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právě se k vám dostává předposlední 
zpravodaj volebního období 2014 – 
2018, které už pomalu končí a 
nastává tzv. období předvolební, kdy 
mohou občané, kteří mají zájem o 
rozvoj obcí a měst v České republice 
pomalu začít pracovat na svých vizích 
či volebních programech.  

I když se toto volební období chýlí ke 
konci, práce v rámci obce neustávají a 
tak bych rád zmínil alespoň několik 
z nich. 
Jednou z mnoha započatých prací 
v naší obci je výstavba další lesní 
cesty - Misárky, dále výměna 
střešních oken na bytovém domě č. p. 
435 a v neposlední řadě práce ve 
škole, kdy jsme zahájili zpevňování 
základů a udržovací práce v rámci 
plánované realizace Nástavby ZŠ. 
V rámci naší obce proběhne také 
každoroční brigáda školáků. 

Brigáda proběhne od 1. 8. – 17. 8. 
2018, zájemci se mohou hlásit na 
obecním úřadě. 

Obec se mimo pracovní činnosti 
reprezentuje také v rámci kultury, kdy 
např. ve dnech 22. – 24. 6. 2018 se 
jako jediná obec z České republiky 
zúčastní v rámci programu Europe for 
Citizens Evropského pikniku v Itálii, 
v Altopianu della Vigolana. 

Za spolupráce FS Dúbrava zde 
budeme prezentovat naši obec a 
kulturu. 
Dále proběhne 28. 7. 2018 setkání 
Březových, tentokrát v Březové u 
Opavy, 18. 8. 2018 se zúčastníme 
Dožínek Zlínského kraje v Kroměříži a 
31. 8. – 2. 9. 2018 se u nás bude 
konat Evropské setkání, na které 
j sme z í ska l i  do tac i  25  000 € 
z programu Europe for Citizens. 

V  r á m c i  t o h o t o 
Evropského setkání 
proběhne i j iž tradiční soutěž 
Slovácká jaternica. 
Březová se tak stane v těchto dnech 
hostitelskou obcí pro delegace z 10 
zemí Evropské unie. 

Neopomenutelná je také každoroční 
Cyrilometodějská pouť, která bude 
zahájena ve středu 4. 7. 2018 v 17:00 
hod. u domečku a v následujících 
dnech bude pokračovat v doprovodu 
bohatého programu. Podrobný 
program bude uveden na plakátech a 
stránkách obce.  Všichni jste srdečně 
zváni. 

Všem přeji krásně strávené léto a 
samozřejmě příjemnou dovolenou.

Josef Trecha, starosta obce 
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Farní úřad

SLOVO KNĚZE

Lidové misie – Březová

 Ž i v o t  č l o v ě k a  j e  j a ko 
mozaika, která se skládá z menších či 
větších kamínků. Těmi kamínky jsou 
události, které nějak vytvářejí náš 
obraz. Události všedního dne, ale i 
události, když zažije něco velkého: 
první láska, narození dítěte, přijetí na 
školu, nebo i nějaké osobní či rodinné 
tragédie. Události, které vedou 
k zamyšlení a častokrát i k změně 
života. Asi každý z vás mi dá za 
pravdu, že je to o to hezčí, nebo lehčí, 
když ty radosti či trápení můžeme 
s někým sdílet, prožít to s někým 
společně. Takovou událostí v životě 
farnosti jsou i Lidové misie, které se 
konají jednou za 10 let, v některých 
farnostech i po 70 letech. V Březové 
byli misie, ale nemáme o tom 
historický záznam a pamětníci na tuto 
událost už nejsou. I právě proto se 
pan farář Mgr. Pavel Vágner s 
pastorační radou rozhodl pozvat naši 
Misijní společnost sv. Vincenta, 
abychom ve vaší farnosti vykonali 
tyto lidové misie. 

