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Za budovou Zevety regulujeme vodní 
tok pomocí betonových žlabů.

Z důvodu zvýšeného zájmu o 
pronájem prostor v objektu tzv. 
Zevety proběhlo několik úprav této 
budovy, kdy byl např. nainstalován 
výtah, opraveny rýny, opraveno 
zastřešení v zadní části Zevety, 
vybudováno sociální zařízení v rámci 
druhého patra a v neposlední řadě je 
také plánována výměna oken v rámci 
celé budovy. 

Mimo výše uvedené činnosti budou v 
obci probíhat samozřejmě také 
činnosti a realizace související s 
každodenní údržbou a chodem naší 
obce. 

V rámci druhého čísla zpravodaje v 
tomto roce bych vás rád seznámil s 
činnostmi, které v současné době 
realizujeme, a které chceme do 
budoucna ještě realizovat v naší obci. 

Naše obec se v termínu 14. – 
16.6.2019 zúčastní Evropského 
se tkán í  v  Chorvatsku ,  19 .  – 
21.7.2019 v Maďarsku a 23. – 
25.8.2019 v Rumunsku. 

Nyn í  p lánu jeme rekons t rukc i 
chodníků v „Lejšově“ a vybudování 
parkoviště u bytovky č.p. 435. 

Nesmím opomenout ani kulturní 
stránku dění v obci. 

Dále se zúčastníme 27.7.2019 setkání 
Březových v obci Březová – Úmonín u 
Kutné Hory.

Okolí kolumbária se bude ještě 
upravovat zelení a přístupovým 
chodníkem. 

Jak bylo plánováno, bylo na místním 
h ř b i t o v ě  v y b u d o v á n o  n o v é 
kolumbárium, které se skládá z 30–ti 
kolumbárních schránek. 

V březnu proběhl ve víceúčelové hale 
dětský karneval, v květnu proběhlo 
stavění obecního máje a také proběhl 
dětský den ve škole, který byl 
dop lněný soutěžemi  pro  dět i 
připravené našimi hasiči a hasičkami, 
kterým za pomoc a organizaci děkuji. 

Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale 
j i s tě  b l í ž í  obdob í  prázdn in  a 
dovolených, přeji všem krásné a 
příjemně strávené léto. 

starosta obce
Josef Trecha
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Cesta pokračovala do Karolinky, kde 
j sme  po  dom luveném obědě 
navštívily muzeum sklářství a výstavu 
obrazů. Průvodkyně muzea nám 
poradila soukromého skláře, u 
kterého jsme si nakoupily dárkové i 
praktické sklo. 

Jaro už je ve své druhé polovině, ale 
musím ještě vzpomenout události z 
února. Na domečku se sešla skupina 
Babulek se třemi mladšími ženami a 
dvěma děvčátky. Proběhla společná 
příprava magašů, a zvláště ty 
nejmenší pracovaly s velkou vervou. 
Závěrečné posezení bylo příjemné a 
určitě obohacující pro obě strany.

Dalším cílem naší cesty byla Horní 
Lideč. Zde byl v roce 2011 otevřen 
betlém a byl spolufinancován z 
prostředků EU. Na vyřezávání se 
podílelo 15 řezbářů z Moravy i 
Slovenska. 

Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, 
nechodí na úterní schůzky jedna naše 
Babulka,  ale věřím, že setkávání na 
domečku pro ni bylo vždy osvěžující. 
Za všechny Babulky přeju hodně 
zdraví a sil.

Zvládly jsme i výstup na vyhlídkovou 
věž, kde v každém mezipatře byla 
prohlídka exponátů s přírodní a 
vesnickou tématikou. Na zámku je 
otevřena výstava Valašská strašidla s 
podrobným, spíše pohádkovým 
popisem. 

Už tradičně jsme si rezervovaly místa 
ve Vinárně u Lípy na výborné rybí 
speciality a zvěřinové hody. Je 
p o t ř e b a  p o d p o r o v a t  m í s t n í 
podn ikate le  a  t rochu naruš i t 
stereotyp seniorského života pěknými 
večery.

Na konci května jsme se dočkaly 
dlouho plánovaného výletu na 
Valašsko. Naše putování začalo na 
vsetínském zámku. Nedávno prošel 
rekonstrukcí vnitřních prostor. 
Obdivovaly jsme vystavený sedací 
tonetový nábytek a množstv í 
exponátů z různých oblastí života v 
tomto nám podobném kraji. 

V dubnu os lavi la osmdesátku 
Mařenka Šimková. S přípravou dobrot 
pomáhaly také dcery. Pohoštění 
skvělé a posezení při svíčkách ještě 
vylepšilo atmosféru tohoto večera. 
Ještě jednou hodně zdravíčka a díky 
za aktivitu při pečení krajových 
specialit.

Barevné nasvícení vytváří zajímavé 
efekty a prohlídka je provázena 
hudbou Jiřího Pavlici. Betlém je za 
kostelem u hlavní silnice a jistě stojí 
za návštěvu.

Jeho plocha je 50 m² a čítá na 100 
staveb / známých hradů a kostelů 
zlínského a trenčanského kraje/ a na 
2 3 0  f i g u r e k ,  z  n i c h ž  7 5  j e 
pohyblivých. 

