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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
Právě se k vám dostává poslední
zpravodaj volebního období 2014 –
2018.
Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale
jistě blíží konec tohoto volebního
období, dovolte mi, abych alespoň v
krátkosti zrekapituloval činnost v obci
v průběhu uplynulých 4 let.
Na počátku volebního období 2014 –
2018 proběhla např. výstavba nové
víceúčelové haly + čističky a byly
vyměněny lavičky ve sportovním
areálu, dále byl zrekonstruován
chodník v Ohrázi a zakoupilo se
nákladní vozidlo.
V průběhu dalších let bylo
zmodernizováno vybavení sboru
dobrovolných hasičů v podobě
nového hasičského vozidla RENAULT,
vozidla FORD RANGER a přívěsného
vozíku.
Proběhla také výstavba lesní cesty
Hrábníky a výstavba výtahu v budově
obce v rámci zajištění bezbariérového
přístupu k praktickému lékaři,
zubnímu lékaři či na úřad obce.
Činnost v obci v průběhu volebního
období neustala a samozřejmě

pokračovala např. výstavbou nového
vodojemu a výstavbou nových
komunikací v rámci obce, dále bylo
zakoupeno vozidlo NIVA a OPEL
ZAFIRA, proběhla výstavba lesní
cesty Misárky, nádstavba školy o 2.
patro a výstavba účelové komunikace
k vodojemu.
V průběhu uplynulých let se obec
Březová zapojila do mnoha dotačních
programů a na základě nich získala
finanční prostředky:

ROK 2015

ROK 2016

VPP

896 590 Kč

VPP

950 038 Kč

Lesy

83 746 Kč

Lesy

249 189 Kč

Vesnice roku

20 000 Kč

Knihovna

21 000 Kč

Nákl. Vozidlo

1 491 330 Kč

ROK 2017

ROK 2018

VPP

584 050 Kč

VPP

550 000 Kč

Lesy

136 372 Kč

Nádstavba ZŠ

4 200 000 Kč

Vodojem

4 006 149 Kč

LC Misárky

4 998 524 Kč

LC Hrábníky

4 771 635 Kč

Evropské setkání

650 000 Kč

*VPP – veřejně prospěšné práce, *LC – lesní cesta

Činnost v obci nezahrnovala pouze
výše uvedené výstavby a realizace či
dotační programy, ale samozřejmě
také činnosti potřebné k zajištění
správného a každodenního chodu
obce, údržby a fungování obce.
Nesmím samozřejmě opomenout
také kulturní stránku, kdy jsme se v
rámci uplynulých let spolu s občany a
místními spolky snažili obohatit naši
obec také po stránce kulturní např. v
podobě fašanku, dětského karnevalu,
stavění máje, cyrílí či účastí na
Bílokarpatských slavnostech,
dožínkách v Kroměříži, Slavnostech
vína či v poslední době realizací
Evropského setkání.
Věřím, že výše uvedené činnosti a
získané finanční prostředky v rámci
dotačních programů přispěly nejen k
rozvoji a lepšímu chodu obce, ale také
ke spokojenosti občanů Březové.
Pomalu, ale jistě se také blíží volby do
zastupitelstev obcí a v rámci
volebního programu na nadcházející
volební období bychom chtěli nejen
pokračovat v již započatých
činnostech a plánech, ale také
pracovat na plánech
nových, vedoucích k
dalšímu rozvoji a
rozkvětu naší obce.
Josef Trecha,
starosta obce
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Farní úřad
SLOVO KNĚZE
"Shledal jsem, že všechno pachtění a
snaha o úspěch pramení z lidské
závisti... Lepší špetka klidu než náruč
námahy a honba za větrem..."
(Kazatel 4,4.6)
Zřejmě i Vám, drazí farníci už někdo z
přátel pověděl: "Už 20 let jsem neměl
žádnou dovolenou." Člověk je pak na
rozpacích.
Hned nevíte, jestli dotyčný čeká na
slova uznání nebo spíše politování. Je
to někdo, kdo žije jen prací... Nic
jiného jej nenaplňuje.
A vůbec mu nebude vadit, že na
náhrobku bude vytesáno: "Žil jenom
prací..."
Jak říká jeden člověk: "Epitaf vhodný
tak pro tažného koně." Pán Bůh stvořil
dokonale nejen člověka, ale i řád pro
jeho život.
Do něho patří nevyhnutně odpočinek
- dovolená. V Bibli je to poměrně
hodně frekventovaný termín.
Dobře tomu rozuměl i moudrý král
Šalomoun, když psal knihu Přísloví:
"Lepší špetka klidu, než náruč
námahy a honba za větrem..."
Dovedeme si vůbec představit, jak by
vypadal den bez nočního spánku,
týden bez soboty a neděle, stáří bez
důchodu, pracovní rok bez dovolené?
A zkuste dětem, studentům sáhnout
na prázdniny?! Se zlou byste se
potázali...
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Bible dokonce mluví o tom, že nejen
naše tělo, ale i duše potřebuje
odpočinutí.
To nejkvalitnější lze nalézt na jediném
místě - v blízkosti Ježíše, který i dnes
ještě volá: "Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a nesete různá
břemena, a já vám dám
odpočinout..."