 Začali jsme v pátek 16. 3. 
2018 přinesením misijního kříže do 
kostela. Tento kříž byl pak umístněn 
před kostel u hlavního vchodu, aby 
připomínal tuto událost. Během misií 
byl program, který se odehrával 
v kostele (mše svaté a zpověď), ale i 
program pro děti, mladé, manželé, 
seniory v Domě sv. Josefa u fary. Po 
večerních mší sv. byly přednášky na 
téma: Zázraky – jako důkaz Boží 
existence, nebo přednáška na to, 
jestli jsou historické důkazy o životě 
Ježíše Krista. Lidové misie jsme 
ukončili na Květnou neděli 25. 3. 2018 
mší svatou, kterou sloužil olomoucký 
pomocný biskup Mons. Antonín Basler 
a na její závěr požehnal misijní kříž.  

 Děkuji Bohu i vám, drazí 
Březované, že jsme tento výjimečný 
čas mohli spolu prožít, spolu se 
povzbudit a prohloubit svou naději 
v Krista, který nepřináší smutek a 
prázdnotu, ale právě naopak i do vší 
lidské beznaděje přináší pokoj a 
jistotu, že s ním má život za všech 
okolností smysl. Nebojte se být věrní 
této naději! 

 Těšíme se na obnovu lidových 
misií na příští rok 2019! Děkujeme 
vám za vše! 

Vaši misionáři P. Ján a P. Pavel
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SDH Březová

Je tu další vydání zpravodaje a naši 
mladí hasiči se mají opravdu čím 
chlubit. 

10. 3. 2018 se pět mladých hasičů 
zúčastnilo v Bojkovicích přezkoušení 
Preventisty junior a Preventisty a tyto 
zkoušky splnily na výbornou. 
Získaly tak Odznak odbornosti 
Mladého hasiče a patří jim opravdu 
velká gratulace. V naší republice byla 
také vyhlášená akce: Ukliďme česko, 
které jsme se rozhodli zúčastnit.

7. 4. 2018 v 9:00 hodin jsme se 
shromáždili před Obecním úřadem, 
kde jsme vytvořili tři skupinky dětí. 
Každé skupince byl přidělený vedoucí 
a úsek, který měli vyčistit. 
Jejich vedoucí jim rozdali svačinu, pití 
a hlavně rukavice. Ne jenom my, ale i 
oni sami byly překvapeni, co všechno 
se dá najít v příkopě nebo v potoce. 
Celkem se nám podařilo nasbírat více 
než tunu odpadu a to jsme prošli 
malou část naši obce a okolí. Veškerý 
odpad jsme odvezli na sběrný dvůr. 

Od dubna nám začala soutěžní 
sezóna, které se účastní jak mladší 
tak starší žáci. V každém týmu je 
sedm hasičů. První závody byly 29. 4 
2018 Bojkovice - Krhov, kde naši 
mladí hasiči v klidu sledovaly týmy, 
které startovaly před nimi. 
První disciplínou byla štafeta a potom 
následoval hasičský útok. 
Obě disciplíny splnily a já jsem byl na 
ně hned na prvních závodech pyšný. 
Byl jsem víc nervózní než oni. Ale jsou 
to prostě borci. 

Dále následovaly závody 5. 5. 2018 
Ostrožská Lhota, 12. 5. 2018 Okresní 
kolo hry Plamen v Nedakonicích, 26. 
5. 2018 Zemianské Podhradie a 2. 6. 
2018 Nezdenice. 

Do prázdnin nás čekají ještě dvoje 
závody: Salaš a Uherské Hradiště. 31. 
5. 2018 proběhlo taktické cvičení IZS 
v místní škole, kde jsme rozdali dětem 
přihlášky. Velice mě těší, že se vrací 
vyplněné a každého nového zájemce 
rádi mezi sebe přijmeme. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat 
také našim sponzorům. 
Firmě Montplast za nové dresy, 
anonymnímu dárci za trička a nadaci 
Synot za přilby a kšiltovky. 

