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období prázdnin a teplých dnů se pomalu, ale jistě 
chýlí ke konci a je potřeba ještě dokončit několik 
prací, než započne zimní období a s tím spojená 
zimní údržba obce. 

Co se současných prací v obci týče, budují se 
chodníky v „Olšovci“, kosí se louky dle rozpisu 
CHKO, vybudovala se zpevněná plocha u bytovky 
č.p. 435 a bude se pokládat dlažba u nově 
vybudovaného kolumbária na hřbitově.  Dále máme 
za cíl vybudování parkoviště u fotbalových šaten, 
vybudování běžecké dráhy a hřiště za školou pro 
naše školáky, také rekonstrukci starého vodojemu a 
hlavně výstavbu kanalizace a ČOV v naší obci. 
V průběhu podzimního období bychom chtěli 
provést opravu některých cest a místních 
komunikací a pomalu se připravovat na zimní 
údržbu obce nákupem posypového materiálu a 
přípravou potřebné techniky. 

Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale jistě blíží zimní 
období, přeji všem krásné prožití ještě zbývajících 
slunečných dnů. 

Josef Trecha, starosta obce 

V rámci kulturního dění jsme se zúčastnili 
evropských setkání v Chorvatsku, Maďarsku a 
Rumunsku, setkání Březových v Březové u 
Úmonína, 07.09. jsme se zúčastnili každoročních 
Slavností vína v Uherském Hradišti. Dne 21.09. se 
uskuteční Slovácká jaternica, která se letos koná v 
Trenčanských Bohuslavicích, kam jste všichni 
srdečně zváni, autobus bude zajištěn. 
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Papež František klade opět důraz na 
tento úkol. Proto vyhlásil letošní říjen 
jako Mimořádný misijní měsíc. ČBK 
vyzvala k uspořádání Misijního mostu 
modl iteb jako celorepubl ikový 
dlouhodobý projekt, který se bude 
konat letos poprvé v pátek 18. 10. 
večer.

Zdůrazňuje, že jediným motivem 
misijní činnosti má být poselství a 
láska Pána Ježíše, šířené svatostí 
vlastního života a dobrými skutky. 

SLOVO KNĚZE

Pro všechny platí Ježíšův příkaz: 
„Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium všemu tvorstvu.“ 

30. listopadu 2019 uplyne 100 let od 
vydání apoštolského listu Maximum 
illud, kterým chtěl papež Benedikt XV. 
po zničujícím světovém konfliktu dát 
nový impuls misijnímu úkolu hlásat 
evangelium. 

Drazí bratři a sestry, milí farníci! 

V některých farnostech už funguje 
jako program Papežských misijních 
děl. Projekt má podobný potenciál 
jako Tříkrálová sbírka nebo Noc 
kostelů, pokud bude přijat celoplošně.

Farní úřad

Nenecháme se přece odradit a 
znechutit!

OHLÉDNUTÍ ZPĚT

Ve čtvrtek 20. června jsme prožili 
slavnost Božího Těla s průvodem ke 4 
oltářům v dědině i když letos méně 
slavnostně bez muziky, krojů i za 
menší účasti věřících vzhledem k 
jiným vesnicím, kde je to slavnost 
celé dědiny (např. Strání). 

I když to zamrzí, ale to důležitější je, 
že alespoň nás pár věrných neseme 
Krista do ulic a žehnáme všem 
občanům farnosti. 

V neděli 30. června jsme pořádali na 
farní zahradě Farní den, abychom se 
také setkali mimo kostel i když mohlo 
přijít více farníků. 

K poslechu nám letos zahráli Bystřičtí 
heligonkáři, opekli jsme si špekáčky, 
zazpívali, poseděli a pobavili. 

A to jsou důležité chvíle v této 
uspěchané době.

P. Pavel, farář

Velký dík patří sdružení Kopretina za 
program pro děti - hry a soutěže. 

