
zpravodajbrezova.czBřezová u Uherského Brodu

Vážení 
spoluobčané,

4/2022

právě se vám dostává do rukou poslední 
zpravodaj volebního období 2018 - 2022.

Samozřejmě i když jsme žádné volební 
sliby prostřednictvím volebního programu 
nedávali, mohu slíbit, že v rámci priorit se 
budeme snažit o další rozvoj naší obce.

Ve spolupráci se ZŠ jsme v pondělí 5.12. 
rozsvítili vánoční stromeček a přichystali 
betlém  u domečku.

A teď něco málo z naší současné činnosti. 
Zahájili jsme přístavbu mateřské školy, 
výstavbu lesní cesty "Doubravy", dostavěli 
jsme pumptrack (cyklodráha pro děti) a 
zároveň dokončili prodloužení garáží v 
budově obecního úřadu.

Určitě Vás nechci zatěžovat výčtem všeho, 
co se nám v tomto období podařilo. 

Závěrem bych chtěl Vám všem popřát 
krásné prožití svátků vánočních a do 
nového roku přeji zejména pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů. 

Josef Trecha, starosta

V podstatě jste svým hlasováním v 
posledních komunálních volbách sami dali 
najevo, že se Vám naše činnost líbila. 

N eza p o m e ňte  p ř i j í t  p o p ř á t  sv ý m 
spoluobčanům na půlnoční silvestrovskou 
vat ru ,  na  kterou  Vás  všechny  co 
nejsrdečněji zvu.

Jako každý rok jsme zajistili vánoční strom 
a  vánoční výzdobu v centru obce. 
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FS Dúbrava

Než vám popřejeme krásně prožitý 
adventní čas, rádi bychom zmínili akci, 
která v nás zanechala opravdu silný 
zážitek.

Obyvatelé domova si s  námi zazpívali, 
někteří i zatančili. Jsme rádi, že jsme tam 
mohli být. 

Byli jsme zazpívat v domově důchodců v 
Pozlovicích. Nečekali jsme tak perfektní 
publikum a atmosféru, která panovala od 
začátku až do konce vystoupení. Úsměvy, 
zpěv, tanec, radost a dojetí i se slzami v 
očích. 

Další vystoupení, kde se s vámi ještě letos 
uvidíme, se uskuteční v našem kostele, 
kde proběhne vánoční koncert. (datum a 
čas bude ještě upřesněn). 

Podzim utekl jako voda a už se pomalu 
chystáme na zrození Ježíše Krista. 

Už teď se na vás těšíme! 

Za FS Dúbrava Pavla Slavíková 

Děkujeme vám za přízeň a přejeme 
radostné prožití svátků vánočních a 
požehnaný nový rok 2023. Vaši Dúbraváci.  

Vinšujeme vám
šťastné a veselé svátky vánoční,

Krista Pána narození,
aby vám dal Pán Bůh hodně zdraví,

štěstí,
hojnost božího požehnání,
  na statečku rozmnožení,

na poli úrodu,
na štěpnici hojnost,

doma radost
a po smrti nebeského království.
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Farní úřad

Vážení spoluobčané, farníci, Boží přátelé,
o tom, jak jsme jako farnost prožili 
uplynulé měsíce, psal o. Václav v minulém 
čísle obecního zpravodaje. 

Od té doby se ve farnosti nic převratného 
n e o d e h rá l o,  ž i vo t  fa r n o st i  p l y n e 
standardním směrem dál s tím, že nově 
hledáme farníky ochotné se s kněžími 
spolupodílet na moderaci pastorační a 
hospodářské činnosti farnosti. Vytváří se 
tedy na tomto místě více prostoru pro 
adventní zamyšlení. 

Adventní doba se v církvi prožívá ve fialové 
barvě. Napovídá nám to, že se jedná o 
období,  ve kterém je člověk zván 
k zamyšlení a to konkrétněji k zamyšlení 
nad směřováním svého života. 

