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Vážení spoluobčané,

2021
č.2, červen

Dále jsme z důvodu dostavby chodníků kolem krajských komunikací 
postavili nový chodník směrem k tzv. Olšovci a ještě stále pokračuje 
rekonstrukce chodníků v centru obce, která by měla být ukončena do 
konce června. Následně se má v rámci přeshraniční spolupráce ŘSZK 
provést oprava asfaltového povrchu od hranice SR až po konec obce 
směrem k Lopeníku. 

Co se týká bytového hospodářství, opravujeme letos už druhý byt na 
bytovce č.p. 323 a dodavatelsky opravujeme byty nad místním 
obchodem č.p. 181. 

Josef Trecha, starosta obce

Začali jsme výsadbou 140 ovocných stromků v ovocném sadě bývalé 
školní zahrady v tzv. Ležisku, na které jsme zajistili 84 000 Kč dotací 
z AOPK. Pokračovali jsme výsadbou okrasných dřevin na místním 
hřbitově v okolí kolumbária. 

Jelikož loňský rok probíhal v duchu „covidové pandemie“, byli jsme letos 
nuceni víc přidat, abychom vše dohnali. 

Závěrem vás zvu na zahájení Cyrilometodějské pouti, a to v pátek 
02.07.2021 na místním domečku, kde zahraje cimbálová muzika Pajtáš. 
Občerstvení včetně guláše zajištěno. 

Přeji všem krásné prožití letních dnů.

V měsíci květnu se nám podařilo dokončit rozšíření sběrného dvora, kde 
po zavedení hospodářské činnosti a vyřízení povolení krajského úřadu o 
tzv. provozování mobilního zařízení (drtič stavební suti a třídící zařízení) 
budou moci podnikatelé za úplatu ukládat odpad. Ostatní občané 
mohou nadále na sběrný dvůr ukládat odpad zdarma. 

Na přelomu měsíce července a srpna se uskuteční setkání Březových, 
které bylo v loňském roce zrušeno, tentokrát v Březové u Sokolova.



Obec Březová ZPRAVODAJ 2021, č.2, červen

2
Farní úřad

Bratři a sestry, milí farníci!

Odpovězme si každý na otázku: Co pro mě 
osobně znamená kostel v naší obci? Kostel 
bývá nejvýznamnější budovou v obci - 
středem obce či jejím srdcem a to nejen po 
historické stránce - není to jen kulturní 
památka, ale pro nás křesťany je důležitý 
také po duchovní  stránce,  kde se 
odehrávají důležité události (můžeme říci i 
zázraky) v lidských srdcích: křest, 1. sv. 
přijímání, biřmování, svatba, svátost 
smíření, mše svatá, ale třeba i v soukromé 
modlitbě v tichu či adoraci. Bůh se může 
dotknout člověka i při koncertu či při 
pohřbu. Oslovila mě kdysi myšlenka z 
jednoho kostela, kde bylo napsáno: K 
čemu jsou cesty, které nevedou do 
chrámu? Neztratil někdo z vás občanů 
cestu do našeho chrámu, nejen kvůli 
pandemii? Biskupové nás vyzývají, aby 
jsme se všichni již vrátili do našich kostelů, 
aby jsme nepřišli o to nejdůležitější - víru v 
Boha.

SLOVO KNĚZE K 150. VÝROČÍ POSVĚCENÍ 
N A Š E H O  KO S T E L A  S V.  C Y R I L A  A 
METODĚJE V BŘEZOVÉ

Loni jsme si připomněli, ale kvůli pandemii 
neoslavili 150. výročí postavení našeho 
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Březové a 
letos už konečně můžeme i oslavit krásné 
výročí 150. výročí Posvěcení našeho 
kostela, kdy byl kostel zasvěcen Bohu, aby 
se zde mohly konat bohoslužby a církevní 
obřady. Slavnostní bohoslužba se bude 
konat o týden dříve než bylo oznámeno v 
kalendáři a to v neděli 27. června v 9,30 
hodin i proto, aby mohl přijet biskup. 
Biskupové totiž se každoročně setkávají 
kolem naší pouti již na Velehradě ke svému 
jednání  na ČBK.  Př i jede mezi  nás 
olomoucký pomocný biskup Mons. 
Antonín Basler, kancléř a generální vikář, 
který už mezi námi byl na závěr Lidových 
misií 25. 3. 2018, kdy požehnal nový 
Misijní kříž.

