První 
cesta nás zavedla do kostela sv. Mikuláše 
ve Znojmě a následovala prohlídka 
strašidelného znojemského podzemí, 
které se nachází pod areálem města. 
Rozsáhlé chodby a bludiště vznikly ve 14. 
století z důvodu ochrany obyvatelstva. 
Po prohlídce následoval přesun do 
autokempu Erika v Brodě nad Dyjí, kde na 
nás čekalo ubytování v malebném 
prostředí a večeře. Večerní vycházka s 
cílem omrknout možnost koupání nás 
nabila další energií, a proto jsme večer 
strávi l i  kopáním do míče, hraním 
badmintonu, vybíjené, skákáním gumy a 
přeskakováním jezírka.

Mikulov
Čtvrtek byl díky letnímu počasí pro výlety 
jak stvořený. V Mikulovském muzeu nás 
okouzlila rozsáhlá knihovna a sklep s 
obřími sudy na víno. Z chladného sklepa 
jsme vyrazili na poutní místo Svatý 
kopeček, na kterém se nachází nejstarší 
křížová cesta u nás. 
Vyvrcholením návštěvy Mikulova a 
největším zážitkem pro všechny bylo 
koupání  v  nedalekém zatopeném 
vápencovém lomu u Mariánského mlýna. 
Průzračná voda, nádherné letní počasí a 
prostředí jak z pohádky vtáhlo do vody 
všechny hochy a dívky, kteří měli plavky. A 
kdo plavky neměl, smočil si alespoň nohy.
Příjemně unavení jsme se vrátili do 
kempu, večer poseděli u ohně a opekli 
špekáčky.
Ráno po snídani následoval odjezd a už ve 
vlaku jsme vzpomínali na výlet plný 
zážitků.

Mgr. Marie Ševčíková

kdykoliv to jen bylo možné, bez pomocné 
ruky, která nám byla nabídnuta starostou 
obce, a samozřejmě bez poskytnuté 
finanční částky z Nadačního fondu Tesco.
Při slavnostním otevření proběhla na 
každém stanovišti krátká přednáška o 
daném místu, nechyběla ani instruktáž, 
jak s QR kódy pracovat. Přichystáno bylo i 
občerstvení ve formě „březovského“ stolu 
(lopenická slanina, chléb se sádlem a 
cibulí, březovské báleše). 

 Stateční putovníci, kteří dorazili až do cíle, 
obdrželi malé dárky.

Mgr. Ivana Tálská

Hurá na písek!

Na pískoviště jsme se těšili už dlouho, a tak 
jsme jednoho dne popadli koš s lopatkami 
a kýblíčky a vydali se za naší oblíbenou 
zábavou. Doposud smutné, pusté 
pískoviště rázem ožilo. Během pár minut 
se tu objevily dorty z otloukaných 
báboviček ozdobené pampeliškami, 
hluboké tunely a za dozoru hlavních 
stavitelů a spolupráce všech dětí vznikl 
nedobytný hrad, který pozorujeme z oken 
naší třídy.

MŠ třída sluníček
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TJ Sokol Březová

Druhá sezona v Okresní soutěži: 
Promarněná šance postupu po 
30. –ti letech

Před jarními odvetami dalo vedení TJ 
Sokol Březová jednoznačný cíl: Poprat 
se o postup do vyšší soutěže. 

Ztráta sedmi bodů na první místo 
nebyla zrovna malá, ale ani veliká. 
První zkouška nás čekala hned v 
prvním utkání, kde jsme porazili 
Bánov 5:1 (Bánov také vyhlásil útok 
na postup). 
Druhé jarní utkání bylo v Komni 
odloženo, a později se toto utkání 
ukázalo jako klíčové. Po sérii výher 
přišlo první jarní zaváhání – remíza v 
Záhorovicích 3:3, a najednou jsme 
opět ztráceli na první celek dost bodů, 
a sen o postupu se pomaličku 
rozplýval.

Klíčové utkání se odehrálo v Horním 
Němčí, kde jsme si jeli pro tři body. 
Nasazení, bojovnost a odhodlání 
zvítězit, nám vynesly tři body za 
vítězství 2:1. A najednou jsme byli 
zpátky ve hře o postup. 
Poprvé v letošní sezoně jsme si 
zkusili, jaké je to hřát se na prvním 
místě, když jsme využili dalšího 
zaváhání Horního Němčí. To prohrálo 
a my jsme vyhráli derby se zálohou 
Strání 2:0. 
Týden na to, nás čekal poslední krok. 
Stačilo porazit Komňu a historický 
postup po 30-ti letech byl na 
spadnutí. Vše se vyvíjelo dobře, a po 
půl hodině hry jsme vedli 2:0. 
Nikdo už nepochyboval, že bychom 
mohli prohrát. Ovšem klíčové chyby a 
nervozita hráčů nás stálo nejen 
vítězství, ale také i první místo a 
právo postupu do vyšší soutěže.