V životě se totiž dostáváme na různé malé 
či velké životní křižovatky a my bychom 
měli být schopni se dobře rozhodovat, 
kterou cestou se vydáme dál. 

V písni je refrén s následujícími verši: Na 
věnci adventním hoří už svíce, – kterou 
z těch čtyřech chtěl bys více? – Kterou 
z těch čtyřech chtěl bys raději? – Pokoru, 
lásku, mír nebo naději? 

Tato rozhodování nejsou vždy snadná, 
někdy jsou naopak značně komplikovaná. 
K rozhodování však máme k dispozici 
navigaci. 

Jak však máme této navigaci správně 
rozumět? A máme ji vůbec všichni 
k dispozici? Na druhou otázku je odpověď 
zřejmá a je kladná. Máme! Je to naše 
svědomí. A odpověď na předchozí otázku?

Jakou? Přece tu Boží. Chceme-li tedy 
dosáhnout cíle a naplnění svého života, 
kterým je Nebe a tím není nic jiného, než 
stav nejvyššího a nepomíjivého štěstí.

Při hledání odpovědi na první otázku nám 
může pomoci  text písně Adventní 
zpěvačky Báry Basikové. 

26. 12. 09:00  svatoštěpánská mše svatá – za mládence z Březové a Lopeníka

24. 12. 24:00  půlnoční mše svatá

31. 12. 16:00  mše svatá na poděkování za uplynulý rok

24. 12. 15:00  vánoční mše sv. pro rodiny s malými dětmi

25. 12. 09:00  slavnostní mše svatá – za farníky

01. 01. 09:00  mše sv. ze slavnosti Panny Marie – za dívky z Březové a Lopeníka

Program bohoslužeb o Vánocích:

A když přece jen v našich srdcích láska 
chladne, kéž nám Bůh do života pošle 
někoho, kdo nám srdce opět zahřeje. 

Nádherným příkladem jsou děti, o kterých 
si myslíme, že o životě ještě nic neví. Ale 
ony toho o Životě možná ví mnohem více, 
než se nám může zdát. 

I text již zmíněné písně o tom snad hovoří: 
Tak malé děti ještě snad dovedou – zapálit 
plamen, nadšení koledou. – A tím ty 
největší zázraky předvedou, – když 
v srdcích dospělých rozpustí led.

Když nevychladnou srdce, bude na světě 
dobře. 

Kéž se nám tedy nejen o Vánocích, ale po 
celý následující rok daří navzájem si dělat 
radost a být jedni pro druhé obdarováním! 
To jsou totiž ty pravé, celoživotní Vánoce.

o. Jiří Pospíšil

V našem březovském kostele pomalu klesá 
teplota a o vytápění akumulačními kamny 
známém z minulých let ze zřejmých 
důvodů nemůže být ani řeč. 

To však neznamená, že by měla chladnout 
naše srdce. 

Je potřeba k těmto slovům dodávat více? 
Nejsou tyto verše dostatečnou pomocí ke 
správnému chápání Boží navigace, kterou 
máme ukrytou hluboko v srdci?
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Školy Březová

Po něko l ika  letech ,  způsobených 
covidovou situací, chceme uspořádat už 
jedenáctý školní ples, na který se žáci 
devátého a osmého ročníku pi lně 
připravují. Polonézu tradičně nacvičuje 
Mgr. Kristýna Miklánková, valčík žáků s 
rodiči připravuje Mgr. David Smetana a 
půlnoční překvapení s deváťáky chystá 
Mgr. Zdeňka Hájková a páťáci připravují 
taneční vystoupení s Mgr. Marcelou 
Sehořovou.
Věříme, že si řada občanů a bývalých žáků 
zase najde cestu a přijdou školu účastí na 
plesu podpořit.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

Připravujeme se na školní ples

Osvěta na tato témata je naprosto zásadní 
již od útlého věku právě proto, aby děti 
převzaly zodpovědný přístup za své zdraví. 

Všichni opravdu pozorně poslouchali a 
sledovali, což nás utvrdilo v tom, že s 
mnoha informacemi o této problematice 
se žáci setkali úplně poprvé. 