Je to vybavení, které naši hasiči 
potřebují a hlavně za ně děkují. Ještě 
jednou velké díky a rádi přijmeme 
jakýkoliv sponzorský dar. 

Vedoucí mladých hasičů Lukáš Jurásek. 
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Školy Březová

Jak  j sme  v  matemat i ce 
„mastili“ karty!

Nevěříte vlastním očím? Věřte! Ve 
druhé třídě děti v hodině matematiky 
opravdu hrály karty. 
Nutno podotknout, že se u toho také 
počítalo. A jak! Nebyly to samozřejmě 
obyčejné „mariášky“, nýbrž Černý 
Petr. Pravidla netřeba připomínat, 
protože tuto hru zná snad každý. 

Druháci však museli také počítat. Aby 
poskládali správnou dvojici, museli 
přiřadit k příkladu na násobení 
správný výsledek. No a ten, komu 
zbyla karta Černého Petra, prohrál.
Nikdo ale nebyl zklamaný, že zrovna 
nevyhrál. Naopak se všichni tak 
rozehráli, že karty „mastili“ nakonec i 
o přestávce!

Mgr. Tereza Homolová

Auto budoucnosti

V rámci soutěže „Mladí designéři“ žáci 
navrhovali auto budoucnosti. Tvořit 
mohli ve dvou kategoriích: ve 2D, 
tedy kresba nebo malba a 3D 
(prostorový model z kartonu a dalších 
materiálů). 

Toto jsou hlavní aspekty auta 
budoucnosti, na kterých se žáci 
shodl i :  ekologie,  bezpečnost, 
moderní technologie, rychlost a hezký 
vzhled.

MgA. Andrej Ševčík

Dětský den

Dne 31. 5. 2018 proběhl dosti hlasitý 
dětský den.Vše začalo velkým 
výbuchem v prostoru jídelny a 
následnou evakuací celé školy. 
Samozřejmě jenom na zkoušku. Poté, 
co byla škola cvičně evakuována, 
přijeli s hlasitým houkáním dobrovolní 
hasiči z Březové a hned po nich s ještě 
hlasitějším houkáním policisté z 
Uherského Brodu,  Uherského 
Hradiště a Zlína. Po předvedení 
hasičského zásahu se ještě konalo 
ošetření zraněných, které provedly 
z á c h r a n á ř k y  i n t e g r o v a n é h o 
záchranného systému Zlínského 
k ra je .  Nás ledova la  p roh l ídka 
hasičského vozu a policejních vozů a 
motorek. 

Dalším bodem programu byla ukázka 
výcviku policejních psů, kterou 
předvedli policejní psovodi ze Zlína. 
Ta  m ě l a  ú s p ě c h  z e j m é n a  u 
nejmenších. 
A pak už se děti z prvního stupně a 
školky vrhli na obrovský skákací hrad, 
který pro ně byl připraven.
Žáci druhého stupně se přesunuli do 
počítačové učebny, kde na čekal kpt. 
Ladislav Kabát ze 7. mechanizované 
brigády „Dukelská“, který měl 
př ip ravenou ve lmi  za j ímavou 
přednášku o českých vojácích 
působ í c í ch  v  rámc i  NATO na 
zahraničních misích, zejména v 
Afghánistánu. Povídal opravdu 
skvěle, a žáci i učitelé doslova hltali 
každé slovo. Vše bylo doplněno o 
zajímavé fotografie a videa. Na konci 
si žáci mohli prohlédnout mnoho věcí 
přímo z Afghánistánu. Střepiny z 
raket, části českých a afghánských 
uniforem, typické afghánského 
oblečení, atd.
Celá akce se velice vydařila a 
mnohokrát děkujeme všem, kteří se 
na její organizaci podíleli.

Mgr. Jakub Mačák
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Školy Březová

Ocenění za naše Poselství 
lidstvu

Být v Poslanecké sněmovně ČR a 
sedět na místech našich zákonodárců 
se jen tak někomu nepoštěstí. 