Doufám, že jste tedy všichni prožili
nezapomenutelnou dovolenou a
prázdniny!
Načerpání nových sil v blízkosti Ježíše
a jeho slova - slova věčného života,
abyste s novými silami mohli plnit své
povinnosti.
...pokračování na str.3
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...pokračování ze str.2

A je to skoro neuvěřitelné, že už letní
prázdniny a dovolené skončily. Tuto
větu určitě neradi slyší žáci a studenti.
Po dvou bezstarostných měsících se
musely opět vrátit do školních lavic a
pustit se znovu do poctivé práce učení
a studia. Možná někdo s větší a někdo
s menší radostí.
Ale představme si situaci, že by se
našel žák nebo student, který by si
řekl: "Já tomu nevěřím. Já do školy
nepůjdu. Já se 1. září budu tvářit, že
se mě to netýká.
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Farní úřad

Zůstanu v posteli do 10 hodin, pak si
budu dělat, co se mi zlíbí."
Našel by se takový student? Možná.
Nevím. Spíše ne.
V životě nám nepomůže, že se
budeme tvářit, že se nás to netýká..
Máme určité povinnosti.
Zaměstnanec si přece nemůže říct, že
nepřijde do práce, vždyť se na něho
spoléhá, že přijde a bude pracovat.
Otec s matkou si nemohou říct, že se
už nebudou starat o své děti. Mají za
ně zodpovědnost...

Kolik z nás si řeklo: "Mě se to netýká.
Já si přece rozhoduji o svém životě
sám. Přece mi nikdo nebude do mého
života zasahovat." Ale existuje něco,
kdy nemohu říct: "Mě se to netýká."
Je to Boží slovo, které nás vybízí,
abychom Bohu důvěřovali.
Ježíš Kristus říká: "Vezměte na sebe
mé jho a učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho
netlačí a břemeno netíží" (Mt11,2830). Ježíš Kristus je pro nás osobou
jedinečnou, která nám svým
příkladem ukazuje, jak obstát ve
škole života.
Vzít Krista jako učitele pro náš život,
je na počátku nového školního roku
věcí víc než symbolickou. Jde totiž o
skutečnost našich životů. Kristus je
nejlepší učitel, protože je Bohem a
Spasitelem zároveň.
Prožijme nový školní rok s touto
jistotou učitele, který je skutečným
Učitelem.
Přeji vám milí žáci a studenti úspěšný
školní rok a učitelům mnoho sil a
motivace k výchově nové generace!
P. Pavel Vágner, farář
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Babulky