Nynější farní kostel v Březové, zasvěcený 
apoštolům slovanským sv. Cyrilu a 
Metodějovi byl vystavěn v letech 1865-
1870 na místě starého kostela založeného 
r.1745. Tento starý kostel zasvěcený 
Navštívení Panny Marie a sv. Janu Křtiteli, 
byl dostavěn r. 1747. 

Pomocnou práci a dovoz poskytli farníci. 
Státní dozor nad stavbou vedl ing. Alex 
Shüller, podnikatelé stavby byli Petr 
Loserth z Uherského Hradiště a Josef Bárta 
z Hodonína. Škoda, že se nezachovalo 
jméno projektanta stavby. 

Připoměňme si tedy něco z historie 
našeho kostela. Tento text je také 
zarámován v obraze vzadu v kostele v 
předsíni:

Kostel je vystavěn v gotickém slohu a má 
tři chrámové lodi. Je 40m dlouhý,18m 
široký a 15m vysoký. Hlavní oltář 
zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději  je 
umělecká práce řezbáře Fr. Zellera z 
Olomouce. Byl postaven r. 1913 na místě 
starého oltáře, z něhož byl ponechán jen 
oltářní obraz z r. 1868 od akad. malíře J. 
Zelnýho z Brna. Hlavní oltář je dar zdejšího 
rodáka P. Josefa Šimka, faráře v Polance, 
který také r. 1909 daroval kostelu novou 
kř ížovou cestu.  By la  objednána z 
uměleckého ústavu z Mnichova. 

Poněvadž v letech 1850 hrozil sesutím, 
bylo přikročeno ke stavbě nového kostela. 
Dne 19. července 1865 byl posvěcen 
základní kámen děkanem Janem Friedlem 
za účast i  okr.  hejtmana Bedř icha 
Radnického a množství věřících z celého 
okolí. Kostel byl dostavěn r. 1870 a 
benedikován r. 1871. Náklad stavby 
kostela byl uhrazen z náb. fondu a dary 
četných dobrodinců. 

Obrazy jsou malovány dle L. Morgaryho. 

Poslední velké opravy kostela byly 
provedeny kolem jubilejního roku 2000, 
kde ve farnosti působil po P. Františkovi 
Vlkovi (který tu působil téměř 40 let a 
nejvíc tím pádem ovlivnil většinu farníků) 
asi nejoblíbenější polský kněz P. Jan 
Kornek. Po něm se tu už moc nezvykle 
krátce (po 2-3 letech) střídali další kněží: P. 
Antonín Pechal, P. František Urban, P. 
Vojtěch Daněk, P. František Pěnčík a 
nynější P. Pavel Vágner. Krátce byla farnost 
spravována také ze Strání z důvodu studia 
P. Jana Korneka v Římě. Jak to bude 
dále??? Kněží ubývá, je třeba se za ně 
modlit, vážit si jich a pomáhat jim!

V boční lodi na epištolní straně je oltář 
zasvěcený Andělu strážnému z r. 1915 s 
Božím hrobem. To je zase dílo Fr. Zellera a 
náklad uhrazen sbírkami farníků. Na tom 
místě stával dříve starý oltář z r. 1899 
zasvěcený sv. Janu Křtiteli. V boční lodi na 
evangelijní straně je oltář zasvěcený Panně 
Marii Lurdské se soškou Pražského 
Jezulátka. Postaven byl r. 1892 Janem 
Minaříkem, stavitelem z Napajedel. 
Náklad uhrazen z daru p. Šimona Juráska 
č.47 a jiných dobrodinců. V letech 1896 - 
1897 byl kostel vymalován malířem  
Karlem Malinou z Uherského Brodu. V 
letech 1942 - 1943 byl kostel znovu 
vymalován odbornou firmou Josef Petrák z 
Valašského Meziříčí. Figurální práci 
provedl prof. Adolf Heller, akademický 
malíř z Nymburku. Náklad uhrazen 
sbírkami farníků.

