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když mám psát o letošním létě, tak si vlastně uvědomuji, že i když bylo velmi teplé a krásné, tak díky 
spoustě kulturních a sportovních akcích proběhlo tak rychle, že se mi po něm začíná zase stýskat.

A co jsme vlastně celé léto dělali? 

Otevřel i jsme historicky první 
sportovní halu v naší obci. 
Protože je víceúčelová, tak jsme 
otevřeli taky první tělocvičnu pro 
základní školu a v neposlední řadě 
jsme otevřeli taky historicky první 
kulturní dům, který je v majetku 
obce. 

Protože bylo letos spousta kulturních 
akcí, začali jsme halu okamžitě 
využívat. 
Ať už to bylo Setkání Březových nebo 
Setkání zastupitelstev mikroregionu 
Bílé Karpaty, Východního Slovácka, 
Bošácké doliny a Podjavoriny s 
poslanci a senátory České republiky. 

Využili jsme i nově vydlážděný prostor 
vedle haly, na již tradiční soutěž o 
nejlepší slováckou jitrnici. 

No, a když už jsme u těch akcí, musím 
vzpomenout taky Mezinárodní turnaj

Samozřejmě tady je na místě 
poděkování naším folkloristům OS 
Dúbrava, našim Babulkám a dechové 
hudbě Březovjané, jelikož na všech 
akcích opravdu důstojně, zodpovědně 
reprezentovali naši obec a toto 
poděkování musím ještě jednou 
zopakovat i v souvislosti s naší účastí 
v soutěži Vesnice roku, kde naši 
jmenovaní folkloristi udělali takový 
dojem na hodnotící komisi, že jsme 
získali diplom za udržování lidových 
tradic a tím i finanční odměnu 
20. 000,- Kč.

A ještě náš pan ředitel PaedDr. Ludvík 
Zimčík získal ocenění osobnost 
programu obnovy venkova ve 
Zlínském kraji. Za jeho práci patří 
také vřelé díky. 

S blížícím se podzimem chystáme pro 
Vás nové kalendáře, které budou 
letos v historickém duchu, budeme je 
rozdávat s prosincovým zpravodajem 
do každé domácnosti.

Josef Trecha, starosta obce

v nohejbale a Slovácké slavnosti vína, 
kde jsme reprezentovali naši obec v 
Uherském Hradišti. 
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Farní úřad

K svátku svatého Václava.

V celé Anglii se o Vánocích zpívá 
zvláštní dojemná píseň. 
Líčí, jak v daleké zemi žil dobrý král, 
jež za tuhé zimy vyhlédl z okna a 
spatřil chudého, zimou zkřehlého 
muže sbírat klestí. 
Králi se zželelo toho člověka a ptá se 
svého panoše, kde onen chuďas bydlí. 
Potom nařídí přinést chléb, maso, víno 
i dříví a panošovi oznamuje: Sami mu 
to doneseme. 

Oba, král i služebník, se rozdělili o 
břemeno dobročinnosti a za tmy jdou 
k obydlí chudáka. Sníh jim šlehá do 
tváře, mráz roztřásá údy. Panoš 
naříká, že nemůže dál, protože mu už 
nohy zimou tuhnou. Tu jej král vybízí 
– sám už je daleko vpředu – aby 
vstoupil do jeho šlépějí, které 
zanechal ve sněhu. Služebník 
poslechne, a od té chvíle se příjemné 
teplo rozlévá do jeho těl. Společně jde 
za králem, až dojdou oba do obydlí 
chudákova a obdarují ho.

Kdo z nás tuto baladu o dobrém králi 
uslyšel, jistě poznal, že je to píseň o 
našem slavném svatém knížeti, dědici 
české země, svatém Václavovi. 
Nemusel by ji ani ve sbírce „Legendy 
sva továc l avské “  zaznamena t 
dějepisec Václav Tomek, vždyť 
pověsti o svatém životě a činech 
našeho světce a mučedníka rozlétly 
se po celém světě. Pokolení je 
vypravovalo pokolení, až se staly jako 
vzácné dědictví  l idové poezie 
majetkem věřících celého světa. 