Celý den bylo pod mrakem, ale mohly 
jsme si zazpívat : Sláva, nazdar 
výletu..... 

A můžeme se těšit na další akce. 

dospělí práci a přátelství,

AB

Na závěr citát pro všechny

Mladí potřebují radost a lásku,

staří mír a pokoj.

Konfucius – čínský politik a filozof, 
550 – 478  př.n.l.
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Byla to krásná a přínosná duchovní 
obnova pro všechny, kteří přicházeli 
na program. Obnovu vedli P. Ján 
Jakubovič a P. František Honíšek, oba 
z řádu vincentinů (CM). Začalo to u 
Misijního kříže s modlitbou za obnovu 
a vzývání Ducha sv., pak mše sv. s 
promluvou na téma: Stvořený pro 
společenství. Pak byla přednáška v 
kostele Vincentinské dary z nebe 
anebo problém zjevení. 

Milí farníci! Prožili jsme v naší farnosti 
od 3. - 7. 4. 2019 Obnovu lidových 
misií. 

SLOVO KNĚZE

V pátek dopoledne byla návštěva 
školy v hodinách náboženství a večer 
mše sv. pro děti s obnovou křestních 
slibů a s promluvou: Proč být věřícím? 
Po ní moderovaná adorace na způsob 
Taizé. 

Další dny byla vždy ráno modlitba s 
misionáři, návštěva nemocných v 
domácnostech a odpoledne možnost 
se vyzpovídat před velikonocemi a 
mše sv. na téma: Pojďte ke mně 
všichni a pak na Dvoraně, kde bylo 
tepleji přednáška: Eucharistické 
zázraky. 

V sobotu byla ráno mše sv. s 
udělováním svátosti Pomazání 
nemocných na téma: Buď vůle tvá. 
Potom byla společná snídaně a 
posezení pro seniory. 

Večer byla Křížová cesta dědinou 
směrem na hřbitov a promítání 
nádherného f i lmu Chatrč  -  o 
Nejsvětější Trojici a přijetí úmrtí dcery 
na Dvoraně. 

Dopoledne setkání pro ministranty, 
odpoledne setkání s misionáři pro 
občany z Lopeníka. 

P. Pavel Vágner, farář

Knihy o něm jsou k zapůjčení v 
kostele. Velké "Stojanovské Pán Bůh 
zaplať" našim misionářům za jejich 
plodné působení v naší farnosti, všem 
farníkům za pomoc, organizaci i 
pohoštění a vám všem za misijní 
sbírku pro ně na všechny náklady. 
Sbírka vynesla 4.083 Kč.

A v neděli po hrubé mši sv. s 
tématem: Jak rozvíjet vztah s 
Kristem? bylo ukončení spojené se 
slavnostním zakončení Te Deum. Po ní 
bylo pěkné pásmo slovenských 
věřících o svědectví života Božího 
služebníka Janka Havlíka (kandidáta 
blahořečení). 
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Na kněze, kteří hlásali Boží slovo je 
třeba pamatovat! Pořídili jsme tedy 
kamennou desku pro snazší údržbu za 
30.000 Kč. O výzdobu se budou starat 
naše Babulky za což jim patří dík i 
jménem všech zemřelých kněží. 
Requiescant in pace!

Nechali jsme opravit kněžský hrob, 
protože se o něho nechtěl už nikdo 
starat a aby to nebyla ostuda a vizitka 
farnosti. 

Kvůli silnému větru nemohli použít 
plošinu. Sháněli jsme, kdo by nám to 
mohl opravit. 

OPRAVY NA KOSTELE

Milí farníci! Chtěl bych vás také 
seznámit s opravami v naší farnosti za 
poslední dobu. 

Dále bylo potřeba opravit uletěný 
plech pod věží díky velkým větrům v 
obci. Plech lítal a ohrožoval místní 
občany. 
Nejprve jsme museli volat hasiče, 
kterým se ale také nepodařilo 
strhnout plech dolů, jen část. 

Náš děkanátní technik sehnal pana 
Sedláčka z Uherského Brodu, který je 
horolezec a dělá práce ve výškách.

POZVÁNKA NA FARNÍ DEN

Jste srdečně zváni!
P. Pavel a pastorační rada

Milí farníci, zveme vás na Farní den - 
setkání farníků (nejen těch co chodí 
do kostela) mimo kostel v neděli 30. 
června od 14 hodin na farní zahradu. 

Program: hry a soutěže pro děti, 
skákací hrad, hudba: Duo Púček, 
pohoštění: špekáčky, kofola, pivo, 
káva ad. 

Práce byly provedeny pomocí 
horolezeckých technik za 121.000 Kč. 
Většina bude zaplacena z havarijní 
pojistky. Či-li i na tyto práce a opravy 
jsou peníze vybírané v kostele na 
opravy našeho kostela. Pán Bůh 
zaplať!

Další problém je, že náš kostel 
praská. Odvodnění je v pořádku, to 
jsme nechali proměřit kamerou za 
18.000 Kč. Zřejmě to bude velkým 
suchem. Udělali jsme na několika 
místech terče a to vzadu v klenbách 
bočních lodí, kde upadla část omítky a 
nově vpředu a na boku kostela u 
akumulaček a budeme sledovat, jestli 
se kostel hýbe. Na jednom místě po 
shlédnutí dalekohledem už terč 
praskl. 

