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Na základě těchto výsledků věřím, že se nám i ve volebním období 2010 -2014 podaří získat finanční 
prostředky na další rozvoj naší obce.

V minulém volebním období se nám podařilo v celkovém součtu na různých dotačních titulech získat částku 
24 033 154,- Kč. 

v tomto zpravodaji, který je sice posledním roku 2010, ale zároveň prvním 
zpravodajem nového volebního období 2010 – 2014, vám chci i jménem 
všech zastupitelů především poděkovat za projevenou důvěru 
v komunálních volbách.

Dále pak revitalizaci ještě stále zanedbávaných území, zateplení obecních budov a výstavbu 
areálu pro volnočasové aktivity občanů. Přitom budeme stále dbát na provozuschopnost obecních majetků, 
jak údržbou, nebo případnou rekonstrukcí. 
Samozřejmě, že veškeré plány investičních akcí se odvíjí od zajištění financí pro každý daný projekt. S tím taky 
úzce souvisí další bod našeho volebního programu a to získání dotací z Evropských fondů, případně dalších 
dotačních titulů. 

Co se kulturních akcí týká, v měsíci prosinci proběhne mikulášský večírek pro nejmenší, vítání občánků a nově 
plánujeme ,,silvestrovskou vatru“. Zveme proto všechny na Silvestra ve 23,30 hodin do parku naproti 
obecního úřadu na půlnoční přípitek. (šampáňo vítáno)

V nastávajícím volebním období nás čeká spousta práce, která je zaměřena hlavně 
na další zpříjemnění života v naší obci.
Podle nového volebního programu se budeme snažit provést výstavbu nových 
chodníků a místních komunikací. 

Na závěr vám všem přeji šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví 
a osobní pohody.

Josef Trecha, starosta obce

Vážení spoluobčané,
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Přehled získaných prostředků 
pomocí dotačních titulů 2006-2010

Sběrný dvůr

Celkem    1 519 245,- Kč

Na zvýšení zaměstnanosti 

Ostatní akce 

Celkem    14 608 440,- Kč
Ze st.fondu živ.prostředí 811 580,- Kč
Z Evropské unie  13 796 860,- Kč

Z Evropské unie  1 434 842,50- Kč
Komunitní kompostování

Ze st.fondu živ.prostředí 84 402,50,- Kč

Zaměstnanost v obci na VPP

z úřadu práce   5 645 174,- Kč

hospodaření v lese, kamerový systém, hřbitov, 
hasiči,sportovní areál, knihovnu, Czech point 
a územní plán   2 493 489,-Kč 

Informace o stavu financí v obci

Stav financí na začátku volebního období 2006-
2010 ke dni 31.12.2006 11 866 604,-Kč

Stav financí na konci volebního období 2006-2010 
ke dni 7.12.2010  9 401 597,-Kč

Dopady krizového období na naše sdílené daňové příjmy

1112        fyzické osoby ze SVČ 3 770 996,- Kč  1 406 869,- Kč  - 2 364 127,- Kč

Rozdíl příjmů do obce         mínus  4 432 694,- Kč

1111        ze závislé činnosti  1 621 577,- Kč  1 431 185,- Kč  - 190 392,- Kč

1211        z DPH   3 532 637,- Kč  2 816 900,- Kč  - 715 737,- Kč

1113        kapitálové výnosy  142 366,- Kč     138 498,- Kč  - 3 868,- Kč

1511        z nemovitosti  181 384,- Kč     201 912,- Kč  + 20 528,- Kč

1121        právnické osoby  2 465 625,- Kč  1 286 527,- Kč  - 1 179 098,- Kč

Položka    Příjmy    rok 2008  rok 2009  rozdíl

Josef Trecha, starosta obce

Přesto mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsme 
v tomto volebním období i přes vlivy dvou let hospodářské 
krize hospodařili velmi dobře, se zůstatkem na našem účtu 
ke dni 7.12.2010  9 401 597,-Kč

Podle porovnání rozdílu daňových příjmů s celkovým 
deficitem - 4 432 694,- Kč za rok 2009 a podle dosavadního 
plnění příjmů letošního rozpočtu nelze předpokládat, že by 
došlo k nějakému zlepšení navýšení obecního rozpočtu. 

Je to verš z první kapitoly Janova evangelia. A již 
z tohoto textu více jak devatenáct století starého je 
patrné, jak lidé v křesťanském starověku dovedli 
o Bohu přemýšlet. Řeč je o Slově, které Bůh vyslovil na 
počátku všeho. Celý složitý a zároveň krásný vesmír vznikl 
mocí tohoto jediného Božího Slova.