Most se bude od zmíněných projektů 
zásadně lišit svou primární orientací 
na věřící. Proto bude komornější, ale 
zároveň bude věřící učit otevřenosti a 
formovat k evangelizaci. 
Není třeba budovat nové struktury, 
protože máme Papežská misijní díla. 
Příprava tiskovin i návrhů programu je 
jejich věcí.

Začátek nebude mohutný, ale 
neexistuje lepší termín, než letošní 
říjen. 

Náš arcibiskup Jan Graubner vyzývá 
farnosti k založení a podpoře PMD v 
jejich farnosti tedy i v naší. 

Věřím, že se časem rozroste v tradici. 
Těším se, že i naše farnost se zapojí.

P. Pavel, farář
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Pak jsme také konečně zkulturnili 
prostor za kostelem odstraněním 
smet i š tě  vyrovnán ím terénu, 
zatravněním a pokácením některých 
stromů, které zavazeli i kvůli vlhkosti. 

Konečně se nám podařilo opravit kus 
odpadlé římsy pod střechou od 
horního parkoviště. 

OPRAVY VE FARNOSTI

Tyto práce ochotně provedl bagrem 
pan Ladislav Křeháček jen za 1.000 Kč 
(+ 260 Kč za trávníkové semeno), 
kterého zprostředkoval pan Jaroslav 
Janků, kterému také patří velký dík za 
všechny pomocné práce kolem 
kostela a fary (čištění kanálů kolem 
kostela, kácení stromů i v zahradě, 
nátěry dveří a mnoho dalšího).

Interiér - Soklová část omítek u pat 
sloupů i po obvodě kostela vykazuje 
vlhkost do výšky cca 60 cm. 
Vyskytuje se lokální destrukce omítek 
– praskání, puchýřování a opadávání 
omítek. Bylo zde užito nevhodných 
cementových omítek a jejich povrch 
byl natřen neprodyšnou disperzní 
barvou. Bylo provedeno orientační 
měření vlhkosti, přičemž naměřené 
hodnoty dosahovaly hodnoty až 20% 
v lhkos t i .  Pod laha  j e  d i f u zně 
neprodyšná včetně cementové spáry. 
Realizace proběhla kolem roku 2003.

E x t e r i é r  -  Fa s á d a  –  v ý s k y t 
biologického napadení, hlavně na jižní 
stěně věže kostela.

Nabídkou pomocí  horolezecké 
techniky bychom za ni zaplatili 30.000 
Kč, ale díky panu Pavlu Grebíkovi, 
který sehnal šikovného zedníka ze 
Strání pana Gabrhela jsme zaplatili za 
zednické práce jen 4.620 Kč a za 
objednání vysoké plošiny z Nivnice od 
pana Ševčíka 12.175 Kč, celkem tedy 
16.795 Kč. Tzn. téměř  o polovinu to 
bylo levnější. 

Když se udělá práce svépomocí nebo 
ze známosti hodně se ušetří! Stále je 
potřeba něco opravovat a udržovat 
dědictví otců. Inu, práce jak na 
kostele.
Velké a Stojanovské "Pán Bůh zaplať" 
všem za zdar díla!

Co nás čeká? Předmětem prohlídky 
kostela odborníky byl interiér i 
exteriér se zaměřením na vlhkost.

– velký výskyt krahlových trhlin s šíří 
do 0,5 mm. Výskyt zejména na 
severní straně kostela. 

Výskyt destrukce omítkových vrstev 
je především v soklové části.

jih – žulový trojřádek prorostlý 
travinami; 

– oplechování soklu je provedeno 
pouze v prostoru presbytáře, ostatní 
části kostela jsou bez ochrany. 

