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Vážení spoluobčané,

3/2022

Věřím, že emoce, které provází každé 
volby, po čase opadnou, a že zvoleni 
zastupitelé budou pilně pracovat na 
realizaci cílů, které si vytyčili.

Do nového volebního období nám zůstalo 
šest rozpracovaných akcí a to - prodloužení 
garáží v budově obecního úřadu, přístavba 
mateřské školy a dostavba myslivecké 
chaty. 

Další akcí je rozestavěný pumptrack, což je 
cyklo dráha pro děti, za fotbalovým 
hřištěm a na závěr čekáme na zpracování 
s m l o u v y  S t á t n í h o  ze m ě d ě l s ké h o 
intervenčního fondu na výstavbu lesní 
cesty „Doubravy“, kde se jedná o vrchovou 
cestu od „straňanských“ ke kyselce.

Věřím, že všechny tyto aktivity budou 
v souladu s myšlením občanů, kteří mají 
zájem o rozvoj naší obce.

Na začátku bych rád poděkoval všem 
občanům, kteří se zúčastnili letošních 
komunálních voleb a dali své hlasy všem 
kandidátům, kteří se díky preferencím do 
zastupitelstva obce dostali nebo nedostali. 

Dále řešíme projektovou přípravu na 
výstavbu čističky odpadních vod, kde je 
potřeba dořešit problematiku přechodu 
kanalizace přes soukromé pozemky. 

Josef Trecha, starosta
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Výsledky komunálních voleb konaných ve dnech 23.9. - 24.9.2022

číslo 3/2022ZPRAVODAJ
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3
Babulky

Kromě pravidelného setkávání v příjemně 
chladném domečku v letních měsících 
jsme se zúčastnili Slovácké jaternice 
v Trenčianských Bohuslavicích a na 
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. 

Vypadá to, že vládu převzal podzim se vším 
všudy. 

Mě těší, že náš spolek měl příležitost 
nasbírat množství zážitků a přitom být i 
užitečný. 

Na obě akce jsme napekly koláče – vedle 
tvarohových, ořechových, makových, 
povidlových to byly i ovocné. 

Úspěch nebudu hodnotit, ale bonusem 
pro nás byly dva malé výlety. V polovině 
září jsme vyjeli na oblíbené Valašsko. 
Projeli jsme Zašovou, která letos získala 
titul vesnice roku Zlínského kraje. 

Zastávku jsme měli na místě zvaném 
Stračka.  Je  to  malé  poutní  místo 
s kamenným oltářem s Pannou Marií a 
pramenem vody, která je momentálně 
nepitná.  

Poté jsme navštívili zámek Lešná u 
Valašského Meziříčí. Jsou zde vystaveny 
také bankovky z celého světa a kočárky 
z různých období. Trochu jsme odpočinuli 
na Manském dvoře - restaurace, kde jsme 
měli zamluvený oběd a pokračovali jsme 
do manufaktury ručně vázaných gobelínů. 
Práce obdivuhodná, obrazy krásné a pan 
vedoucí žije celý svůj život tímto uměním. 

AB

Dokud žijeme, učme se, jak žít.

Zakončení výletu bylo tradičně na Savary, 
při večeři jsme si sdělili své dojmy z celého 
dne. Výlet hodnotím dobře, nikdo se 
neztratil, nezranil a navíc v zimě budeme 
mít na co vzpomínat. 

A ještě citát:

Děkujeme obci Březová za vstřícnost, také 
má zásluhu na tom, že náš život je 
naplněný a spokojený.

Na zpáteční cestě jsme měli dohodnutou 
návštěvu rodinného pivovaru Valášek ve 
Vsetíně. Exkurze provádí jen v zimním 
období z hygienických důvodů a taková 
zajímavost -  mají tam sládkovou, ale tu 
jsme neměli čest ani zahlédnout, škoda….. 
Tak jsme aspoň ochutnali pivo. 

      Lucius Annaeus Seneca 
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FS Dúbrava
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To nám však ani v nejmenším nevadí, my 
jsme si totiž celé letní období náramně 
užili. 

Léto uběhlo jako voda a začíná podzim. 

V červnu se konalo Setkání zastupitelů 
obcí mikroregionu. Letos se pořadatelskou 
obcí stala Březová.  
Na závěr akce jsme na hale zazpívali 
p í s n i č k y  fo l k l o r n í  i  d e c h o v ko v é .  
Zanedlouho jsme se těšili na další události, 
jež letošní rok přinesl a  nebylo jich málo! 
Za to jsme samozřejmě velmi vděční. 