Postupně jsme tak probrali příčiny a 
prevenci rakoviny varlat a prostaty a také 
jsme se bavili o mužských psychických 
problémech, jejich prevenci a řešení. 

Prevenci považujeme za základní stavební 
kámen zdraví a zdravého životního stylu 
obecně. 

Ať už se bavíme o prevenci, pohybu, stravě 
či často opomíjeném duševním zdraví,“ 
vysvětluje Veronika Mačáková, šéfka 
marketingu ZP 211.
Celá akce proběhla v poklidné atmosféře, 
reakce žáků byly vesměs pozitivní. 

A právě proto jsme se do toho pustili i my, 
Moboys z konce světa.

Jelikož se přednášky zúčastnily i dívky, 
rozšířili jsme přednášku i o prevenci 
nejčastějších typů rakoviny u žen.
Naši aktivitu uvítala i Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR, která dlouhodobě 
podporuje prevenci a zdravý životní styl. 
„Jsme moc rádi, že i daleko od velkých 
měst vznikají iniciativy jako Moboys z 
konce světa. 

Mgr. Vojtěch Král, Mgr. Tomáš Beníček, Mgr. Jakub 
Mačák a Mgr. David Smetana

b a v i l i  o  n e j č a s t ě j š í c h  m u ž s k ý c h 
problémech, které jsou však většinou 
tabuizované. 

Dne 25. 11. 2022 jsme s podporou 
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 
uspořádali pro žáky 8. a 9. ročníku 
přednášku o celosvětové akci Movember. 

SPOLEČNĚ ZA MUŽSKÉ ZDRAVÍ, 
SPOLEČNĚ PROTI MUŽSKÝM TABU

Čtyři učitelé jsme vytvořili tým Moboys z 
konce světa, v rámci kterého jsme si dali za 
cíl získat finanční podporu této osvětové 
akci. 

Nejprve jsme žákům vysvětlili, o co 
v Movemberu vlastně jde, a dále jsme se
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Kroužky ve škole

Roky, krůček po krůčku, bez velkých řečí, 
budujeme komunitní školu. 

Škola nabízí řadu rozličných kroužků, které 
ve volném čase vedou její pedagogové. 
Klademe velký důraz na otevřenost a 
m a x i m á l n í  s p o l u p r á c i  s  r o d i č i , 
představiteli obce a spoluobčany. 

Je třeba připomenout, že za kroužky děti a 
žáci v březovské škole nic neplatí.

Výtvarný kroužek
žáci 2. stupně mají možnost tvořit nad 
rámec výtvarné výchovy. Vyzkouší si 
složitější výtvarné techniky (keramika, 
malba na plátno, akční umění). 

Hravá angličtina pro předškoláky 
seznamování dětí s cizím jazykem hravou 
formou, osvojování fonetické stránky 
jazyka. 

Kroužek work outu

Cimbálová muzika

Pod vedením Mgr. Kristýny Beníčkové.

předpokladem pro práci v kroužku je 
alespoň základní znalost hry na hudební 
nástroj paralelně rozvíjená v rámci ZUŠ 
nebo soukromých lekcí. Pro cimbálovou 
muziku jsou potřebné nástroje: housle, 
cimbál, potažmo akordeon a klarinet. 
Pod vedením Mgr. Tomáše Beníčka.

Pod vedením Mgr. Zuzany Mačákové.

Kroužek vaření

Dramaťák

r o z v o j  p o h y b o v ý c h ,  s i l o v ý c h  a 
vytrvalostních dovedností žáků a řízené 
využití workoutových prvků na školním 
hřišti. Pod vedením Mgr. Jakuba Mačáka.

spolupráce ve skupině, zodpovědnost, 
příprava pokrmů, rozhodování, stolování. 
Pro velký zájem jsou celkem tři skupiny. 
Pod vedením Mgr. Marie Ševčíkové.

cílem kroužku je rozvíjení komunikačních 
dovedností ,  mluveného projevu a 
skupinové spolupráce u dětí. Výše 
uvedené dovednosti jsou u dětí rozvíjeny 
prostřednictvím dramatických her a 
improvizací. 
Pod vedením Mgr. Hany Staňové.

příprava žáků z 9. ročníku, kteří mají zájem 
o přijímací zkoušky na SŠ z matematiky. 
Pod vedením Mgr. Jany Matyášové.