A tmos f é ra  t é t o  m í s t no s t i  j e 
neuvěřitelně nabytá emocemi, i když, 
jak prohlásil Radek Vondráček, 
předseda PS ČR, často negativními, 
při slavnostním vyhlášení soutěže 
Srdce s láskou darované jste z tváří 
přítomných mohli vyčíst očekávání, 
nadšení, radost z úspěchu. 

Žáci z Březové se museli zhostit 
nelehkého úkolu, byli první, kterým 
bylo ocenění předáno. Nervozita se 
střídala s pocitem zadostiučinění a 
myslím, že někteří žáci ani nevnímali, 
kdo všechno jim k úspěchu, jejich 
myšlence a nápadu blahopřál. 

Za naše Poselství lidstvu a hlavolam 
vytvořený pomocí 3D tiskárny jsme 
obdrželi Mimořádné ocenění nejen za 
technickou tvořivost, cenu mírového 
běhu. 
Nezapomenutelným zážitkem bylo 
jistě i pro Bětku Urbancovou čtení u 
pultíku, u kterého probíhají často 
bouřlivé politické debaty.

Zhostila se toho bravurně a i díky ní se 
moh la  čás t  našeho  pose l s tv í 
symbol icky vt isknout do stěn 
sněmovny.

Mgr. Ivana Tálská

Srdce s láskou darované

V letošním školním roce jsme se s 
žáky osmého ročníku zúčastnili 
soutěže Srdce s láskou darované. 
Úkolem žákům bylo vytvořit srdce a 
někomu nebo něčemu jej věnovat. 
Ale najít adresáta srdce se stalo 
úlohou nelehkou, neboť žáci zjistili, že 
by jej chtěli darovat všemu a všem. 
Uvědomili si, že oni sami jsou těmi, 
kdo srdce potřebují, aby mohli konat 
tak, jak se na člověka sluší a patří. 
Tento odkaz chtěli předat dál. 
Za pomocí 3D tiskárny vytvořili 
hlavolam ukrývající srdce a sepsali 
Poselství lidstvu.

Předškoláci maminkám

Předškoláci maminkám vyrobili přáníčko, na němž je krásné srdíčko.Ještě 
básničku zde nalepíme a všichni se ji pro maminku naučíme. Maminky, za 
všechno Vám moc děkujeme!

Marie Pomykalová

Miniencyklopedie  školn í 
zahrady

Školní zahrada je plná zajímavých 
stromů, keřů a bylin. Děti si vybraly 
každý tu svou rostlinu, v práci na 
počítačích vyhledaly informace a v 
praktických činnostech jsme natočili 
videa. 
Zpracovali jsme takovou malou 
encyklopedii naší živé zahrady. 
Nebylo třeba přidávat hudbu, o tu se 
postarali ptáci. Videjko je doplněné 
obrázky namalovanými ve výtvarné 
výchově s paní učitelkou Pavlínou 
Majerovou. 

Mgr. Marie Ševčíková
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Školy Březová

Srdce s láskou darované

Osamělá postava se trmácela 
krajinou. Ale ne líbeznou krajinou 
plnou života, nýbrž krajinou, kde 
byste život hledali marně. 

Z nádherných lesů, které byly dříve 
ozdobou tohoto kraje, se stala 
pohřeb iš tě  pokrytá kobercem 
suchých, mrtvých větví a smutných 
zbytků kdysi silných a zdravých 
k m e n ů .  J e n  t y  j e š t ě  m a t n ě 
připomínaly, že tohle místo kdysi 
nebylo takové, jaké je teď. Skučící vítr 
občas rozvlnil hladinu malých jezírek, 
ale té tekutině v nich by se jen stěží 
dalo říkat voda.  

Postavu to však nechávalo chladnou. 
Při jejím bližším zkoumání by se dala 
nazvat člověkem, nebo tím, co z něj 
zbylo. Otrhané cáry jakési látky na ní 
visely, nohy měla hubené jako 
párátka, záda ohnutá. A pokud byste 
se té postavě podívali do očí, jiskru a 
chuť k životu byste v nich nenašli. 

