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Kromě běžné údržby obce, jako je kosení, 
zametání, drcení a třídění zeminy, 
stavebních sutí  a údržby místního 
vodojemu, jsme navíc zahájili výstavbu 
sportovního areálu za školou. 

Tak jak jsem psal v posledním zpravodaji, 
že budeme muset přidat, abychom 
dohnali „coronavirové“ období, tak jsme 
také udělali. 

U fotbalových šaten jsme zahájili výstavbu 
parkoviště a hotová je i komunikace 
v centru obce.

Vyměnili jsme sportovní povrch na 
tenisovém kurtu a u tenisové zdi. 

Tento povrch se dá využít jak pro florbal, 
tak i pro minifotbálek, či jiné aktivity. 

Velké poděkování patří Babulkám za 
výrobu magaší, folklorním souborům 
Dúbrava z Březové a Kohútku z Bánova, za 
reprezentaci naší obce na Evropských 
piknicích, kterých jsme se zúčastnili.

Josef Trecha, starosta obce

Letos po roční pauze jsme se také vydali do 
Březové, tentokrát u Sokolova, kde se 
konal 28. ročník setkání Březových. 
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Babulky

Naše setkávání na domečku je stále 
pravidelné. Akce v obci jsou vzhledem k 
s i t u a c i  t r o c h u  o m e z e n é ,  a l e  n a 
reprezentaci obce na Evropském pikniku v 
Legradu jsme napekly magašové placky 
/jako polotovar/. 

Kromě znovuotevřeného Libušína mají zde 
novou stezku do korun stromů, jmenuje se 
Valaška. Tu absolvovaly skoro všechny 
Babulky. Byl to krásný zážitek. I když 
některé dámy překonávaly strach, některé 
samy sebe, byl to úžasný pocit pro 
všechny. Nahoře byl silnější, studený vítr, 
ale ten výhled stál za to. 

Tak jsme byly aspoň trochu užitečné. Na 
konci srpna jsme se vydaly na dlouho 
p lánovaný  v ý let  do  Rožnova  pod 
Radhoštěm a na Pustevny. 

Na závěr jsme vyjely na kopec Soláň, na 
Čartáku jsme daly kávičku a jiné dobroty a  
sdělily si své dojmy. 

Léto pomalu přechází do podzimu a na 
zahradách sklízíme úrodu. 

Rozjařené a spokojené jsme se vracely a 
občerstvení a odpočinek u stánku byly 
zasloužené. 

Noc před zájezdem vydatně pršelo, déšť 
poumýval krajinu a vyčistil vzduch a s 
příjemnou teplotou se dobře cestovalo. 
Navšt ív i ly  j sme skanzen  va lašské 
městečko, valašskou dědinu, některé  ženy 
se vydaly na náměstí. Ve stáncích jsme 
nakoupily vítané -  frgály a sýrové 
speciality. V restauraci už nás čekali s 
domluveným obědem a po krátkém 
odpočinku jsme vyrazily na Pustevny. 

Děkujeme obci za podporu. 
AB

V informačním centru jsme nakoupily 
suvenýry a vydaly se na zpáteční cestu. 
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Byly to opravdu moc krásně prožité chvíle. 

Šlo se průvodem přes obec a poté jsme 
vystoupili a zazpívali lidové písně z 
Březové. Účinkovaly zde i naše děti ze 
souboru, kde se prezentovaly v tanečním i 
pěveckém pásmu. 

Kamarádi, přátelé. 

Hody jsme klasicky zapálili na Domečku. 
Sešel se nás hojný počet a o zábavu, o 
kterou se už tradičně postarala Cimbálová 
muzika Pajtáš, nebylo nouze. 

Tento Evropský piknik se nám moc líbil, 
zpívalo se ,,o dušu“. V září jsme byli 
p o z v á n i  n a  d o ž í n k y  d o  S t a r é h o 
Hrozenkova. 

Také jsme letos zazpívali a zatancovali na 
svatbě dvou našich členek a oslavili tři 
kulatá jubilea. 

Přejeme všem krásné a pohodové 
podzimní dny. 

Po delší odmlce jsme začali v souboru opět 
zkoušet. 