Některá betonová koryta jsou 
narušena a dochází k průsaku do 
terénu. 

východ – travnatý terén, žulový 
dvojřádek prorostlý travami.

západ – přístupové schodiště; 

Obvod kostela – sokly jsou z 
n e p r o p u s t n ý c h  m a t e r i á l ů , 
nesoudržné; 

Dešťové svody – jsou svedeny do 
k a n a l i z a c e  p r o s t ř e d n i c t v í m 
o t e v ř e n ý c h  b e t o n o v ý c h 
zamřížovaných šachet. 

Sokl se lokálně odtrhává od stěny 
kostela a dochází k zatékání do tohoto 
prostoru.

V okolí kostela je betonová kanalizace 
svedena mimo prostor kostela. 

– pilíř - na opěráku (situován 
severozápadě) se ve velkém rozsahu 
projevuje destrukce štukových 
omítek, včetně nátěru (zpuchření)

sever – zádlažba žulových kostek na 
be tonovém l o ž i  zaspá rovaná 
betonem; 

Stromy se místy dotýkají fasády; 
severní strana – zde se nachází velká 
vyspádovaná plocha ze zámkové 
dlažby (vznik v roce 2004). Tato 
plocha není jasně odkanalizována do 
žádné vpusti/roštu a směřuje ke 
kostelu. Z této strany se vyskytují 
pouze dvě vpusti u svodů kostela. 
Plocha není dobře vyspádovaná a u 
paty kostela se zdržuje voda. Dochází 
zde k zásaku pod terén a základy 
kostela. U napojení zádlažbí při patě 
kostela je patrný pokles (sedání 
podloží).

Doporučení: Provést geodetické 
zaměření terénu kolem kostela – 
výška, polohopis, typ upraveného a 
rostlého terénu, včetně střešních 
svodů, odvodňovacích šachet a 
rygolů. 

P. Pavel Vágner, farář + technický 
administrátor a odborníci

Před zaměřením bude vyzván 
projektant k součinnosti. Sehnat 
půdorys kostela! 
Provést kopané sondy u fasády 
kostela na ověření podloží pod 
terénem a materiálového složení 
základů. 1 sonda bude u druhého 
okna od hlavního vchodu na S straně. 
2 sonda bude u druhého okna od 
hlavního vchodu na J straně.
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Máme za sebou dlouhé a horké léto i 
plno zážitků. 
Kromě pravidelných schůzek na 
domečku, se snažíme zapojovat do 
života obce a vypomáhat v oblastech, 
na které ještě naše síly stačí. 

17. a 18. srpna měli v Bošáci hody, na 
které pozvali dechovou hudbu 
Březovjané, FS Dúbrava a také nás 
Babulky. V rámci přeshraniční 
spolupráce jsme napekly vdolečky, 
které jsou na Slovensku velmi 
oblíbené. Stánek, kde jsme je 
nabízely jsme vyzdobily štólou uvitou 
z bylin z našich zahrádek. 
Protože se konala i soutěž o nejlepší 
zákusky a koláčky, daly jsme vzorek z 
našich vdolků do komise. K velkému 
překvapení obsadily 3. místo a získaly 
jsme – Rád bošáckej varešky – viz 
fotografie.  

AB

Na konci června 2019 se konaly dny 
otevřených muzeí .  S lužbu na 
domečku jsme si rozdělily po menších 
skupinách, a umožnily turistům 
prohlídku muzea i ostatních prostor. 
Kromě výkladu a zodpovídání dotazů 
jsme připravily i malé občerstvení. 
Podle minulých let, turistů přibývá a 
cíleně na tyto akce jezdí celé rodiny.

Každý chce dosáhnout  stáří, a kdo ho 
dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně 
stěžuje.     

V září nás čekají Slavnosti vína v Uh. 
Hradišti a Slovácká jaternica v 
Trenčanských Bohuslavicích.

K tomu ještě knihu o čokoládě. Vrátily 
jsme se k večeru unavené, ale 
spokojené.