Tomu člověku chybělo srdce. Ne že by 
mu jej vyrvali násilím, to ne. On  sám 
si ho vyrval dobrovolně. A čím je 
člověk bez srdce? Ničím. Pouhou 
schránkou ploužící se životem, která 
čeká, až se její čas nachýlí a ona 
konečně odejde z tohoto světa. A 
člověk to věděl. Uvědomil si to. Ale 
příliš pozdě.  Uvědomil si, že zničil 
sám sebe. A nejen to. Zničil všechno. 
Chtěl změnit každou maličkost k 
lepšímu, ale nehleděl na následky. 
Zabíjel pro potěšení, ztratil úctu ke 
zvířatům, která mu sloužila tisíce let. 
Plýtval jídlem a vodou. 

Svou touhou po moci, svými činy od 
sebe odehnal své přátele, své blízké a 
všechny lidi, na kterých mu kdy 
záleželo.
Touha po bohatství ho zaslepila, vedl 
války, pošpinil a odstranil všechny, 
kteří mu stáli v cestě k moci a jeho ani 
nenapadlo, že to jednoho dne může 
skončit. Byl totiž zaslepen penězi, 
mocí, slávou a také domněnkou, 
kterou ho ujišťovali ostatní i on sám 
sebe, že je vše v pořádku a nic se 
nemůže stát. 

A proto se teď ten člověk trmácel 
krajinou. Najednou trochu zvedl 
hlavu. Kdesi v dálce cosi spatřil. Cosi, 
co už neskutečnou dobu neviděl. 
Nevěděl, zda ho nešálí zrak. A tak se 
rozběhl. Jakoby měl pocit, že to, co se 
mu zjevilo, může za malou chvíli 
zmizet. A když celý zadýchaný a 
roztřesený doběhl ke svému cíli, oči se 
mu zalily slzami. Na tváři se mu 
objevil úsměv. 

Ten člověk se díval na malou zelenou 
rostlinku rašící ze země. A pak si 
vzpomněl na jednu větu, kterou 
slýchával v dětství: Naděje umírá 
poslední. Koutkem oka cosi zachytil. 
Podíval se na to zpříma a viděl, že je to 
jakýsi růžek čouhající ze země. 
Něco ho k té věci neskutečně 
přitahovalo. Vyhublými prsty opatrně 
odhrabal hlínu kolem a s lehkým 
zasténáním to cosi vytáhl. Ukázalo se, 
že to cosi je malá krabička s nějakými 
páčkami. 

Člověk zkusil zatáhnout za první 
páčku.  
Na mysli mu vytanuly všechny ty 
spálené lesy, znečištěné potoky a 
vyschlé řeky. Najednou měl chuť to 
změnit. Chtěl znova vidět zelené lesy, 
průzračné potoky razící si cestu 
krajinou a louky plné květin. 

Zatáhl za druhou páčku. Zvířata. 
Ryby, ptáci, savci a hmyz. Na to 
všechno si pamatoval a chtěl to vidět 
znovu. Chtěl vidět nádherné šelmy 
plížící se ke kořisti, stáda býložravců 
vířící prach v savanách, slyšet bzukot 
včel na rozkvetlé louce a vídat ptáky 
táhnoucí na jih. 

Zatáhl za třetí páčku. Lidé. Všichni 
lidé, kterým kdy lhal, využíval je, ničil 
je. To všechno kvůli honbě za mocí. 
Ale i lidé, které miloval, vážil si jich a 
záleželo mu na nich. Na všechny teď 
znovu vzpomínal .  Podvědomě 
popotáhl každou páčku na správné 
místo. V krabičce to lehce cvaklo a on 
vytáhl malou přihrádku. Bylo v ní 
něco, co ho na chvíli přimrazilo na 
místě. Věc, dá-li se tomu tak říkat, 
kterou ztratil a našel až teď. Člověk 
vzal své srdce do rukou a vložil si ho 
zpět do hrudi. 