FS Dúbrava, Pavla Slavíková

Začátkem srpna jsme se souborem jeli 
reprezentovat Českou republiku na 
Slovensko do obce Červeník. 
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Školy Březová

Děti z první třídy už 
umí tř i  písmenka. 
Jedno jsme si vybrali a 
použili k vytvoření 
andílka.  S dobrou 
n á l a d o u  n á m  š l a 
práce hezky od ruky. 
Na výtvory dětí se 
můžete podívat na 
fotkách.

Mgr. Marie Ševčíková

„A” jako Anděl

Počasí bylo krásně slunečné, a tak jsme po 
vyučování snědli naše svačinky a vyrazili 
jsme přes hřiště, okolo mokřadu na louku, 
po které jsme šli až na Lopeník.  

Naše první vycházka v letošním školním 
roce směřovala na chatu Lopeník.

Dorazili jsme na chatu Lopenik, kde jsme si 
dali malé občerstvení, chvilku jsme se 
kochali krásami zdejší přírody, a pak jsme 
zase vyrazili zpátky ke škole. Cesta zpátky 
byla celou dobu z kopečka, proto jsme byli 
u školy rychleji, než jsme plánovali.

Naši první vycházku jsme zvládli na 
jedničku a už se těšíme, až příště zase 
vyrazíme někam do přírody. 

Gabriela Gabrhelová

Na Lopeník

Slavnostní zahájení školního roku 
2021/2022

Na zahájení nového školního roku nám 
počasí nepřálo, a tak jsme se museli 
přesunout do haly. 

Špatné počasí ale nezkazilo dobrou 
náladu, která všude panovala. Po loňském 
„nešťastném školním-neškolním roce“ 
bylo na tvářích dětí i rodičů vidět doslova 
nadšení smíšené s velkým očekáváním.

Na zahájení promluvil náš pan ředitel, pan 
starosta a také nový kaplan Václav Škvařil. 
Popřáli všem úspěšný školní rok. 

Také byly krátce zmíněny aktuální 
projekty, které obec Březová realizuje, 
z e j m é n a  n o v é  š k o l n í  h ř i š t ě  s 
workoutovými prvky, které bude v brzké 
d o b ě  h o t o v é ,  a  d l e  s l o v  p a n a

Tak se všichni budeme těšit na nové hřiště 
a na nový školní rok, tentokrát snad ve 
škole.

starosty se na něm ještě letos žáci 
proběhnou.

Mgr. Jakub Mačák
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Každý je doma tam, kde bydlí,

Tady jsem doma

DOMA

Pes má svou boudu, krtek noru, zajíc má 
pelech ve křoví, vrabčák má místo na 

javoru. 

kde má svou postel a svou židli. 

Doma si všichni vyhoví. 

RODINA 
Taťka s mamkou sami byli, domeček si 

postavili. 
Protože se měli rádi, dlouho sami 

nezůstali. 
Dvě děti a tatínek, s nimi také maminka, 

v domečku teď spolu žije spokojená 
rodinka. 

A šnek je doma, ať je kde je - svůj dům si 
nosí na hřbetě. 

Kristýna Provodovská

Ať svítí slunce nebo leje, je doma všude 
na světě. 

kde má svoje místo u stolu, 

 

Doma jsou všichni pospolu. 

Přáli jsme si pevné zdraví, ať 
nikdo z nás nechuraví.

Tento rok poplujeme po 
vlnách učení s labutí. 

Sbírali jsme hříbky v lese, 

Už jsme druháci!

Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,

sluníčko nás opálilo.

teď do školy těšíme se!

První školní den jsme si ve 
druhé třídě náramně užili a 
dětským šampaňským jsme 
si připili:))))  

Minulý rok nás na dveřích 
v í ta la  z latá  jednička a 
pastelky:).

A hlavně, ať jsme spolu ve 
třídě až do června. 
Tak na zdraví! Na na nový 
školní rok!

Mgr. Jana Salanci

A  v ě ř í m ,  ž e  s p o l e č n ě 
v š e c h n o  z v l á d n e m e  s 
lehkostí pírka:).

Vše vystřihli, nalepili na papír a celou práci 
dotvořili rámečkem složeným ze slova 
hortenzie.

Hortenzie

V šesté třídě si žáci mohli vyzkoušet 
netradiční techniku – anilínové barvy 
rozmíchali s vodou a trochou Jaru a 
brčkem vyfoukali bubliny. 

Ty pak sebrali na papír. Otisk bublin 
evokoval kvítka hortenzie. Listy vytvořili 
technikou frotáže z reálných listů. 