Při příležitosti těchto oslav si vás dovoluji 
pozvat na dodatečnou oslavu mých 50 
narozenin na nedělní odpoledne 27. 
června na farní zahradu. Jste srdečně 
zváni!

P. Pavel Vágner, farář
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V minulém zpravodaji  jsem mohla 
rozvádět jen své myšlenky, ale teď už 
mohu podat zprávy i o událostech a o 
našem prvním setkání na domečku po 
dlouhé době. 

Babulky přečkaly toto období relativně 
dobře a setkaly jsme na začátku května v 
plném počtu. Měly jsme dobrou příležitost 
-  paní AZ slavila jubileum, tak jsme to měly 
s obědem. Kájošek nám přivezl vepřo - 
knedlo- zelo a bylo to na jedničku. 

Babulky

Rok Narození Úmrtí Přihlášeni Odhlášeni Změna

2018 7 11 14 21 -11

2019 15 11 20 16 +8

2020 5 8 20 23 -6

Obec v číslech
Porovnání počtu obyvatel za poslední 3 roky

K 1.1.2021 je v naší obci trvale hlášeno 1031 obyvatel

 AB

Přeji všem spoluobčanům krásné léto

PS : tentokrát nahradím citát vtipem

Nasbíráme zážitky, aby bylo na co 
vzpomínat, kdyby se ještě vrátilo domácí 
vězení......

Jde babka po dědině, tlačí kárku a na ní 
televizi. Potká ji starosta :" Teta, kam ji 
vezete, do opravny? " Babka:" Ale co by, do 
kostela..........ke zpovědi ..........svini 
prolhanou".

Plánovat  si něco v této době, je těžké, ale 
doufám, že se nám podaří alespoň malý 
zájezd. 

To sdělování, vyprávění a atmosféru si 
každý umí představit. 
Oslavenkyni jsme - kromě dárku - 
nenápadně a potichoučku zazpívaly 
písničku na přání, jak je u nás zvykem. 
Ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti, 
Aničko. Je to žena  obětavá, udržuje okolí 
kostela a stará se o hrob sovětských 
vojáků. Za to jí chci  veřejně poděkovat.

z loňské oslavy paní HJ.
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Gabriela Gabrhelová

Sběr bylinek

Vyjeli jsme autobusem ke křížku, dali si 
malou svačinku na posilněnou a vyrazili 
směrem ke škole. Cestou dolů jsme si 
nasbírali plné náruče bylinek. Naučili jsme 
se je poznávat, a také jsme si řekli, jaké 
mohou mít léčivé účinky. Prvosenky jarní 
neboli petrklíče byla plná louka. Narazili 
jsme také na podběl lékařský, plícník 
lékařský, pampelišku lékařskou, ale také na 
kopřivu. Bylinky jsme si přinesli ke škole, 
kde jsme je roztřídili a teď už jen počkáme, 
až se nám usuší na čaj.  

Byl krásný slunečný den, a tak jsme se 
vydali na vycházku.

Je třeba dodat, že Zlínský kraj měl v 
letošním ročníku největší účast, nebylo 
tedy jednoduché probojovat se mezi 
nejlepší.

Soutěž tentokrát proběhla online, jako 
všechno v letošním zvláštním školním 
roce.

Veliký úspěch žáků naší školy

Ú č a s t n í c i  n a h rá l i  v i d e o  s e  sv ý m 
vystoupením a to potom hodnotila 
odborná porota.

Mgr. Jitka Machalová 

Takže, holky, moc gratulujeme!!! Jste 
šikulky!!!

Postup do celostátního kola ho tedy minul 
jen o jedinou příčku, jelikož postupují 
pouze první dva, ale i tak jsme na něho 
hrdí!!!!

V měsíci květnu se uskutečnila recitační 
soutěž žáků základních a uměleckých škol.