Když se zvedl zpět na nohy, nebyl to 
ten samý člověk. Byl to člověk, který k 
obzoru upíral pohled plný naděje, 
kterému z očí zářilo odhodlání, který 
je ochotný udělat vše proto, aby 
znovu své srdce neztratil. 
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Babulky

Přešlo krátké jaro a nastoupilo velmi 
rychle léto, pro nás starší dlouho 
očekávané teplé a příjemné počasí. 
Jen v poslední době ukázalo i své horší 
stránky v podobě bouřek a krup. 
A slibná úroda už nevypadá tak 
nadějně. Ale přírodě neporučíme, tak 
se snažíme alespoň svůj život prožít 
ještě užitečně a příjemně. 

V den výročí ukončení války 8. května 
v 10,30 hod. jsme se zúčastnily 
kladení věnců k památníku obětí 
války z Březové a k pomníku 
sovětských vojáků. Zavázaly jsme se, 
že budeme udržovat tato místa a 
chtěla bych poděkovat paní Aničce 
Zetíkové za výsadbu a udržování 
hrobu sovětských vojínů.

Máme za sebou malý zájezd. 9. 
května jsme navštívily zámek v 
Miloticích. Přivítalo nás prostranné 
nádvoří s malou kavárnou, kde jsme 
se občerstvily, než nadešel čas naší 
prohlídky. 
Za j ímavé  vyprávěn í  m ladého 
průvodce se všem líbilo, jen nás 
trochu bolelo za krkem z prohlížení 
fresek na stropech a pozoruhodných 
lustrů. 

Prohlídku jsme ukončily návštěvou 
zámecké kaple. V rohu nádvoří se 
nachází odpočinková kuchyně, toto 
vybavení a exponáty nám připomněly 
kuchyně našich babiček. 

Prošly jsme se udržovanou zahradou s 
pávy a byl čas na oběd. Ten jsme měly 
domluvený v motorestu v Rohatci. 
Další město, které jsme navštívily, 
byla Skalica. Na zpáteční cestě jsme 
zastavily ve Strážnici v ovocné školce 
a zahradnictví, odtud jsme si přivezly 
květiny a jiné sazenice. Poděkování za 
fotografie z tohoto výletu patří paní 
Hedvice Janků.

2. a 3. června proběhl víkend 
otevřených muzeí. 
Do tohoto projektu byl zařazen i 
domek č. 115, tak měly Babulky po 
skupinkách služby, aby byl domeček 
zp ř í s t upněn  návš těvn í kům a 
turistům. 
I takto můžeme Březovou přiblížit 
okolním obcím a světu.

AB
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FS Dúbrava

Poslední půl rok jsme se scházeli spíše 
jenom ve zkouškách a na rodinných 
oslavách.
Nový rok jsme oslavili oblíbenými 
topinkami z Pod Lípy, kam jsme 
zavítali také o měsíc později na taktéž 
luxusní Rybí speciality. 

Tak jako každý rok, i letos jsme se 
svým vystoupením podílel i  na 
fašankovém odpoledni v naší obci. 
Večerní Pochovávání basy jsme si 
opravdu velmi užili, role jeptišek nám 
sedly jako vyšité!

Kulturní představení také stíháme, ať 
už se jedná například o show Haliny 
Pawlowské či návštěvy Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti.

Hodovou sezónu jsme zahájili 6. 5. 
v Dolním Němčí, kam jsme byli 
pozváni  na odpolední  nedělní 
vystoupení. Starali se o nás hezky, 
pohostinně a všichni jsme se dobře 
bavili.

J e š t ě ,  než  nap lno  vypuknou 
prázdniny, pojedeme reprezentovat 
ČR do  I tá l i e  na  da l š í  ročn ík 
Evropského pikniku. Minulý rok se 
velmi vyvedl, tak jsme zvědaví, co nás 
čeká letos. Na srpen jsme dostali 
pozvání do Kroměříže, kde se 
uskuteční svátek sklizně – Dožínky.