Prázdniny skončily, máme za sebou
horké léto.
Nastal čas sklízení a sběru úrody. I
přes bouřky, krupobití a nedostatek
vláhy, stromy se ohýbají pod tíhou
dozrávajícího ovoce.
Nějaké písničky budou a máme za co
děkovat.
Musím se ještě vrátit k měsíci červnu,
kdy se Babulky zúčastnily
Bílokarpatských slavností v Uherském
Brodě. Tradičně jsme uvařily a nabídly
trhané šišky s mákem, tvarohem a
ořechy. Kromě toho dvě tanule
předvedly tanec na náměstí a na
závěr se Babulky rozloučily písní o
Brodu.
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Na konci července se čtyři naši
členové zúčastnili setkání Březových
v Březové u Vítkova.
Všichni jsme podpořili naše mladé
hasiče a fotbalisty, byl to příjemně
strávený den.
18.8. jsme měli příležitost jet na
krajské dožínky v Kroměříži. Město
bylo plné návštěvníků a krojovaných
ze všech koutů kraje. Velké množství
stánků a rozmanitých kulturních
vystoupení dotvářelo krásnou
atmosféru této akce.
Na přelomu srpna
a září zažila
Březová krásný víkend, na který se
obec a jednotlivé zájmové složky
dlouho dopředu připravovaly.

Zúčastnily jsme se průvodu a po dva
dny jsme na domečku pekly
t va r o h ov é b u c h ty s ovo c e m a
oblíbené magaše.
Protože mladé ženy projevily zájem
naučit se péct magaše, uspořádáme
v zimním období
na domečku
společné večery s přípravou a
pečením tradičních jídel. Pro zájemce
budou podrobnější informace
vyhlášeny místním rozhlasem.
Když dáš příteli rybu, nakrmíš ho na
jeden den. Když ho naučíš lovit ryby,
nakrmíš ho na celý život.
Japonské přísloví
AB
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FS Dúbrava
Letní období nám přineslo několik akcí
a zážitků, o které se s Vámi chceme
podělit. Koncem června jsme jeli
reprezentovat ČR na Evropský
piknik do Itálie. Měli jsme příležitost
se podívat do krásného městečka
Altopiano della Vigolana. Po příjezdu
nás čekalo vystoupení, které jsme
zvládli i se špetkou humoru a také
tanečním vystoupením ze Slunce,
seno. Druhý den, sotva jsme rozlepili
víčka, už se zpívalo. Čas jsme trávili na
našem stanovišti, kde naše šikovné
holky připravovaly místní pokrmy.
Nadšení jsme byli také z chrámového
sboru v místním kostelíku. Celé
setkání se tak neslo v přátelském
duchu.
A jak už bývá tradičně zvykem,
nemohli jsme vynechat ani
zapalování hodů. Při této příležitosti
jsme se rozhodli, že pokřtíme naše
nové CD „Keď pres hory puójděme“.
Kmotrem mu nebyl nikdo jiný než náš
pan starosta Josef Trecha, čímž mu
velice, převelice děkujeme.
18.8.2018 byl náš soubor pozván na
dožínkové hody v Kroměříži. Po
hodovém průvodu a představení na
n á m ě s t í , k d e p r o b í h a l t ra d i č n í
jarmark, jsme se přesunuli do areálu
starého pivovaru. Kromě nás
vystupovalo více souborů nejen ze
Slovácka, ale také z Hané.
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...pokračování na str.6
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FS Dúbrava

Den na to se konaly hody v Bošáci.
Počasí nám přálo jako každý rok.
Bošácké ženičky nám a všem
ostatním přichystaly beneše, ale
nejen ty! Na pódiu pak lákaly všechny
(především zástupce mužského
pohlaví) na hodinovou akci „ušúlaj si
svoje guľe“.
Neposlední akcí v naší malé dědince
byl opět Evropský piknik. V pátek
vycházel ohromný průvod
zahraničních obcí a krojovaných
směrem k hřišti, kde už na hale
probíhala degustace vína
Zlomek Vávra. Druhý den se pak
rozjela zábava v plném proudu,
spojená s každoroční ochutnávkou
zabijačkových dobrot, Slovácká
j a t e r n i c a . Tu p o d p o ř i l y s v ý m i
vystoupeními nejen soubory místní a
z našeho okolí, ale také zahraniční
hosté.
Léto se nám pomalu chýlí ke konci.
Ale my ještě nekončíme. I v
podzimním období nás čeká ještě
spousta akcí, ale o nich až příště.
FS Dúbrava
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FS Dúbrava
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Školy Březová