Tentokrát neproběhla zvlášť okrsková ani 
okresní kola, ve všech krajích proběhlo 
hodnocení recitátorů, kteří rovnou 
postupují do celostátního kola.

Za Zlínský kraj se umístil hned na třetím 
místě.

POSTUP Zlínský 4. Jan Jakub Šipka ZUŠ 
Uherské Hradiště

Proto je obrovský úspěch žáka osmé třídy 
naší školy Ondřeje Machaly.

POSTUP Zlínský 4. Ester Kocábová ZUŠ 
Uherské Hradiště

V obrovské konkurenci se neztratily ani 
žákyně páté třídy Anja Mačáková, Bára 
Křeháčková a Valerie Uhrová. Holky se sice 
neumístily na vedoucích místech, ale i tak 
jsou na žebříčku hodně vysoko.

V kategorii nejmladších žáků máme ještě 
Zuzanu Machalovou z druhé třídy. Její 
kategorie ještě nebyla vyhodnocena, tak 
držme palce. Určitě má i ona naději na 
úspěch.
 

ocenění Zlínský 4. Ondřej Machala Školy 
Březová
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Dermatoglyfy aneb zkoumáme 
své otisky prstů

Po nástupu druhého stupně k prezenční 
výuce je potřeba dohnat skoro půlroční 
deficit praktické výuky a laboratorních 
cv ičení ,  h lavně v  př í rodovědných 
předmětech.
S osmáky právě v přírodopise probíráme 
kožní soustavu, a tak jsme toto téma spojili 
s hrou na mladé detektivy, při níž jsme 
pozorovali a zkoumali své dermatoglyfy.

No a na závěr si děti nakreslily hmyzí 
hotely a daly jim hezká jména. 

V českém jazyce jsme trénovali poznávání 
spojek v textu. Četli jsme hezký příběh o 
hmyzím hotelu, který zvenku vypadal jako 
kterýkoli jiný hmyzí hotel, ale uvnitř se 
děly věci! Pověděli jsme si, co to vlastně 
hmyzí hotel je a pro koho je určený.  

Hmyzí domečky u druháků

A protože na zahradě, za naší školou, jeden 
takový hmyzí hotýlek máme, šli jsme ho 
důkladně prozkoumat.  
Po cestě jsme se naučili poznávat keře 
rybízu, angreštu a ostružníku. Také jsme 
viděli kosa a mrkli jsme na kompost a 
pověděli si, co do takového kompostu 
patří. 

Mgr. Kristýna Miklánková

Mgr. Jana Salanci

Hrátky s papírem v 1. třídě

Nalodili jsme se na palubu parníku:) a 
pomalu se vydáváme na plavbu směrem k 
prázdninááám:) 

Jelikož se nám skládání z papíru veeelmi 
zalíbilo, pokračujeme dál a jako druhé 
dílko jsme si poskládali LODIČKU:) 

Pluj lodičko po vodě, vyhni se každé 
nehodě! 

Mgr. Tomáš Beníček

Dermatoglyfy jsou typické otisky kresby 
lidské kůže prstů rukou a nohou, dlaní a 
plosek chodidel, které jsou tvořeny 
nerovným přechodem pokožky a škáry. 
Dermatoglyfy tvoří obrazce, které jsou pro 
každého člověka charakteristické a 
jedinečné. Zkoumání těchto obrazců se 
pak využívá například v lékařství nebo 
kriminalistice.

Jak to našim osmákům šlo můžete vidět na 
přiložených fotografiích.
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Seznámil nás s náplní práce záchranáře, 
ukázal  nám, co všechno obsahuje 
záchranářský kufřík a k čemu všechny ty 
věci jsou. Měli jsme možnost zkusit si, jak 
je těžké správně rozdýchat „Andulu“. 
Naučil nás, jak se zachovat například když 
najdeme někoho ležet v bezvědomí – 
Bohunko názorně předvedl -,  když 
kamarád upadne a vyrazí si dech nebo co 
dělat, když má někdo záchvat a mnohé 
další.