Tuto úvahu bych zakončil básní 
neznámého autora  k  českým 
světcům:

Čechy svaté, lid Boží,
země posvěcená prací a láskou svých 
dětí.
A v srdci kéž máme výhled k životu 
radostnému,
k vidině Ježíšova Srdce, které se k 
nám sklání.
A nad sebou přímluvu našich českých 
patronů.

Zdvihněte hlavy, svatí jsou s námi,
znamení veliké proniká zas,
hle, nebe otevřené, holubice blíží se s 
hůry,
ruce rozpjaté objímá nás.
Zdráv buď, svatý kříži!
Ó, nevidíte, Srdce probodené se 
znovu otvírá,
Vyprahlou zemi sváží.
Hle, prapor Vojtěchův na Václavově 
kopí.
Zdvihněte hlavy, přemozte beznaděj,
přemozte malátnost a strach,
svatí jsou s námi, jdou s námi. 

Vykonal  nesmírně mnoho pro 
náboženské a kulturní povznesení 
svého knížectví. Nemůžeme si ho lépe 
představit, než jako statečného, 
nejvýš moudrého vladaře, který si v 
krátké době svého panování zajistil 
vděčnost českého národa na všechny 
časy. 

I našimi chrámy se zvlášť tyto zářijové 
dny ozývá velebná, melodicky 
neobvyklá píseň k oslavě našeho 
předního patrona. 

Tato píseň k vévodovi české země, 
znějící nám z dávna věků, se 
přenášela od staletí ke staletí, 
zaznívala v dobách válečných, kdy 
svolávala ochranu a pomoc Boží, 
zaznívala i v dobách míru, kdy 
vyprošovala Boží milost a požehnání – 
je odkazem našich zbožných předků, 
je strážcem našeho národního cítění. 

Kde zaznívá, tam dosud žijí ideály 
svatého Václava, tam se zachovala 
víra, obětavost, nadšení pro vlast a 
národ. Kde však umlkla, tam pohasly 
ideály lidstva a šiří se sobectví se 
všemi důsledky lidské pýchy. 

O římském králi Numu Pomiliovy 
napsal dějepisec, že „chtěje učinit 
Řím věčným, učinil jej napřed 
městem svatým.“ Stavěl četné 
chrámy, přinášel oběti. 

Toto můžeme též my Čechové říct o 
svatém Václavovi. Chtěje učinit národ 
slavným a silným, snažil se jej 
nejprve učinit křesťanským. 

Snažil se vírou vlít v mysl milovanému 
národu ony ctnosti, které dávají sílu 
jak jednotlivci, tak celým národům. 
Každý nepředpojatý člověk, který se 
seznámí s životem a dílem svatého 
Václava, nemůže mu odepřít největší 
podiv a nejhlubší úctu. 
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Základní škola a mateřská škola

Škola prošla během léta nutnými 
opravami, vyšší počty žáků si 
vyžádaly přes prázdniny vybudovat 
další učebnu, vyměnili jsme židle ve 
školní jídelně a zejména se všechny 
děti z mateřské školy a žáci základní 
školy  mohou těšit i na novou halu 
kultury a sportu, kde získali krásnou 
tělocvičnu, která byla slavnostně 
otevřena ještě v závěru školního roku 
- 25. června 2015, takže tam 
proběhlo nádherné rozloučení se 
školním rokem - tradiční "Poslední 
zazvonění" (školní akademie).

Do nového školního roku škola 
vstupuje s několika novinkami:

  

· uplynulý školní rok jsme 
končili se 401 žáky v základní škole a 
46 dětmi v mateřské škole 
· letos začínáme s 500 žáky v 
základní škole a se 46 dětmi v 
mateřské škole
 · do prvního ročníku letos 
fyzicky nastoupí, a na „pasování“ na 
prvňáčka se těší 18 žáků z Březové a 
Lopeníka, na individuální vzdělávání 
61 žáků (z toho dalších 60 žáků po 
celé republice a 1 žák v zahraničí - ve 
Finsku).