Slavnostní zahájení školního
roku 2018/2019
P r á zd n i ny u b ě h l y j a ko vo d a a
dnešním dnem startuje nový školní
rok, k jehož začátku neodmyslitelně
patří slavnostní zahájení a pasování
prvňáčků na školáky.
Kvůli deštivému počasí jsme se
nemohli sejít na nádvoří školy, jak
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bývá zvykem, ale museli jsme se
uchýlit do přilehlé sportovní haly.
To však nebyl žádný problém a i v
uzavřených prostorách proběhl velmi
pěkný ceremoniál.
Po úvodním slovu pana ředitele, pana
starosty a pana faráře došlo na
samotné pasování, a navzdory
počátečním rozpakům některých dětí
(k vidění byly i slzičky) vypadali
nakonec všichni spokojení.

Prvňáčci dostali na uvítanou několik
pozorností, a pak už si mohli poprvé
vyzkoušet, jaké to je zasednout do
školní lavice jako opravdový školák.
Individuálně vzdělávaní žáci a jejich
rodiče pak mohli využít možnosti
vyzvednout si nové učebnice.
Snad bude celý školní rok probíhat tak
hladce a v tak přátelském duchu jako
dnešní zahájení.
Mgr. Vojtěch Král

Obec Březová
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Školy Březová
Nový školní rok 2018/2019 ve
„Školách na konci světa“
Rozvoj vzdělávacího subjektu „Školy
Březová“, který zahrnuje střední
odbornou školu s oborem
Kombinované lyceum se sto dvaceti
studenty, základní školu s tisícovkou
žáků (z toho sto třicet žáků v devíti
třídách v březovské škole)
a
mateřskou školu se sto dvaceti dětmi
(čtyřicet šest dětí fyzicky ve dvou
třídách školky) je velmi dynamický,
proto bylo třeba řešit nedostatek tříd,
kabinetů a dalšího zázemí pro žáky,
učitele a další zaměstnance školy.
Březovská škola si našla své „místo na
slunci“; pojem „Školy na konci světa“
je naší značkou, a to dost známou.
Podívejte se na část emailu
velvyslance ČR v Kolumbii, kterému
březovská škola pomáhá vzdělávat
dceru v základní škole a syna ve
střední škole (viz obrázek – výřez z
části emailu).

Kvalitu březovské školy a jejího
učitelského sboru potvrzuje mj.
získání evropského grantu v
programu Erasmus+ ve výši více než
sedm milionů korun pro oblast
školního vzdělávání.
Několik měsíců probíhá nástavba
učebnového pavilonu (nové
poschodí), ve kterém budou čtyři
třídy pro druhý stupeň základní školy,
velká chodba, sborovna a sociální
zázemí; zároveň celé prázdniny
probíhala velká rekonstrukce přízemí
učebnového pavilonu, zahrnující
stavební úpravy, výměnu datových
rozvodů pro internet, vodo a topo
instalací a rozvodů elektřiny, výměnu
nábytku ve třídách.
Na zahájení výuky v nových třídách
od října 2018 netrpělivě čekají žáci,
učitelé i ostatní zaměstnanci.
PaedDr. Ludvík Zimčík,
ředitel „Škol na konci světa“
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TJ Sokol Březová
TJB vstupuje do nové sezony
2018/19 s 18 hráči
Ještě dva týdny před zahájením
sezony se tým nemohl ani sejít na
pohárové utkání se zálohou Dolního
Němčí a zápas musel být
kontumován. Dnes má trenér Kalina k
dispozici 18 hráčů, které může
nasadit na každé utkání. Do kádru se
vrátili fotbalisti, kteří již ukončili
kariéru, mj. Křeháček, Uher, Havlík
nebo Pomajbík. „David chtěl s
fotbalem skončit, ale rozmyslel si to.
Taky Milan Křeháček, Josef Havlík i
Josef Uher jsou pro tým stále platnými
hráči,“ ví trenér Kalina. Tým dále
posílil pěti mladými hráči, které získal
z vlastních řad a z okolních klubů.
Soupisku hráčů naleznete na
webových stránkách klubu.
T J B v s t o u p i l a d o n ov é s e zo ny
domácím zápasem proti jednomu z
aspirantů na postup, a to Slavkovu, se
kterým uhrál bezbrankovou remízu.
Ve druhém zápase jsme zajížděli do
Bílovic, kde jsme prohráli 2:4. Až ve
třetím kole se TJB dočkala prvního
vítězství, kdy v domácím prostředí v
derby porazila Bánov. V následném
kole jsme zajížděli do Ostrožské
Lhoty, odkud jsme dovezli tři body za
vítězství 3:2.
Další výsledky a tabulku Okresního
přeboru naleznete na stránkách
klubu.
Cíl pro letošní sezonu je umístění ve
středu tabulky a potrápit favority
soutěže na postup, kterými jsou
Jankovice a Slavkov. Chceme hrát
pěkný fotbal, který se bude divákům
líbit a rvát se o každý metr na hřišti do
poslední minuty!