Ve čtvrtek přijal naše pozvání pan 
Provodovský, který je dobrovolným 
záchranářem - First respondentem a 
p o m á h á  t é ž  j a ko  d o b r o v o l n í k  v 
uherskohradišťské nemocnici.

Když jde o život

Zaujalo nás to natolik, až jsme i zapomněli, 
že je čas jít domů.

Mgr. Pavlína Majerová
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Kdo nestihl popřát mamince k svátku, měl 
možnost vyrobit jí kytičku ze srdíček. 

Magdalena Křeháčková

Květnová školička

V květnu jsme se zaměřili na rozkvetlou 
přírodu kolem nás, konkrétně na ovocné 
stromy. Povídali jsme o stromu, učili se 
pojmenovat jeho části a ujasňovali si, co 
strom potřebuje ke svému růstu, také jak 
strom vypadá v různých ročních obdobích. 
A děti popisovaly, co se se stromy děje na 
jaře, v létě, na podzim a v zimě. 
A když už se nám konečně ukázalo 
sluníčko, využili jsme situace a zvýšili si sílu 
paží s trakaři.

Část fyziky zvaná „optika“ patří mezi ty 
oblíbenější: obejde se bez vzorečků, 
výpočtů zde moc nebývá a o tom, že se se 
skutečnostmi v ní probíranými setkáváme 
v běžném životě, není pochyb.

Kouzlo barev

Hlavním mot ivem zat ím pos lední 
vyučovací hodiny v sedmé třídě byla duha 
neboli barevné spektrum. Úspěšné 
„lovkyně“ předvedly své úlovky: fotografie 
pořízené během deštivých květnových 
dnů dokázaly, že i na samém konci světa lze 
spatřit duhu. A jakou!
Následovaly víceméně úspěšné pokusy 
vytvořit duhové „prasátko“ trojbokým 
skleněným hranůlkem.

Řekli jsme si o tom, jak pomocí spektra 
dokáží astronomové zjistit chemické 
složení vzdálených hvězd, a probrali jsme i 
kus osvěty: co symbolizuje šestibarevná 
duhová vlajka. Dobrovolnice zkoumaly u 
tabule, jak působí různé barevné osvětlení 
na lidskou psychiku.

Z hodin výtvarné výchovy už známe, jak 
míchat či skládat barvy dohromady. My to 
také zkusili: ovšem nikoli na paletě a s 
pomocí štětce, ale vědecky. Roztočený 
setrvačník se zbarvil právě tak, jak jsme 
očekávali, a záznam pokusu na video 
ukázal jev, kterému říkáme stroboskopický 
efekt.

Ing. Petr Zvardoň
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MAMINKA

krásná je jak květinka. 

to je máma má!

TATÍNEK
Táta je náš velký vzor, 

Máme se rádi 
s našimi rodiči

Naše dráha maminka,

Uklidí a uvaří,
po vláskách mě pohladí. 

Pusinku mi dá,

silný jako vichr z hor!
Pořád pro nás něco kutí,

je na něj vždy spolehnutí. 
Všechno zvládne, opraví,

Mámo, táto, v komoře je myš.
Mámo, táto, v komoře je myš. 

Pustíme tam kocoura, 
on tu myšku vyšťourá.

MÁMO, TÁTO

Mámo, táto, už tam není nic!

každému rád poradí. 

Kristýna Provodovská
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Toto heslo propaguje vedení TJ Sokol 
Březová, aby děti byly raději na hřišti než u 
počítačů.

„Nebojte se a přijďte se s námi hýbat a 
aktivně sportovat. Všichni jste srdečně 
vítáni,“ zve všechny Křeháček.

Zároveň všechny zve na tréninky, které 
jsou opět povoleny od 17. května. 
Podrobný program tréninků je uveden na 
webových a facebookových stránkách 
klubu. Jsou vítáni nejenom aktivní 
členové, ale i noví zájemci o tento sport. 