20.července bylo již XIV. Setkání 
Čechů a Slováků u rozhledny na 
Velkém Lopeníku. Autobus vypravený 
z Březové byl zaplněn, počasí přálo. 
Mši sloužil p. Pavel Vágner. Zazpívat 
přijel mužský pěvecký sbor z Korytné. 
Občerstvení na obou stranách bohaté, 
jen dohlednost z rozhledny nebyla 
stoprocentní. Byl to pěkný výlet a 
příjemně strávený den.

Marcus Tullius Cicero – římský filozof 
a státník – 106 – 43 př.n.l.
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Den Datum Čas Zápas

Ne 11.8. 15:00 TJB vs. Bílovice

So 17.8. 16:30 TJB vs. Kněžpole

Ne 25.8. 15:00 TJB vs. Vlčnov

So 31.8. 16:00 O.N.Ves vs. TJB

Ne 8.9. 15:00 TJB vs. Drslavice

So 14.9. 16:00 Nezdenice vs. TJB

Ne 22.9. 15:00 TJB vs. Záhorovice

Ne 29.9. 15:30 Polešovice vs. TJB

Ne 6.10. 15:00 Topolná vs. TJB

Ne 13.10. 15:00 TJB vs. Strání B

Ne 20.10. 14:30 Prakšice vs. TJB

Ne 27.10. 14:00 TJB vs. Huštěnovice

Ne 3.11. 13:30 Jarošov vs. TJB

TJ Sokol Březová

Trenér Kalina má tak na soupisce až 
19 hráčů. 

Novou fotbalovou sezónu zahájil A-
tým se stejnými hráči z minulé 
sezóny, ke kterým se přidalo trio 
nových posil – Blažek, Bruštík, 
Rokyta. 

TJB vstupuje do nové sezóny 
se třemi posilami

„Jsem rád, že se vrátil Bruštík a 
budeme mít opět jasnou jedničku v 
bráně. V loňské sezóně jsme 
prostřídali čtyři brankáře, a to nebylo 
dobré. Vedení klubu se dále podařilo 
přivést Rokytu s Blažkem. Oba to jsou 
hráči, kteří do kádru TJB zapadají,“ 
má jasno trenér Kalina.

Rozlosování TJB

Kompletní rozlosování A-týmu – podzimní část:

Sraz Březových 2019

www.tjbrezova.cz

Poděkování za výbornou organizaci a přípravu patří 
Vaškovi Miškářovi, Verči Gabrhelové, Pavlovi Čaňovi, 
Davidovi Pomajbíkovi, Josefovi Uhrovi, kuchaři z 
Kroměříže, který vaří ve 4 hvězdičkovém hotelu, a všem 
dalším, kteří přiložili ruku k dílu. Dále Robinovi 
Provodovskému za skvělý přístup k dětem na diskotéce 
a za večerní diskotéku pro dospělé. Nutno také 
vyzdvihnout, že nebylo zapomenuto ani na ty nejmenší, 
pro které byly veškeré atrakce zdarma (malování na 
obličej, jízda na ponících, skákací hrad). V neposlední 
řadě patří dík též obecnímu úřadu za nachystání stanu 
pro hodovou zábavu.

Po loňské odmlce, kdy jsme z důvodu pracovní 
vytíženosti hráčů nemohli reprezentovat naši obec, jsme 
letos vytvořili tým, který dokázal vybojovat krásné a 
zasloužené druhé místo. Ve finále jsme prohráli s 
týmem, který hraje divizi (4 nejvyšší česká soutěž). 

Sponzoři klubu

Cyrilky 2019

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří finančně 
podporují náš klub. Děkujeme firmě MERO CZ, s. r. o. za 
koupi nových dresů.

Poděkování patří nejenom hráčům, kteří hrají za náš 
klub, ale také i přespolním hráčům, kteří hrají za jiné 
kluby a reprezentovali naši obec.

Rozlosování žáků je ke stažení na klubových stránkách.