K čemu by ale byl vesmír, kdyby nebylo nás lidí. Nikdo by 
nad ním nežasl, nikdo by nevnímal jeho krásu, nebylo by 
nikoho, kdo by ho chápal jako dar z nesmírné lásky. 
A skutečně Bohu nejde o nic jiného, než abychom brali svůj 
život a svět, kterým jsme obklopeni, jako dar jeho veliké 
lásky.

O těchto událostech svého života přemýšlíme 
a postupně se prodíráme k základnímu poznatku: naše 
běhání po matičce zemi má nějaký smysl jen tehdy, 
máme-li někoho nezištně rádi? 

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ 

A tak tu nakonec jsme my lidé a žijeme své dějiny. 
I každý jednotlivec, každý z nás žije svůj život jako řetězec 
nejrůznějších příhod a zážitků. 

Vánoce pro věřícího křesťana se nesou ve znamení – jak se 
dnes říká – sloganu: 

Bůh se Kristovým narozením zařadil do sledu našich 
lidských příběhů. Slovo Boží Moudrosti se stalo tělem a tak 
se v Betlémě narodil Člověk. On se jako jediný bude 
každého ptát (nikoho z těch miliard lidí nevynechá – vždyť 
je Bůh): 

Sloganem křesťanských vánoc je…

Pá 24.12. Štědrý den

Bohoslužby o vánočních svátcích 
a na Nový rok ve farnosti Březová u Uh. Brodu

24:00 (půlnoční)

So 25.12. Boží hod vánoční
7:30, 9:30, 14:00 setkání dětí u jesliček

Ne 26.12. Svátek sv. Rodiny*
7:30, 9:30, 16:00 vánoční koncert

Pá 31.01. sv. Silvestra

So 01.01. Slavnost Matky Boží P.M. 

16:00 (děkovná)

7:30, 9:30

* neděle po Božím hodu se vždy slaví jako „Svátek sv. Rodiny“. 
Letos připadne na 26.12. proto musí Svátek sv. Štěpána 
liturgicky “ustoupit“ tomuto svátku. 

Farní úřad

„Jak jsi ovlivňoval události svého života? Jak se ti podařilo 
naplnit je dobrem a láskou?“ 

Proto nám tolik záleží na tom, abychom je prožili 
v pokoji a lásce. 

P. Vojtěch Daněk
a lásku.

Proto jsou naše srdce, ať už jsme či nejsme křesťany, na 
tyto svátky tak citlivá. 

Bůh se stal člověkem, aby člověk nalezl pokoj 
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Základní škola a Mateřská škola

Školní družina navázala na předchozí léta a i nadále 
se zaměřuje na poznávání přírody a okolí Březové. 

Za mateřídouškou jsme se vydali na „Cestiska“. 
Cestou jsme určovali různé rostliny a živočichy. 
Dokonce jsme viděli malého slepýše. Z nasbírané 
mateřídoušky jsme si ve škole připravili čaj. Zkoušeli 
jsme i chutě různých plodů – „kapitrnky“, hlohu, 
šípku.

Tradiční hledání pokladu prověřilo znalosti dětí. 
Bez správně vyplněné tajenky by sladkou odměnu 
nenašly. 
Tentokrát byl nejlepším hledačem Dan Jurásek. 
Zkusili jsme si, jak se dříve chodilo na Strání. Šli 
jsme pěšky přes „Jablonicu“.

Využili jsme pěkného podzimu a pokračovali v práci 
v areálu „Školka“. Především jsme nasbírali 
a nařezali dříví. 
Pro většinu dětí to byla velmi neobvyklá činnost. 
Zjistili jsme, že rozdělat oheň také není nic 
jednoduchého, ale nakonec se dílo zdařilo. Odměnou 
nám byla opečená jablíčka.

Od vykrývače jsme to do sousední vesnice zvládli ani 
ne za hodinku. Cestou jsme si opakovali právě 
kvetoucí rostliny, lesní plody a stromy.
Pokud počasí jen trochu dovolí, hrajeme si venku. 
Využíváme přilehlé dětské hřiště, betonové plochy 
i tenisové kurty. Často vyrážíme na krátké vycházky 
do „Lazů“, „Kalabové“, k chatě „Lopeník“ nebo jen na 
„Stávky“.

       Pavlína Majerová, vychovatelka ŠD

Pokračujeme ve hře na zobcovou sopránovou flétnu. 
Letos aktivně trénuje osm dětí, z toho pět prvňáků. 
Poprvé se děti předvedly 3. prosince na „Mikulášské 
besídce“, kterou připravujeme ve škole.