Příprava na přijímačky z matematiky 

rozvoj pěveckých dovedností. 
Pěvecký sbor 

rozš íření  pohybových dovednost í . 
Vysvětlení pravidel, procvičování v hracím 
poli i na síti. 

Pod vedením Mgr. Zdeňky Ryškové.

Pod vedením Ing. Světlany Moravčíkové a 
Bc. Daniely Michalcové.

Badminton

pod vedením Mgr. Roberta Goldmanna.

Pod vedením Bc. Veroniky Žďárské.

Tvoření - origami, tvoření z korálek, 
luštění, hlavolamy a další. 

všichni žáci, převážně žáci 1. stupně. 
Rozvoj jemné motoriky, logického a 
kritického myšlení, fantazie. 

Relaxáček 

Stolní hry 

Doktora se nebojíme

S dětmi jsme si popovídali o povolání 
lékaře a zdravotní sestry – kdy je 
navštěvujeme, jak se chováme v ordinaci a 
čekárně, proč lékař chodí v bílém oblečení, 
jaké lékařské nástroje používají… 

Připomněli jsme si, jaké číslo voláme 
v případě ohrožení života. Zároveň jsme si 
zahráli na lékaře a ošetřovali kamarády.

Magdalena Křeháčková

V pohádce o krtkovi jsme pomáhali 
k uzdravení zajícovi. Vysvětlili si, jakým 
způsobem se nám do těla dostávají 
bakterie a viry a připomněli si, co dělat, 
abychom zůstali zdraví a co máme 
dodržovat  v  př ípadě onemocnění .

Dále jsme se zabývali významem hygieny a 
čistoty těla a zubů, odhalili jsme nebezpečí 
špinavých rukou a téma jsme zakončili 
praktickou ukázkou mytí rukou i zubů.
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MH SDH Březová

A máme tady poslední vydání zpravodaje 
2022.

Mladí hasiči velmi rádi přispějí krátkým 
shrnutím tohoto roku. 
Covidová doba byla pro hasiče složitá 
stejně jako pro druhé spolky. Zdravé jádro 
dětí zůstalo, některé odešly a zároveň 
přišly nové děti. 

No, opravdu toho zvládly hodně a jsme na 
ně pyšní. Také jsme začali pracovat i 
s malými dětmi, které se věkově řadí do 
přípravky, Tyto děti se ukázaly na soutěži , 
která proběhla v Březové a mnoho z vás je 
mělo možnost vidět jak úžasně soutěžily.

Naší chloubou je také zájem o post 
vedoucího MH a instruktora MH. Jejich 
zájem je opravdu velký a od srdce. Mají 
velký zájem pracovat s dětmi a to se cenní. 
Dalším želízkem je členství v Okresní radě 
mládeže. 

Za MH přeji Všem kouzelné Vánoce. 
Ať jste všichni u stromečku šťastní a 
prožijete to pravé kouzlo Vánoc. 

Mladí hasiči nejsou uzavřená skupina a 
velmi rádi mezi sebe přijmou další děti, 
další hasiče. Jsou vítané všechny věkové 
skupiny.

A do nového roku 2023 hlavně hodně 
zdraví.

Dovolím si říct, že hasiči celým srdcem. Ve 
velmi krátké době zvládly přípravu na 
soutěže, kterých se v průběhu roku 
účastnily. Dělaly dobré jméno sboru jak 
v požárním útoku, tak ve štafetě dvojic, 
štafetě 4 x 60 metrů, štafetě CTIF, závodu 
hasičské všestrannosti a brannosti, běhu 
na 60 metrů s překážkami, běhu na 100 
metrů, zkoušek odbornosti. 