Na začátku července jsme již tradičně 
vystoupili při Zapalování hodů s CM Pajtáš 
, které se konalo na domečku. 
Léto bylo opravdu nabité, a kromě 
vystoupení u nás se jelo také do zahraničí 
na setkání králů Vysegradské čtyřky. 

V Galerii Slováckého muzea se představily 
ženský a dětský soubor. Další vystoupení 
se pak konalo v Uherském Brodě, a to hned 
druhý den po Slavnostech vína. 

Odpoledne počasí našemu programu v 
zahradě Panského domu příliš nepřálo, 
kdo nás ale zná, ten ví, že nás jen tak nic 
nezaskočí. 

V sobotu 10. září jsme ,,nahodili“ kroje a 
vydali se ulicemi Uherského Hradiště 
během Slováckých slavností vína a dnů 
otevřených památek. 

Videa z akcí najdete na našem Facebooku 
FS-Dúbrava Březová.  

Za pozvání na hody v Bošáci dne 14. srpna 
děkujeme našim sousedům ze Slovenska. 
Zábava byla perfektní, moc rádi jsme si u 
nich zazpívali a zatančili. 

Přesunuli jsme se i s Plkotnicemi ze Suché 
Loze a mužským sborem Hútek z Bánova 
do podloubí Panského domu. 

Za FS Dúbrava Pavla Slavíková. 

Z a t a n č i l i  j s m e  p á s m o  č a ga n o v é , 
nechybělo ani vystoupení našich dětí a 
nálada tam byla skvělá! 

Setkání, jenž proběhlo 15. července 
v Maďarsku v městečku Kéty, bylo plné 
zpěvu a tance. Setkání u rozhledny na 
Velkém Lopeníku proběhlo také v 
červenci, kde si někteří naši členové 
vyzkoušeli sjezd dolů po laně. 
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Farní úřad

Vážení spoluobčané, milí farníci.

Na prvním místě se nám povedlo dokončit 
kanál na odvod přívalové vody mezi 
kostelem a parkovištěm, která byla jednou 
z hlavních příčin vlhkosti v kostele. 

Ta také způsobovala opadávání vnitřních 
omítek. I tuto věc se nám v kostele 
podařilo opravit a polovina kostela má 
nyní do výšky asi 1 m novou sanační 
omítku a odvětrávání. 

Také byl zásluhou a nákladem jedněch 
nejmenovaných farníků zrekonstruován 
kříž vedle hlavního vchodu do kostela. 

Dále se nám podařilo najít využití pro 
uprázdněnou faru, kde se během roku 
ko n a l y  r ů z n é  v í ke n d o v é  p o b y t y 
středoškoláků, 5 příměstských táborů a 
soustředění, a dále různé kratší noclehy 
pro turisty nebo maturanty z dálkového 
studia na naší březovské škole. 

Tím se do značné míry napomohlo i 
k ekonomické soběstačnosti  fary a 
dvorany, a proto jsme si z utržených peněz 
mohli dovolit nejen uhradit režijní náklady, 
ale i  některé menší  opravy,  např. 
revitalizaci jednoho z pokojů, nový přívod 
teplé vody do koupelen nebo některé 
elektrikářské práce. 

Dále se nám podařilo zdarma zřídit 
moderní webovou stránku farnosti v rámci 
stránek obce Březová. A v neposlední řadě 
se také zefektivnil způsob zapisování 
úmyslů na mše svaté. 

Máme za sebou první společný rok, a 
proto se můžeme na chvíli zastavit a 
připomenout si, co už jsme společně za tu 
plynulou dobu vytvořili. 

I když i to má ještě svoje nedostatky, které 
snad časem vyřešíme. Stejně tak se 
postupně ukázaly některé problémy 
spojené s ubytováním dětí a mládeže 
uprostřed obce, ale i to se už postupně 
zlepšuje.

Nyní se sluší poděkovat vám všem, 
především obci Březová, našim farníkům a 
také všem dobrovolníkům za (nejen 
finanční) pomoc a spolupráci na všech 
těchto pěkných věcech, které se už 
podařilo uskutečnit.

