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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou poslední zpravodaj tohoto volebního
období, v tomto čase bývá zvykem skládat účty, honosit se tím, co jsme
vybudovali a jak jsme dobře hospodařili. Ale já si myslím, že tyto
informace jsme Vám podávali vždy v průběhu celého volebního období,
takže teď bychom se jenom opakovali.
Navíc si myslím, že ten kdo chce a vnímá dění v naší obci, tak ten vidí a dokáže i
posoudit. Na druhé straně jestli se najdou občané, kteří nechtějí nic vidět, tak těm
otevřít oči neumíme. Ale teď se vrátím k posledním událostem tohoto roku.
Dostavbou chodníku u nové silnice jsme dokončili nejdůležitější úkol pro bezpečnost
chodců a to výstavbu chodníků vedoucích kolem komunikací třetích tříd probíhajících
naší obcí. Dále jsme zahájili výstavbu víceúčelové haly u základní školy, na kterou
bylo vyhlášené výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem sedm firem a vyhrála společnost HMJ Group
s. r. o., Uherský Brod s nejnižší cenovou nabídkou 15. 565. 470,- Kč bez DPH a termínem dokončení stavby do
června 2015. Další výběrové řízení
proběhlo na nový nakladač a nové
nákladní vozidlo, na což jsme získali
dotace a v tomto řízení vyhrála firma
ALBERA MORAVA, s. r. o., Brno s cenovou
nabídkou 3. 510.00,- Kč bez DPH.
Pro Vaši informaci o stavu financí na
našich účtech činil zůstatek k 31. 7. 2014
celkem 17. 684. 278,- Kč. Z toho
vyplývá, že na výstavbu víceúčelové haly
finanční prostředky máme. Pro případné
dofinancování ostatních akcí máme
předjednaný krátkodobý úvěr v
Komerční bance. Samozřejmě stále
pokračujeme se zateplováním budov ve
vlastnictví obce a pravidelné údržbě
obecních pozemků.
A co plánujeme do
dalšího volebního
období? Rekonstrukce a
dostavba dalších chodníků a
komunikací, tentokrát už v
centru obce („Ohráza“,
„Olšovec“ aj.), dále
bezbariérový přístup do
ordinace našeho lékaře a
pokračování v nastaveném
standartu
rozvoje naší
obce.
Na závěr bych rád poděkoval
současnému zastupitelstvu
za podporu, bez které
bychom v obci nikdy nic
nedokázali.
Josef Trecha, starosta
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Informace z obce
Volby do zastupitelstev obci
a volby do Senátu Parlamentu České republiky 2014
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky 2014, se budou konat v pátek 10. října
2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Volby proběhnou v budově obecního úřadu, č. p. 390.
Volit může každý občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dovrší 18. rok věku.
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Politická
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Bydliště

1

Ševčík Josef PhDr.

39

NK

BEZPP

policista

Březová

2

Kubiš Karel

65

NK

BEZPP

důchodce

Březová

3

Michalec Petr Bc.

46

NK

BEZPP

podnikatel

Březová

4

Gorčík Alfons

55

NK

BEZPP

nástrojař

Březová

5

Čaňo Pavel

44

NK

BEZPP

technik

Březová

6

Jurásek Pavel

54

NK

BEZPP

zedník

Březová

7

Ševčík František

55

NK

BEZPP

dělník

Březová

8

Janků Ondřej Bc.

24

NK

BEZPP

student

Březová

9

Zámečníková Monika

49

NK

BEZPP

dělnice

Březová
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1

Trecha Josef

56

NK

BEZPP

starosta obce

Březová

2

Majer Josef

47

NK

BEZPP

soukromý
podnikatel

Březová

3

Moravčíková Světlana,
Ing.