Ale chladné počasí neznamená, že hasiči 
mají volno, prázdniny nebo jen tak 
zahálejí. Naopak. Přestěhovali se do místní 
haly, kde se zdokonalují v teorii, vázání 
uzlů, probíráme pravidla různých disciplín, 
zdokonalujeme si kondičku. Jedním 
slovem nezahálíme. Čeká nás ještě pár 
tréninků a ten poslední bude plavání. Už se 
všichni těšíme.

Za MH SDH Březová Lukáš Jurásek

Letošní rok jsme ukončili společným 
opékáním u domečku. Byla tam skvělá 
nálada a nikomu se nechtělo domů.
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19. února na Vyškovec k požáru stodoly.
11. března na požár travního porostu na 
Strání. 

21. července   jsme vyjeli na pomoct 
transportu pacienta z Velké Javořiny a byly 
jsme krajským operačním střediskem 
p o ž á d á n i  o  p ř e v o z  p a c i e n t a  d o 
uherskohradišťské nemocnice. 
12. srpna byl ohlášen požár na smetišti 
v Březové a 1. listopadu byla jednotka 
vyslána do Lopenických Bošáček, kde 
osobní vozidlo sjelo mimo zpevněnou 
komunikaci.
V letošním roce se členové zásahové 
jednotky také zúčastnili cyklické přípravy 
na stanici HZS v Uherském Brodě. 

23. března jsme vyjeli opět k požáru trávy 
na Strání a po vrácení na základnu byl opět 
vyhlášen druhý poplach na požár trávy do 
Květné. 

V květnu jsme měli plánovanou okrskovou 
soutěž, která se měla uskutečnit už v roce 
2020, ale kvůli kovidovým opatřením jsme 
ji museli dva roky odkládat. V tento den 
jsme také slavnostně požehnali nový  
zásahový automobil Ford Transit, který 
obec pořídila z dotací zlínského kraje, 
ministerstva vnitra a dofinancování obce.

V letošním roce náš sbor opět nezahálel…   V měsíci červenci jsme reprezentovali 
obec na srazu březových, kterou letošní 
rok pořádala Březová u Svitav. V srpnu se 
konala soutěž Železný hasič Bílých Karpat a 
uspořádali jsme dětské odpoledne. 
Začátkem září  jsme byly pozváni na oslavy 
110 let od založení sboru v Boršicích u 
Blatnice. V průběhu roku  se členové 
účastnili  úklidu zbrojnice, cvičení  a 
údržby techniky. 

Ke konci roku, jak už tomu bývá zvykem 
patří také rekapitulace dosavadních 
zásahů v  letošním roce.  Kra jským 
operačním střediskem ve Zlíně nám bylo 
ohlášeno celkem  osm výjezdů. 15. ledna 
jsme byly vysláni na Strání k vyhledávání 
osoby.  

Na každoroční technickou kontrolu byly 
připraveny všechny vozidla, která jsou 
zařazena do výjezdu IZS.

Tři  členové byly na kurzu obsluhy 
motorových pil v rozsahu 64 hodin, kde 
měli teoretickou část na stanici Uherský 
Brod  a praktickou část a závěrečné 
zkoušky vykonali ve Velkém Ořechově. 

A to nejen když nám to ,, pískne ́ ´a jedeme 
někomu na pomoc, ale ty hodiny strávené 
přípravami, vzděláváním, školeními,

Jsem nesmírně rád, že máme v obci lidi, 
kteří jsou ochotni obětovat svůj čas pro 
druhé na úkor toho svého. 

Jeden člen prodloužil strojnické zkoušky 
po pěti letech a další člen nově absolvoval 
taktéž strojnické zkoušky v rozsahu 
40hodin na stanici HZS Uh. Hradiště. 
Během roku také členové zásahové 
jednotky podstoupili zdravotní prohlídky 
které platí po dobu dvou let.