Nevíme, jak se vyvine ekonomická situace 
a kolik se nám toho podaří v dalším roce 
uskutečnit, ale věříme, že s pomocí Boží a

A zároveň vás prosíme, abyste v tom 
s námi i nadále takto pokračovali. Čekají 
nás další nutné opravy a práce okolo 
kostela i na faře. 

P. Václav Škvařil, kaplan

s pomocí vaší je možné překonat každou 
překážku a vybudovat něco, co dává smysl.
Mějte s námi, prosíme, i nadále trpělivost 
a myslete na nás v modlitbě. 

Jménem našeho farního týmu vás všechny 
zdraví

inzerce

Březovský chrámový sbor
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Opakování je matka moudrosti, ale 
připomínat si stav předcházející určitě 
není na škodu. 

Data ke školnímu roku 2022/2023

Školský zákon zavedl pojem „školní 
matrika“, což je evidence žáků; předávání 
údajů o počtech žáků ministerstvu školství 
probíhá dvakrát ročně, a to základní sběr 
dat k 30.9. příslušného školního roku, a 
pak aktualizační sběr dat k 31. březnu 
příslušného roku.

počet žáků ZŠ 784

K 30. 9. 2012 

K 30. 9. 2015

počet dětí MŠ 46

počet dětí MŠ 46

K 30. 9. 2013

počet žáků ZŠ 500

K 30. 9. 2016

počet dětí MŠ 46

počet dětí MŠ 46

počet žáků ZŠ 99

počet dětí MŠ 46

počet žáků ZŠ 142

počet žáků ZŠ 216

počet dětí MŠ 46

K 30. 9. 2014

počet dětí MŠ 41

počet žáků ZŠ 996
K 30. 9. 2017

počet žáků ZŠ 1 100
K 30. 9. 2018

počet dětí MŠ 46

počet žáků ZŠ 1 100
počet dětí MŠ 46

K 30. 9. 2019

K 30. 9. 2020

počet dětí MŠ 46

počet žáků ZŠ 1 100

K 30. 9. 2021
počet žáků ZŠ 1 100

K 30. 9. 2022
počet žáků ZŠ 1 100
počet dětí MŠ 46

ŽÁCI denní docházka podle OBCE 2022/2023

Březová 92

Strání 11

Lopeník 17

Nová Bošáca 3

Dolní Němčí 10

Nivnice 1

Stará Turá 1

Košariská 2

Žítková 2

Uherský Brod 1

Hluk 3

Dolné Srnie 2

Bystřice p. Lopeníkem 2

celkem 147
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Celkový počet žáků ve střední 
odborné škole – lyceu ve školním 
roce 2022/2023: 120

Celkový   počet žáků v ZŠ ve školním 
roce 2022/2023: 1 100 (z toho 147 
denní docházka, ostatní individuální 
vzdělávání)

Celkový počet dětí v MŠ ve školním 
roce 2022/2023: 46 (denní docház-
ka, 21 předškolní individuální 
vzdělávání)

Bylo úžasné vidět, že až na malé výjimky, které se ale přeci musí najít vždy, se škola vyvinula v úžasnou 
instituci, ke které je radost a čest se hlásit. Zároveň však si zachovala i svého vesnického ducha, který k ní 
vždy neodmyslitelně patřil a doufám, že i nadále patřit bude. Přátelství, kolegiálnost a Vaše vstřícnost je 
to, co vytváří tak skvělou atmosféru – a to nejen pro mě.

Vážený pane řediteli Zimčíku,

Se srdečným pozdravem, Moravčík Petr

Poznat učitele, kteří mě celými dvěma stupni před už téměř deseti lety provedli, z druhé strany – a to sice 
strany jim téměř rovné, kolegiální – byl jeden z nejsilnějších pocitů, kterých se mi za celou dobu studia 
dostalo. O to víc zas a znovu smekám před lidmi, kteří se stali učiteli.
Za toto vše ještě jednou na závěr děkuji. Pakliže to situace dovolí – ať už ta vládní, či studijní – ve vší radosti 
navštívím Váš školní ples a se všemi z Vás se opět shledám. Do té doby přeji Všem hodně štěstí a zdraví v 
životě, úspěšná zakončení studií, a co nejvíce příjemných dní strávených v roli učitele. 

ještě jednou bych Vám tímto dopisem – stejně tak i všem učitelům – chtěl poděkovat za možnost být ve 
Vaší škole na praxích. Ačkoliv byly tyto praxe velmi krátké, naplnily má očekávání, ne-li je předčily.