46

NK

BEZPP

ekonomka

Březová

4

Bruštíková Alena

56

NK

BEZPP

administrativní
pracovnice

Březová

5

Zetková Marie

53

NK

BEZPP

administrativní
pracovnice

Březová

6

Vojtek Jozef

57

NK

BEZPP

řidič autobusu

Březová

7

Králík František

60

NK

BEZPP

soukromý
zemědělec

Březová

8

Janíková Lenka

40

NK

BEZPP

prodavačka

Březová

9

Jurásek Jiří

39

NK

BEZPP

seřizovač CNC
strojů

Březová
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Volby do zastupitelstev obci
a volby do Senátu Parlamentu České republiky 2014
Kandidátní listina: Sdruž. nez. kandidátů obce Březová
poř.
příjmení, jméno, tituly věk
číslo

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Provodovský Roman

45

STAN

BEZPP

podnikatel

Březová

2

Kubiš Robert

39

NK

BEZPP

podnikatel

Březová

3

Provodovská Tereza

21

NK

BEZPP

studentka

Březová

4

Ondřejka Tomáš Bc.

26

NK

BEZPP

obchodní manažer

Březová

5

Grebíková Soňa

40

NK

BEZPP

zaměstnankyně

Březová

6

Bartková Veronika

26

NK

BEZPP

mateřská dovolená

Březová

7

Jurásek Petr

33

NK

BEZPP

zaměstnanec

Březová

8

Janků Jaroslav

61

NK

BEZPP

učitel odborného výcviku

Březová

9

Zámečník Pavel

29

NK

BEZPP

živnostník

Březová

Změna ordinace MUDr. Pavla TOMEČKA
Strání

Na Kopci 156

tel. 572 695 297

ORDINACE

PROHLÍDKY

ORDINACE

pondělí

7:00 – 12:00

12:30 – 14:00

16:00 – 18:00

středa

7:00 – 12:00

pátek

7:00 – 12:00

12:30 – 14:00

BŘEZOVÁ

Březová 390

tel. 572 695 748

ORDINACE

PROHLÍDKY

ODBĚRY KRVE

úterý

7:00 – 12:00

12:30 – 14:00

7:00 - 7:30

čtvrtek

7:00 – 12:00

12:30 – 14:00

7:00 - 7:30

Prohlídky a odpolední ordinace nutno předem objednat!
Návštěvy po dohodě pokud možno mimo ordinační dobu. Provozní doba je totožná s ordinační dobou

Lesní hospodářství
V posledním zpravodaji č. 2 jsme Vám předkládali bilanci
minulého LHP – lesního hospodářského plánu – 2004 –
2013 a předložili jsme Vám zápis ze závěrečného šetření
nového LHP na období 2014 – 2023. Tento plán byl dne 18.
6. 2014 Krajským úřadem Zlínského kraje schválen.
Pár strohých čísel: celková těžba 39 000 m3 z toho 10 000
m3 PÚ (probírky) + vlastní mýtní těžba 29 000 m3. V těchto
číslech je zahrnuta veškerá nahodilá těžba (zlomy, vývraty,
souše).
Závazný ukazatel výchovy do 40. let věku činí 161,70 ha.
Podíl MZD (melioračně zpevňujících dřevin) je stanoven pro
jednotlivé porostní skupiny v souladu se závazným
stanoviskem SS (státní správy) a CHKO Bílé Karpaty.
Pro ujasnění uvádíme tabulku za volební období 2011 –
2014: Těžební celkový ukazatel:
Plán povoloval výtěžnost = těžby dřeva 16850 m3, skutečně

bylo provedeno 13 500 m3 (k 1. 9. 2014).
Toto číslo udává zašetření porostů ve výši 3 350 m3 (naše 1
roční těžba). Vyjádřeno v % to činí 20 %. Snížení (omezení)
těžeb byla reakce na připomínky spoluobčanů.
Z přímých dodávek odběratelům jsme v letošním roce krátili
odběratelům podíl o 250 m3, což představuje 360 PRM
(prostorových metrů) za sníženou cenu (mínus 250,- Kč/1
PRM – sociální politika obce).
V pravidelné zpravodaji informujeme občany o
rozhodujících číslech v plnění LHP. Přivítali bychom
podněty, co by občany zajímalo, co se týká lesního
hospodářství. Vlastní činnost v lesním hospodářství je tak
obsáhlá a důležitá pro finanční plán obce. I směřování toku
peněz z lesa může být předmětem diskuze.
Zdraví Vás
Ing. Hruda Oldřich – OLH, Bruštík Václav - lesník
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Katastrální úřad
Obnova katastrálního operátu a povinnosti
vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z
nemovitostí

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak
změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z
pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku;
výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou
evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným
způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení
obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou
evidovány zjednodušeným způsobem (§ 13 odst. 4 zákona
č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona), proto se
poplatníkem stává vlastník.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z
nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření
daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou
katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám
těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto
změny nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí
je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud
tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu
podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši
minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252
téhož zákona.

Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu
novým mapováním nebo přepracováním, má povinnost
zveřejnit jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova
katastrálního operátu probíhá. V případě obnovy operátu
na základě výsledku pozemkových úprav je zdrojem
informace zejména úvodní jednání.
Po skončení prací na obnově katastrálního operátu dochází
k vyhlášení jeho platnosti. Podle § 62 odst. 2 katastrální
vyhlášky (č. 26/2007 Sb.), zašle katastrální úřad sdělení o
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven.
Vyhlášení platnosti zveřejní katastrální v součinnosti s obcí
podle § 62 odst. 3 katastrální vyhlášky. Katastrální úřad a
Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejní vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu rovněž na
svých internetových stránkách.
Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne
dnem určeným podle zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného
katastrálního operátu s uvedením dne jeho platnosti
ihned, jakmile se o platnosti dozví.
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým
mapováním i přepracováním předchází vyložení
obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci
nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s
výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své
námitky.

Kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke
změně výměry?

Obnovený operát, tj. novou katastrální mapu a popisné
údaje o nemovitostech a evidovaných právech, vyloží
katastrální úřad k veřejnému nahlédnutí na dobu nejméně
10 pracovních dnů zpravidla v obci, ve které se katastrální
operát obnovuje. Obec způsobem obvyklým oznámí
termín, místo a dobu vyložení obnoveného katastrálního
operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením.

Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je
prováděna na základě § 13 až 17 katastrálního zákona (č.
344/1992 Sb.), je i nová digitální katastrální mapa, kterou
je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii.
Obnova katastrálního operátu se provádí třemi způsoby –
novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových
úprav a přepracováním.

Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý
pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto
skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením
obnoveného operátu. Po skončení námitkového řízení
(námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně
rozhodnuto) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného
operátu.

V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v
některých případech ke změně výměry parcel. Při novém
mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově
zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na
základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry
u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově
katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových
úprav.

O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v
katastru, popř. o odstranění zjednodušené evidence se tak
vlastník dozví z operátu vyloženého k veřejnému
nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s
výsledkem obnovy operátu seznámit ve webové aplikaci

Při přepracování původní katastrální mapy do digitální
podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy,
dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy,
je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu
dochází přibližně u 10 % parcel.
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Jak se poplatník daně o obnově katastrálního
operátu dozví?

Nahlížení do katastru nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), a to po vyhlášení
platnosti. Pořídit si můžete i výpis z katastru nemovitostí, a
to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo
přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.
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Farní úřad
Vážení přátelé,
dne 28. září budeme slavit výročí úmrtí svatého Václava.
Tento den je od roku 2000 státním svátkem, Den české
státnosti.
Osmadvacátého září roku 935 – starší prameny uváděly
rok 929 – zavraždili družiníci Hněvsa, Česta a Tira v dnešní
Staré Boleslavi devátého českého knížete Václava I. z
dynastie Přemyslovců. Stalo se tak na příkaz jeho
mladšího bratra Boleslava I. Ukrutného, jemuž
bratrovražda otevřela cestu ke krvavému převzetí moci,
během něhož dal vyvraždit celé rodiny Václavových
příznivců včetně nemluvňat.
Svatováclavská tradice sehrála v českých národních
dějinách neobyčejně významnou roli. Poukázal bych na

Šíří se otravné prospěchářství a sobectví, které má na
zřeteli jenom vlastní osobní výhody. Je nám třeba ideálů
plamenné svatováclavské orlice, je nám třeba plamenné
živé víry, která vede k dobrým a čistým skutkům po vzoru
knížete Václava.
Můžeme se pokusit zvláště ve svém vztahu k druhým o
projev, který se nazývá srdečnost. Je tak vzácný a
důležitý. Sv. Vincenc z Pauly o něm napsal: „Kdyby
křesťanská láska byla jablko, srdečnost by byla jeho
barvou. Kdyby láska byla strom, srdečnost by byla jeho
listím a plody. A kdyby byla ohněm, srdečnost by byla jeho
plameny,“
Letošní Den české – Slavnost sv. Václava oslavíme ve
farním kostele bohoslužbou v neděli 28. září v 7:30 a v
9:30 hod.
Přijďme se zazpívat Svatováclavský chorál.
P. František Pěnčík