Příchody a odchody TJB

Příchody:
Dušan Bruštík (obnovení kariéry), 
Martin Rokyta (Nivnice), Patrik Blažek 
(Hrubá Vrbka)
Odchody:
nikdo

„Projekt přípravky FC Strání a TJ 
Březová, který jsme zkusili minulý 
rok, jsme se rozhodli pro tuto sezónu 
opustit. Chtěli jsme přihlásit opět 
vlastní tým, ale týden před sezónou 
jsme nesehnali dostatečný počet 
hráčů. Je to škoda, že na Březové 
nebude po tolika letech přípravka,“ 
posteskl si trenér Přibyl.  

Mládež TJB

V letošním soutěžním ročníku 
2019/20 přihlásil náš klub jen žáky, 
které vede Miroslav Přibyl a pomáhá 
mu Vratislav Horňák. 

TJB vstoupila do nové sezóny 
domácím zápasem proti Bílovicím, 
které porazila jasně 4:0. Ve třetím 
kole TJB hostila Vlčnov, který se řadí k 
aspirantům na postup. 

S favoritem hrála vyrovnanou partii 
do 75. minuty, kdy poprvé hosté 
udeřili. V závěru přidali ještě druhou 
branku a odvezli si ze Zelniček 
všechny tři body za vítězství 2:0. 
Další výsledky a tabulku Okresního 
přeboru naleznete na stránkách 
klubu.
Cíl pro letošní sezónu je umístění na 
špici tabulky, tj. do pátého místa. 
Chceme hrát pěkný fotbal, který se 
bude divákům líbit a rvát se o každý 
metr na hřišti do poslední minuty.
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Zahájení školního roku
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Zahájení školního roku
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Kopretina Březová, z.s.

Počasí nás od začátku jara trošku trápí 
- chladné dny jsou více než teplé a 
déšť i několikrát denně překvapí. O to 
více nám asi budou vzácné teplé letní 
dny, kterých se určitě také dočkáme.

Než nahlédneme na aktivity naší 
Kopretiny, ráda bych poděkovala 
všem, kteří nám věnovali jakékoli 
dobové předměty, které používáme 
p ř i  v ý s t avách  i  t ema t i c kých 
vystoupeních. Samozřejmě také moc 
děkujeme za krojové součástky a 
různé krajky i vyšívací bavlnky, které 
slouží nám i při rekonstrukcích krojů v 
Muzeu J. A. Komenského v Uherském 
Brodě. 

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

Ve velikonočním období jsme malovali 
kraslice: 
dne 9. a 10. dubna v Muzeu J. A. 
Komeského v Uherském Brodě. 
Malování voskem si mohly vyzkoušet 
všechny děti ze škol i školek, které 
sem přišly nahlédnout na zručné 
řemeslníky i jejich výrobky. Bylo zde 
možno si vyzkoušet spousty prací 
např. pletení „korbáčů“, výrobu 
ozdob, paličkování, vyšívání…k vidění 
i zakoupení byly figurky z kukuřičného 
šustí, ručně malované i vyřezávané ze 
dřeva.
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Kopretina Březová, z.s.

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

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

Veronika Provodovská, členka spolku

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

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

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

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

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

pokračování ze str.8
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Dále připravujeme mladé hasiče na 
branný závod, kde předvedou 
dovednost ve vázání uzlů, značek a 
letos poprvé poběží také útok CTIF.

Prázdniny byly opět strašně krátké, 
ale nevadí.
Ještě se musím vrátit k tomu, kdy se 
mladí hasiči zúčastnili závodů 15. 6. 
2019 na Salaši, 16. 6. 2019 v 
Ostrožské Nové Vsi, kde byly 
ukončeny soutěže dorostu. 

Máme tu začátek školního roku a s tím 
souvisí ohlédnutí na skončené 
prázdniny. 

Zde získal David Bachan druhé místo 
a v celkovém hodnocení první místo, 
Dominika Jurásková druhé místo a v 
celkovém hodnocení třetí místo. 
Je to nejenom naše chlouba, ale také 
krásná prezentace naší obce. Mladší a 
starší žáci skončili sezónu poslední 
soutěží 22. 6. 2019 v Kunovicích.  