„Tréninkový plán, který představím 
klukům, je jasně daný. Musíme začít 
opatrně a postupně přidávat na tempu, 
abychom jsme se stihli vrátit do zápasové 
zátěže, která začne na začátku měsíce 
srpna. Už teď se znovu těším na fotbal, 
hráče a hlavně fanoušky,“ má jasno trenér 
Kalina.

Vedení klubu investovalo v minulém roce 
do nákupu nových míčů, tréninkových

Vraťme mládež na hřiště!

 „Chci, aby se všechny děti hýbaly a aktivně 
sportovaly, chci je vidět na hřišti,“ vybízí 
všechny děti šéftrenér mládeže Křeháček. 

Každý mladý fotbalista byl v minulém 
ročníku vybaven sportovní výbavou 
(dostal tepláky, mikinu a tričko, mj. každý 
měl možnost čerpat příspěvek na nákup 
kopaček nebo jiné sportovní výzbroje). 
Tuto možnost mají i noví fotbalisté, kteří 
by se rozhodli začít s fotbalem až teď. 

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

13,00 – dětské odpoledne (pro děti bude 
malování na obličej, jízda na ponících, 
skákací hrad a dětská diskotéka s DJ 
Robinem)

Setkání Březových bylo loni zrušeno a zda 
proběhne letos, je ještě ve hvězdách. 
Zatím si pořadatelská Březová u Sokolova 
netroufá definitivně sdělit, jestli setkání 
proběhne. „Dnes sice máme v pořádání 
akcí zelenou, ale nevíme, co bude za měsíc. 
Proto vyčkáme ještě pár dní a do půlky 
m ě s í c e  č e r v e n c e  s e  d e f i n i t i v n ě 
rozhodneme, jestli setkání proběhne“, má 
jasno pořadatelská Březová.

X X I X .  S e t k á n í  B ř e zo v ý c h  s 
otazníkem

19,30 – hodová zábava
Pití a občerstvení zajištěno. Akce se 
u s ku te č n í  za  d o d r že n í  ve š ke r ýc h 
hygienických a epidemických nařízení. 
Akce se koná za každého počasí. Areál TJ 
Sokol Březová.

I v letošním roce pro vás budeme pořádat 
hodovou zábavu – „Cyrilky“. Připravili jsme 
následující program:

Hodová zábava – Cyrilky 

Pondělí 5. července:

16,30 – heligonkáři z Bystřice

Sběr železa probíhá tak, že s traktorem 
přijedeme přímo k vašemu domu a železo 
odvezeme. Na odvozu se můžete předem 
domluvit s předsedou klubu Uhrem. 
Výtěžek bude použit na chod klubu.

dresů, tréninkových pomůcek (slalomové 
tyče, koordinační tyčky, koordinační 
kroužky, agility žebřík atp.) a nechce 
přestat investovat do mládeže ani 
v  l e t o š n í m  ro c e .  M l á d e ž  j e  n a š e 
budoucnost!

13,00 – fotbalové odpoledne (fotbalové 
zápasy přípravky, žáků a starých pánů)

Sběr železa v naší obci proběhne v sobotu 
19.6.
O z n á m e n í  s d ě l í m e  n a  w e b o v ýc h 
stránkách klubu a také přes obecní rozhlas 
naší obce.

Sběr železa proběhne

Pokud by letos setkání nakonec proběhlo, 
tak bude v termínu 30. července – 1. 
srpna. 

Na základě harmonogramu rozvolňování 
ze strany státních institucí, byl VV FAČR na 
svém zasedání dne 4. května 2021 nucen 
s c h v á l i t  u ko n č e n í  n e d o h r a n é h o 
soutěžního ročníku 2020/21. VV FAČR při 
svém rozhodování myslel i na to, že po 
dlouhé herní a tréninkové přestávce není 
možné realizovat s ohledem na absenci 
společné přípravy hráčů v klubech restart 
soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů. 
FAČR přesto doufá, že ukončení soutěží 
neznamená stále ještě automaticky konec 
fotbalové sezóny. 