Přes prázdniny si odpočineme, 
nabereme síly a od září se na Vás zase 
budeme těšit na různých akcích, 
například u nás na Slovácké jaternici 
nebo Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti.

Lenka Šemorová a Pavla Ševčíková

Závěrem bychom Vás všechny chtěli 
srdečně pozvat 4. července na 
Domeček, kde mimo jiné proběhne i 
křest našeho prvního souborového 
CD. Jak správně tušíte, tohle byl také 
jeden z důvodů, proč o nás nebylo 
moc slyšet. Přijďte za námi zapálit 
hody, zazpívat si a pobavit se.
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Kopretina Březová, z.s.

Pomalými krůčky k nám přicházejí 
volné dny v podobě dovolených a 
hlavně prázdnin. 
Děti z posledních sil, a vidinou 
vytouženého d louhého vo lna, 
dokončují školní písemné práce i 
přetrpí poslední zkoušení a mnozí 
rodiče vydechnou od jejich domácích 
úkolů.

Kopretiny se však prázdninové volno 
netýká. 

Rádi pro vás hned v pátek 5. 
července  uspořádáme RETRO 
diskotéku s grilováním. Za halou u 
školy se budou hrát písně z 60 - 90. 
let. Srdečně vás všechny zveme na 
příjemný večer, snad teplý a bez 
deště. 

Pokud bude počasí příznivé 18. srpna 
uspořádáme večerní promítání 
(možná se stanováním). Děti, 
vezměte s sebou rodiče, babičky, 
dědečky i ostatní přátele, kamarády a 
známé.

K rá t ce  nah l édneme  na  j a rn í 
velikonoční období (20. března), kdy 
členky sdružení S. Kubišová a V. 
Provodovská v Muzeu Jana Amose 
K o m e n s k é h o  v  U h e r s k é m 
Brodě dětem i dospělým předvedly  
jak se malují kraslice a vyšívají kroje.

30. března se Slivečky opět po roce 
vydaly do lesa, tentokrát nad 
Zvadilov, a našly „velkopáteční 
poklad“. I ti nejmenší překonali 
všechny nástrahy lesa a odměnou jim 
kromě svačinky byly zlaté kameny. 
Na lesní výpravě děti našly staré 
hrnce a jiné věci z domácnosti, i šicí 
stroj, na kterém si skřítkové po nocích 
šijí oblečení.
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Kopretina Březová, z.s.

27. května se děti i dospělí ze 
souboru vydali do Vlčnova na pořad 
„Vitajte u nás doma“. 
Při Jízdě králů v domečku č. 57 
návštěvníky seznámily nebo jim 
připomněly staré práce v domácnosti 
a hospodářství. Na dvorku se pralo 
prádlo, tlouklo máslo, brousily nože,… 
za stodolou obracelo seno. 
V kuchyni selka s děvečkami mísily 
těsto na „pagáčky“ a nabízely 
kopanický lék „žmolkovicu“(teplou 
pálenku s osmaženou slaninou). 
Hlavně dětem pak přinesly radost 
malé ovečky za stodolou i slepice a 
koťátka na dvorku.

Ke knize „Řemeslo jak vyšité“ je 
přístupný web: www.remesla.cz, kde 
je možno se naučit mnoho vyšívacích 
stehů. 
Za ten z íska lo Muzeum J.  A. 
Komenského v prestižní celosvětové 
soutěži 1. místo (bylo přihlášeno 40 
příspěvků). 

Soutěž proběhla v Německém muzeu 
v přírodě LVR Frei l ichtmuseum 
Kommern. (upoutávka na projekt: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Hs9E7-P-Db0). 