Závěrem k těmto datům uvádím, že na 
začátku tohoto školního roku byl ve škole 
na studentské/učitelské praxi jeden náš 
bývalý žák, který mně po skončení praxe 
poslal e-mail, který je povzbuzením pro 
vš e c h ny  za m ě st n a n c e  ( v y u č u j í c í , 
uk l ízečky,  kuchařky,  dalš í  správní 
zaměstnance) do další práce a sdělením, 
že naše práce má ve školách v Březové 
smysl.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel
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Školy Březová

Ohlédnutí za maturitami 2022 

V červnu 2022 probíhal na naší škole sice 
již třetí ročník maturitních zkoušek, letošní 
maturity však pro nás znamenaly hned 
několik „poprvé“. 
Poprvé jsme nemuseli  řešit  žádná 
epidemiologická opatření a žádné změny 
termínů zkoušek. 

V některých ohledech však zůstávají 
„naše“ maturity stále stejné. Na tvářích 
studentů i zkoušejících většinou zářil 
úsměv, ve zkušební místnosti i mimo ni 
panovala příjemná atmosféra a všichni si 
zajisté odnesli jedinečné vzpomínky na 
svou „zkoušku dospělosti“. 

Poprvé byli zkoušeni studenti také 
z Přírodovědné special izace (vedle 
t rad ičn ích  zkoušek  z  Humanitn í  a 
Technické specializace). 

A poprvé také probíhaly maturity 
současně s běžným chodem základní a 
mateřské školy.  Což s sebou neslo 
samozřejmě jisté výzvy, ale současně se 
jednalo také o zajímavou příležitost 
například pro žáky II. stupně, kteří byli na 
průběh zkoušek zvědaví a měli možnost se 
na ně přijít podívat.

A v řadě případů následovala radost, 
kterou lze jen těžko slovy vyjádřit (ale 
určitě bude poznat na přiložených 
fotografiích).

Přestože ne vždy proběhlo vše zcela podle 
představ a ne vždy si studenti vylosovali ty 
správné otázky,  větš inou bylo př i 
vyhlašování  výs ledků s lyšet  onen 
pověstný „kámen padající ze srdce“. 

Za každým maturantem stoj í  vždy 
jedinečný životní příběh – a nejedná se jen 
o vrcholové sportovce ( i  když i  t i 
samozřejmě mezi letošními maturanty 
byli). Všichni mají jedno společné, shodli 
se na tom, že dálková forma studia pro ně 
byla tou nejlepší volbou.

Mgr. Hana Staňová, ZŘŠ pro lyceum
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Školy Březová

A to nejenom proto, že

ať je zima nebo bláto.

nic nedáme na závěje,
písnička nás rozehřeje.

Nic nedáme na strniska,

a my jdeme, mámo, táto,
hola - škola na nás volá,

V září každý září! 

Doba se mění, ale některé životní události 
jsou neměnné. Do první třídy základní 
školy jdeme jen jednou. 

ať si na ně vítr píská,

A každý po svém. Někteří radostně, 
nadšeně, jiní jsou nervózní, další jsou 
zvědaví, dost dětí cítí klidně i všechny 
vyjmenované pocity dohromady. Rodiče a 
prarodiče jsou z toho dojatí!

Pole už jsou dávno holá,

A prvňáček obzvlášť.

A zajisté vždy to dobře dopadne. Do školy 
radostně nastoupíme a za devět let ještě 
radostněji vystoupíme. :-)

První den je bezesporu důležitý a 
významný den. Je to slavnost. 

A i na Březové se dnes slavilo. Král pasoval 
do stavu prvňáčkovského. Pan učitel 
gratuloval a taštičkou podaroval. 

Pan starosta přál dětem hodně zdaru a 
baťůžek jim věnoval. Pan ředitel nám 
recitoval báseň od Františka Hrubína, děti 
ji prý už neznají.

Mgr. Zuzana Mačáková, sociální pedagog

Zato znají jiné básně a hlavně jde o to, aby 
jim ve škole bylo krásně. A to nejenom 
v ten první den. To jim z celého srdce 
přejeme.  
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Pro některé maturanty se jednalo o termín 
náhradní, jelikož se na jaře maturit 
nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů. 

V pátek 16. září 2022 se na naší škole konal 
podzimní termín maturitních zkoušek. 