CO CHCEME, CO CHYSTÁME

Obec a škola podávají žádost o zápis 
střední odborné školy s oborem 78-
42-M/06 Kombinované lyceum, pouze 
distanční forma vzdělávání, do 
rejstříku škol.
Otevření střední odborné školy jako 
obecní školy je logickým krokem při 
realizaci ucelené koncepce vzdělávání 
v Březové v jednom právním 
subjektu:
- základní škola a mateřská 
škola, 
- individuální vzdělávání na 
prvním a druhém stupni základní 
školy, 
- z a j i š ť o v á n í  d á l k o v é h o 
přístupu v kurzech pro získání 
základního vzdělání pro celý Zlínský 
kraj 
- a  nyn í  s t ředn í  ško la  s 
maturitou.

Otevření střední školy je plánováno 
od 1. září 2016.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Určitou raritou školy je to, že máme 
více mužů - učitelů, než žen - učitelek 
- 7 učitelů a 6 učitelek v základní 
škole; tj. podle statistik ministerstva 
školství nad průměrem, kdy v 
uplynulém školním roce v základních 
školách tvořili muži 16,2 procenta 
pedagogického sboru. 

V Březové je to 54%. Třídního učitele 
budou mít březovští prváci, třeťáci, 
čtvrťáci, šesťáci a sedmáci.

Zvýšené počty dětí a žáků, nová 
tělocvična umožní, aby březovští 
školáci konečně poznali, jak důležitý 
je pro školu schopný školník (muž), 
kterého si škola může nyní dovolit.
Ředitel školy je přesvědčený, že 
zažívat více mužských vzorů je dobré 
pro všechny děti - děvčata i kluky.

Ve školním roce budeme využívat 
finance ze dvou grantů - za více než 
milion korun, které půjdou na 
čtenářské dílny, na jazykový pobyt 
všech žáků druhého stupně v Anglii, 
na vybavení dílen.

pokračování na str.4
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V hale jsme hráli vybíjenou a dělaly 
jsme i nastup a kotouly. Pak jsme 
dělali rozcvičku a házeli jsme si s 
míčem. Moc mě to bavilo. Budeme se 
tam učit skákat přes kozu, dělat 
stojky, hvězdice a provazy. 
A nejvíc se těším na stojky a provazy. 
A ze všech hodin se těším vždy na 
tělocvik. Ještě když jsem byla ve třetí 
třídě, tak hala nebyla. Museli jsme 
cvičit ve třídě a byl tam moc malý 
prostor. A teď jsem ve čtvrté třídě a je 
tu velká hala a máme dost prostoru na 
cvičení.

- Aneta Juračková, 4. ročník 

Základní škola a mateřská škola

První hodiny tělocviku v nové hale

Ještě minulý rok jsme cvičili v malém 
prostoru naší třídy.
Ale tento rok postavili halu. 

Už dvakrát jsme v tělocvičně cvičili. Je 
tam velký prostor. V hale jsme dělali 
kotrmelce, hráli jsme vybíjenou, 
rozcvičku a dělali jsme nástup. Moc 
ráda do haly chodím. Nejvíc mám 
ráda tělocvik. Paní učitelka nám 
říkala, že se budeme učit provaz a 
skákat přes kozu. Už se těším na další 
tělocvik.

- Leona Čaňová, 4. ročník 

Mně se v hale moc líbilo. Dělali, jsme 
tam kotouly a nástup. Rozcvička 
nebyla vůbec těžká. Hráli jsme 
vybíjenou a potom jsme si jenom 
házeli. Dělali jsme sedy lehy, dřepy a 
tak dále, zkrátka si protahujeme 
svaly. 
A ty kotouly jsme dělali na žíněnce. 
Ale dříve hala nebyla a nemohli jsme 
hrát vybíjenou. Hala se stavěla skoro 
rok.

- Michal Křeháček, 4. ročník  

Stavební firma postavila školní halu. 
Dnes jsme tam poprvé cvičili tělesnou 
výchovu. Učila nás paní učitelka 
Uhrová. Naučila nás nástup. Hráli jsme 
vybíjenou a dělali kotouly. Ale byl 
malinký problémek s cvičební obuví, 
protože jsem měla velké cvičky a 
vyzouvaly se mi. Jak jsem přišla domů 
ze školy, tak jsem na posteli našla 
cvičky. Jak začal tělocvik, tak jsem si je 
obula a byly malé. Musela jsem mít ty 
velké. Při vybíjené spolužáci a 
spolužačky křičeli: „Honzu, vybijte 
Honzu!“ Cvičení v hale bylo supéééér!