V další etapě příští rok po poradě se 
statikem a projektantem budeme 
řešit odkopání celého kostela, aby 
kostel dýchal a nevlhl i zevnitř by se 
měly kachličky - dlažba odřezat od 
stěny. I spád parkoviště je špatný a 
voda nám hrne při velkých deštích do 
kostela. Také se hýbe opěrná zeď u 
kostela, jak jsou schody, ujíždí a tím 
pádem možná ujíždí i kostel. 

Vyřizujeme i možné dotace na opravy.
Tolik, aby jste, občané věděli, že se 
stále něco opravuje, připravuje a na 
co jdou vaše peníze. Kostel je příliš 
velký, vysoký a je vždy problematické 
něco opravovat a tím pádem je to vše 
drahé. 
Pán Bůh zaplať za vaše dary průběžně 
během roku!

montáž oplechování, zatmelení 
včetně materiálu, oprava zděné římsy 
(5 m), oklepání na pevný podklad, 
navrtání, zaarmování, zhotovení 
šablony, vrstvení maltové směsi, 
nátěr fasádní barvou. 

P. Pavel Vágner, farář

Omí tka  na  ř ímse  by la  úp lně 
rozdrobená a bylo nutné ji vyzdít 
znovu a právě ta příprava sebrala 
nejvíc času. Musel si tam udělat 
závěsné lešení, aby měl na čem stát a 
vyzdít vše potřebné. Muselo to 
schnout, takže proto se ty práce velmi 
na táh l y.  Také  muse l  op rav i t 
poškozenou krytinu na střeše kostela i 
na faře po zimě a sněhu, kde byly díry. 
Práce byly za opravu části krytiny a 
oplechování poškozeného vichřicí na 
střeše a za opravu opadajícího zdiva 
římsy na věži kostela v Březové: 
oprava části krytiny a oplechování na 
střeše, oprava opadávajícího zdiva 
římsy na střeše, zřízení jistících 
stanovišť, montáž a demontáž 
závěsného lešen í ,  odstraněn í 
poškozeného plechování věže, 

Ale protože se ta událost stala už loni 
a pak byla už zima, sníh a pořád větry, 
tak práce dělal až letos na jaře. Kvůli 
nepříznivému počasí se to stále 
natahovalo, ale Bohu díky už je to 
hotovo! Zespodu se to zdálo, že to 
nebude tak těžké, ale po shlédnutí z 
vrchu a focení to byla velmi náročná 
oprava. Vlivem nepříznivého počasí 
za ty roky tam asi zatékalo až to 
vyvrcholilo uletěním plechu. 



2019, č.2, červenZPRAVODAJ

5
TJ Sokol Březová

Sezona se odehrála na našem 
stadionu pod názvem týmu FC Strání 
B.

V následujících zápasech jsme 
prohráli s Ostrožskou Novou Vsí 
(1:3), s Nezdenicemi (1:5) a vysoko s 
Vlčnovem (1:8). Tým se pak zvedl a 
vítězstvím nad Jarošovem (4:1) a 
Topolnou (5:1) si upevnil svou pozici v 
tabulce.

Fotbalová sezona 2018/19 je již 
m i nu l o s t í  a  nyn í  n a s t a l  č a s 
bilancování. 

I přesto bych chtěl všem hráčům 
poděkovat za předvedené výkony v 
sezoně 2018/19,“ hodnotí uplynulou 
sezonu trenér Kalina.

Vítězem Okresního přeboru se staly 
Jankovice, které se po několikaleté 
odmlce vrací do I. B třídy sk. C. 
Kompletní tabulky, statistiky hráčů a 
týmu naleznete na of ic iálních 
klubových stránkách.

Žáci se umístili ve druhé polovině 
tabulky Okresní soutěže M žáků sk. B, 
a to na 8. místě.

Kdybychom hrávali ve stabilní 
sestavě, tak by umístění mohlo být i 
vyšší. 

Umís těn í  v  tabu lce  odpov ídá 
předsezonním cílům, které vedení TJB 
stanovilo, a to do pátého místa.

Hráči z přípravky odehráli sezonu pod 
hlavičkou FC Strání, kde jsme v rámci 
projektu sloučili dva týmy – TJ 
Březová a FC Strání. 

Jarní část sezony začala pro A-tým 
dobře. Po prvních třech odehraných 
zápasech jsme měli na kontě šest 
bodů. Ve čtvrtém jarním kole přijela 
na Zelničky Ostrožská Lhota, která si 
odvezla všechny tři body a TJB doma 
poprvé v sezoně prohrála. 

Vedení TJB hodnotí uplynulou 
sezonu

„Umístění v tabulce odpovídá kvalitě 
týmu. V jarní části jsme dost míchali 
sestavou, a to z důvodu vytíženosti 
hráčů (práce, škola, zranění). 

Mládež TJ Březová

Fotbalový ročník skončil i u žáků a 
přípravky. 

V sobotu 27. července 2019 se 
uskuteční XXVII. setkání Březových, 
letos v Březové u Úmonína. 