Pokud nám počasí nepřeje, přesuneme se do školní 
družiny, kde si nejraději děti kreslí, hrají se 
stavebnicemi, prostě baví se podle svých zájmů.

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili recitační 
soutěže uherskobrodského okrsku školních družin 
a jako pokaždé jsme neodešli s prázdnou. 
Tom Moravčík byl ve své kategorii první a Nikola 
Horalíková dostala cenu poroty.

Školní družina

Soutěž běží od začátku školního roku. Cílem je

Žáci druhého a třetího ročníku zdravě bojují
o prvenství ve čtenářské soutěži „Čtenářský král“. 

Hned od začátku školního roku, kdy se rozběhla 
naplno výuka, začaly naši činnost zpestřovat 
nejrůznější projekty a akce. Tady je několik z nich:

Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku si připravila paní 
učitelka Zimčíková projekt Moje jméno, který 
uskutečnili v hodinách Práce na počítači a Pracovních 
činností. Žáci se zabývali původem svého křestního 
jména a svá zjištění graficky ztvárnili.

Za každou přečtenou knihu, její prezentaci a zápis do 
čtenářského deníku obdrží motivační nálepku. 
Čtenářským králem se stane žák s největším počtem 
nálepek.

21. 10. 2010 proběhl „Jablíčkový den“. Žáci prvního, 
druhého a třetího ročníku připravovali  pochutiny 
z jablek (závin, jablka máčená v čokoládě…), 
uspořádali malou výstavu jablečných odrůd 
a nachystali si i kratičké vystoupení pro spolužáky 
s jablíčkovým tématem.

podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti a motivovat 
děti k četbě literatury pro děti a mládež. 

Starší žáci se pilně připravují na školní ples, kde chtějí předvést svoje taneční pokroky.

Činnost 1. stupně ZŠ za první pololetí 2010
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Základní škola a Mateřská škola

Jablíčkový den

Nikola Horalíková (2. ročník) - neupraveno

V průběhu minulého týdne jsme realizovali projekt 
„Ovoce a zelenina“. V rámci tohoto projektu si žáci 
druhého a třetího ročníku oprášili, prohloubili, ale 
také získali nové vědomosti, týkající se ovoce 
a zeleniny pěstované nejen u nás, ale i v některých 
exotických zemích. Informace o exotických druzích 
si sami vyhledali, třídili a následně také zpracovali.

Ve středu 21. 10. byl jablíčkový den. Dělali jsme 
jablka v čokoládě, prváci dělali štrúdl. Děcka donesly 
usušené jablka a jablkový mošt. Nosili jsme jablka 
na výstavku. Dělali jsme nějaké práce a nové složky. 
Každý měl svoji. Do té své složky si dal každý žák 
svoji práci. Potom je paní učitelka vystavila. 
Ale jenom některé. Potom jsme šli do jídelny a tam 
jsme zpívali a tancovali. Jak jsme zazpívali 
a zatancovali, tak jsme šli jíst, co jsme udělali. Potom 
jsme šli na hodinu, až skončila, tak jsme si toho 
trochu mohli vzít. 

Ve stejný den jeli žáci čtvrtého, pátého a šestého 
ročníku na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Během 
náročného dne navštívili Pražský hrad s katedrálou 
sv. Víta, Karlův most, viděli staroměstský orloj, 
Prašnou bránu i Václavské náměstí. Šesťáci měli pro 
mladší spolužáky vždy připravené povídání 
o jednotlivých památkách.  
5. listopadu děti z mateřské školy, prvního, druhého 
a třetího ročníku zažili malou drakiádu. 

Napsala Klára Horalíková 3. třída (neupraveno)

Byli jsme pouštět draky. Nejhezčího draka měla 
Dominika. Eliška měla padák a musela ho pouštět 
s někým. Pomáhali jí Lukáš a Kuba. Nefoukal ale vítr, 
tak to nelítalo.

Projekt ovoce a zelenina

V pátek 3. prosince proběhla Mikulášská besídka, ve 
které vystoupili všichni žáci školy.

Mgr. Jiří Miškar, ZŘŠ pro základní školu

 

A jak to vypadá u nás, 
na druhém stupni… 

Školní život na druhém stupni nám opět oficiálně 
začal 1. září. Žáky mimo jiné čekalo setkání s jejich 
novou paní učitelkou matematiky a fyziky, paní Marií 
Jančovou. Patrně nejnáročnější start proběhl 
u šesťáků, neboť právě jim přibyly nové předměty. 
I když to zpočátku šlo velmi ztuha, podařilo se nám 
najet na ty správné koleje. K tomu nám zřejmě 
dopomohla i historicko-zeměpisná exkurze do 
našeho hlavního města, Prahy, která se uskutečnila 
21. 10. 2010. 