 údržbou techniky a vybavení, soutěžemi, 
ale také účastí na společenském dění 
v naší obci. Tímto bych chtěl oslovit 
případné zájemce, kteří by měli zájem se 
k hasičům přidat aby mě kontaktovali . 

Závěrem  bych chtěl  upozornit na 
opatrnost v období topné sezóny a také  
při zapalování svíček na adventním věnci  
nebo pouštění ohňostrojů při oslavách. 
Sebemenší neopatrnost mnohdy zapříčiní 
nenadálou situaci a dochází v lepším 
případě pouze ke škodám na majetku…

Jménem Sboru dobrovolných  hasičů  přeji 
všem spoluobčanům  šťastné prožití 
svátků vánočních v teple domova a oslavy 
příchodu Nového roku 2023 ve zdraví a 
pohodě 

Starosta SDH Richard Jurásek
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TJ Sokol Březová

Po podzimním vystoupení v Okresní soutěži patří týmu TJ Sokol Březová první místo. 
Družina vedená trenérem Blažkem vyhrála všech 13 utkání a získala tak plný počet bodů. 

„Snažil jsem se všem dát šanci, ale vždy někdo bude hrát více a někdo méně minut. Důležitý 
je pro mě úkol, který zde mám, a to je vrátit Březovou zpět do Okresního přeboru,“ 
pokračuje Blažek. 
„Jedinou černou kaňkou je zranění Chovance, který doléčuje zlomený kotník. Pro jarní část 
by nicméně měl být již k dispozici,“ je přesvědčený Blažek.

Podzimní část sezóny dopadla famózně:
13 utkání = 13 výher

„S herním projevem týmu jsem velmi spokojený. Získali jsme plný počet bodů a tabulku 
vedeme o deset bodů, co více si přát,“ říká spokojeně Blažek. 
Po celou podzimní část měl k dispozici 20 hráčů, se kterými mohl různě kombinovat 
sestavu. 

Tabulka po podzimní části:

Mládež TJB

Do letošní fotbalové sezóny 2022/23 jsme 
sice mládež nepřihlásili, ale již aktivně 
pracujeme na tom, abychom to napravili 
od nové sezóny 2023/24. 

Co se týče přihlášení dorostu, tak 
momentálně nejsme schopni seskládat 
kompletní tým. Nicméně i na tom se 
pracujeme. Jsou zde různé možnosti, které 
jsou ještě na stole v jednání. 

Pokud máte zájem reprezentovat naši 
obec nebo vypomoct s trénováním 
mládeže, tak se neváhejte obrátit na 
šéftrenéra mládeže Josefa Křeháčka 
(732 227 962) nebo na předsedu klubu 
Josefa Uhra (736 696 800).

Kompletní výsledky a statistiky hráčů jsou 
na klubovém webu.

„Určitě budeme chtít přihlásit přípravku a 
možná i žáky,“ říká odhodlaně předseda 
Uher a dále dodává: „Hráčů máme hodně, 
j e n  n e m á m e  d o s t a t e k  t r e n é r ů . 
Momentálně vede mládež šéftrenér 
Křeháček, který by uvítal výpomoc.“ 
Tréninky probíhají  každý týden ve 
sportovní hale: PO+ST – žáci, ÚT+ČT – 
přípravka. Bližší informace najdete na 
klubových stránkách nebo u trenéra 
Křeháčka.

Věková kategorie: přípravka: 4–10 let, 
žáci: 11–15 let, dorost: 15–19 let.

TJ SOKOL BŘEZOVÁ PŘEJE VŠEM 
FOTBALOVÝM FANOUŠKŮM, FANYNKÁM, SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM 

KLUBU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023
www.tjbrezova.cz

Poděkování patří těmto sponzorům:
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Oznámení

OZNÁMENÍ PRO NÁJEMNÍKY 
HROBOVÉHO/URNOVÉHO MÍSTA

Bez písemného povolení od obce, 
nebudou Vámi objednané firmy na 
hřbitov vpuštěny.