Příchody a odchody TJB
Příchody:
Daniel Zámečník, Daniel Mahdal (oba
Strání), Denis Chovanec (Nivnice),
Lukáš Uher, Miroslav Přibyl (oba
přechod z mládeže TJB)
Odchody:
Petr Ševčík (Strání)

Mládež – žáci, přípravka
I v letošním soutěžním ročníku
2018/19 přihlásil klub TJ Sokol
Březová své mládežnické celky –
fotbalovou přípravku a žáky.
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Přípravka hraje pod hlavičkou FC
Strání B, žáci pod hlavičkou TJB v
Okresní soutěži M - žáků. Mládež má
na starosti Josef Křeháček, Vratislav
Horňák a Miroslav Přibyl
Rozlosování TJB
Kompletní rozlosování A-týmu, žáků a
přípravky jsou ke stažení na
klubových stránkách.
Projekt mládeže TJB a FCS
Od nové sezony hraje přípravka TJB
pod hlavičkou FCS „B“. Projekt vznikl
z důvodu nízkého počtu hráčů TJB,
naše hráče doplní hráči FC Strání.

Domácí zápasy se budou hrát na
Březovských Zelničkách.
Pořadatelský zápas zajistí náš oddíl,
včetně poskytnutí dresů. Domácí, a
pokud možno i venkovní, zápasy bude
řídit jako rozhodčí Vratislav Horňák –
trenér přípravky TJB (v případě jeho
pracovního zaneprázdnění tomu tak
nebude). Na venkovní zápasy bude
zajištovat dresy pro hráče oddíl FC
Strání. Doprava na zápasy bude
řešena individuálně ve spolupráci s
rodiči a trenéry družstev. Projekt si
klade za cíl udržet mladé nadějné
hráče, kteří mají o fotbal zájem a
chtějí v něm pokračovat.
Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Je tu další vydání zpravodaje a naši
mladí hasiči se opět mají čím chlubit.
Dne 16. 6. 2018 jsme se zúčastnili
soutěže na Salaši a 23. 6. 2018 v
Uherském Hradišti, kde zároveň
proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže
Požární ochrana očima dětí a v
kategorii starších žáků jsme získali
první a třetí místo.
Dále jsme společně s dospělými hasiči
provedli ukázku zásahu na hořící
budovu pro tábor mladých judistů a
oni nám na oplátku předvedli základy
juda.
A následně jsme si všichni pochutnali
na špekáčcích a melounu.
Také pár z nás jelo podpořit dospělé
hasiče na sraz Březových, který se
konal v Březové u Vítkova. Jinak jsme
prožili léto spíše v odpočinkovém
módu. Nyní nám začíná příprava na
podzimní kolo hry plamen.
Toto kolo obsahuje branný závod,
který zahrnuje vázání uzlů, střelbu ze
vzduchovky, základy první pomoci,
orientaci a práci s mapou a buzolou a
další.
Opět bychom rádi oslovili případné
zájemce, kteří by se k nám chtěli
připojit tak je rádi mezi námi
přivítáme.
Vedoucí mladých hasičů Lukáš Jurásek.
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Sbor dobrovolných hasičů
Jak už tomu bývá, v letním období se
koná spousta kulturních akcí a
soutěží, kde hasiči samozřejmě
nemůžou chybět.
Náš sbor letos přijal pozvání k účasti
na třech soutěžích, kam se přihlásilo,
jak naše družstvo mužů, tak i letos
nově složené družstvo žen.
Tímto bych chtěl poděkovat dívkám a
ženám, které nejen náš sbor
dobrovolných hasičů, ale také naši
obec, na soutěžích reprezentovaly.
Zúčastnily se
noční soutěže v
družební obci Zemianské Podhradie,
konané 26. 5. 2018,
dále srazu
Březových, kde vybojovaly krásné 2.
místo a ještě noční soutěže v
Boršicích u Blatnice, pořádané na
memoriam Jiřího Bartoně, konané
25.8.2018, kde získaly 3. místo a opět
přivezly pohár.
Další z významných událostí bylo
pozvání na oslavy 110. výročí od
založení sborů dobrovolných hasičů v
Dolním Němčí, dne 9. června a ve
Slavkově, dne 25. srpna.