Žáci si výlet užívali už od samého počátku, samotná 
jízda vlakem v nich zanechala nezapomenutelné 
zážitky. 

A nyní Vás již seznámím s tím, co nás čeká v nejbližší 
době. Pomalinku se nám blíží Vánoce, čas plný přání, 
ohlédnutí se za tradicemi, a proto se i u nás ve škole 
pokusíme takovou atmosféru navodit. Žáci si 
například upečou a nazdobí perníčky či si ve 
vánočních dílničkách vyrobí dekorativní předměty. 
V předvánočním čase se taktéž uskuteční soutěž 
o Mladého Démosthena, neboli o nejlepšího řečníka.

Ostatní žáci druhého stupně se dočkali taktéž 
menšího překvapení, neboť díky dotacím z EU byly 
nakoupeny další počítače, které nám zase o něco 
více usnadnily propojení výuky s ICT. Žáci se díky 
nim učí hledat ty správné informace a své poznatky 
stručně a jasně formulovat. Vytváří prezentace 
v Powerpointu či testy v Hot Potatoes. Je to vhodný 
způsob, jak si nejen osvojovat, ale hlavně zopakovat 
a utřídit si znalosti o dané problematice.

Na závěr bych Vám chtěla za celý učitelský sbor i za 
samotné žáky popřát příjemné a hlavně pohodové 
prožití svátků vánočních a co nejlepší vstup do 
nového roku 2012.  

Šesťáci se v průběhu putování po tajích Prahy 
proměnili v naše průvodce a svým mladším 
spolužákům ve stručnosti popsali historii 
j ednot l i vých  památek .  Zře jmě druhým 
nejemotivnějším zážitkem byl oběd u McDonald´s. 
Tzv. „Happy meal“ se stal velkým hitem u všech 
našich žáků. O tom, co se jim na této exkurzi nejvíce 
líbilo, se můžete více dozvědět na webových 
stránkách školy, kde najdete krátká videa s jejich 
názory. 

Mgr. Ivana Tálská

Tento školní rok je mj. významný i pro žáky devátého 
ročníku. Ti si nejenže musí vybrat školu, respektive 
směr, kudy se budou dál ubírat, ale taktéž budou 
spolu s osmáky prvními, kteří předtančí polonézu na 
Školním plese a vytvoří tak, jak doufáme, zcela 
novou tradici. Připravují se velmi poctivě, často stěží 
popadají dech, ale už nyní velmi dobře zvládají čtyři 
tance. O tom, jak máme šikovné a zdatné tanečníky, 
se můžete přesvědčit sami, na již zmíněném plese 
v sobotu 5. února 2011.

V Praze si několikrát vyzkoušeli jízdu metrem 
a navštívili ty nejvýznamnější památky naší 
metropole, jako například Pražský hrad s katedrálou 
sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí 
s proslule známým Orlojem, Václavské náměstí 
a dokonce se podívali na Nuselský most. 
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TJ Sokol Březová

Avšak může se stát, že dvakrát zaváhají a rázem 
jsme ve hře o první příčku. S  týmem jsme si sice 
vytyčili předsezonní cíl a to umístit se do třetího 
místa a to se nemění. 

Hodnocení trenéra Majera

Na otázku, jak by zhodnotil podzimní vystoupení 
svého mužstva, odpověděl trenér stručně: 

„S týmem jsem spokojený, hráči na sobě pracují. 
Je vidět jejich snaha a odhodlání jít do každého 
zápasu. Sice jsme na třetím místě, a na postupující 
Strání ztrácíme sedm bodů, což je hodně. 

Jenže ani boj o první a tudíž postupové místo 
nevzdáváme!“

Tým OZ V R P Skóre Body

1. Strání B 14 12 2 0 40:14 38

2. Podolí 14 10 1 3 42:9 31

3. Březová 14 10 1 3 48:24 31

4. Dol.Němčí B 14 7 3 4 38:19 24

5. Komňa 14 7 3 4 32:27 24

6. Záhorovice 14 7 2 5 28:28 23

7. Orel UB 14 6 2 6 17:18 20

8. Drslavice B 14 6 0 8 33:29 18

9. St.Hrozenkov 14 4 3 7 19:34 15

10. Přečkovice 14 4 2 8 23:32 14

11. Suchá Loz 14 4 2 8 17:35 14

12. Bystřice p/L 14 3 3 8 29:50 12

13. Žítková 14 3 2 9 18:29 11

14. Rudice 14 2 0 12 13:49 6

Umístění v tabulce

Statistika podzimní části v číslech

TJ Sokol Březová se umístil po podzimní části ZT 
sk. B na třetí příčce. 
Ze třinácti podzimních a s jedním předehrávaným 
jarním zápasem vybojovali naši fotbalisté celkem 
31. bodů. Na domácím hřišti nasbírali celkem 18b., 
když okusili hořkost porážky jen v prvním kole. 