1. Každý nájemník je povinen mít 
uzavřenou platnou smlouvu a uhrazen 
poplatek za nájem a služby hrobového 
místa.

2. Při vypravování pohřbu je vypravovatel 
povinen nahlásit výkopové práce na 
Obecním úřadě Březová, a ten vydá 
pohřební službě povolení ke vjezdu na 
hřbitov.

5. Při výstavbě nového hrobového nebo 
urnového místa je nájemce povinen toto 
nahlásit na Obecním úřadě Březová a 
konzultovat rozměry 
hrobového/urnového místa a jeho 
umístění. K výstavbě nového 
hrobového/urnového místa potřebujete 
povolení od Obecního úřadu Březová.

Obec si vyhrazuje právo tyto věci 
odstranit, především v době sečení.

Žádáme návštěvníky hřbitova, aby sem 
nevstupovali s domácími mazlíčky 
(především psy).

Je zakázáno ukládat věci za hroby nebo 
kolem hrobů. 

3. Při vypravování pohřbu je vypravovatel 
povinen nahlásit datum pohřbu na 
Obecním úřadě Březová a vyplnit 
Protokol o uložení zemřelého, popř. 
uložení urny na hrobové místo.

4. Před úpravami hrobového/urnového 
místa je nájemník povinen nahlásit tyto 
práce na Obecním úřadě Březová. Mezi 
úpravy patří: oprava stávajících pomníků, 
budování nových pomníků, pokládání 
desek, apod.

Žádáme návštěvníky hřbitova, aby 
zapůjčené konve vraceli zpět, k vyústi 
vodovodu.

Jste povinni mít hrobové místo značené 
přiděleným evidenčním číslem. Ze zadní 
čísti hrobu na viditelném místě.

2. Písemné povolení si musí zajistit 
objednatel sám, pokud se jedná o 
výkopové práce hrobového místa nebo 
budování nového hrobového/urnového 
místa.

OZNÁMENÍ PRO FIRMY 
POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V OBLASTI 
POHŘEBNICTVÍ A KAMENICTVÍ

1. Bez písemného povolení od obce 
nebudete vpuštěni na místní hřbitov.

3. Písemné povolení si můžete zajistit 
sami, jedná – li se o opravu stávajícího 
hrobového/urnového místa. Mezi úpravy 
patří: oprava stávajících pomníků, 
budování nových pomníků, pokládání 
desek, apod.

4. Pokud při práci vznikne odpad 
v podobě betonu, žulových, 
mramorových desek, apod. je firma 
povinna tento materiál odvézt ze 
hřbitova. Materiál může vyvézt na sběrný 
dvůr obce (směrem ke slovenským 
hranicím).

Paní Ludmila Uhrová

Kontaktní osoba za Obec Březovou 
(smlouvy, poplatky, vydávání povolení):
Paní Věra Kročilová, tel: 572 69 58 26

Kontaktní osoba (předání dokumentů, 
klíče od hřbitova): 

5. Pokud při práci vznikne odpad 
v podobě trávy a hlíny, může jej firma 
odložit na hřbitově na určené místo.

ADVENTNÍ 
KONCERT

DH MISTŘÍŇANKA

22.12.2022 
od 19:00

kostel v Březové
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- cena dřeva  na 1 600,00Kč 
bez DPH za prm.

Cena stočného se nemění.

OZNÁMENÍ OBČANŮM

S platností od 1.1.2023 se zvyšuje:
 - cena vody na 22,50Kč 

bez DPH za m3. 

inzerce
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online vinotéka

V pondělí 5. prosince u domečku, jsme 
prožili krásné chvíle. 

Děti byly za vystoupení odměněny 
perníčky od Babulek a snad dostaly 
odměnu i od Mikuláše.

Vystoupení se všem dětem moc povedlo, 
jak sólistům, tak celému sboru. 
Děkujeme paním učitelkám ze školní 
družiny za přípravu celého muzikálku, 
především Mgr. Pavle Majerové.

Děti ze školní družiny si připravily ,,mini 
muzikál“ se jménem Vánoční hra, která 
pojednávala o příchodu Ježíška na svět. 