Ještě jednou MOC DĚKUJEME. 

Všem mladým hasičům děkujeme, že 
se všech soutěží zúčastnili a tím 
reprezentovali nejen naše SDH, ale 
také naší obec Březová. 

Skončením sezóny a skončením 
školního roku nám začaly velmi 
očekávané prázdniny. Někteří odjeli 
na tábor, někdo odjel na prázdniny k 
babičce a někdo zůstal doma. 
Přesto jsme nelenili a začali se 
připravovat na novou sezónu a také 
jsme se zúčastnili závodů. Příprava 
byla zaměřena na požární útok, 
protože nám přechází mladší žáci do 
starších a přišli mezi nás nový hasiči. 
Učí se nové pozice v požárním útoku a 
tak se musí znovu sladit nové soutěžní 
týmy. 
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24. 8. 2019 se mladí hasiči zúčastnili 
soutěže Hasičský víceboj pořádané 
naší SDH. V této soutěži soutěžilo 
celkem dvanáct týmů. 

20. 7. 2019 se mladí hasiči zúčastnili 
14. ročníku Setkání u rozhledný na 
Velkém Lopeníku. Zde si opekli 
špekáčky, vystoupali na rozhlednu, 
kde byl krásný výhled do okolí. Po 
zapálení ohně přátelství, přivítání 
pořadatelů začal kulturní program. Po 
skončení jsme se vrátili domů.

Touto cestou chceme za všechny 
mladé hasiče poděkovat firmě B&B 
Autobusové dopravě Jaroslava Bartka 
za nové dresy pro mladší i starší žáky. 
DĚKUJEME.

Jedna přípravka, pět mladších žáků a 
šest starších. V soutěži O pohár 
starosty obce Březová získali mladší 
žáci první místo a starší žáci třetí 
místo. Opravdu to jsou borci a dali 
nejenom nám vedoucím velký dárek v 
podobě krásného umístění, ale také 
předvedli svým rodinám, že čas 
strávený s námi na hřišti není 
zbytečný. Ještě jednou DĚKUJEME.

Za mladé hasiče Lukáš Jurásek.

pokračování ze str.13
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Hasičský víceboj

Obsahem tohoto víceboje byla soutěž 
Železný hasič Bílých Karpat, které se 
zúčastnilo 33 soutěžících. 
Byli tu soutěžící nejen z okolí, ale také 
od Kutné Hory nebo také od Prievidze. 

Velký zájem a podporu diváků získala 
přípravka z Ostrožské Lhoty, kdy 
předvedla nejen svou připravenost 
svého týmu, ale úžasnou spolupráci. 

V této soutěži jsme sice stupně vítězů 
neobsadili, ale velmi nás potěšil 
zájem o toto soutěž i  kladné 
h o d n o c e n í  s o u t ě ž e  a  z á j e m 
soutěžících o další ročník. 

Pokračováním víceboje byly požární 
útoky mladších a starších žáků O 
pohár starosty obce Březová. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích a to 
ženy, junioři a muži. 

Kdo se této soutěže zúčastnil tak se 
mohl na vlastní oči přesvědčit, že i tak 
malý hasiči dokáží dokončit požární 
útok a tím se vyrovnat starším. Jsou 
malý vzrůstem, ale mají velká srdíčka 
hasičů. 

SDH Březová pořádala letos soutěž 
hasičů pod názvem Hasičský víceboj.

Této soutěže se zúčastnilo dvanáct 
týmů mladých  has i čů .  Jedna 
přípravka, pět týmů mladších žáků a 
šest týmů starších žáků. 

V příštím ročníku budeme přidávat 
kategorii muži 35+.