Nejlepším střelcem je náš útočník Janků M. s 18-ti 
brankami. 

Nejlepší NEJ z naší skupiny po podzimní části

Nejvíce nul vychytal brankář Mikel J. (Podolí), náš 
brankář – Majer J. 2. nuly. 

Nejvíce ČK nasbíralo celkem 21. hráčů – každý po 
jedné ČK. 
Nejvíce branek vstřelilo mužstvo TJ Březová - 48, 
naopak nejvíce branek obdržel tým Bystřice p/L – 
50. 
Nejslušnějším týmem podzimu, tzv. FAIR PLAY je FC 
Strání B.

Nejvíce ŽK, celkem 6 nasbírali Gazdík P. (Suchá Loz) 
a Michalčík R. (Záhorovice). 

Ve zbylých šesti zápasech si hosté neodvezli ani bod. 
Ze hřišť soupeřů jsme si odvezli v celkovém součtu 
13b. bodů.

Tabulka ZT sk. B po podzimní části:

pokračování na str. 6 ...
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Ti, kteří nás ještě nenavštívili,rádi na akcích 
uvidíme, pohostíme, případně zapojíme. Všem, kteří 
se zúčastňovali nebo jakkoli pomohli (finančně, 
poskytnutím věcných darů, zapůjčením prostor, 
…obec, nadace, škola,…) moc děkujeme. 

Samozřejmě je třeba také poděkovat všem našim 
kopretinovým souborům a to: Spjevulenkám, 
Šibalicím, Slivečkám a cimbálové muzice Šimbolica, 
které se vždy snažili dobře reprezentovat obec při 
okolních či domácích vystoupeních. 

Rok 2010 je pro naše sdružení tak trochu oslavou. 

Již brzy budeme slavit 10 let našich aktivit. 
Pořádali jsme, spolupořádali nebo se účastnili téměř 
přes 200 akcí pro občany naší obce i okolí. 

V průběhu celého roku si vždy našli volnou chvilku 
pro zkoušky a tréninky písní i tanců, taktéž 
napomáhali při realizaci i průběhu spousty akcí.

Všem občanům naší obce přeji za celé naše sdružení 
pohodové Vánoce, krásné prožitky z kouzla 
zasněžené březovské krajiny a do nového roku méně 
starostí a překážek, které život přináší.

Ani v příštím roce nebudeme zahálet, nadále se 
budeme věnovat folklóru, dětem a také Vám 
ostatním. Máme přichystány nejen už zaběhlé 
tradiční akce, ale také drobná překvapení, na které 
se už moc těšíme. 

OS Kopretina

pokračování na str. 7 ...

Příjmení Jméno Min ŽK ČK Gol

Janků Dominik 1230 3 0 5

Uher Josef 1170 1 0 0

Janků Michal 1163 2 0 18

Majer Jakub 1149 2 0 0

Ševčík Tomáš 1081 0 0 0

Miškář Václav 1004 5 0 0

Kubiš Michal 1000 0 0 1

Plášek Vlastimil 950 1 0 5

Králík Jan 806 1 0 0

Čaňo David 737 0 0 4

Podškubka Vojtěch 700 0 0 1

Čaňo Pavel 627 4 1 5

Kubiš Zdeněk 623 1 0 1

Josefík Ondřej 430 0 1 7

Plášek Petr 383 1 0 0

Zetík Stanislav 256 1 0 1

Uher Michal 256 3 0 0

Havlík Josef 117 1 0 0

Bruštík Dušan 113 0 0 0

Šimek Petr 61 0 0 0

Moravčík Karel 4 0 0 0

Statistika jednotlivých hráčů za podzim:

10.) Závěr, volná diskuze

7.) Cyrile 2011 – plán akcí
8.) Investování do nových míčů, teplákových 

souprav pro hráče
9.) Předsilvestrovský zápas

Více podrobností k jednotlivým bodům schůze si 
můžete přečíst na webu TJ Březová.

„U Bruštíků“

Přítomni:

Čaňo P., Janků D., Janků M., Kubiš M., Kubiš Z., 
Majer Ja., Miškář V., Šimek P., Uher M., 
Zámečník P., Zetík S.