- Marika Balunová, 4. ročník

pokračování ze str. 3
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TJ Sokol Březová

Cíl v novém soutěžním ročníku: 
Napravit nezdařilý postup!
Vedení TJ Sokol Březová důkladně 
zbrojí po nezdařilém postupu v 
uplynulém ročníku 2014/15 a v 
novém soutěžním ročníku to chce 
odčinit. Tým se podařilo udržet a 
žádný hráč z kádru neodchází. 
Naopak se k týmu připojil zkušený 
hráč Josef Vojtek, který ještě nedávno 
hrál I. A třídu ve Strání, či divizi v 
Uherském Brodě. Po fotbalové odmlce 
se k týmu vrací i Václav Miškář.

Příchody:
Josef Vojtek (návrat z hostování), 
Václav Miškář (obnovení aktivní 
činnosti), Pavel Matějíček (z dorostu), 
Jaroslav Smítal (hostování z Nivnice)

Odchody:
Josef Smítal (ukončení hostování), 
Petr Ševčík (hostování Vyškov)

Kalina prodloužil spolupráci s 
klubem
Vedení TJ Sokol Březová se domluvilo 
na prodloužení trenérského kontraktu 
s velezkušeným trenérem Ladislavem 
Kalinou. 
Na lavičce TJ Sokol Březová bude 
působit po celou sezonu 2015/16 a 
má jen ty nejvyšší ambice.
Vedení TJB se s trenérem bavilo o 
letošních cílech, které jsou jen ty 
nejvyšší – a to napravit nezdařilý 
postup v loňské sezoně. Trenér 
všechny hráče zná, má vyzkoušené 
určité metody a taktiky, které bude 
ještě zlepšovat. Mimo to mu vedení 
slibuje i příchod nových tváří do týmu.

Mládež – žáci, přípravka
I v letošním soutěžním ročníku 
2015/16 přihlásil klub TJ Sokol 
Březová své mládežnické celky – 
fotbalovou přípravku a žáky. 

Přípravka hraje svou třetí 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.

Rozlosování TJB
Kompletní rozlosování A-týmu, žáků a 
př ípravky jsou ke stažení  na 
klubových stránkách – 
www.tjbrezova.cz.

IS FAČR
Fotbalová asociace od letošního 
ročníku 2015/16 spustila zásadní 
změnu, která se týká elektronizace 
všech dokumentů k zápasům. 
Již neexistují klasické registrační 
průkazy či papírové zápisy o utkání. 
On-line se již vyřizují i přestupy či 
hostování.

Elektronické zápisy. 
V praxi to znamená následovně: 
Například utkání v Okresní soutěži sk. 
B mezi Březovou a Stráním zástupci 
obou týmů vyplní zápis elektronicky 
přes internet. 
Rozhodčímu místo registračních 
průkazů předloží na papíře soupisku, 
tzv. squad list. U každého jména bude 
fotografie hráče a jeho identifikačního 
číslo.
Od elektronických zápisů si asociace 
slibuje, že sestavy, střídání, výsledek, 
prostě veškeré statistiky z utkání 
budou brzy po závěrečném hvizdu v 
systému asociace a k dispozici na 
internetu.

On-line registrace. 
Fotbalista bude moci změnit klub, aniž 
by podepisoval přestupní lístky a s 
nimi zástupci mužstva musel i 
cestovat na registrační úsek do 
Uherského Hrad iš tě  č i  j iných 
krajských měst. 
S nadsázkou řečeno, nového hráče si 
zaregistrujete z obývacího pokoje.

Například pokud se kluby v pátek 
večer dohodnou na hostování či 
přestupu a přes internet všechno 
odsouhlasí, fotbalista v sobotu ráno 
může hrát za nový tým. 
V současné podobě by se registrace 
nestihla.

Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Babulky

Ze života seniorů

Letošní rok byl pro naši obec úspěšný, 
bohatý na události a akce a těch jsme 
se s potěšením a nadšením zúčastnily 
také my  - Babulky. 

Z jara to byl tradiční fašank a stavění 
máje, v květnu jsme uspořádali 
zájezd do historické Kremnice. Byla to 
neděle, a proto začala mší v kostele 
sv. Kataríny.
Po společném obědě jsme prošli 
muzeum mincovníctva a baníctva. 
Zajímavostí tohoto muzea je, že v 
podzemí je autent ická šachta 
přístupná po strmých schodech a s 
ochrannou přilbou. 

Toto jsme zvládli všichni. Odpoledne 
se konal festival dechovkových 
hudeb, který se koná jednou za dva 
roky.  Nálada v autobuse na zpáteční 
cestě byla výborná a domů jsme se 
vrátili s hezkými zážitky. 

Další květnová akce byla na domečku, 
kde jsme vařily zelnicu a pekly 
magaše pro komisi soutěže Vesnice 
roku. Děvčata z Dúbravy vytvořila 
krásnou atmosféru zpěvem a komise 
obojí ocenila. 

V červnu jsme na Bílokarpatských 
dnech v Uherském Brodě vařily na 
náměstí trhané šišky s mákem, 
tvarohem nebo s ořechy. 
A lidem chutnaly. 

Nenechaly jsme si ujít ani slavnostní 
otevření haly, kde se sešla skoro celá 
dědina. Hody jsme zapalovaly 
společně s Dúbravou, letos poprvé u 
haly. 

Nově jsme navázali družbu s důchodci 
z Bošáce a  20. 7. jsme přijali pozvání 
na opékačku ve Španiem. 

V polovině září zase přijedou oni k 
nám, tak musíme oplatit velmi 
srdečné přijetí a bohaté pohoštění.  

První srpnový den se u nás sjely 
Březové a při této mega akci jsme 
vypomohli jedním občerstvovacím 
stánkem. 
Osvědčily se oblíbené magaše, 
zmizely z pultu do půl hodiny a zelnica 
se také prodala. 

K této příležitosti složila paní Hedvika 
Janků písničku a věnuje ji všem 
občanům naší Březové:   

Dědin Březových je víc, nám to však 
nevadí nic,
jen jedna jediná, naše krásná dědina.

Údolíčko překrásné, jsme sousedé 
Bošáce,
je to už jiný stát, pro nás je to stále 
brat.

Leží v krásném údolí, má překrásné 
okolí,
bohatá kamením je pod horou 
Lopeník.

Úrodný kraj to není, rodí se tu kamení,
v zahradách nejvíce rodí se slivovice.

Kostel vévodí obci, ten nám nechali 
předci,
my si ho vážíme, rádi se tam 
modlíme.

Škola na konci světa, nám se to ale 
nezdá,
škola na úrovni, všichni nám ji závidí.

Folklor ten se tu slaví, žijí s ním mladí, 
staří,
o fašankách, hodách každý si rád 
zazpívá.

Muziku tu máme svou, my ji zveme 
dechovkou,
na svatby, na pohřby vždycky nás 
doprovodí.

Něbolo by od věci, zazpievať si včíl 
všeci,
o našiéj Brezovéj, na svetě nié 
jedinéj.

Něbolo by od věci dať si ešče poldeci,
poldeci aj deci, něbolo by od věci.     
Juch.
 Letošní rok ještě zdaleka nekončí, ale 
už teď víme, že jsme nasbírali mnoho 
pěkných zážitků a bude na co 
vzpomínat. A i když se zrovna nic 
slavnostního a důležitého neděje, 
těšíme se na všední setkávání na 
domečku.   

Alena Bruštíková
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Odchází mimořádně slunné a horké 
léto a blíží se podzim. 

Dětem skončily prázdniny a zase e 
všichni vrátili do školních lavic, a to je 
čas na vzpomínku, co náš soubor do 
této doby absolvoval.

25. června, těsně před ukončením 
školního roku, byla slavnostně 
otevřena kulturně sportovní hala. 