Na stupních vítězů byly všichni. 
Gratulujeme.
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Této soutěže se zúčastnilo deset 
družstev. Tyto útoky byly netradiční v 
tom, že na základně byla PS, koš a 
savice. Rozdělovač byl na trati 
schovaný pod pneumatikou, dvě B 
hadice a dvě C hadice vedle ní a zbylé 
dvě C hadice s proudnicemi byly u 
terčů. 

A také za zakoupení nové časomíry, 
kterou finančně uhradili: Česká 
Zbrojovka Uherský Brod, Vastap 
Strání, Albera Morava Květná, Pavel 
Zálešák Březová, Hostinec a Vinárna 
u Lípy Březová, Saruman – Robert 
Kubiš Březová, Servis HS Staré Město 
a anonymní dárce. 

Naši mladí hasiči předvedly také co se 
naučily a získaly dva poháry. Mladší 
žáci za první místo a starší za třetí 
místo. Jsme na ně pyšní nejenom my 
vedoucí, ale věřím, že i jejich rodiny a 
také celá obec Březová. Získat dvě 
umístění je opravdu krásné a hlavně 
zasloužené, ale je to také pěkná 
reprezentace obce Březová a SDH.

Zde záleželo jak si tým rozdělil úkoly 
tak aby bylo vše co nejrychleji 
spojeno a byly zasaženy terče. V této 
soutěži jsme obsadili stupně vítězů a 
to v kategorii ženy na druhém místě. 
Bečka piva nám sice ujela na Starý 
Hrozenkov a do Dolního Němčí, ale 
nevadí, protože jeden pohár starosty 
zůstal doma. 

Obci Březová za poháry pro vítěze a 
věcné dary pro všechny soutěže, 
firmě Montplast za pořadatelská 
trička, pivovaru Janáček za bečky piva 
pro vítěze v kategorii ženy a muži 
nočních útoků, Vínu Hruška za 
ocenění Železného hasiče ve všech 
třech kategoriích, Červa Bohemia za 
věcné dary pro obě kategorie nočních 
útoků, Linei Nivnice za fruka pro 
mladé hasiče, B&B Autobusové 
dopravě Jaroslav Bartko za nové 
dresy pro mladé hasiče, Pavlu 
Zálešákovi za stupně vítězů. 

Touto časomírou jsme už měřili 
požární útoky mladých hasičů. 

Ještě jednou mockrát děkujeme a 
těšíme se na další spolupráci.

Víceboj jsme ukončili netradičními 
požárními útoky O pohár starosty 
obce Březová, kde jsme měl i 
zastoupení v kategorii ženy i muži. 

Na závěr bych ráda jménem SDH 
poděkovala všem sponzorům. 

Za SDH Březová Simona Jurásková.

pokračování ze str.15
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V posledním vydání zpravodaje obce 
jsme na konci článku přáli spoustu síly 
reprezentantům obce a SDH na 
dřevorubecké soutěží TIMBERSPORT  
v Uherském Brodě, kde se na druhém 
místě umístil  Libor Křeháček, na 
čtvrtém místě člen SDH  Lukáš 
Jurásek, dále reprezentovali  Aleš 
Hanák a  Vít Strapina. 
Tímto jim ještě jednou gratulujeme a 
děkujeme za účast.

První z nich byla okrsková soutěž 
pořádaná sousední obcí Strání 2. 
června, kde se družstvo žen umístilo 
na pěkném 2. místě a muži na 6. 
místě.  

29. června byl náš sbor pozván do 
sousední obce Strání, kde součástí 
oslav Dnů obce byl tento den 
významný i pro SDH. Tento den místní 
hasiči posvětili slavnostní prapor 
sboru a také žehnali nový zásahový 
automobil SCANIA.

Během letního období se naši členové 
účastnili různých soutěží a dalších 
akcí. 

13.července jsme byli pozváni na 
přátelské posezení do Zemianského 
Podhradia, kde nás mile pohostili, 
abychom stále udržovali naši družbu. 
O týden později jsme se zúčastnili 
oslav setkání Čechů a Slováků na 
Velkém Lopeníku.