1.) Zahájení, úvodní slovo
Plán schůze:

4.) Hospodaření za kalendářní rok 2010

II. členská schůze TJ Sokol Březová
Konaná dne 4.12.2010 v hospodě 

Moravčík J. (předseda klubu), Uher J. 
(místopředseda), Majer Jo. (trenér), Janků J. 
(jednatel), Bruštík B., Bruštík D.,  Čaňo D., 

5.) Sponzoři TJB

3.) Zhodnocení podzimní části

6.) Cyrile 2010 – zhodnocení

2.) Volba vedení

(více na: www.tjbrezova.huu.cz) 

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM FOTBALOVÝM 
FANOUŠKŮM,  FANYNKÁM,  SPONZORŮM 
A PŘÍZNIVCŮM KLUBU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2011

Autor: Pavel Čaňo, admin stránek TJB 

TJ Sokol Březová
... pokračování ze str. 5
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OS Kopretina... pokračování ze str. 6

Vynášení Morany, drápání peří, pečení chleba

Drobná přehlídka akcí za rok 2010: 

6.2. 
košt slivovice 

13.2. 

Zazpívej Slavíčku, postoupily 

Ukázka lidových řemesel – Strání (kroje, 
kraslice, šperky)

20.3. 

28.3. 
Malování kraslic a pečení velikonočních 
beránků

18.3. 
Zazpívej Slavíčku Uh. Brod (Lucie, Klára 
Horalíkovy, Kateřina, Kristýna, Natálie Provodovské, 
Adélka Janíková)

18.4. 

do Uh. Hradiště: Kristýna, Natálie Provodovské 

19.4. 

do Kyjova: Lucie Horalíková                                                          

Divadelní představení Adéla Ještě nevečeřela- 
Uherské Hradiště

9.5. 
Koncert pro Klokánek Vlčnov: Spjevulenky, 
Šibalice, Slivečky, CM Šimbolica

Výstava starých a současných březovských 
krojů – výborná návštěvnost kolem 400 lidí.

3.7. 

5.7. 

Cyrilkové folklorní setkání „Mesjačky“ - kromě 
kopretinových souborů vystoupily hosté z Hluku, 
Starého Hrozenkova, Strání a Modrové. 
Tento folklorní den byl vlastně první v historii 
Březové, kdy se setkalo tolik okolních souborů při 
zpěvu a tanci. Vystoupilo téměř 160 účinkujících.
Večer Zábava s kapelou Rytmus a diskotékou.

14.8. 
Folklorní den Slavkov s přehlídkou krojů (měli 
jsme v zastoupení kroje staré „horské“ i nové 
„dolňácké“). Vystoupení se účastnily všechny 
kopretinové soubory. Na tradičním trhu s lidovými 
řemesly předvedla výrobky a vyšívání Veronika 
Provodovská. 

Slavnosti vína Uherské Hradiště – opět se 
účastnily Slivečky, Spjevulenky, Šibalice i CM 
Šimbolica. Jako tradičně jsme připravily březovské 
dobroty Magaše a Báleše.

Drakiáda – V areálu „Školka“ s pečením jablek 
a brambor.

16.11. 
Divadelní představení Herold a Maude Uherské 
Hradiště.

11.9. 

5.12. 

6.11. 

tradiční Mikulášská obchůzka malých nezbedníků 
(obdarováno bylo 85 dětí).

Leden – Zimní hry, červen- Divadelní představení 
1+2=6 (úrazy herců), srpen – Diskotéka pro starší 
a pokročilé, listopad - Den duchů.

26.12. 

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA PROŽITÍ JEDNOHO 
SVÁTEČNÍHO DNE PŘI PÍSNÍCH  SE SOUBORY 
NAŠEHO SDRUŽENÍ.

Robert Provodovský, předseda OS Kopretina

každoroční Vánoční folklorní koledování 
v kostele: 

14.12. 
Adventní koncert Mariánské náměstí Uherské 
Hradiště

Plánované nerealizované akce (většinou kvůli 
nepřízni počasí):
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Dechová hudba Březovjané

Za zmínku stojí také naše vystoupení spolu se 
souborem Důbrava v Troskotovicích nedaleko 
Znojma, kde jsme hráli celé odpoledne i celou noc. 

Nabídek ke hraní dostáváme stále více, což svědčí o tom, že 
naši posluchači jsou nám stále věrní a další přibývají. 

Závěrem chceme také poděkovat všem 
sponzorům, bez kterých bychom se nedostali tak 
daleko, jmenovitě obci Březová, firmě Montplast 
a autoškola Petr Janků.

Děkujeme tímto všem svým příznivcům za 
obrovskou podporu, kterou jsme celý rok 2010 
dostávali. Přejeme všem, kdo nám fandí, 
pohodové svátky vánoční a do roku 2011 jen to 
nejlepší.