Náš soubor se této akce zhostil 
demonstrační scénkou, na obhajobu 
pozemků, které tato stavba zabrala. 
Nakonec musel tento svár uklidnit 
obecní policajt. 

Ale všechno dopadlo smírem a hala 
byla otevřena přestřižením pásky. 
Pro obveselení účastníků přispěl 
soubor  ješ tě  básněmi  –  t zv. 
„Březovskou chvilkou poezie“ a 
s p o r t o v n í m  s p a r t a k i á d n í m 
vystoupením, za což sklidili účinkující 
velký potlesk. 

Odměnou nejen nám, ale všem 
přítomným bylo bohaté občerstvení 
formou rautu.

FS Dúbrava

Začátek prázdnin, 4. 7. započal 
zapalováním hodů – Cyrílů na nové 
hale. Pozvali jsme i družební mužský 
sbor JMF Derfla a kamarádky ze Staré 
Turé, které naše vystoupení obohatili 
společnou hrou s naší cimbálovou 
muzikou. 

Nechybělo ani duo – Jirka Púček 
(heligonka) a Franta Stěhlík zvaný 
Vacula (bicí). Veselá zábava, které se 
účastnili v hojném počtu i občané 
Březové, se protáhla bezmála až do 
ranních hodin. 

18. červenec – významný to den pro 
Setkání Čechů a Slováků pod 
rozhlednou na Lopeníku, kde jsme již 
tradičně byli zahrát a zazpívat. 

Letos se zúčastnil ženský sbor s 
neobvyklým hudebním doprovodem – 
kytara, flétna a taky ukulele. Mužský 
sbor v „silné sestavě“ tří chlapů a 
Tondy Zetky zpíval, podle tradice i 
letos bez doprovodu – tedy a capella.

V sobotu, první srpnový den jsme se 
probudili do slavnostního dne, kdy 
naši obec navštívilo 8 obcí s názvem 
Březová z Čech, Moravy i Slovenska. 

Náš soubor pomáhal s organizováním 
soutěží, jako jsou hasičské závody, 
volejbal, fotbal, a především velmi 
a t rak t i vn í  Fa rmářský  dvů r  s 
dovednostními soutěženi. 

Poté, co si na Farmářském dvoře 
neplánovaně, ale o to s větším 
zájmem, zasoutěžily i děti, jsme pro 
obveselení a dobrou náladu hráli a 
zpívali naše lidové písně. 

Při vyhlašování výsledků někteří naši 
členové zacvičili spartakiádu, kdy 
cvičení svými kreacemi zpestřil 
nepřekonatelný KRTEČEK.

Ale jak už to bývá, po zábavě přichází 
povinnost, a tou byl úklid haly, který e 
změnil ve společenské posezení, jež 
b y l o  o b o h a c e n o  o  p ř í j e m n é 
pobesedování s p. ředitelem MŠ a ZŠ 
Ludvíkem Zimčíkem.
A že náš soubor je známý až v Praze 
dokazuje to, že nás Pražáci pozvali do 
Hovoran, do vinného sklepa Tondy 
Zetky, jež je jejich kamarád, a těm 
jsme pak hráli a zpívali. Byli v tak 
dobré náladě, že se jim vůbec 
nechtělo odjíždět domů. To vše se 
událo 10. července. pokračování na str.8



Obec Březová ZPRAVODAJ

8

2015, č.3, září

FS Dúbrava

Dne 16. 8. jsme, jako již tradičně 
nescházeli na hodech v Bošáci, kde 
jsme za doprovodu muziky Pajtáš 
předvedli nové pásmo písní a tanců. 

Nejvíce diváky nadchly naše nové tři 
dětské páry – mladá, nastupující 
generace, kterou tvoří děti od 
Křeháčků (Cimbálů), Hanáků a Lucka 
Pomykalová. 
Po úspěšném vystoupení a mňam, 
mňam pohoštění jsme se v dobré 
náladě vpodvečer vrátili domů.