Více fotografií a videí můžete sledovat 
na: 

• Facebook – SDH Březová
• SDH Březová u Uherského Brodu – 

Ženy

• Instagram – SDH Březová + MH

Další soutěž byla neodmyslitelně na 
srazu Březových konaného 27. 
července u Kutné Hory, kde se 
tentokrát ženy umístily na 3. místě a 
muži opět na 6.místě. 
V měsíci srpnu se konaly dvě noční 
soutěže. První z nich byl Memoriál 
Jury Bartoňa, konané v Boršicích u 
Blatnice 3.8.2019,  kde ženy 
vybojovaly krásné 1. místo a muži 
3.místo. 

Starosta SDH Richard Jurásek 

Před nedávnem, a to 24.8.2019, jsme 
pořádali soutěž „O pohár starosty 
obce”,  kde ženy získaly 2.místo a 
muži 4. místo. Dovolujeme si říci, že 
se nám letošní účast na závodech daří 
a úspěchy jsou znát díky závodníkům 
a také díky nové „mašině”, kterou 
jsme v letošním roce obdrželi.  
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FS Dúbrava

Vař i lo  se,  smaž i lo,  zp íva lo  a 
tancovalo. Další akcí bylo již tradiční 
Zapalování hodů s CM Pajtáš, která se 
uskutečnila na domečku. Léto bylo 
p o n ě k u d  h e k t i c k é ,  a  k r o m ě 
vystupování na soukromých akcích, 
jsme se zúčastnili ještě dalších dvou 
Evropských setkání. 

D r u h é  E v r o p s k é  s e t k á n í  s e 
uskutečnilo v Maďarsku. 
Opět každý stát připravoval své 
domácí pochutiny a oblíbená jídla a 
my jsme zpívali a tancovali „o dušu“. 
Než jsme ale odjeli na třetí Evropské 
setkání, odskočili jsme si ještě za 
hranice do Bošáce na hody. 
Nejdříve vystupovali naši chlapi s 
písněmi z Březové a okolí, poté 
následovala přehlídka krojů. Nakonec 
jsme zatančili Sárečku a jako bonus 
na závěr, jsme Sárečku učili místní i 
návštěvníky v rámci „Školy tanca“. 
Všichni jsme se velmi dobře pobavili a 
najedli, protože ženy z Bošáce opět 
připravovaly šišky s tvarohem a 
mákem nebo třeba plněné papriky a 
guláš. 

Poslední Evropské setkání probíhalo v 
Rumunsku. 

Ale kolikáté, to se nechte překvapit.

Co nás čeká dál? Určitě mnoho dalších 
vystoupení a akcí, ale kromě toho 
také naše výročí. 

V noci, v den příjezdu, vystoupili opět 
naši chlapi se zpěvem a tanečníci se 
Sářečkou. Další den pak probíhala 
soutěž v tradičních jídlech a poté 
následovaly 2 aktivity. Část z nás se 
zúčastnila prohlídky přírodní jeskyně, 
která byla opravdu nádherná a část se 
snažila zdolat divokou řeku na 
raftech. 

Léto uběhlo jako voda a začíná nám 
podzim. 
My jsme už relativně dlouho do 
Zpravodaje nepřispěl i  žádným 
příspěvkem, proto se zmíníme o 
akcích od začátku roku 2019. 

Od fašanku, kdy nadcházela doba 
půstu, jsme se těšili až na The 
European Meeting neboli Evropské 
setkání, které probíhalo v půlce 
června v Chorvatsku. 

Jako klasicky, na začátku každého 
roku bývá fašank a následně 
pochovávání basy, na kterém jsme se 
včetně vystoupení před hospodou 
spolu s SDH Březová tak trochu 
podíleli. Myslíme tím samozřejmě 
taneční a herecké výkony. 
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