...pokračování na str.13

Náš sbor obdržel pozvání od obce
Slavkov, kam jsme také poskytli naši
techniku k prohlédnutí široké
veřejnosti.
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Sbor dobrovolných hasičů

1.července jsme uskutečnili ukázku
zásahu na hořící dům („na školce“) s
vyproštěním osoby a podrobným
komentářem zásahu pro dětský tábor
judistů z obce Dolní Kounice , kteří
následně našim dětem ukázali a
vysvětlili základy juda.
Toto cvičení bylo zaměřeno na hašení
nízké budovy, kde byl proveden
průzkum objektu a okolí, evakuace a
prvotní ošetření nalezené osoby,
vynesení a ochlazování dvou propanbutanových lahví a uhašení ohniska
požáru.
Za p o j i l i j s m e t a k é n a š e m a l é
svěřence, abychom jim nastínili, jak
to vypadá při výjezdu k požáru. Děti
měly za úkol dopravit z nedaleké
vodní nádrže, pomocí požární
stříkačky, jedním útočným proudem,
vodu na doplňování cisterny a druhým
ochlazovat již zmíněné P-B lahve.
Svěřený úkol zvládly naši mladí hasiči
na jedničku a věřím, že budou
z a n e d l o u h o s c h o p n i b o j o va t s
opravdovými plameny.
Raději ale zůstaňme pouze u cvičných
ukázek a nácviků, než -li se setkávat s
reálnými zásahy.
Starosta SDH Richard Jurásek
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Obecní úřad
Evropské setkání

Cílem setkání bylo…

Příjezd a přivítání:

Vzájemné seznámení jednotlivých
zemí EU s jejich kulturami, řešení
důležitých témat, která zasahují celou
Evropu a evropskou politickou agendu
jako např. problematika klimatu,
uprchlíků, národních zájmů,
solidarity, atd.
Kromě prezentace
řešení zmíněných problematik
a
utužování vzájemné spolupráce, se
jednotlivé delegace zapojili také do
soutěže ve vaření národních jídel,
výstavy symbolů jednotlivých zemí či
do kulturního programu, kde
prezentovali své tradice a zvyklosti.