Mgr. Pavlína Majerová
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Školy Březová

Už umíme první slovo

Naši prvňáčci už umí první 
slovo.

Mgr. Marie Ševčíková

Mgr. Marcela Sehořová

Zážitek z prázdnin v brýlích

Své prázdninové zážitky promítli do 
„brejliček“. A nejen to. 

Podívejte se, jak to dopadlo…

Poprvé se pokusili o autoportrét.

Kluci a holky ze čtvrté třídy se ve výtvarné 
výchově vrátili o několik týdnů zpět. 
Zavzpomínali na letní prázdniny…. 

Zpátky do školky

Každé ráno, každý den,
popřejeme si pěkný den.
Společně si hrajeme,
zpíváme, kreslíme a 
povídáme.
Máme se tu všichni rádi,
protože jsme kamarádi.

Magdalena Křeháčková
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Každý ví, že sdílená radost je dvojnásobná, proto vám 
moc rádi představíme pár drobných událostí, které náš 
spolek v letošním roce prožil. 

V pořadí devátá výstava, byla ve spolupráci s Muzeem 
Jana Amose Komenského v Uherském Brodě instalována 
tradičně na Domě Sv. Josefa (dvoraně). Příznačný název 
Březovská historie“ se věnoval opět dobovým 
fotografiím od konce 19. století, ale hlavně 150. výročí 
od zasvěcení kostela sv. Cyrilu a Metoději. 

Moc náš potěšil zájem více než 400 návštěvníků, kteří si 
mohli výstavu s komentovanou prohlídkou prohlédnout 
v období 3. 7. do 29. 8. 2021. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout spoustu fotografií, 
které prozatím na žádné z předešlých výstav nebyly. Díky 
panu faráři Pavlu Vágnerovi jsme také mohli ukázat 
několik vzácných dokumentů a předmětů z fary a 
kostela. 
Nejstarším dokumentem byla latinsky psaná listina 
z roku 1747, která obsahuje informace o oddělení 
Březové od farnosti Bánov a tím se stává farností 
samostatnou, pod kterou měly také patřit Strání, 
Korytná i celé Kopanice. 

Další zajímavé dokumenty byly: z roku 1867 vysvědčení – 
povolení pro výrobu a dodávku cihel na výstavbu 
kostela;  r. 1893 – dopis o věnování obrazů křížové cesty, 
která je v kostele i v současnosti; z roku 1904 žádost 
hraběte Kounice, o výměnu panských a farních pozemků 
pro výstavbu myslivny; dále kronika, ve které jsou 
zdokumentovány události od roku 1747 do roku 2020; 
matrika z let 1862 – 1747, kde jsou zaznamenány křty, 
svatby a úmrtí obyvatel Březové, Olšovce i Lopeníka a 
další. Velkým pokladem výstavy byly také kalichy, 
monstrance, relikviář,… Většina z těchto předmětů se již 
nepoužívá, a proto byly celé prázdniny jedinečnou 
příležitostí k vidění těchto vzácných předmětů zblízka. 

Veronika Provodovská, členka spolku

Co dodat? Ať jsou pro nás všechny skutečnými dary, 
které všechny obohatí: dobrá nálada i chvíle, kdy 
můžeme dát přátelství, úsměv a podat pomocnou ruku.

Takto vzácná a jedinečná výstava střípků historie 
místního kostela se již opakovat nebude, proto všem kdo 
ji viděli, přeji krásné vzpomínky. My, kteří jsme výstavu 
instalovali, teď vidíme vnitřní i vnější části kostela jinýma 
očima a o to více si uvědomujeme, jak vzácný kostel naší 
obci vévodí.

Letošním rokem naše Kopretina Březová, z.s. slaví 20. 
výročí od svého oficiálního založení a proto jsme rádi, že 
jsme měli možnost tak vzácnou výstavu právě letos 
pořádat. A co bychom si přáli? Ať ti co s námi dříve byli, i 
ti co s námi stále jsou, členové i příznivci, občas 
zavzpomínají na hezké společné momenty při 
přípravách i účasti na našich akcích, představeních, 
výstavách,… 
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08/2021, Slovensko, Červeník, Evropský piknik

08/2021, Slovensko, Červeník, Evropský piknik

08/2021, Chorvatsko, Legrad, Europiknik

08/2021, Chorvatsko, Legrad, Europiknik

Březová, sběrný dvůr, drtička
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V průběhu letních měsíců proběhla výstavba sportovního areálu v prostorách zadního traktu při ZŠ Březová. Nově vybudované hřiště 
bude sloužit jak pro žáky základní školy, tak pro občany k volnočasovým aktivitám.
Stavbu prováděla firma JM DEMICARR s.r.o. ze Slavkova u Brna v celkové výši 4 063 832,7,-Kč bez DPH. Slavnostní otevření proběhlo 
30.září 2021.