Stránky budou postupem času 
obohaceny o videa s praktickými 
ukázkami různých řemesel. Všem, 
kteří rádi vyšívají přeji, ať jsou jim 
stránky dobrým pomocníkem i 
rádcem. 

Krásně prožitých chvilek se všemi si 
velmi vážíme a těšíme se na další, 
neboť s přáteli jde všechno líp.

Veronika Provodovská, členka spolku

pokračování ze str.9
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TJ Sokol Březová

Vedení TJB hodnotí sezonu 
jako neúspěšnou

Fotbalová sezona 2017/18 je již 
m i nu l o s t í  a  nyn í  n a s t a l  č a s 
bilancování. Umístění v tabulce 
neodpovídá předsezonním cílům, 
které vedení TJB stanovilo. A když se 
k tomu přidá neúspěch i v poháru OFS 
UH, hodnotí vedení TJB tuto sezonu 
jako neúspěšnou.

„ P r o p a d  d o  d r u h é  p o l o v i n y 
tabulky (po podzimním pátém místě), 
kdy jsme na třetí tým ztráceli pouhé 
dva body, je pro klub neúspěch. 
Sezonu jsme měli velmi dobře 
rozehranou,  mě l i  j sme šanc i 
zabojovat i o druhé místo, bohužel 
nemáme ani to páté,“ hodnotí 
s pokrčenými rameny místopředseda 
klubu Uher.

Když k tomu připočtu tristní účast na 
trénincích, nemůžeme pomýšlet na 
vyšší pozice. Každopádně celou 
sezonu bych neviděl jako neúspěch. 
Okresní přebor se bude hrát v Březové 
i v příští sezoně a kdo ví, jestli se 
nebude hrát o postup,“ hodnotí 
sezonu trenér Kalina.

Vítězem Okresního přeboru se stal 
Uherský Ostroh,  který  se po 
několikaleté odmlce vrací do I. B třídy 
sk. C. Kompletní tabulky, statistiky 
hráčů a týmu naleznete na oficiálních 
klubových stránkách.

Mládež TJ Březová
Fotbalový ročník skončil i u žáků a 
přípravky. Žáci se umístili v tabulce 
Okresní soutěže M žáků sk. B na 4. 
místě a vylepšili tak loňské umístění 
(6. místo).
Přípravka skončila na prvním místě 
v tabulce Okresní soutěže přípravky a 
vylepšili tak loňské umístění (2. 
místo).

XXVI. setkání Březových 2018
V sobotu 28. července 2018 se 
uskuteční XXVI. setkání Březových, 
letos v Březové u Vítkova. Všechna 
fotbalová utkání se budou hrát na 
stadionu TJ Vítkov v Březové u 
Vítkova. 
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 pořádající Březová bude 
hrát ve skupině A, jelikož je ale 
zároveň i vítězem minulého ročníku, 
tak ve skupině B bude poražený tým 
z loňského finále - Březová nad 
Svitavou.

Poděkován í  sponzorům, 
fanouškům
Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují 
všem sponzorům klubu, bez kterých 
by fotbal  na Březové nemohl 
fungovat!
Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují 
všem svým fanouškům, kteří nás po 
celou sezonu 2017/18 podporovali!

Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz

Úvod do sezony jsme přitom neměli 
vůbec špatný. 
Po prohře ve Vlčnově (2:0) jsme 
vyhráli následující tři zápasy. Pak 
nastal zlom, když jsme prohráli 
v Ostrožské Nové Vsi (4:0) a pak to 
bylo jako na houpačce. 

Bohužel závěr sezony se nám 
nevydařil podle našich představ a 
těžkým K.O. nám byla domácí 
porážka s Nezdenicemi (7:1), za 
kterou se fanouškům ještě jednou 
omlouváme. 

Ve zbylých zápasech jsme se semkli 
jako kolektiv a bojovali o každý metr 
na hřišti, a hlavně o body do tabulky.

„Za celou jarní část sezony jsem 
neměl kompletní kádr, vždy jsem 
musel točit hráče v sestavě. 
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