Základní škola
Březovská škola a školka
ve školním roce 2014/2015
Škola prošla během léta nutnými opravami – přes
prázdniny byly nově vybudovány dvě třídy na prvním
stupni, jídelna a chodby a dvě nově vybudované třídy
dostaly novou malbu a školáci se mohou těšit i na novou
halu kultury a sportu, kde získají krásnou tělocvičnu, která
se právě začíná stavět a její otevření se plánuje na červen
příštího kalendářního roku.
význam Svatováclavské orlice. Malířské a sochařské
umění skoro vždy znázorňuje postavu sv. Václava se
štítkem nebo praporem a na nich znak plamenné orlice.
Tato orlice je heraldickým znakem knížecím, ale zároveň je
významným osobním odznakem povahy a života našeho
světce.
Jako orlice z Písma svatého vztahuje ochranná křídla nad
svými potomky – nad mláďaty, poletuje před nimi a letem
je povzbuzuje výš k slunci.
Plamenná orlice – plameny nadšení a horlivosti hoří ze
skutků sv. Václava. Jeho životopisec Křišťan napsal o něm:
„Horoucí jeho duch usiluje naplnit skutkem, co od učitelů
Písma postřehl sluchem.“ A tentýž životopisec o něm řekl:
„Míru lidské dobroty překonával.“
Skutky naplňoval křesťanské pravdy, ve kterých byl
vyučován. Plamen nadšení jej staví do hrdinského boje
proti odpůrci Radslavovi.
V plamenné lásce se sklání s účinnou pomocí ke všem
ubohým a trpícím. Plamen nadšení jeho víry se nedá udusit
ani nenávistí jeho současníků. Ani zákeřnou vraždou ve
Staré Boleslavi se nedal uhasit plamen jeho křesťanské
lásky, jak to dosvědčují jeho poslední slova – slova
odpuštění.
Duchovní odkaz sv. Václava, jak připomíná plamenná
orlice jeho znaku, je pro nás časový dodnes. Současná
doba trpí nedostatkem ideálů a malou touhou po
duchovních hodnotách. Je hodně rozšířena lhostejnost k
vyšším zájmům.

Škola vstupuje do letošního roku s několika
novinkami
- za deset let se zvýšil počet žáků desetkrát - z 33 žáků ve
školním roce 2003/2004 na dnešních 330 žáků (z
malotřídky na zavření je dnes úplná základní škola se
všemi devíti ročníky a žáky nejen z Březové, ale z celé
republiky i zahraničí)
- do prvního ročníku letos fyzicky nastoupilo, a bylo
„pasováno“ na prvňáčka, 18 žáků z Březové a Lopeníka, na
individuální vzdělávání 20 žáků (z toho dalších 16 žáků po
celé republice a 4 žáci v zahraničí - USA, VB, Německo)
- škola má dva obory vzdělání – Základní škola a Základní
škola speciální a bez velkých řečí skutečně naplňuje vizi
inkluzivního vzdělávání, neboť každé dítě má stejné právo
na vzdělání; věnujeme se tedy dětem nejen s LMP, ale i
SMP a TMP
- pro březovské žáky více než deset let vyvíjíme a
vylepšujeme i-školu moodle (internetovou školu), tj.
systém řízení výuky (LMS) MOODLE - ve škole vytváříme
tisíce digitálních učebních materiálů, výukových videjek,
prezentací, interaktivních testů a pro jejich efektivní
využívání využíváme LMS MOODLE, který umožňuje tyto
materiály nejen strukturovaně ukládat (v našem případě
podle ročníků a jednotlivých vyučovacích předmětů) a
archivovat, ale hlavně efektivně využívat při vlastní výuce
ve škole, při domácí přípravě žáků, plnění domácích úkolů
...pokračování na str.6
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...pokračování ze str.5