Navštívili jsme i naše slovenské sousedy 
v Důbravě, ale tradičně jsme nejvíc akcí 
absolvovali doma. Účastnili jsme se mj. přehlídky 
DH v Uherském Brodě, několik akcí jsme hráli 
Březové a na Velkém Lopeníku. Na podzim jsme 
byli opět v Dubu nad Moravou.

V nejbližší době se můžeme setkat na plese 
v Březové, v Šumicích nebo na muzikantském 
plese ve Veselí nad Moravou. V červnu nás čekají 
další 2 zájezdy do Francie. 

A čím je pro nás tato obec tak významná? Někteří možná 
vědí. V této obci žije mnoho rodáků z Lopeníka. Letos 
zatoužili setkat se se svými krajany a tak nás pozvali na 
hody. Počasí sice moc nepřálo, ale náladu to nikomu 
nepokazilo. Už teď se těšíme na další setkání s přáteli 
z Troskotovic. Chceme je pozvat na naše Cyrilky.

Rok se s rokem sešel a opět přišla doba Vánoc a čas rozloučení se s rokem 2010. Pro nás tento rok znamenal 
další úspěchy v tuzemsku i v zahraničí. Z přehlídky dechových hudeb ve francouzském Deneinu jsme si přivezli 

krásné první místo, a i druhá cesta do Francie se 
velmi vydařila. 

Děkujeme za přízeň a spolupráci. Březovjané
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Místo konání: kostel sv. Cyrila a Metoděje

24. prosince Půlnoční mše svatá

Místo konání: obřadní síň v budově OÚ

17. prosince Vítání občánků

Místo konání: v dědině

Místo konání: sportovní šatny

31. prosince Půlnoční Silvestrovská vatra

6. prosince Mikulášský večírek

Místo konání: parkoviště pod kostelem

Datum: Akce:

5. března Fašanková zabíjačka: tradiční setkání 

u fašankové obecní zabíjačky na 

parkovišti pod kostelem, fašankový 

průvod za doprovodu DH Březovjané

30. dubna Stavění májky

5. července Cyrilometodějská pouť: folklorní den, 

průvod jubilejního ročníku, slavnostní 

mše svatá, vystoupení místních spolků, 

fotbalové odpoledne

9. července Březovské léto: nadžánrový festival: 

folk, rock, country

Místo konání: sportovní areál

30. července Červencová noc a setkání rodáků: taneční 

zábava pořádaná místním mysliveckým 
sdružením Hubert

Místo konání: sportovní areál

6. srpna Setkání Březových

Místo konání: v Březové u Berouna

20. srpna Mezinárodní nohejbalový turnaj: 

sportovní klání mezi nohejbalovými týmy

Místo konání: sportovní areál

3. září  Březovské hody a Slovácká jaternica

Místo konání: sportovní areál

Kalendář kulturních akcí na rok 2011

Právo na změnu programu vyhrazeno.

Přesné informace o konání konkrétní akce budou 
uveřejněny vždy na stránkách obce Březová 
www.obecbrezova.cz cca 2 týdny před konanou akcí. 
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Tereza Makovcová

Letos se uskuteční vítání občánků 
18.12.2010.

Vítání občánků 2010

Václav Vacula

Bára Křeháčková

Šárka Kročilová

Vít Prokop Ševčík

Josef Vacula

Natálie Vaculová

Na Vítání občánků jsou pozváni naši nejmenší:

Valérie Uhrová

Barbora Juračková

Lillian Janíková

Šarlota Bartková

Amálie Ševčíková

Nikola Vojtková

Nela Uhrová

Eva Hanáková

Patrície Bartko

Tomáš Juračka

Toho dne byla březovská dolina zahalena mlžným 
oparem. Mlha jak hustá záclona udělala tento kraj 
neviditelný. Půl metru, aby člověk rozeznal obrys 
postavy. 

Možeš povědět koléj chceš, já budem pravit dycky 
věcej. Po této řeči sa to nedalo vydržať a padla první 
facka. A tak sa březovjan a straňan zvalili na matičku 
zem a s nadávkami a supěním zaklesnuti jeden do 
druhého sa gůlali naspátek k Brodu. 

Ale straňák sa nedál. " Ej dobře ně pověděli dědáček, 
že sú brezovjani Tataré, nebo ti též si mysleli, že 
šecko je jejích. A takto ti povím, křížek není 
březovský, ale křesťanský a nevím jaké je to u vás 
s tým křesťanstvím šak kostel máte cuzí." 

Tehdá prý poprvní sa Ježíš podívál k zemi a zakrůtil 
hlavů. K čemu toto všecko, šak ty kostely sů stejně 
vysoké!