Podzimní termín maturitních 
zkoušek

V důsledku toho dochází ke zkreslenému 
vnímání. Při čtení, psaní a počítání to 
znamená, že dítě např. nesprávně vnímá 
hlásky, písmena, číslice, a pak je i 
nesprávně čte, píše a manipuluje s nimi. 
Jsou tedy narušeny základní funkce 
důležité pro čtení, psaní a počítání. 

Mgr. Markéta Hudáková

Speciální  pedagogická péče 
v březovské škole

V naší škole se dlouhodobě věnujeme i 
žákům, kteří mají speciální vzdělávací 
potřeby. Jedná se především o žáky se 
specifickými vývojovými poruchami učení 
(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, 
dyskalkulie) a s poruchami pozornosti. 

V letošním školním roce máme ve škole 
šest žáků, kterým se věnuji v předmětu 
speciálně pedagogické péče (SPP) 
individuálně. 

Nejedná se zde o doučování, nýbrž o 
rozvíjení dílčích funkcí důležitých pro 
rozvoj čtení, psaní, počítání (sluchová 
analýza a syntéza řeči, sluchová a zraková 
diferenciace, vnímání a reprodukce rytmu, 
sluchová a zraková paměť, zraková analýza 
a syntéza, prostorová orientace, nácvik 
posloupnosti, koncentrace pozornosti…). 

Vzhledem k tomu, že každý žák má své 
specifické potíže a potřeby, vytvářím pro 
ně  na  míru  pomůcky,  se  kter ými 
v hodinách pracujeme. 

Jel ikož i  mezi  našimi individuálně 
vzdělávanými žáky je téměř tři sta žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, 
máme také na i-moodle školy spoustu 
reedukačních materiálů, které mohou 
všichni březovští rodiče s dětmi při domácí 
výuce využívat.

Do tohoto předmětu mohou být žáci 
zařazeni pouze na základě doporučení 
školského poradenského zařízení, tedy 
pedagogicko-psychologické poradny nebo 
speciálně pedagogického centra. 

U dětí se specifickými poruchami učení 
bývá narušen proces vnímání, je buď 
nedostatečně rozvinutý, nebo se vyvíjí 
nerovnoměrně, případně je porušený. 

statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Hana Staňová, ZŘŠ pro lyceum

Pro většinu zúčastněných podzimní termín 
dopadl dobře a mohli oslavit úspěšné 
zakončení středoškolského studia.  

Pro jiné se zase jednalo o termín opravný, 
neboť ne vždy se všechny zkoušky vydaří 
na poprvé a podle představ. Nervozita 
samozřejmě pracovala, o to větší však byla 
nakonec radost po vyhlášení výsledků 
zkoušek. 



10

číslo 3/2022ZPRAVODAJ

Maďarsko, Kéty, 15.7. - 17.7.2022

Proběhl krásný kulturní program, ve 
kterém naši zemi zastupoval Jan Křeháček 
jako král Jan Lucemburský s početnou 
družinou. Celá akce vyvrcholila výrobou 
klobás, ve které nakonec zvítězili úplně 
všichni.

Letos naše obec dostala pozvání do 
maďarského městečka Kéty na „Setkání 
Vysegrádské čtyřky“. Spolu s námi se 
z ú č a s t n i l i  t a ké  S l o vá c i ,  Po l á c i  a 
samozřejmě domácí Maďaři. 



číslo 3/2022ZPRAVODAJ

11
Setkání Březových, 30.7.2022

Zastoupení jsme měli ve fotbale, 
nohejbale a v hasičských soutěžích nás 
zastupovali jak ženy, tak muži. 

Všichni bojovali, co jim síly stačili. Počasí 
sice zlobilo, ale nakonec to byl hezky 
strávený den, plný soutěží a zábavy.

Letošní 29. ročník se uskutečnil v Březové 
nad Svitavou. I přes nepříznivé počasí se 
naše obec vydala na cestu v hojném 
počtu. 
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SDH Březová

14.8.2022 proběhl IV. ročník soutěže TFA 
neboli Nejtvrdší hasič přežije. 

Vždy si tuto soutěž užívají a nás velmi těší 
jejich zájem i kladné hodnocení na celkový 
průběh soutěže a veškerou péči o 
závodníky a jejich doprovod v podobě 
zázemí, které jim vždy připravíme. Většina 
soutěžících zůstává i  na sportovní 
odpoledne, které vždy věnujeme všem 
dětem. 