V pátek 31.8.2018 mezi 16. a 18.
hodinou dorazily jednotlivé delegace
do naší obce.
Všechny delegace se zúčastnily
slavnostního průvodu obcí pod
barvami vlajek a praporů svých zemí,
obcí či měst, které zde zastupovaly a
reprezentovaly.
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Průvodu se zúčastnila nejen naše
dechová hudba Březovjané, ale v
hojném počtu také členové
jednotlivých spolků obce Březová,

kteří reprezentovali své spolky
slavnostními kroji či uniformami (SDH
Březová – hasiči, hasičky a malí
hasiči, MS Hubert, FS Dúbrava,
Babulky) a samozřejmě občané naší
obce.
Po skončení slavnostního průvodu
byly delegace přivítány panem
starostou.
Jako překvapení si pro hosty malí
hasiči z Březové připravili ukázkový
hasičský zásah a poté proběhl večerní
program, který byl zaměřen na
problematiku zvolených témat a
výstavu národních symbolů
jednotlivých delegací.

...pokračování na str.15

Ve dnech 31.8.2018 – 2.9.2018
proběhlo v naší obci Březová
Evropské setkání „PRO
VIDITELNĚJŠÍ EVROPU“
(mezinárodní fórum - jednání 25 obcí
a měst z 10 zemí EU- diskuse o
minulosti, současnosti a budoucnosti
Evropy).
Setkání se zúčastnily delegace z
Č e s k é r e p u b l i k y, S l o v e n s k a ,
Maďarska, Německa, Slovinska,
Chorvatska, Srbska, Anglie,
Rumunska a Itálie. Toto Evropské
setkání bylo pod záštitou programu
Europe for Citizen z EU. Do programu
jsou vždy zapojeny různé země EU a
každá z nich jednou hostí zástupce
zemí ostatních, zapojených do
programu, a právě naše obec se stala
začátkem září zemí hostitelskou.

Obec Březová

ZPRAVODAJ
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Obecní úřad

Sobotní program:
Sobota 1.9.2018 byla kromě reportu
řešených témat, také v duchu
soutěžení, vaření a kultury. Po ranním
reportu vybraných témat probíhalo
nejen vaření zabijačkových specialit
mnoha týmy z České a Slovenské
republiky, ale také vaření národních
specialit v podání delegací hostů zemí
EU. Soutěže ve vaření a ochutnávka
uvařených specialit nebyly však
jedinou náplní programu sobotního
dne v naší obci. Pro děti zde byly
připraveny skákací hrady a atrakce v
podobě simulátoru závodního auta,
laserové střelnice, virtuální reality či
možnost projížďky na voze s koňským
spřežením. Pro děti si místní hasiči
připravili také dětskou olympiádu, ale
ta se bohužel vzhledem k
nepříznivému počasí nemohla
realizovat. Stranou nezůstal ani
program kulturní – v průběhu celého
dne vystupovaly soubory: FS
Dúbrava, CM Pajtáš, Mužský sbor
Vlčnov, dětský FS Nivnička, dětský FS
Kopaničárek, DS Rozmarýn Bošáca,
Heligonkáři z Vápenic, Milan Křeháček
z Moravské filharmonie (Moravia
Brass Band – lesní rohy) a také hosté
ze Srbska, Anglie či Chorvatska.
Sobotní den byl zakončen nejen
slavnostním předáním cen všem
zúčastněným, ale také večerním
programem v podobě zábavy se
skupinou ÚŽAS a ohňostrojem.
Zakončení setkání:
V neděli 2.9.2018 proběhl slavnostní
dožínkový průvod, do kterého se
kromě místních krojovaných žen,
mužů a dětí a dechové hudby
Březovjané, zapojily také některé z
hostovských delegací. Delegace se
zúčastnily také slavnostní dožínkové
mše v našem kostele sv. Cyrila a
Metoděje a prohlídky naší školy.
Nakonec proběhlo slavnostní
rozloučení a poděkování za účast a
spolupráci v tomto projektu v naší
obci.
Věříme, že tento zářijový víkend s
mezinárodní účastí byl pro mnohé
víkendem vydařeným a také
zajímavým zážitkem.
Velké poděkování patří všem
zúčastněným a zapojeným
složkám, souborům a občanům
naší obce nejen za účast, ale
především za pomoc při přípravě,
organizaci a samotné realizaci
této akce.
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