Po sedmém kroku začal být trochu nejistý, natáhl 
ruku před sebe, aby už uchopil kámen... A co to! 
Držel za rameno tmavů postavu, která navíc zařvala 
jak podsvinče, kterému chystajů popravu. Po řevu 
pochopil, že to není duch, ale obyčejný člověk. 

Ale uteč, usmál sa straňan, de by vzál? Ale náš měrí 
62 metrů. Né ty, ale já sem sa poplétl náš měří 64 
metrů. A náš 66 metrov. A náš 68 metrů, ušťuroval 
sa straňák. Jano znejistěl, poslůchaj a keď já povjem 
eště vac čo povješ ty? 

A spustil po březovsky: " Čo tu ňůráš a nesedíš doma 
ty stvore, snáď ti dám jednu po rypáku, abys tak 
něrvál. Lenéj skus, ozvalo sa a taků ti dám, hned 
budeš mět." Janovi sa podlomily kolena. " Tak ty mně 
eště budeš vyhrožovat? Ty Kolešňane a pakuj sa 
dom! Studený vrch je brezovský aj s krížkom." 

Jano, březovjan středních let, však vykračoval, jistě 
uměl cestu z Březové do Brodu a nazpátek 
naspaměť. Citem věděl, že ještě pár kroků a je na 
rovince Studeného vrchu, říká sa u Křížku. 

Zastavil se, otočil se vpravo a věděl, že po osmi 
krocích se dotkne kamenného podstavce pomníku 
s ocelovým křížem, ze kterého Ježíš hledí do nebe 
a prosí otce za odpuštění za tu svoloč na zemi. 

Janovi sa nahnala krv do hlavy: " Já ti dám cuzí! Náš 
je a sami sme si ho postavili a pámbo zaplať je vyžší 
jako váš! Ná de, o půl metru povyrostl straňan. 
A kolej váš měrí. Jano nebýl bůh ví jaký počtář, ale 
vzpomněl si, že v 57 roku sa narodila dcéra Kačenka, 
vypnůl hruď, styčíl hlavu, zahůpál sa v kolenách 
a jistě řekl 57 metrů. 

Křesťané

Napsal A.Z.(prostřední)
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• nadprůměrný příjem, jehož 
výše závisí pouze na Vašich 
kvalitách a schopnostech

• práci jako OSVČ

• finanční podporu: fix, provize + 
velmi výhodné paušály

• kvalitní a moderní pracovní 
prostředí

• kvalitní a bezplatné zaškolení
• flexibilní pracovní dobu

Nabízíme:
• zázemí silné mezinárodní 

společnosti se stabilním 
postavením na trhu

Místo výkonu práce:
• Vámi zvolená oblast v bývalém 

okresu UH / dle domluvy i jinde

Požadujeme:
• komunikativnost
• pracovitost
• samostatnost
• zkušenosti z obchodu vítány
• trestní bezúhonnost
• SŠ/VŠ vzdělání

Kontakt: Ing. Jiří Jirout, 
723 376 099, info@jiroutjiri.cz | axa.jiroutjiri.cz

inzerce

více než    standard

pro nově zřizované regionální ředitelství Uherské Hradiště 

hledáme nové spolupracovníky, 
kteří jsou ochotni tvrdě pracovat a nebojí se nadprůměrného ohodnocení.

Finanční poradce – specialista

• vyhledávání nových obchodních příležitostí
Pracovní náplň:

• servis stávajících klientů

• zpracování finanční analýzy klienta za účelem nabídky portfolia
produktů finanční skupiny AXA

• péče o klienty, poskytování následného servisu

od 1. 1. 2011 nelze nedoplatky 
promíjet, ale musí se exekučně 

vymáhat.

Od 1. 1. 2010 bude mít každý náš občan svůj 
osobní finanční účet (OFÚ).

Obec Březová vyzývá všechny občany, aby 
nejpozději do konce roku 2010 uhradili 
všechny nedoplatky a závazky vůči obci, neboť 
podle nového zákona 280/2009 – daňový řád, 

Upozornění občanům – 
poplatníkům:

Ze sponzorských darů byl zakoupen kobereček, 
dovybavena MŠ hračkami a děti dostaly mikulášské 
balíčky se sladkostmi.

Další sponzoři:

Agro a.s. Březová

Hlavní sponzor:

Drogerie – Leopold Janík

Moravská ústředna

Autoškola – Petr Janků

Smíšení zboží – Miroslav Janků

MERO CZ

Děti z mateřské školy při základní škole děkují těmto 
sponzorům:

Robert Kubiš, Březová 371

Poděkování

! !
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