V tomto duchu je také asociace připravena 
pomoci klubům s realizací případných 
turnajů jednotlivých klubů na OFS a KFS 
spadajících termínově do sezóny 2020/21. 
Vedení klubu bedlivě sledovalo a stále 
sleduje vládní opatření a nařízení. O všech 
těchto nařízeních informuje na svých 
webových a facebookových stánkách.

Předčasně ukončená další sezóna 
a rozvolňování opatření

A-tým začal letní přípravu na novou 
sezónu v pátek 4. června, kdy se kluci viděli 
po dlouhé době. „Každý sice trénoval 
individuálně a dle svých možností, ale až 
teď to bude mít patřičnou úroveň,“ je 
přesvědčený trenér Kalina, který tak i 
v nadcházející sezóně povede mužstvo. 
„Na kluky se těším, vždyť jsme se viděli 
naposledy na zápase v Kněžpoli, který se 
odehrál loni na podzim, a to už je nějaká 
doba,“ vzpomíná trenér Kalina. 
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Sbor dobrovolných hasičů

Ale sluníčko nám svítí a začíná i pěkně hřát, 
tak pojďme se začít hýbat. Hurá na hřiště a 
za kamarády.

Je to období rozvolnění. Po půl roce 
můžeme zase ven na hřiště věnovat se 
sportovním aktivitám. Skončilo nám 
smutné období, kdy jsme celkem nikam 
nemohli.

Z prvního sekání jsme měli trochu i obavy 
zda se mladí hasiči vrátí zpět a budou chtít 
dál trénovat.

Právě nám začíná krásné nové období.

Dny plynou jako voda v potoce a máme 
rok 2021.

I tento rok bude ve znamení sportu. Čeká 
nás již třetí ročník TFA.

TFA Železný hasič Bílých Karpat nám začíná 
startem prvního závodníka v 9:00 hodin.

D ě t s ké  o d p o l e d n e  v  1 5 : 0 0  h o d i n 
sportovními disciplínami kde budou děti 
odměněny a následovat bude slíbená P Ě N 
A!!!! Ale jedno překvapení pro děti máme 
ještě připravené. Jelikož to je překvapení, 
tak bude ještě chvilku utajeno. Jen trochu 
odhalím, že bude připraveno pro děti již od 
13.00 hodin. Věřím, že si ho velmi užijí a 
budou spokojené. Největším oceněním 
jsou jejich rozesmáté tváře. Smích dětí se 
nedá koupit za žádné peníze.

Tímto si dovolujeme pozvat všechny 
věkové kategorie na příjemně strávenou 
neděli na hřišti, kde bude připraveno 
občerstvení jak tekuté, tak i grilované 
speciality. Přijďte podpořit dospělé 
soutěžící a také naše děti, které umí 
úžasně sportovat.

Za SDH Březová
Simona Jurásková

TFA Železný hasič Bílých Karpat a Dětské 
odpoledne se uskuteční  15. 8. 2021.

Lukáš Jurásek
Za kolektiv Mladých hasičů

Ale nás to neodradí a budeme pokračovat 
v trénování. 

Zároveň chceme oslovit další zájemce 
přidat se do našeho kolektivu. 
Do kolektivu mohou přijít děti od 6 do 17 
let. Budeme velmi rádi, když se náš 
kolektiv rozroste o další mladé hasiče.

Chceme být vždy připraveni přijmout 
výzvu soutěže. 

Byli jsme ale mile překvapeni, že se vrátili a 
začali s chutí trénovat. Naše tréninky jsme 
zaměřili na požární útok, TFA a uzlování. 

Hra plamen pro letošní rok je zrušená. Byla 
to soutěž v požárním útoku a štafetách.
Bude pouze Okrskové kolo, které zatím 
nev íme,  podle  jakého k l í če  bude 
realizovatelné. 

Již v loňském roce jsme si vyzkoušeli 
soutěžit v Dětské TFA, uzlování a letos 
chceme pokračovat, jelikož to mladé 
hasiče oslovilo a budou to asi jediné 
soutěže letošního roku. 
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Dění v obci obrazem

výsadba na hřbitově

nový povrch kurtů

nová betonová plocha sběrného dvora

výsadba ovocného sadu
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