Všechna fotbalová utkání se budou 
hrát na stadionu TJ Úmonín. 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, loňský vítěz 
Březová u Vítkova ve skupině B.

XXVII. setkání Březových 
2019

Cyrilky 2019

TJ Sokol Březová si pro Vás připravil 
následující program:

Pátek 5.7.

13,00 – fotbalové odpoledne

19,30 – zábava HS RYTMUS z Nové 
Bošáce

Pití a občerstvení zajištěno. Areál TJ 
Sokol  Březová.  Srdečně zvou 
pořadatelé!

16,00 – harmonikáři z Kopanic

13,00 – dětská diskotéka, malování 
na obličej, skákací hrad, poníci

Sobota 6.7.

20,00 – večerní zábava

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 
paní Daniele Takáčové, která po celou 
sezonu připravovala hráče po 
zdravotní stránce (tejpování svalů, 
masáže apod.).

Ing. Pavel Čaňo
www.tjbrezova.cz

Vedení a hráči TJ Sokol Březová děkují 
všem svým fanouškům, kteří nás po 
celou sezonu 2018/19 podporovali.

Poděkován í  sponzorům, 
fanouškům
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ale už je za horami. 

Přišlo jaro do vsi

Přišlo jaro do vsi, 
kde jsi zimo, kde jsi. 

Hu – Hu – Hu, jaro už je tu!

Příšlo jako do vsi a malá Sluníčka to 
táhlo ven. Při objevování prvních 
jarních květinek jsme se naučili, co 
vše potřebuje rostlinka ke svému 
růstu. Zasadili jsme se fazolku a 
každý den pozorně sledovali jak se 
probobouzí z hlíny. Při trochu volného 
času jseme si vyrobili sluníčka, 
sněženky a namalovali na beton 
krásné obrázky.

Byla zima mezi námi,

Barbora Křenová

Svátek planety Země jsme oslavili 
prací a tvorbou. 

Povídali jsme si o povrchu Země, o 
vodě, přírodě, vzduchu a o Slunci. 
Hmatem zkoušeli složení hlíny, písku, 
přes tenký papír jsme kopírovali 
strukturu kmene stromu a počítali s 
plody stromů. 

Uklízíme, třídíme, naši Zemi 
chráníme

Při procházce po okolí školky jsme 
posbírali spoustu odpadků, protřídili 
je a vložili podle druhu do kontejnerů. 
Připomněli si, jak může každý z nás 
Zemi pomoci a jak žít, abychom byli 
spokojeni nejen my lidé, ale i zvířata, 
květiny a stromy. 

Za odměnu si děti domů odnesly 
sazeničky fazole, o které budou 
pečovat.

Magdalena Křeháčková
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Školní časopis roku 2019 - 
krajské kolo

28. května se konalo v Holešově 
vyhlášení výsledků soutěže Školní 
časopis roku 2019 Zlínského kraje. 

Náš školní časopis Papjérky se 
tradičně účatní této soutěže a tak jako 
v předešlých ročnících i letos uspěl. 
Umístil se na krásném 2. místě a 
automaticky tak postoupi l  do

celostátního kola, které proběhne na 
podzim 2019.

Čtyři žáci 7. ročníku (zástupci 
redakce) Papjérky odprezentovali, 
odpověděli na všetečné otázky (jak 
často časopis vydáváme, kolik 
výtisků, zda je zdarma, kolikátý 
ročník, a další), převzali diplom, 
batůžky a drobné upomínkové 
předměty města Holešov a zúčastnili 
se debaty s novináři.

Viděli jsme, jak to dělají ostatní, 
vyslechli si, co děláme dobře a co je 
možné zlepšit a načerpali jsme 
inspiraci pro další práci.

Toto ocenění patří všem, kteří se 
podílejí na tvorbě našeho školního 
časopisu!

Jana Buryanová
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Čas letí, ale nám se podařilo splnit 
plán. Na plánovaný třetí výjezd nejen 
za dobrodružstvím, ale taky (snad 
konečně) pro medaile se vydala do 
světa šestice našich žáků - členů 
kroužku dámy.

Stihli jsme ale nakoupit i něco 
potravin a … večer se v místnosti 
zvané Bijásek chvíli trénovalo a chvíli 
„blblo“. Aby byl větší zmatek, 
vymyslely si holky nová jména. Kdo 
chtěl, se mohl osprchovat, všichni 
svorně odlehčovali zavazadla s jídlem 
a … večerka byla krutá. Ale spánek ve 
spacáku na podlaze nakonec všechny 
přemohl.

Na mapě asi najde Brno každý, ovšem 
dostat se tam není jednoduché. My to 
však zvládli. Již tradičně autobusem 
do Uherského Brodu a potom už dále 
vlaky, které mají tu výhodu, že je tam 
hodně místa a že nemohou zabloudit, 
protože jezdí jenom po kolejích. Bylo 
teplo a slunečno a my se ocitli v 
chaotickém světě plném lidí, aut, 
hluku, zkrátka – ve velkoměstě. 
Skoro dva kilometry do lužáneckého 
střediska volného času, kde jsme byli 
ubytováni, jsme urazili pěšky. Na 
reptání vedoucí výpravy nedbal: 
unavení cestovatelé nebudou večer 
divocí a usnou jako špalci/špalky, říkal 
si asi. Ovšem nespokojenost mladých 
sportovců(!) s procházkou trvala jen 
potud, co jsme čirou náhodu objevili 
„fontánu“. A tak šup! Do vody 
uprostřed města! Přihlížející mohli jen 
závidět.