Sportovní areál
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Začátek řešeného úseku silnice III/06124 je 
na státní hranici se Slovenskou republikou v 
obci Březová, konec je v křižovatce silnic 
III/06124 a III/4894.  Začátek řešeného 
úseku silnice III/4894 je u místní komunikace 
vpravo před kostelem, konec je v křižovatce 
silnic III/06124 a III/4894 v obci Březová.  

Tisková zpráva Ředitelství silnic 
Zlínského kraje

Za peníze EU opravíme silnici z Březové na 
Slovensko
S  v y u ž i t í m  p r o g ra m u  p ř e s h ra n i č n í 
spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A 
bude moci Ředitelství silnic Zlínského kraje 
rekonstruovat tři a půl kilometru dlouhou 
silnici III. třídy z Březové v Bílých Karpatech až 
po státní hranici. Celkové náklady této 
silniční stavby přesáhnou částku 28 milionů 
korun.

Popis prací
Předmětem díla je rekonstrukce komunikace 
III/06124 v celkové délce 3 508 metrů včetně 
stavební úpravy křižovatky a navazujícího 
úseku silnice III/4894 v délce 126 metrů.

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve 
s t áv a j í c í c h  š í ř ko v ý c h  i  s m ě ro v ý c h 
parametrech. 
V extravilánu s nezpevněnou krajnicí dojde k 
navýšení nivelety vozovky o 60 až 80 mm, ve 
zbylém úseku dojde k obnově obrusné a

„Rea l i za ce  p r o j ekt u  u m ož n í  z lepš en í 
dopravních spojení v příhraničním regionu, a 
tedy také zlepšení možností obchodních, 
turistických či kulturních kontaktů mezi 
obyvateli na obou stranách hranice, čímž 
přispěje ke zkvalitnění životní úrovně jeho 
obyvatel. Zlepšené technické parametry silnice 
budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu a zlepšení komfortu jízdy,“ řekl ředitel 
Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav 
Malý.

částečného omezení silničního provozu po 
polovinách šířky vozovky se zachováním 
provozu řízeným světelným signalizačním 
zařízením.

Význam rekonstrukce
Silnice III/06124 spojuje obce Březová na 
české straně a Nová Bošáca na slovenské 
straně. Je tedy významnou komunikací v 
příhraniční oblasti. V současnosti je silnice v 
nevyhovujícím, místy až v havarijním stavu. 
Obrusná vrstva i původní kryt z penetračního 
makadamu vykazují hloubkovou korozi, 
výtluky na okrajích vozovky a vyskytují se zde 
podélné i mozaikové trhliny. Povrch je 
značně nerovný. Řádnému odvodnění 
komunikace brání zvýšené nezpevněné 
krajnice.

lokálně podkladní asfaltové vrstvy bez 
navýšení.
Odvodnění silnic je zajištěno příčným a 
podélným sklonem vozovky do přilehlých 
obnovených příkopů a na terén v extravilánu 
a do dešťových vpustí v intravilánu obce. 
Součástí projektu jsou také stavební úpravy 
připojení místních a účelových komunikací, 
sjezdů k nemovitostem, propustků a obnova 
svislého dopravního značení.
Souběžně s rekonstrukcí silnice III/06124 
bude provedeno nezbytné předláždění 
stávajících chodníků včetně betonových 
obrub. Investorem rekonstrukce chodníků je 
obec Březová.

Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je STRABAG, a. s., 
Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 
28,383 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude 
ze 60 procent spolufinancována z prostředků 
EU s využitím programu přeshraniční 
spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A. 
Předpokládá se, že stavební práce budou 
zahájeny 28. června a dokončeny do 30. 
listopadu 2021.

S tave b n í  p rá c e  b u d o u  p ro b í h at  za
Uzavírky a dopravní omezení

Tisková zpráva

inzerce
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Stěhování - příležitost pro nové začátky, 
životní změny, ale také období stresu a 
nostalgie. 

STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?

Pro  některé  je  stěhován í  d louho 
očekávaným a plánovaným momentem, 
pro jiné rodiny naopak nepříjemnou 
komplikací.  Ať už se stěhujete do 
vysněného domečku nebo jste nuceni 
změnit bydliště kvůli práci či jiným 
okolnostem, čeká vás nyní poměrně 
náročné období. 
Pojďme se proto podívat na to, jak celý 
p ro c e s  s tě h o vá n í  zv l á d n o u t  b ez 
zbytečného stresu a chaosu.

Pozor stres!
Krabice všude kam se člověk podívá! 
Máme všechno? Kam jsme vlastně dali to 
nádobí? Co ještě musíme dobalit? Kdy 
přijede auto? Stěhování je spojeno s nikdy 
nekončící sérií úkolů. Je toho potřeba 
udělat tolik! Vyklidit, zabalit, nachystat, 
znovu něco vybalit, protože si dítě nebo 
partner vzpomenou, že z té zalepené 
krabice ještě přeci jen něco potřebují,  
znovu zabalit,  převést, vybalit, vyřídit 
papíry,  zorganizovat ostatní  č leny 
domácnosti… Uf! To je pořádná fuška.

Stěhování a vztah
Jak už jsme psali na začátku - stěhování 
může být zdrojem velkého stresu, napětí a 
chaosu. Takové pocity člověka snadno 
vyčerpají. Objevuje se pak podrážděnost i 
přecitlivělost. Pro partnerský vztah to 
proto může být velká zkouška. Na intimitu 
najednou není čas ani nálada, objevuje se 
jedna hádka za druhou a konverzace se 
točí výhradně kolem toho, co je ještě 
potřeba udělat nebo zařídit. Snažte se 
vyhradit si s partnerem alespoň chvilku 
během dne, kdy na téma stěhování úplně 
zapomenete. Mluvte spolu - o tom jak se 
máte, co vás trápí, štve a co byste od toho 
druhého potřebovali. Nezapomínejte také 
na dostatek spánku a odpočinku, bez toho 
to zkrátka nepůjde.

Jménem online psychologické poradny 
Mojra.cz vám do vašich nových začátků 
přejeme jen to nejlepší.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Jak se z toho nezbláznit?

Pro děti může být stěhování velmi 
náročné. Najednou se loučí se vším, co 
dosud znali - se svým pokojíčkem, 
sousedstvím, kamarády. Je to pro ně velká 
změna.  Ačkoli se teď na stěhování těší a se 
vším pomáhají, může se stát, že na ně 
smutek dolehne později. Mluvte s dětmi o 
jejich pocitech, ptejte se, na co se těší a 
čeho se bojí. Přibližte jim, co nového je 
čeká. Pokud je to možné, řekněte dětem o 
stěhování s dostatečným předstihem, aby 
se na tuto velkou změnu mohly připravit. 
Děti budou mít pravděpodobně ke všemu 
spoustu otázek, snažte se je neodbýt a 
trpělivě jim vše vysvětlete. 

Stěhování a děti

Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré 
úkoly v hlavě, ale vytvořte si přehledný to 
do list, ze kterého můžete odškrtávat. 
Budete tak přesně vědět, co je už za vámi a 
co vás teprve čeká. Vaším nejlepším 
přítelem je teď plánování. Než tedy celou 
operaci stěhování spustíte, věnujte 
dostatečný čas tomu, abyste vše dopředu 
naplánovali a zorganizovali. Nezapomeňte 
si k jednotlivým úkolům přidat taky 
časovou rezervu. Rozdělte úkoly mezi 
všechny členy domácnosti, není potřeba, 
aby vše bylo jen na vás.

SDH Březová

Velké díky patří všem sponzorům, kteří 
tuto akci podporují i v této covidové době. 

Součásti této soutěže bylo Sportovní 
odpoledne pro děti. 

Velmi nás těší jejich kladné hodnocení a 
zájem o další ročník této soutěže. Věříme, 
že další ročník se uskuteční a my dodržíme 
veškerá opatření týkající se soutěží a 
shromažďování. 

Dne 15. 8. 2021 nám proběhl 3. ročním 
soutěže Železný hasič Bílých Karpat. 