Konečná tabulka

Mládež TJ Březová:

Fotbalový ročník skončil i u žáků, 
resp. přípravky. Žáci se umístili v 
tabulce, Okresní soutěže M žáků sk. 
B, na 8. místě, když nasbírali celkem 
13 bodů, při skoré 43:85. Vítězem 
soutěže se stala záloha Dolního 
Němčí.
Přípravka skončila na pěkném 
druhém místě, v tabulce Okresní 
soutěže přípravky, nasbírala celkem 
39 bodů, při skoré 71:29. Vítězem 
soutěže se staly Hradčovice.

Cyrilky 2015
TJ Sokol Březová si pro Vás připravil 
následující program:

Neděle 5.7.:
Fotbalové odpoledne:
13:00 h: Utkání přípravky a žáků 
14:00 h: Turnaj starých pánů 
(Březová, Strání, Uherský Brod)

Taneční zábava:
19:00 h: hraje DH Javorinka (venku) 
a diskotéka s DJ Lojzou (na šatnách)

XXIII. setkání Březových
V sobotu 1. srpna 2015 se uskuteční 
XXIII. setkání Březových. 
Tentokrát v naší obci – v Březové u 
Uherského Brodu. Fotbalisté budou 
obhajovat dvojnásobné prvenství, a v 
případě další obhajoby (třetí v řadě) 
by zůstal putovní pohár definitivně 
našim fotbalistům.

Všechny fotbalové utkání se budou 
hrát na domácím stadionu Na 
Zelničkách. Týmy budou rozděleny do 
dvou skupin, kde bude hrát každý s 
každým (záleží na počtu přihlášených 
týmů). Vítězové skupin pak budou 
hrát spolu ve finále. Losování se 
uskuteční v den turnaje. 
Jisté je, že domácí Březová bude hrát 
ve skupině A.

Poděkování sponzorům, fanouškům
Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují 
všem svým sponzorům klubu, bez 
kterých by Březovský fotbal nemohl 
fungovat!

Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují 
všem svým fanouškům, kteří nás po 
celou sezonu 2014/15 podporovali! 
Postup se nám sice nepodařil, ale 
příští sezonu se o něj opět popereme!

Autor: Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

1. Bánov 22 15 2 5 56:27 47

2. Březová 22 13 6 3 58:30 45

3. Horní Němčí 22 13 3 6 56:30 42

4. Strání B 22 13 2 7 55:28 41

5. Popovice 22 11 2 9 42:33 35

6. Pitín 22 8 7 7 36:39 31

7. Boršice u Bl. 22 7 6 9 31:36 27

8. Komňa 22 8 2 12 36:56 26

9. Záhorovice 22 6 6 10 26:34 24

10. Orel Uh. Brod 22 7 2 13 31:53 23

11. St. Hrozenkov 22 5 4 13 25:52 19

12. Suchá Loz 22 3 4 15 22:56 13

Naše zaváhání využil Bánov, který 
porazil v přímém boji o postup Horní 
Němčí (2:0) a stal se tak vítězem 
Okresní soutěže sk. B, ročník 
2014/15. 
Bánov by měla nahradit Ostrožká 
Lhota, která sestupuje z Okresního 
přeboru. 

Soutěž opouští Suchá Loz, která 
nasbírala nejméně bodů. Místo Suché 
Loze, budou hrát v příští sezoně 
Přečkovice, které vyhrály Základní 
třídu sk. B.

Další statistiky týmů a hráčů jsou na 
o f i c i á l n ím  k l ubovém webu  – 
www.tjbrezova.cz
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FS Dúbrava

Čas letí jako spřežení, nad kterým 
práská bič. Člověk se ani nenadá a už 
je půlrok pryč.

Ještě než začneme hodnotit činnost 
našeho souboru za 1. pololetí tohoto 
roku, musíme vzpomenout adventní 
čas roku 2014, čas, kdy se snad každý 
snaží udělat radost a dobrý skutek pro 
své bližní. 

Náš  soubor  p ř i j e l  zp ř í j emn i t 
předvánoční čas obyvatelům Domova 
důchodců do Nezdenic. Bez nároku na 
jakouko l iv  odměnu j sme zde 
vystoupili s vánočním pásmem koled 
a písní, a pro potěšení srdce jsme 
zatančili, zahráli a zazpívali písně a 
tance z našeho repertoáru. 