Ráno po snídani byla na programu 
„hledačka“ v parku, na kterou se 
vypravily skupinky hledačů. 

Osvěženi jsme dorazili do cíle, potom 
byla chvíle na svačinku. Řízků od 
maminek bylo mnoho, ale neměly 
šanci. Najezení a odhodlaní a už bez 
zavazadel jsme se vydali do víru 
moravské metropole. V plánu byla 
prohlídka centrálního Brna, ale 
mládež (posílena Lucií, která dorazila 
s Vojtovou maminkou samostatně) 
upravila plány trasy. A tak se ještě 
jednou konalo čvachtání ve fontáně. A 
co se hromadně kupovalo ve 
vyhlášeném obchodě se slizem, je 
čtenáři jistě jasné. Ano, kdo ví? Možná 
to ani tak nebyla výprava na turnaj 
mládeže v dámě. Možná se cestovalo 
pro sliz.

Turnaj mládeže v dámě OPEN 
BRNO   

Do třetice …

Školy Březová

Představte si – v parku Lužánky žijí 
stovky(?) divokých králíků, kteří se 
podhrabali z chovatelských klecí. Jsou 
velcí. Nikdo neví, čím se živí. Trávou?

Pak už nastal  turnaj.  Pražáci 
nedorazili, brněnští se účastnili pouze 
ve starší kategorii, takže mezi 
mladšími žáky byly dvě třetiny 
účastníků našich. 

Medaili, a to stříbrnou, vybojoval po 
výborném výkonu Vojta.

A taky, že to vyšlo. Množství rozhodlo. 

V budově byla slavnostní nálada: 
rybičky v akváriu, verše na stěnách a 
v přilehlém sále a atriu příprava 
svatební hostiny. 

Dlužno říci, že s vítězem-favoritem 
získal stejný počet bodů, dvě jejich 
vzájemné turnajové partie skončily 
nerozhodně a Vojta podlehl teprve v 
baráži. Zvláštní cenu získala Amálka, 
která vítěze jedn ou porazila!

Na zpáteční cestě si žačky-rozverky 
víceméně vynutily zastávku u "své" 
fontány. Pozor na magii čísla tři. Do 
třetice to totiž nedopadlo nejlépe. 
Přes to všechno se nám podařilo 
dostat se do rychlíku, dojet do Brodu a 
… hurá! Výlet za medailí (a za slizem) 
skončil tam, kde začal.

Ing. Petr Zvardoň
Všude dobře, doma nejlépe. Viďte?
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Tímto počinem byla celá akce pěkně 
zakončena. 

Jakub Mačák

Poté žákům ještě předvedli své 
zbraně,  což vyvola lo nadšení 
především u chlapců, ale i nejedna 
d í v k a  s i  v  r u k o u  p o t ě ž k a l a 
opravdovou pušku. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na této akci podíleli a zejména 
Ro b e r t u  P r o v o d o v s k é m u  z a 
zorganizování.

Pro děti měli nachystány hry, soutěže 
a také odměny. 

Na závěr měli připravený program 
dobrovolní hasiči z Březové. 

Den začal jako obvykle, výuka 
normálně běžela, když v tom se v  
průběhu druhé vyučovací hodiny 
dlouze zazvonil zvonek. 

Nácvik evakuace školy při 
požáru  - 30. 5. 2019

Byl vyhlášen požární poplach a 
započala rychlá evakuace. Počasí 
nebylo zrovna příznivé, drobně 
pršelo, což celé akci dodalo nádech 
syrovosti. 

Ovšem poplach je poplach a tak 
všichni žáci a zaměstnanci opustili 
školu přesně dle evakuačního plánu a 
sh romážd i l i  s e  p ř ed  š ko l ou . 
Následovala ukázka zásahu hasičů, 
které se zúčastn i ly  t ř i  sbory

A jednalo se o vskutku profesionální 
výkon. Provedli ji totiž vojáci s 
výcvikem CLS neboli COMBAT LIFE 
SAVER, tedy vojáci, kteří působí 
přímo na bojišti v první linii. 

dobrovolných hasičů. SDH Březová, 
SDH Strání a SDH Nivnice. 
Zásahu se zúčastnili také policisté ČR. 
Potom se všichni žáci přemístili do 
haly. Zde proběhla ukázka ošetřování 
zraněných. 

Ukázku provedli příslušníci 74. 
L E H K É H O  M OTO R I Z I VA N É H O 
PRAPORU BUČOVICE. 

A dle slov jejich velitele má většina z 
nich reálné zkušenosti z vojenských 
misí, např. v Afghánistánu a jinde ve 
světě. 
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K večeru jsme se ubytovali v horské 
chatě Sokolka v Koutech nad Desnou. 
Druhý den byla na programu 
rozhledna Bukovka, zámek a ruční 
papírna ve Velkých Losinách. 
Po delším odpočinku v zámeckých 
zahradách jsme odjeli vlakem do 
Koutů a vydali se na rozhlednu na 
Medvědí hoře, která je součástí 
lyžařského areálu Kouty. 