i pro online testování a také velmi výhodně pro individuální
vzdělávání našich žáků, které máme po celé republice i v
zahraničí
- individuálně vzdělávaným žákům (i březovským např.
nemocným žákům) od září nabízíme skutečně online
výuku - od začátku školního roku 2014/2015 zavádíme v
některých předmětech (ČJ, MAT, FYZ, AJ, D, ZE, PIS), vždy
ve stejný den a hodinu on-line výuku – zatím na 2. stupni
základní školy. Individuálně vzdělávaný (i nemocný nebo
dočasně nepřítomný) žák si může spustit Skype a požádat
vyučujícího o připojení do virtuální třídy s tabulí.Online
výuka probíhá tak, že si učitel přes Skype připojí všechny
žáky, kteří v tu dobu mají čas a zájem, a vykládá,
procvičuje, konzultuje látku. Může je vyvolávat a hovořit s
nimi, v reálném čase posílat textové zprávy a sdílet
soubory. Na virtuální tabuli může vkládat obrázky, PDF,
Word nebo jiné dokumenty.

...pokračování na str.7

- přezkušování individuálně vzdělávaných žáků škola
nabízí na několika místech (neboť má žáky po celá
republice) - v Praze, Brně a na Březové
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...pokračování ze str.6

- na prvním stupni jsme ve všech třídách k novému
školnímu roku vyměnili lavice a židle a nábytek
- s novým školním rokem jsme spustili projekt
„Elektronická žákovská knížka“. Nabídli jsme rodičům
dárek, který jistě v dnešní uspěchané době přivítají.
„Žákovka“se stává v dnešní době standardem (papírové
žákovky také zůstávají).
V prvé řadě je to dostupnost. Do žákovky mohou rodiče
nahlédnout kdykoli a odkudkoli, kde je k dispozici zařízení
s webových prohlížečem (PC, notebook, tablet,
smartphone atd.) a internetové připojení. Rodiče uvidí jen
známky svého dítěte
Pokud si rodiče ve svém profilu v "žákovce" zadají
emailovou adresu, budou jim chodit výpisy známek do
jejich mailu. Na výběr mají denní a týdenní zasílání.
Nemusí tedy do "žákovky" vůbec chodit a vše důležité
budou mít v emailu.
PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

OS Kopretina
Rozkvetlé louky jsou již pokoseny. Levandule, která při
vánku provoněla celou ves, pole i louky odkvetla. Pomalu
se k nám vkrádá podzimní čas, ještě se slabými záchvěvy
léta. Proto s námi na léto zavzpomínejte:

Hned následující, první prázdninový týden 4 - 6.
července, bylo možno na Domě sv. Josefa shlédnout
výstavu svatebního kroje z Březové a jeho vývoj od roku
1880 do současnosti. Připravili jsme ji ve spolupráci s
Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. K vidění
bylo spousty výšivek, krojových součástek starých i
novějších. Koho zajímalo, jak vzniká krojový oděv, mohli
shlédnout 30min. dokument o rekonstrukci původního
kroje nevěsty. Koutek s dobovými fotografiemi se nám od
loňského roku opět rozrostl o vzácné kousky. Návštěvníci
se také dověděli něco o historii mlynářského řemesla a
mlýnů na Březové.

...pokračování na str.8

Těsně před prázdninami dne 28. června naše soubory:
Danajky, Šibalice, Slivečky i cimbálová muzika Šimbolica
celý den strávily ve skanzenu Luhačovského Zálesí ve
Strážnici. V krásném prostředí selského dvora s námi
mnozí (i zahraniční) návštěvníci zatancovali karičky i
dětské hry a tance, muzika hrála téměř bez přestávky a
zpívali jsme od 10 do 17 hodin. Opravdu náročný den, plný
zážitků. Členka sdružení se také účastnila ukázky lidových
řemeslníků s šitím a vyšíváním krojů. Děti i dospělí si mohli
vyzkoušet tkaní stuh na jednoduchém stavu.
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OS Kopretina
...pokračování ze str.7