Za to jsme jim poděkovali vytvořením 
dobré nálady, jak zpěvem a tancem 
pro zábavu, tak i při vyhlašování 
vítězů, jimiž byli všichni, protože 
každý tým byl odměněn dárkovým 
košem a zabijačkovou vařechou, za 
je j i ch  nejchutnějš í  spec ia l i tu 
(tlačenku, jitrnice, obarovicu…), a to 
včetně žen z Bošáce za jejich 
„slivkové gule“ a našich Babulek, za 
nejrychleji vybílený stánek (magaše). 

Nejen nás, ale určitě i všechny 
přítomné, velmi mi le potěši la 
přítomnost a vystoupení dospělé části 
souboru Majetínek z Majetína, jejichž 
hosty jsme na jejich pozvání byli v 
roce 2014. 
Při vzpomínce na všechna naše 
vystoupení se už těšíme na další, a 
hlavně nás velmi potěší, když se jich 
zúčastníte i Vy, naši příznivci.

Těšíme se na brzké setkání, naši milí 
přátelé!

Matějíčková Věra 
členka souboru Dúbrava

V pátek, 28. 8. náš obecní úřad, v čele 
se starostou J. Trechou, přivítal na 
společném zasedání zastupitele obcí 
mikroregionu Bílé Karpaty, a velmi 
vážené hosty, senátora p. Valentu a 
poslance p. Gazdíka. 

Bylo nám ctí, že jsme jim pro 
obveselení mohli zahrát a zazpívat 
písně z našeho repertoáru, a také 
zatanč i t  náš  domác í  tanec  – 
Brezovsků, za což jsme byli odměněni 
srdečným potleskem. 

Prázdninovou „šňůru“ vystoupení 
jsme ukončili účastí na soutěžním, 
zabijačkovém klání o „Slovácků 
jaternicu“, kde své výrobky vyráběl a 
prezentoval rekordní počet týmů z 
Moravy a Slovenska. 

O tom, že to byly výrobky víc než 
dobré, svědčili naše „masné huby“. 

pokračování ze str.7
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OS Kopretina

Čas rychle ubíhá a než jsme si stihly 
uvědomit, že je léto a prázdniny, už 
máme vše opět za sebou. Ke 
každodenním starostem a práci, 
přibývá škola, ale přesto si musíme 
užívat každého dne, který ve zdraví a 
drobných radostech prožíváme.

Naše sdružení mělo po náročnějších 
jarních aktivitách spíše odpočinek, ale 
dvě akce, které jsme absolvovaly, 
byly velmi náročné, ale příjemné 
společností členů i lidí, se kterými 
jsme se setkali a spolupracovali.

Těsně před vysvědčením 27. června 
jsme přijali milé pozvání do Strážnice 
na pořad Gastro vitae aneb Dobré 
jídlo, dobré pití, prodlužují živobytí. 
Zde jsme vařili i prodávaly výbornou 
polévku „zelnicu“, kterou nám den 
předem uvařila Marie Provodovská, 
dá le  magaše a bá leše,  které 
připravovaly téměř všechny členky 
souboru Šibalice a Danajky. Ukázka 
vaření tradičních jídel probíhala u 
Zámku, kde jsme také několika 
vstupy potěšily posluchače, jak jinak 
než Březovskými písněmi.

Hned 29. června jsme se po delší 
pauze vypravili opět do Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti na 
komedii Sám na dva šéfy. Možná 
divadlo rodičům dopomohlo se 
psychicky připravit na vysvědčení 
svých dětí.

Dalš í  akt iv i tou by la výpomoc 
některých členů při akci Muzea Jana 
Amose Komenského v Uherském 
Brodě. Při „Historické hostinně“ 
členky v dobových kostýmech 
obsluhovaly strávníky u panského 
stolu, kde bylo možno ochutnat 5 
chodů. Byla to výjimečná a opět 
náročná akce, ale o to více nás těšila 
spokojenost návštěvníků. 

Děkujeme panu Grebíkovi, který nám 
domluvil povolení a umožnil pobývat v 
prostorách místního statku, kde nyní 
máme zkušebnu, sklad dobových 
předmětů, hudebních nástrojů, 
k o s t ý m ů …  I  p ř e s  v š e c h n y 
nepříjemnosti, které musí člověk 
často snášet a řešit si uvědomuje, že 
vše zlé bývá i pro něco dobré. Všem 
tedy přeji pouze dobro a ochotu 
druhých, neboť ubližování a lež 
neprospívá nikomu, ani tomu kdo se 
ubližovat snaží. 