V  letošním roce jsme tuto soutěž 
nezapsaly do ligových závodů, ale i tak se 
nám podařilo si udržet dobré jméno této 
soutěže a soutěžících bylo opravdu hodně. 

pokračování na str.12
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Děti si v letošním roce užily sportovní 
soutěže, ale také dovádění v pěně a 
skákací hrad. Bylo velmi milé vidět hřiště 
plné šťastných a smějících se dětí i 
dospělých jak si společně užívají neděli.

Poděkování patří  také všem, kteří 
p o m á h a l i  s  p r ů b ě h e m  s o u t ě že  a 
odpoledni pro děti. 

Za Železného hasiče Bílých Karpat 
a SDH Březová

Na této soutěži také proběhla dobrovolná 
sbírka pro nadaci dětské onkologie Krtek. 
Vybraná částka byla předána a podpořila 
tábor dětí zaléčených nebo již vyléčených, 
kteří se vrací zpět do svých rodin a mezi 
ostatní děti. Je opravdu krásné vidět štěstí, 
které září těmto dětem z očí a slyšet jejich 
smích. 

Ještě jednou VELKÉ DĚKUJEME a těšíme se 
na vás v dalším ročníku.

Simona Jurásková

pokračování ze str.11
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Věříme, že zdravé jádro spolu s novými 
členy bude dál skvěle trénovat hasičský 
sport a budou společně reprezentovat 
naši obec Březová.

Zdravím všechny děti malé, větší i velké. 

Někdo vykročil pravou nohou a s velkým 
šťastným úsměvem, někteří a věříme, že 
jich je opravdu velmi málo vykročilo levou 
nohou, zamračení a bez úsměvu. 
Ale víme, že se vše obrátí i pro ně a budou 
se usmívat, protože zjistí, že jim je 
s kamarády líp než sedět jen doma u 
počítače a televize. 

Školním rokem nám také začaly tréninky 
mladých hasičů na hřišti a v případě 
špatného počasí v hale. 

Trénink je každou středu v 16:30 hodin. 
Začínáme přípravou na branný závod, 
který nám zatím ještě nezrušili jako noční 
útoky v Záhorovicích. 

Skončily nám prázdniny a začal školní rok 
2021/2022. 

pokračování na str.14
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Velmi si této jejich aktivity vážíme. 

Rádi přivítáme další děti, které se chtějí 
stát hasiči. Kdo má zájem ať přijde ve 
středu v 16:30 hodin na hřiště (když bude 
pršet, tak budeme na hale).

Za MH SDH Březová  Lukáš Jurásek

Na závěr by rádi poděkovali jmenovitě 
Adéle Rapantové, Míši Juráskové, Marku 
Juráskovi a Filipovi Juráskovi za skvělou 
spolupráci na soutěži Železný hasič Bílých 
Karpat a Dětském sportovním odpoledni, 
a také jim patří velké díky za doplnění týmu 
žen a mužů na setkání Březových. 

pokračování ze str.13
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krojové košile: 16 500 Kč

TJ Sokol Březová
příspěvek z rozpočtu obce: 190 000 Kč, 
sportovní potřeby, cestovní náhrady, 
nákup hráčů, apod.

Rok 2020

(vratka 19 354 Kč– neoprávněné čerpání)

DH Březovjané

údržba sportovního areálu D. P.: 47 400 Kč, 
dohoda o pracovní činnosti

př íspěvek z  rozpočtu obce:  nákup 
hudebních nástrojů - 150 000 Kč

nákup sušičky: 23 990 Kč
výroba nábytku na šatny: 41 380 Kč
Celkem: 283 416 Kč

Rok 2021 do 1.9.2021
FS Dúbrava
příspěvek z  rozpočtu obce:  nákup 
krojového vybavení– 150 000 Kč

DH Březovjané

Farní úřad Březová

TJ Sokol Březová

Celkem: 197 404 Kč

příspěvek z rozpočtu obce: 90 000 Kč, 
poplatky, nákup hráčů, nákup sportovního 
vybavení pro mladší hráče

Příspěvek z rozpočtu Obce Březová 
schvaluje zastupitelstvo obce na základě 
podané žádosti od příjemce. Na tento 
příspěvek se uzavírá veřejnoprávní 
s m l o u v a  a  p o d l é h á  f i n a n č n í m u 
vypořádání (předložení účetních dokladů).