Speciálním slavnostním dnem byl křest prvního zpěvníku
březovských písní: Na Brezovéj tri ulice.
5. července nám k této slavnostní příležitosti zazpívaly:
Čečera ze St. Hrozenkova, Netáta a Vlasta Grycová ze
Strání i naše soubory. I přes počáteční nevlídné počasí se
vše zdařilo a všichni kmotři dorazili včas: Vlasta Grycová,
Marcela Trtková i Lubomír Slabák (přepisovatel písní i
ilustrátor zpěvníku). Velmi nás potěšil zájem o zpěvník.
Prý jsme pro Březovou zachovali vzácný klenot již téměř
zaniklých písní, zpěvník výjimečný také ve způsobu
zpracování. Všem pomocníkům na tomto několikaletém
díle patří obrovský dík! Několik stránek a vzhled zpěvníku
si můžete prohlédnout na internetových stránkách
Kopretiny Březová. Zde si jej lze objednat. K zakoupení je
také u manželů Provodovských.

Po dlouhé době jsme zaslouženě prázdninově odpočívali.
Pouze 16. srpna se členka sdružení účastnila folklorního
dne ve Slavkově s dalšími lidovými výrobci.
Pro děti připravovaný pohádkový les (30. srpna) se
stanováním a večerním promítáním nám přerušila
nepřízeň počasí, což nás velmi mrzí. Rádi bychom alespoň
všechny pozvali na 21. září do Uherského Brodu na Den
evropského dědictví, kam jsme byli pozváni uspořádat akci
pro děti. Ve sklepení městské radnice budou hříšníky
trestat naši čerti a ostatní prostory chodeb ovládnou naše
pohádkové strašidelné bytosti.
Snad nás ještě čekají hezké podzimní dny, ke kterým všem
přeji dobrou náladu, radost a zdraví.
Robert Provodovský, předseda sdružení

FS Dúbrava

Letní „sezonu“ vystoupení jsme zahájili 21. 6. 2014 v
Majetíně, na dětském festivalu Hanácký Věneček.
Vystoupení se poprvé zúčastnil i dětský soubor pod
vedením Katky Gorčíkové. Při jejich premiéře sklidili velký
úspěch a ještě stihli přítomné diváky naučit taneček
„Erteple kopala“. Čestnou výjimku jsme na dětském
festivalu dostali my dospělí – zazpívali jsme pásmo písní,
naši tanečníci předvedli fašankové pásmo „Čagany“, které
sklidilo dlouhotrvající potlesk. Po společném focení bylo
velmi příjemnou tečkou navázání další spolupráce a
přátelství s touto obcí.
Ani jsme se nenadáli a už tu byly Cyríle. Stalo se již tradicí,
že náš soubor den předem tyto hody „zapaluje“ na
Domečku.
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...pokračování na str.9

Léto už pomalu zavírá vrátka, podzim klepe na okno a je
čas na bilancování toho, kde a čím se náš soubor
prezentoval.
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FS Dúbrava
...pokračování ze str.8

Letos se už sešlo více lidí, než tomu bylo v předchozích
letech. Program byl obohacen o opravdu velmi zajímavou a
hodnotnou výstavu fotografií Jirky Juráska, rodáka z naší
obce. Poprvé s naší cimbálovou muzikou hrál na housle
Martínek Janků (Brinkáč). Za veselé nálady jsme si
zazpívali i s našimi Babulkami až do pozdních večerních
hodin.
Letos jsme přijali pozvání do obce Malé Hoste, které
inicioval pan starosta z Lopeníku. 12. 7. jsme se vydali v
malém mikrobusu na cestu a dle hesla: „Dobrých lidí se
všude moc vejde“ jsme šťastně docestovali. I když začátek
nevypadal moc nadějně, nakonec se potvrdilo pořekadlo:
„Nešťastný začátek, šťastný konec“, a nám zůstaly pěkné
zážitky a vzpomínky na vystoupení v této obci.

A pod heslem „Když hodovat, tak hodovat“ jsme přišli už
tradičně podpořit naše kamarády na hody do Bošáce,
konané 17. 8. 2014. Opět zpíval ženský sbor a na závěr
byla třešničkou na dortu zpěvohra, kterou napsal Tonda
Zetka přímo na tělo Bošáci a bošácké dolině. Tato scénka
měla velký úspěch a utužila naše kamarádství.