Odměnou nám byly rozzářené oči 
zdejších obyvatel, které jsme 
obdarovali drobnými dárky a jejich 
srdečný potlesk. Také nás potěšil 
dopis s poděkováním od vedení 
tohoto ústavu. Již tradičně jsme také zahájili Vánoce 

roku 2014, vánočním zpíváním na 
Domečku, kterého se zúčastnilo 
opravdu hojně obyvatel naší obce. 

M y  j s m e  j e š t ě  p ř e d  n a š í m 
koledováním zvládli i koledování v 
Bošáci. Večer jsme se ve sváteční, 
předvánoční atmosféře, spokojeně 
rozcházeli do svých domovů.

Nový rok jsme přivítali zpíváním v 
místním kostele sv. Cyrila a Metoděje, 
spolu s dalšími účinkujícími a hojným 
počtem příznivců této akce.

Čas rychle běžel, a 14. února se 
konala v naší obci Fašanková 
obchůzka zakončená vystoupením 
našeho souboru s or iginálním 
fašankovým pásmem a pohoštěním 
zabijačkovými specialitami – opravdu 
výbornými – od našeho OÚ. 

Na svátky jara, Velikonoce, přišli 
chlapi z našeho souboru všechny 
členky domů trochu oprášit, aby nám 
vlili novou mízu do žil, my jsme trochu 
omládly, abychom mohly zase v plné 
síle rozdávat radost zpěvem, všem 
našim příznivcům. p
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FS Dúbrava

9. května jsme pomohli, po dlouhém 
zimním spánku, Bílému Karpatovi 
o tevř í t  rozh lednu na  Ve lkém 
Lopeníku. 
Jak jinak než zpěvem a s přáním, aby 
tuto nádhernou památku v tomto roce 
navštívilo co nejvíc turistů.

Ve středu 20. 5. 2015 jsme my, ženy, 
přišly k Domečku, zahrát a zazpívat 
pro potěšení i zábavu členům komise, 
kteří naši obec navštívili a přišli 
ohodnotit její krásy, v rámci soutěže 
„Vesnice roku 2015“. 

Myslíme si, že podle srdečného 
loučení jsme naši obec, spolu s 
Babulkami, reprezentovali velmi 
dobře.

Na naděli 24. 5. 2015 jsme přijali 
pozvání od kamarádů z Derfle na 
kosení lůky na seno. 
Naši členové i některé členky se 
tohoto úkolu zhostili opravdu se ctí. 
Odměnou nám všem byla srdečná 
zábava, společné zpívání, dobré 
pohoštění, a jako ocenění bereme, že 
nás pozvali i na kosení v příštím roce. 
Jak jistě všichni víte, již finišují práce 
na nové víceúčelové hale, která bude 
slavnostně otevřena ve čtvrtek 25. 6. 
2015 odpoledne. 

Na zpestření tohoto slavnostního 
okamžiku, se bude podílet zábavným 
programem i soubor Dúbrava, proto 
Vás všechny na tuto akci srdečně 
zveme. 

Přijďme se společně pobavit a 
poděkovat vedení obce, za úspěšné 
dokončení tohoto projektu. 
Bližší informace budou na pozvánce 
OÚ Březová.
Také bychom Vás rádi pozvali na 
zapalování hodů, které bychom letos 
přesunuli právě k této nové hale. 
Bude to v sobotu 4. 7. 2015 od 17:00. 

Za p a l o v á n í  h o d ů  b u d e  p o t é 
pokračovat, jako taneční zábava při 
cimbálové muzice. Budeme zpívat, 
t a n c o va t  a  z a p a l o va t  h o d y. 
Občerstvení zajištěno!! Těšíme se na 
Vás!

Matějíčková Věra, 
členka souboru Dúbrava
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OS Kopretina

Nedávno jsme prožili velikonoční 
období a už se začíná dětem klubat 
úsměv na tváři z blížících se letních 
prázdnin.

Předvelikonoční období bylo pro nás 
opět plné kraslic. 
Dne 14. března si s námi mohly děti 
na Lopeníku vyzkoušet zdobení 
vajíček různými technikami. 
Bylo zde také možno vyzkoušet 
paličkování, škrabání kraslic a 
malování sklenic. 

Další velikonoční akce proběhla 28. 
března v Nezdenicích. 
V místním sále děti pro rodiče 
připravily moc hezké vystoupení a 
poté jim s námi namalovali kraslice. 