příspěvek z rozpočtu obce 100 000 Kč – 
odkopání zeminy kolem kostela

Náklady na provoz fotbalových šaten – 
elektřina, plyn, voda jsou hrazeny 
z rozpočtu obce Březová.

sportovní branky: 107 404 Kč

Podpora místních spolků

Rok 2016

krojové boty: 11 600 Kč

ošetření travní plochy firmou Kosenie 
s.r.o.: 9 475 Kč

údržba sportovního areálu D. P.: 21 600 Kč, 
dohoda o pracovní činnosti

TJ Sokol Březová

úklid šaten, praní dresů, apod. L.U.: 5 300 
Kč, dohoda o provedení práce

TJ Sokol Březová

nákup zahradního traktorku na údržbu 
hřiště: 100 300 Kč

Farní úřad Březová

FS Dúbrava

příspěvek na provoz z rozpočtu obce: 
100 000 Kč, sportovní potřeby, cestovní 
náhrady, nákup hráčů, poplatky, apod.

Podpora místních spolků a farnosti 
Březová od roku 2016 z rozpočtu 
Obce Březová

Rok 2017:

příspěvek z rozpočtu obce: 60 000, 
náklady spojené s energiemi v kostele

příspěvek z rozpočtu obce: 49 000 Kč, 
sportovní potřeby, cestovní náhrady, 
nákup hráčů, poplatky,  apod.

Celkem: 176 200 Kč

údržba sportovního areálu D. P.: 25 200 Kč, 
dohoda o pracovní činnosti

Celkem: 148 675 Kč

úklid šaten, praní dresů, apod. L.U.: 14 000 
Kč, dohoda o provedení práce

autobusová doprava na Sraz Březových: 
14 040 Kč

TJ Sokol Březová

údržba sportovního areálu D. P.: 48 800 Kč, 
dohoda o pracovní činnosti

FS Dúbrava

příspěvek z rozpočtu obce: 190 000 Kč, 
sportovní potřeby, cestovní náhrady, 
nákup hráčů, apod.
ošetření travní plochy firmou Kosenie 
s.r.o.: 39 465 Kč

dámský lajbl: 48 750 Kč

Celkem: 292 305 Kč

OS Kopretina
příspěvek z rozpočtu obce: krojový 
materiál – 23 000 Kč

Farní úřad Březová

Rok 2018:

příspěvek z rozpočtu obce: náklady 
spojené s pořízením nového topení – 
100 000 Kč

TJ Sokol Březová
příspěvek z rozpočtu obce: 100 000 Kč, 
nákup sportovních potřeb, nákup hráčů, 
poplatky, apod.
ošetření travní plochy firmou Kosenie 
s.r.o.: 31 657 Kč
údržba sportovního areálu V. M.: 32 200 
Kč, dohoda o pracovní činnosti
Celkem: 163 857 Kč

Rok 2019

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE SPLATNOST POLATKŮ ZA ODPAD 

A VODU JE 30.11.2021. DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU.

vaše online vinotéka
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TJB vstoupila do nové sezóny domácím 
zápasem proti 1. FC Slovácku C. 
Po vyrovnaném utkání jsme nakonec 
prohráli 1:2. Ve druhém zápase jsme 
zajížděli do Havřic, kde jsme prohráli 
vysoko 0:5. 
„Tak špatný vstup do sezóny jsem jako 
trenér na lavičce TJB nezažil. S hráči jsem si 
musel dost důrazně promluvit, že takhle to 
dál nepůjde,“ popisuje situaci po prvních 
dvou zápasech Kalina. 

Ve třetím utkání jsme konečně zabojovali a 
porazili jsme silný Jarošov 5:4. Další 
výsledky, statistiky a tabulku A-týmu 
naleznete na stránkách klubu.

Cíl pro letošní sezónu je umístění na špici 
tabulky a poprat se o postup, nejhůře však 
do pátého místa. Chceme hrát pohledný a 
útočný fotbal, který se bude divákům líbit 
a rvát se o každý metr na hřišti do poslední 
minuty.

Příchody a odchody TJB
Příchody:
Michal Holboj (Nivnice), Jan Machálek 
(Drslavice), Dominik Mahdal (Bánov), 
Pavel Čaňo (Strání), Václav Miškář 
(obnovení kariéry)

Celková soupiska hráčů pro letošní ročník 
se zatím skládá z 18 hráčů.