11. července jsme se zúčastnili dalšího setkání v rámci
akce Přátelství Čechů a Slováků na Velkém Lopeníku. I
když nás tlačil čas a z důvodu opravy cesty jsme museli jet
oklikou a byla to opravdu „frontová jízda“, tak jsme
všechno stihli. Ženský sbor zazpíval několik písní, a
protože náš soubor je i sportovně založený, tak předvedl
skvělou „Spartakiádu“ na písně Poupata a Vrabčí tanec, za
kterou sklidil zasloužený potlesk a velkou chválu.

A že hody nejsou jen na Březové, se potvrdilo účastí na
Hodovém zpívání v Búdách ve Vlčnově. I když naše
harmonikářka byla ve stavu nemocných, a zpívali jsme
tedy bez hudby, přesto náš soubor sklidil velký úspěch, k
němuž přispěl i Laďa Brinkáč, který vstupy proložil „teplým
slovem“ o činnosti souboru Dúbrava a některými
zajímavostmi z jeho historie. Na závěr si všichni účinkující
zazpívali společné písně a odměnou jim bylo to, že je zpěv
„chytil za srdce“ a v očích některých posluchačů se
zatřpytila i slzička.

Poslední letní akcí byla Slovácká jaternica, v Trenčianských
Bohuslavicích 6. 9. 2014. Zájemců z Březové o dobrou
zábavu a dobré jídlo byl plný autobus. Náš soubor zazpíval
pro dobrou náladu a dobrou chuť. Při zpěvu našich písní si
tak pochutnávali, až „sa jím huby lesky“. K večeru jsme se
v dobré náladě a za zpěvu našich oblíbených písní vrátili ve
zdraví domů a už se těšíme na Slovácků jaternicu, která se
v roce 2015 bude konat na Březové.
Matějíčková Věra, členka souboru Dúbrava
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TJ Sokol Březová
Začátek sezony se neodvíjí podle představ

Poděkování sponzorům mládeže

Druhá sezona v Okresní soutěži sk. B, kam jsme se
vrátili po třech letech strávených v Základní třídě sk.
B, nezačala dobře. V úvodním kole jsme podlehli na
domácí půdě záloze Strání vysoko 1:5. Ani v dalších
zápasech se mužstvo neradovalo z výhry, a domácí
zápas s Komní se nedohrál z důvodu silného deště.
„Z týmu odešli někteří hráči na hostování, místo nich
přišli hráči jiní, kteří se do týmu musí zapracovat. A
ikdyž nám nedopadly první zápasy podle našich
představ, tak se výsledky dostaví a začneme i
vyhrávat, má jasno místopředseda klubu Josef Uher.
Na jeho slova přišlo v pátém kole, kdy se Na
Zelničkách radoval domácí tým z první výhry v
sezoně (TJB – Suchá Loz 1:0).
Kompletní rozlosování A-týmu, žáků a přípravky jsou
ke stažení na klubových stránkách –
www.tjbrezova.cz.

Tímto zároveň děkujeme všem sponzorům a to
zejména:
Křeháček Ludvík, Březová č.p.342 – nové dresy
pro přípravku
Zemědělská farma AGRO s.r.o Březová – malé
přenosné branky

Příchody / odchody – podzim 2014
Odchody: Pomajbík David, Vojtek Josef, Janků
Dominik (všichni hostování FC Strání), Janků Michal
(hostování TJ Nivnice)

Nejlepším hráčem a králem střelců, který nastřílel 76
gólů se stal Ševčík Petr – Březová č.p.257

Příchody: Smítal Josef, Smítal Jaroslav, Bartoš
Adam, Mudrák Petr (všichni hostování z TJ Nivnice)

Mládež – žáci, přípravka
I v letošním soutěžním ročníku 2014/15 přihlásil
klub TJ Sokol Březová své mládežnické celky –
fotbalovou přípravku a žáky. Přípravka hraje svou
druhou sezonu v Okresní soutěži a žáci také v
Okresní soutěži M – žáků. Mládež má na starosti
Josef Křeháček a Dušan Panák.

Tréninky žáků a přípravky
Tréninky přípravky probíhají každé úterý a čtvrtek od
16:00 a tréninky žáků každé pondělí a středu v
16:00.
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Nejlepším hráčem a zároveň i králem střelců za
přípravku se stal Panák Jakub – Březová 290, který
nastřílel 35 gólů za přípravku a 7 gólů za žáky.
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