Velmi se zvýšil zájem o ukázku 
vyšívání a šití krojů, dokonce se 
musely některá pozvání odmítnout z 
důvodu již dříve zamluveného 
termínu účinkování v jiném místě. 

Naše členka navštívila kromě akce 
Perníčky v Muzeu Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě (17-
18. března) také Vel ikonoční 
jarmark s folklorem v Luhačovicích 
(5. dubna) a Prvomájový jarmark s 
burzou krojů v Nivnici (1. května). 

I přes spousty starostí a práce se 
někteří členové sdružení účastnily 
slavností Navalis v Praze, kde se 
zapojili do průvodu krojovaných, 
účastnily mše v katedrále sv. Víta i 
jedna z členek zahrála a zazpívala.

V  březnu děvčata  z  Danajek 
absolvovala hudební soutěž v 
Uherském Ost rohu,  uspě ly  a 
postoupily z okresního do krajského 
kola. 
Jedna dále postoupila do kola 
celostátního (v Mikulově) a zde s 
cimbálovou muzikou vyhrála první 
místo. 

Další začátkem června účinkovaly v 
kytarové soutěži a také vyhrály, 
následoval koncert v kulturním domě 
v Uherském Brodě, prý opět s velkým 
úspěchem. 
Jsme rádi, že jsou děvčata aktivní 
hrou a zpěvem i mimo okruh 
Kopretiny.

Pokud okolnosti a počasí dovolí, rádi 
bychom přes prázdniny pro děti, 
rodiče i ostatní zájemce připravily 
odpolední hrádky, večerní promítání a 
stanování. Všechny srdečně zveme.

Přeji všem příjemné letní dny.

 
Robert Provodovský, předseda sdružení

17 .  kvě tna  j sme  nav š t í v i l y 
nedalekou Suchou Loz, kde proběhla 
soutěž v kosení trávy (i členka od nás 
se účastnila) a odpolední zpěv i 
posezení s dalšími soubory na akci 
Kosení na Východním Slovácku. 

Celý květen byl pro nás tak trochu 
vzpomínáním na prožité více než 
desetileté období v jedné místnosti v 
budově obce, která nám byla 
skladem, kostymérnou, krojovnou i 
zkušebnou. V průběhu celého měsíce 
se balily a stěhovaly veškeré věci, 
které jsme za 14 let našich aktivit 
nashromáždili. Při posledním zavírání 
dveří přišlo člověku i trochu líto, že 
vlastně uzavírá další etapu života 
Kopretiny. Ovšem změny v průběhu 
života probíhají neplánovaně, tedy se 
těšíme na další společná setkání a 
p ř íp ravy  p rogramů v  nových 
prostorách. 
Bývalému panu starostovi panu 
Vaculovi patří velký dík za poskytnutí 
těchto prostor a současnému vedení 
za další léta možnosti zde setrvávat. 
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sobota 4. 7. 2015

9:00
přivítání jubilejního ročníku 1955 na 
obecním úřadě

16:00
zapalování hodů v hale
folklórní odpoledne, vystoupí Mužský 
sbor JMF Derfla, FS Dúbrava a další 
soubory z okolí

19:00 
beseda u cimbálu s CM Dúbrava

Cyrilometodějská pouť

neděle 5. 7. 2015

13:00 
utkání přípravky a žáků 

14:00
turnaj starých pánů (Březová, 
Strání, Uherský Brod)

20:00
TJ Sokol Březová pořádá taneční 
zábavu, hraje DH Javorinka, 
diskotéka s DJ Lojzou 

místo konání sportovní areál

neděle 5. 7. 2015

8:30
přivítání jubilejního ročníku 1965 na 
obecním úřadě

9:00 
krojovaný průvod do kostela za 
doprovodu DH Březovjané

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

11:00
kulturní program na parkovišti pod 
kostelem, ve kterém vystoupí 
Ženský sboreček Nivnička z Nivnice 
a Mužský pěvecký sbor 
Boršičané z Boršic u Blatnice

inzerce
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Zveme Vás na letošní 23. setkání, 
tentokrát v Březové u Uherského Brodu.

Setkání se uskuteční v sobotu 1. srpna 2015.

Program:
 08:15 nástup, slavnostní zahájení, rozlosování soutěží
 09:00 zahájení soutěží
 19:30 vyhlášení výsledků a závěr setkání

 Vystoupení místních folkloristů, večerní taneční zábava 
 se skupinou Brno Band.

Soutěže: 
 turnaj v kopané
 turnaj ve volejbalu
 soutěž hasičů (muži, ženy)

Všechny soutěže proběhnou ve sportovním areálu Březová.