Konečně se čas naplnil a my jsme 
vyrazili za zážitky směr Kouty nad 
Desnou. Ve vlaku panovala skvělá 
nálada, kterou chlapci doplnili hrou na 
ukulele a zpěvem. 

Během výšlapu jsme se u výstupní 
stanice lanovky rozdělili na dvě 
skupiny. Skupina s názvem Sedm 
statečných (Tadeáš, Petr, Michael, 
Jirka, Ondra, Honza a paní učitelka 
Hanka) pokračovala na rozhlednu a 
druhá se vrátila do penzionu.  

Nebyl by to výlet na jedničku, kdyby 
chyběla stezka odvahy. S kapkami 
deště jsme ulehli ke spánku a ráno se 
vydali zpět do svých domovů. 

Mgr. Marie Ševčíková

Turisticko-poznávací výlet do 
Jeseníků

Nejdříve jsme zamířili na exkurzi do 
přečerpávací elektrárny Dlouhé 
stráně v chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky. Zhlédli jsme krátký film a 
přesunuli se do podzemí elektrárny. 
Odsud nás autobus zavezl k dolní 
nádrži a pokračovala prohlídka horní 
nádrže, která se nachází ve výšce 
1353 m n. m. Docela foukalo, proto 
jsme se zahřáli poklusem kolem 
nádrže. Ovšem díky zážitku chlad 
nikdo nepociťoval. PVE Dlouhé stráně 
je od roku 2005 zařazená mezi sedm 
největších divů České republiky.
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SPONZOŘI KARNEVALU

• Pavel Zálešák, lesnické práce
• Anežka Králíková, soukromý 

zemědělec
• Marian Králík, soukromý 

podnikatel

Obec Březová

Touto cestou děkujeme sponzorům.

VŠEM NAŠIM SPONZORŮM 
MNOHOKRÁT DĚKUJEME.

V sobotu 13.04.2019 proběhl ve 
sportovní hale dětský karneval, 
kterého se zúčastnilo 108 dětí. 

Organizátor a hlavní sponzor: 

• Montplast Uherský Brod s.r.o.

• Hospoda U Bruštíků, Březová

BEZ NICH BY TOMBOLA PRO DĚTI 
NEBYLA.

• Martina Ševčíková, Březová 323
• LINEA Nivnice a.s.
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14. dubna jsme se účastnili malování 
kraslic, pletení pomlázky a výroby 
ozdob z  březového prout í  na 
Lopeníku. Zde si děti i rodiče opět 
kraslice zdobily stejnou technikou 
jako Slivečky předešlý den. 

13. dubna si svá dílka na Velikonoce 
odnesly domů děti ze Sliveček. Na 
statku zdobily vajíčka voskem, 
omotáva ly  v lnou a  o lepova ly 
drobnými ozdobami.

17. dubna nás hezké počasí vyhnalo 
ven a procházku s dětmi, které nad 
Březovou v lese hledaly velkopáteční 
poklad. I letos se jim podařilo najít 
velké bohatství v podobě zlatých 
kamenů. 

O to více nám asi budou vzácné teplé 
letní dny, kterých se určitě také 
dočkáme.

Než nahlédneme na aktivity naší 
Kopretiny, ráda bych poděkovala 
všem, kteří nám věnovali jakékoli 
dobové předměty, které používáme 
p ř i  v ý s t avách  i  t ema t i c kých 
vystoupeních. 

Ve velikonočním období jsme malovali 
kraslice: dne 9. a 10. dubna v Muzeu 
J. A. Komeského v Uherském Brodě. 

Bylo zde možno si vyzkoušet spousty 
prací např. pletení „korbáčů“, výrobu 
ozdob, paličkování, vyšívání…k vidění 
i zakoupení byly figurky z kukuřičného 
šustí, ručně malované i vyřezávané ze 
dřeva.

Počasí nás od začátku jara trošku trápí 
- chladné dny jsou více než teplé a 
déšť i několikrát denně překvapí. 

Samozřejmě také moc děkujeme za 
krojové součástky a různé krajky i 
vyšívací bavlnky, které slouží nám i při 
rekonstrukcích krojů v Muzeu J. A. 
Komenského v Uherském Brodě. 

Letošní aktivity jsme chtěli trošku 
omezit a po spoustě let si odpočinout, 
ale nedalo nám přijmout pozvání 
těch, kteří potřebovali pomoc při 
jejich akci a naše Slivečky jsme také 
nechtěli ochudit např. o hledání 
velkopátečního pokladu,… 

Malování voskem si mohly vyzkoušet 
všechny děti ze škol i školek, které 
sem přišly nahlédnout na zručné 
řemeslníky i jejich výrobky. 