Všem ještě jednou VELMI DĚKUJEME a již 
nyn í  v íme,  že  da lš í  ročn ík  znovu 
uskutečníme. 

Za Železného hasiče Bílých Karpat 
Simona Jurásková

Věřím, že tento den plný sportu, slunce a 
hlavně dětského smíchu byl tím nejlépe 
stráveným dnem. Vždyť co je lepšího než 
slyšet dětský smích, vidět jak si neděli 
užívají dospělí spolu s dětmi. Věřím, že 
všichni kdo přišli, aspoň na chvilku zavřeli 
pomys lné  dveře ,  za  kterými  by ly 
každodenní starosti.

Jsme velmi hrdí, že zájem o tuto soutěž je 
pořád velký a jezdí k nám soutěžící z ČR ale 
i z SK. Jejich cesta trvá i několik hodin. 

C h c e m e  v e l m i  p o d ě k o v a t  v š e m 
sponzorům, kteří naši soutěž sponzorují. 
Velmi si toho vážíme. Tato doba je složitá 
opravdu pro všechny. 

Letošní ročník byl pod názvem Hasičský 
sportovní den. Tento den začal TFA 
soutěží, následovala soutěž v požárním 
útoku, a den ukončilo dovádění v pěně. 
Celý den byl k dispozici pro děti skákací 
hrad a bazén. Tento den podpořila také ZP 
MV, které připravila pro děti soutěže a 
každé dítě obdarovala dárkem. 

Ráda bych také touto cestou poděkovala 
také všem, kteří pomáhali s pořádáním 
této soutěže.

Ani letošní ročník nezapomněl na Nadaci 
dětské onkologie Krtek. Letos jsme dětem 
na tábor poslali poklad Bílého Karpata. 
Byla to truhla plná dárků, kterou děti našly 
při hledání pokladu.

Železný hasič Bílých Karpat

Letošní ročník byl pro naše SDH úspěšný. 
V TFA soutěži zůstal doma pohár za 1. 
místo, v požárním útoku mladí hasiči 
získali 1. místo v kategorii starší žáci a 2. 
místo v kategorii mladší žáci.
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SDH Březová

Příprava je nyní zaměřena na branný 
závod, který se uskuteční 8. 10. 2022 
v Šumicích. 

Čeká je běh, při kterém budou plnit různé 
d i s c i p l í n y :  s t ř e l b a ,  v á z á n í  u z l ů , 
zdravověda, topografie, správné a 
nesprávné užití hasicích přístrojů. Věříme, 
že vše zvládnou a tento dlouhý a náročný 
běh úspěšně dokončí.

Ještě se musím vrátit k prázdninám. 

Za MH SDH Březová Lukáš Jurásek

Z a s t o u p e n í  b u d e m e  m í t  v  o b o u 
kategoriích a to mladší a starší žáci. 

Patří jim velká gratulace a obdiv.

14. 8. 2022 se mladší i starší žáci zúčastnili 
soutěže v požárním útoku. Soutěž byla 
součástí soutěže Železný hasič Bílých 
Karpat, která proběhla v obci Březová a 
mladší si vybojovali krásné druhé místo a 
starší úžasné první místo. 

Ale nic namění na tom, že nám začalo ještě 
krásnější období a to nový školní rok. 
Školním rokem taky začínáme opět 
trénovat a připravovat se na nový ročník 
hry Plamen. 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a také 
úspěšný nový ročník hry Plamen.

Skončilo nám krásné období slunce a 
tepla. 

Úžasné dva měsíce prázdnin. I mladí hasiči 
s i  u ž íva l i   o d p o č in ek  u  vo d y,  n a 
prázdninách u babičky, na táboře nebo 
s rodiči na dovolené.
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Aktuálně úzce spolupracujeme s klubem 
FC Strání. Kluci i holky trénují nebo mohou 
trénovat pod hlavičkou TJB na Strání. Ten, 
kdo má zájem, tak zároveň hraje za Strání.

TJB vstupuje do nové sezóny 
s jasným cílem a tím je postup

„Nejvíce se cení tři body proti Hornímu 
Němčí, kdy jsme v 90. minutě prohrávali 
1:2, ale nakonec jsme během posledních 
tří  minut zápas otočil i“,  vzpomíná 
předseda Uher.