Koronavirová přestávka je u konce, nová 
sezóna odstartovala

Po dlouhé přestávce, kterou zavinila 
pandemická nemoc Covid-19, se pomalu 
rozbíhá fotbalový život. 
Po prvních přípravných utkáních, které náš 
tým odehrál v rámci poháru OFS UH, jde 
do tuhého. První ostrý zápas čekal náš tým 
v neděli 8. srpna.

„Trénovali jsme a hráli fotbalové utkání, 
jak jen to situace dovolila. Do kádru se 
podařilo přivést několik staronových hráčů 
a já měl za úkol seskládat základní 
jedenáctku,“ pokračuje Kalina. 

„Na tento den jsem se těšil jako malé dítě,“ 
svěřuje se trenér Kalina, se kterým vedení 
TJB prodloužilo o rok smlouvu. 

Odchody:
Tomáš Hanák (Bystřice p/Lop.), Jakub 
Panák (Strání)

Proč se rozjíždí tento projekt? Důvod je 
jednoduchý. Když začínal trenér Křeháček 
s trénování žáků, tak měl před třemi lety 
„jen“ 20 dětí. Dnes má skoro dvojnásobek 
a není v jeho silách vše stíhat. Po vzájemné 
dohodě s trenérem Křeháčkem jsme se 
rozhodli, že využijeme „pomocné ruky“ do 
FC Strání, kde jsme vyjednali následující 
spolupráci: 

Žáky do letošního soutěžního ročníku klub 
nepřihlásil pro nedostatek dětí.

V přípravce je aktuálně 20 hráčů, kteří 
aktivně trénují dvakrát týdně. 

Informace k projektu „Rozvoj mládeže TJB 
– trénuj s FC Strání 2021“

V letošním soutěžním ročníku 2021/22 
přihlásil náš klub jen přípravku do Okresní 
soutěže. 

„Kluci a holky chodí na trénink v hojném 
počtu a je vidět, že se snaží,“ říká s hrdostí 
předseda klubu Uher. 

V žácích je aktuálně 5 hráčů, kteří by mohli 
hrát ve své věkové kategorii, proto jsme 
nemohli žáky přihlásit. „Tři hráče jsme dali 
na hostování do sousedního Strání, se 
kterým rozjíždíme nový projekt,“ uzavřel 
Uher.

Mládež TJB

Vedení klubu TJ Sokol Březová a klubu FC 
Strání rozjíždí pilotní projekt, který si klade 
za cíl pozvednout fotbalovou úroveň 
mládeže. Bude se zatím jednat o mladší 
hráče, tj. kategorie: školička – ročník 2015-
2016, mladší přípravka – ročník 2013-
2014, starší přípravka – ročník 2011-2012.

Školička – Stanislav Popelka, mob. 
775 628 956

Děti budou mít možnost trénovat ve své 
věkové kategorii se stejně starými hráči 
dvakrát týdně a trénink povedou vždy dva 
kvalifikovaní trenéři FC Strání (pokud by 
měl někdo zájem pomáhat s tréninky, tak 
se může přidat). Tréninky budou probíhat 
na hřišti FC Strání společně s hráči FC 
Strání v dané kategorii. Zatím vozí své děti 
na tréninky rodiče, ale do budoucna 
bychom chtěli sehnat větší vozidlo 
k přepravě dětí. Fotbalové zápasy budou 
probíhat na hřišti TJ Sokol Březová a děti 
budou i nadále registrovány pod hlavičkou 
TJ Sokol Březová.

Kontakty  na  t renéry  jednot l ivých 
kategorií:

Mladší přípravka – Michal Straňák, mob. 
603 855 667
Starší přípravka – Petr Šupák, mob. 
736 680 981

Cyrilky 2021

V letošním roce pro vás uspořádal náš klub 
hodovou zábavu. Připravili jsme pro vás 
bohatý program, který začal fotbalovým 
odpolednem,  pokračoval  dětskou 
diskotékou s DJ Robinem, dále vystoupili 
heligonkáři z Bystřice a skončil hodovou 
zábavou s DH Březovjané.
Nutno také vyzdvihnout, že nebylo 
zapomenuto ani na ty nejmenší, pro které 
byly veškeré atrakce zdarma (malování na 
obličej, skákací hrad). V neposlední řadě 
patří dík též obecnímu úřadu za nachystání 
stanu pro hodovou zábavu.

www.tjbrezova.cz
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Březová u Sokolova, setkání Březových