Robert Provodovský, předseda sdružení



Obec Březová ZPRAVODAJ

10

2015, č.3, září

Pronájem haly

TISKOVÁ ZPRÁVA
10. 9. 2015

Práci uherskobrodské Charity 
ocenili představitelé státu.

Nezištnou pomoc, obětavost a 
aktivitu vůči složkám Integrovaného 
záchranného systému projevil i 
pracovníci Oblastní charity Uherský 
Brod při řešení následků loňských 
výbuchů muničních skladů ve 
Vrběticích. 
Jejich pomoc spočívala v zajištění 
stravy pro členy Integrovaného 
záchranného systému (hasič i , 
zdravotníci, policie). 

Stejnou obětavost a nasazení 
prokázali také při povodních v roce 
2013. 
Na počátku září jejich činnost ocenili 
místopředseda Poslanecké sněmovny 
PČR Ing. Jan Bartošek, náměstkyně 
ministra vnitra ČR, Mgr. Monika 
Pálková a poslanec Poslanecké 
sněmovny Mgr. Ondřej Benešík. 

Pronájem haly:

Sportovní hry Léto: 300,-/hod Zima: 300,-/hod

Část haly (bez tělocvičny) Léto: 2.000,- Kč/den Zima: 3.000,- Kč/den

Celá hala Léto: 5,000,- Kč/den Zima: 6.000,- Kč/den

Pronájem fotbalových šaten:

Léto: 1.000,- Kč/den Zima: 1.500,-/den

Rezervaci je nutné provést se správcem objektů.
Správcem je pan Zdeněk Jurásek, tel: 604 377 437.

Mgr. Ondřej Benešík poté výpravu 
provedl sněmovnou, zasedacím 
sálem i sídlem Výboru pro evropské 
záležitosti, jehož je předsedou. 

Podle slov členů brodské delegace se 
poslanec Ondřej Benešík projevil jako 
skvělý a pozorný hostitel. 
Další hodiny strávila delegace, v jeho 
doprovodu ,  nočn í  p roh l í dkou 
pamětihodností Prahy. 

„Jsem velmi potěšen, že představitelé 
státu umí ocenit práci našich lidí a 
vnímají jejich pomoc jako významnou 
a nesmírně přínosnou pro společnost. 
Jejich přístup k nám byl velmi 
srdečný. 

Nabídli nám velkou pohostinnost, 
mimořádnou pozornost, pochopení i 
morá ln í  podporu,“  př izna l  po 
návštěvě v Praze ředitel brodské 
Charity Petr Houšť.  

Oleg Kapinus,
PR manažer, Oblastní charita Uh. Brod

Ti přijali v Poslanecké sněmovně 
osmičlennou delegaci Oblastní charity 
Uherský Brod v čele s ředitelem této 
organizace Ing. Petrem Houštěm. 

„Součástí přijetí bylo také pozvání na 
o b ě d ,  k t e r ý  s e  k o n a l  v 
reprezentativních prostorách v 
budově Poslanecké sněmovny. 
N a š i  h o s t i t e l é  p o d ě k o v a l i 
pracovníkům brodské Charity za to, 
že nad rámec svých pracovních 
povinností projevili vůli, nasazení a 
odhodlanost př i  mimořádných 
u d á l o s t e c h  v e  V r b ě t i c í c h  a 
záplavách,“ podotkl ředitel Oblastní 
charity Uherský Brod Ing. Petr Houšť. 

Ten host i te lům př ipomněl,  že 
pracovníci uherskobrodské charity 
poskytují svou pomoc, nad rámec 
svých povinností, i sociálně slabým 
rod inám s  dě tm i ,  o rgan i zu j í 
potravinové, materiální a finanční 
sbírky a angažují se v dalších 
podobných činnostech s cí lem 
pomáhat potřebným.



2015, č.3, záříZPRAVODAJObec Březová

11

Obrazem ze života obce
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