„Čekají nás zápasy s týmy jako Bystřice pod 
Lopeníkem, Suchá Loz, Starý Hrozenkov 
nebo Žítková. Dá se říct – co zápas, to 
derby“, má jasno předseda klubu Uher a 
dále pokračuje: 
„Tým si klade jasný cíl, kterým je postup do 
Okresního přeboru. A-tým povede i nadále 
trenér Blažek, kterého jsme angažovali 
letos v lednu. 

Vstup do nové sezóny vyšel našemu A-
týmu na výbornou a po sedmi odehraných 
zápasech má na kontě sedm výher. 

Všechny hráče už zná a ví, co od nich může 
čekat. K dispozici bude mít 20 hráčů, což je 
dost slušná základna. 
Klub bude slavit v červnu příštího roku 80 
let od založení klubu a postup by tomu 
dodal tu pomyslnou třešničku na dortu“, 
uzavírá Uher.

Mládež TJB

Mládež jsme byli nuceni odhlásit ze všech 
m l á d e ž n i c k ý c h  s o u t ě ž í  z  d ů v o d u 
nedostatku trenérů. 

Klub velmi aktivně řeší znovuobnovení 
mládeže v naší obci, kterou by chtěl 
přihlásit do nového soutěžního ročníku 
2023/24. Zatím stále hledáme trenéra 
mládeže, který by se dětem věnoval. 

Pokud byste měli zájem trénovat děti, 
kontaktujte předsedu klubu na tel. č. 
736 696 800.

www.tjbrezova.cz

Dětí máme hodně, bohužel však už nikoho, 
kdo by měl čas se jim věnovat. 

Den Datum Čas Zápas Výsledek

Ne 24.7. 17:00 Traplice vs. TJB - I. kolo poháru OFS UH 5:1 (1:0)

Ne 7.8. 17:00 Komňa vs. TJB 0:4 (0:2)

So 13.8. 15:00 TJB vs. St. Hrozenkov 2:1 (1:0)

So 20.8. 16:30 Dolní Němčí B vs. TJB 1:3 (0:2)

Ne 28.8. 15:00 TJB vs. Horní Němčí 3:2 (1:1)

Ne 4.9. 14:30 Přečkovice vs. TJB 0:6 (0:2)

Ne 11.9. 15:00 TJB vs. Pitín 5:1 (5:1)

Ne 18.9. 15:30 Boršice u Blat. vs TJB 0:2 (0:1)

So 24.9. 15:30 Bystřice p/L vs. TJB

Ne 2.10. 15:00 TJB vs. Záhorovice  

Ne 9.10. 15:00 Rudice vs. TJB  

Ne 16.10. 15:00 TJB vs. Žítková  

Ne 23.10. 14:30 Korytná vs. TJB  

Ne 30.10. 14:30 TJB vs. Suchá Loz

Rozlosování podzimní části A-týmu:

TJ Sokol Březová
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Slovácká Jaternica, 3.9.2022

Tentokrát se zabijačkové speciality podávaly v Trenčianských Bohuslavicách na Slovensku. I my jsme přispěli svojí trochou do mlýna 
a uvařili nějakou tu dobrotu. Babulky napekly výborné koláče a celá akce se moc vydařila.

Žádáme občany, kteří tak ještě neučinili, aby se dostavili na OÚ Březová k podpisu nových 
smluv.

Oznamujeme občanům, že vzhledem k novele zákona o Vodovodech a kanalizacích 
(275/2013 Sb), je potřeba uzavřít nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod, tak aby smlouvy byly uzavřené v souladu s tímto zákonem.

Děkujeme za pochopení

Informace z obce

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE 
SPLATNOST POPLATKŮ ZA ODPAD 

A VODU JE 30.11.2022. 

DĚKUJEME ZA VČASNOU 
ÚHRADU.



3/2022
Za obsah příspěvků odpovídá autor.  

Vydává Obec Březová. 

©2022 Obec Březová

Redakční rada: Josef Trecha, Božena Šopíková, Zdislava Kadeřábková.
Náklad 400 výtisků. Pro občany obce zdarma. 

Zpravodaj Obce Březová u Uherského Brodu. Design & editing

online vinotéka

Slavnosti vína 
Uherské Hradiště, 10.9.2022

Po roční pauze naše obec opět prezentovala krásu našich 
krojů na slavnostech vína v Uherském Hradišti. 

V průvodu v čele s naší drobotinou a starostou hrdě kráčeli 
zástupci FS Dúbrava a Babulky.