Kopretina Březová, z.s.
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26. května členové kopretinových 
souborů na jeden den ož iv i l i 
hospodářské stavení č. p. 57 ve 
Vlčnově. Při tradiční Jízdě králů se zde 
předváděly praktické domácí činnosti. 
V jizbě kromě tradiční kopaničářské 
žmolkovice voněly čerstvé buchty, 
chleba, klobása i slanina. Slivečky na 
dvorku praly prádlo, brousily nože, 
kuly kosu, st loukaly máslo a 
samozřejmě také dováděly  s koťaty, 
slepicemi i ovcemi na zahradě za 
stodolou. Společně s nimi na dvorku 
pracovala š ikovná přadlena s 
pomocnicí, která tkala teplé rukavice. 
K práci všem hrál urostlý kopanický 
heligonkář. 

Všem, kteří nám s touto akcí pomohli, 
patří velký dík, protože se alespoň 
jednou v roce vrátil tomuto domu 
duch tradice s připomenutím doby 
dávno minulé. Mnozí návštěvníci 
vzpomínali na dětství a také si 
připomněly práce, které již zanikly 
nebo nejsou dnes běžné. 

5. května soubor Slivečky zazpíval 
někol ik  p ísn í  z  Březové a za 
doprovodu CM Šimbolica potěšily 
návštěvníky jarmarku v Nivnici. Byly 
zde ke shlédnutí spousty praktických 
ukázek lidové tvořivosti. Na mém 
stanovišti si všichni mohli vyzkoušet 
např. tkaní šňůrky na prstech a 
vidličce, ale také vyšívání, které jsem 
prakticky předváděla na prucleku.
 

Proto se vzpomínkou na povídání 
našich babiček o jejich životě a práci, 
všem přeji dostatek sil při plnění 
běžných povinností a radost z každé 
maličkosti, protože právě ty naše 
předky udržovaly při životě.

Veronika Provodovská, členka spolku

pokračování ze str.13
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Myslivecká brigáda
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A nezbývá mi nic, jen jim přát víc 
takových ocenění. 

Poté následovala série závodů v 
požárním útoku a štafetách. 

Letošní sezónu jsme začali zkouškami 
odbornosti, kterých se zúčastnilo pět 
mladých hasičů. Tři z mladších žáků a 
dva ze starších žáků. Musím říct, že to 
opravdu nejsou lehké zkoušky, ale 
zvládli je dobře. Dále jsme se zapojili 
tak, jak v loňském roce do projektu  
Ukliďme Česko, u nás Březovou. 
Zvolili jsme trasu od křížku přes 
Důbravu, Dolní výhon, Uličku, Starou 
cestu kolem statku, sběrného dvoru 
až po kyselku. Nasbírali jsme 1,5 tuny 
odpadků. Je to smutné, když máme v 
obci sběrný dvůr a přesto se stává z 
naš í  př í rody veřejná výstava 
pneumatik a různých odpadků. 

Máme tu nové číslo zpravodaje a mně 
nezbývá nic jiného než být pyšný na 
naše mladé hasiče.

Byly to závody 27. 4. 2019 Ostrožská 
Lhota, 4. 5. 2019 Bojkovice, 11. 5. 
2019 okresní kolo v Ostrožské Lhotě, 
18. 5. 2019 Šumice, 25. 5. 2019 
Míkovice a Zemianské Podhradie. 
Opravdu jsme toho stihli hodně a k 
tomu musím ještě připočítat každý 
týden trénink. Musím říct, že mne moc 
těší jejich zájem o hasičský sport. 
Naší velkou chloubou jsou získaná 
umístění a to v dorostu David Bachan 
jedno první a jedno druhé místo, 
Dominika Jurásková třikrát třetí 
místo, a žáci v požárním útoku druhé 
místo. Je to pro ně opravdu velká 
odměna, ale i pro vás vedoucí, 
protože čas s nimi strávený má 
opravdu smysl a přináší ovoce. 

Touto cestou chceme všichni z 
mladých hasičů poděkovat našim 
sponzorům a to obci Březová za 
pořízení nové požární stříkačky, firmě 
Spoint a Antonínu Zetkovi za 
dokoupení triček a kšiltovek pro nové 
členy, Autoškole Petr Janků za nové 
koncovky na hadice, Reklamní 
agentuře Vacula za potisky přileb a 
úložných boxů. Ještě jednou moc 
děkujeme a jsme rádi, že nám 
pomáháte ve výcviku našich  mladých 
hasičů, kteří reprezentují naší obec. 

Rádi bychom vyzvali touto cestou  
případné zájemce, kteří by chtěli s 
námi sportovat a užít si i legraci, aby 
přišli mezi nás. Pracujeme s dětmi od 
5 do 18 let. 

Vedoucí mladých hasičů Lukáš Jurásek.



2019, č.2, červenZPRAVODAJ

17
SDH Březová

S nástupem pěkného dubnového 
počasí naši členové začali připravovat 
překážky na hřišti, aby se mohlo začít 
trénovat  na nadcházející soutěže, 
které nás v letošním roce čekají.  

Prvních závodů jsme se zúčastnili v 
Zemianském Podhradí, kde pořádali 
naši kamarádi již 19.ročník  noční 
soutěže, která se konala 25.5.2019. 
Hned po obědě měli pro návštěvníky 
připravenou výstavu veteránů, kteří 
přijeli z okolí, aby se pochlubili svými 
motocykly, auty a traktory. 

Nyní nás čeká okrsková soutěž ve 
Strání, která byla přesunuta z 
11.května  na 2.června, na kterou se 
opět chystají jak muži tak i ženy, o 
výsledcích vás budeme samozřejmě  
i n f o rmova t  v  d a l š ím  v ydán í 
zpravodaje. 

V podvečer byla naplánována soutěž 
dětí, tzv. PLAMEN, kde se letos mimo 
jiné poprvé bojovalo o putovní pohár.  
Kolem deváté hodiny večerní bylo už 
očekávané zahájení, nástup a 
l o s ov á n í  s t a r t o v n í h o  p o ř a d í 
soutěžních týmů. Zúčastnilo se 
dohromady 14 družstev, z toho 3 byly 
ženská, naše ženy se umístily na 
krásném 2.místě.

Měsíc květen je velmi nabitý 
aktivitami sboru i zásahové jednotky.  
4.května byli členové na školení u 
profesionálních hasičů na stanici v 
Uherském brodě, tudíž nám nevyšla 
účas t  na  o tev í rán í  l open ické 
rozhledny. p

o
k
ra

č
o
v
á
n
í 
n
a
 s

tr
.1

8



Obec Březová ZPRAVODAJ 2019, č.2, červen

18
SDH Březová

       
Starosta SDH Richard Jurásek

Při příležitosti kácení máje jsme 
nap l ánova l i  s ou t ě ž  v  ř e zán í 
smrkových špalků, tento nácvik 
sloužil jako příprava reprezentantů 
naší obce a SDH, kteří jsou přihlášení 
v rámci Bílokarpatských slavností 
konaných 8.června v Uherském 
Brodě. Součástí  dřevorubeckých 
závodů STIHL TIMBERSPORTS budou 
výzvy soutěžících mezi sebou, kde 
musí  co nejrychleji přeřezat rámovou 
pilou špalek o průměru 20cm, nejlepší 
čtyři závodníci v konečném kole 
budou srovnávat své síly už z 
profipilami na timbersport s tzv. 
kaprovkami .  Reprezentantům 
přejeme spoustu síly. 

Následně se děti mohly podívat do 
vojenské sanitky, nákladního auta 
TATRA 815-7 a také do všech 
hasičských automobilů. Poté byly 
ještě připraveny soutěže, tímto bych 
chtěl jménem dětí poděkovat Obci 
BŘEZOVÁ za balíčky, které děti 
obdržely za splnění disciplín.

Poté následovala ukázka zbraní, které 
AČR vlastní např.: BREN 805, CZ 75 
PHANTOM, GRANÁTOMET, KULOMET, 
PROTITANKOVOU STŘELU. Tuto 
ukázku  p ředved l i  p ř í s l u šn í c i 
74.lehkého motorizovaného praporu 
BUČOVICE.  

30.května se členové zásahové 
jednotky i členové SDH podíleli na 
dětském dni ve škole. 

Ráno byl vyhlášen poplach ve škole, 
aby si žáci a učitelé nacvičili evakuaci 
školy. Hasiči měli letošní rok pojatý 
jako cvičení a nejen ukázku, jak  
správně postupovat v případě požáru.

Do tohoto cvičení se zapojili také 
hasiči ze Strání a Nivnice, kterým 
děkujeme za obětování svého času a 
poskytnutí své techniky pro ukázku. V 
rámci cvičení byli namaskování 
figuranti z řad učitelů i žáků, kteří byly 
ve škole vyhledáni a následně 
ošetřeni armádními zdravotníky, kteří 
přijeli dětem ukázat,  jak postupují  
při ošetřování zraněných.

pokračování ze str.17
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Zahájení bude v 8:00 hodin nástupem prvních soutěžících. Jedná 
se o silový hasičský víceboj. V této soutěži budou soutěžit tři 
kategorie: junioři, ženy a muži. Počítáme, s účastí 35 až 50 
soutěžících. Vyhodnocení této soutěže by mělo být mezi 13. až 14. 
hodinou. 

Ve všech soutěžích máme své zastoupení a tak budeme držet 
pěsti, aby se jim dařilo. 

SDH Březová by vás rádo pozvalo na sportovní akci, která se bude 
konat 24. 8. 2019 v naší obci na hřišti. 

Tato akce začíná soutěží Železný hasič, pokračuje požárními útoky 
mladších a starších žáků a den ukončíme nočními požárními útoky 
dospělých. 

Po této soutěži budou následovat požární útoky žáků, které 
zahájíme v 15:00. Představí se nám naši mladí hasiči a mladí 
hasiči z okolí. Vyhodnocení této soutěže předpokládáme v 18:00. 

Den ukončíme nočními útoky dospělých, které zahájíme ve 20:00. 
Nejen že to bude noční útok, ale bude se jednat o netradiční 
požární útok. V této soutěži se bude soutěžit ve dvou kategoriích, 
a to muži a ženy. 

Vyhodnocení soutěže předpokládáme kolem půlnoci. V průběhu 
dne se budou prodávat pečené makrely, grilované kuřecí a 
vepřové maso, točené pivo a kofola. 
Přijďte ochutnat. V odpoledních hodinách přijede naší akci 
podpořit Kapela Profil Rock. Budeme rádi, když přijdete podpořit 
náš sportovní den a stanete se fanoušky soutěžících. 

Na vaší účast se těší SDH Březová.
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