Vážení spoluobčané,
spolu se sluníčkem, prázdninami a vytouženým
obdobím dovolených vám přinášíme nové číslo našeho
zpravodaje. Dozvíte se v něm nejen to, co nás čeká
o prázdninách, ale i shrnutí toho, co se u nás událo od
Velikonoc.
1. května se v našem kostele konala mše ke cti Sv. Floriána. Touto
cestou bych rád poděkoval Otci Bohačíkovi za krásnou mši i následné
požehnání našim hasičským automobilům, a dále pak i všem zúčastněným.
Mohu říci, že tato krásná akce byla důstojnou a zdařilou oslavou patrona
všech hasičů.
Nemohu nezmínit taktéž velice povedené oslavy 130 let Sboru
dobrovolných hasičů v Březové, o jejíchž průběhu si přečtete uvnitř
zpravodaje. Po svém oslavily ve všech vesnicích ženy a maminky svůj
svátek. V Leskovci a Lesních Albrechticích si lidé připomněli výročí ukončení
2. světové války. Ve dnech 24. a 25. června jsme se zúčastnili setkání obcí
s názvem Albrechtice, tzv. Štít Albrechtic, tentokrát v Albrechticích u
Lanškrouna. Zde se naši fotbalisté umístili v turnaji na šestém místě
a myslivci ve střelecké soutěži byli první jak v družstvech, tak i jednotlivcích.
I o prázdninách nás čeká bohatý kulturní život. Setkat se můžeme
například na znovuobnoveném turnaji v malé kopané Hruška cup, kterou
organizuje TJ Vítěz Březová. Již tradičně se budeme setkávat na Setkání
Březových, tentokrát až u Karlových Varů. O všech akcích píšeme rovněž
v tomto zpravodaji, tak vezměte do rukou kalendáře a zaznačte si do nich
data jejich konání, abychom se na nich setkali v co nejhojnějším počtu
a letní měsíce si pořádně užili!
Přeji vám krásné letní dny, plné zábavy i odpočinku. Školáci, užívejte
volných dní, ovšem tak, aby byly bez nehod a trápení. A vám, dospěláci,
přeji pevné nervy pro přežití dvou měsíců, které kdysi kdosi označil jako
letní prázdniny!
Pavel Schneider
starosta obce
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OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ
Dovolujeme si vám oznámit, že ve dnech od 04. 07. do 15. 07. 2016
bude mít MUDr. Zakreničnyj dovolenou. Zástup v této době bude mít
MUDr. Volfová v ordinacích ve Vítkově a v Melči.
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Vítkov

Melč

(Budišovská ulice)
Tel.: 556 301 769

Tel.: 556 309 019

08. 07.
12. 07.
15. 07.

12:00 – 14:00 hodin
12:00 – 14:00 hodin
12:00 – 14:00 hodin

PO
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08:00 – 12:00 hodin
08:00 – 11:00 hodin
08:00 – 12:00 hodin
13:00 – 17:00 hodin
08:00 – 11:00 hodin

V období od 18. 07. do 22. 07. 2016 nebude MUDr. Zakreničnyj
ordinovat v ordinaci v Březové a Větřkovicích. Bude ordinovat pouze ve své
ordinaci ve Vítkově.
Vítkov
(Budišovská ulice)
Tel.: 556 301 769
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

18. 07.
19. 07.
20. 07.
21. 07.
22. 07.

13:30 – 18:00 hodin
08:00 – 12:00 hodin
08:00 – 12:00 hodin
NEORDINUJE
13:00 – 15:00 hodin

ORDINAČNÍ HODINY MUDr. TRATSCHKE O PRÁZDNINÁCH
Dovolujeme si upozornit, že MUDr. Tratsche v období letních
prázdnin bude v Březové ordinovat pouze pondělky a středy, a to pouze
v době od 12:00 do 13:00 hodin. V pátky bude ordinovat jen v ordinaci ve
Vítkově, a to v době od 7:30 do 11:00 hodin.
INTERNÍ AMBULANCE VE VÍTKOVĚ
Rovněž interní ambulance ve Vítkově bude z důvodu čerpání
dovolené ve dnech 04. – 08. 07. 2016 a 01. – 12. 08. 2016 UZAVŘENA.
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2015/2016)
aneb Těšíme se na prázdniny
Vážení čtenáři,
již tradičně vám prostřednictvím zpravodaje přibližujeme školní život.
Je skutečně pestrý, plný nejrůznějších aktivit. Od Velikonoc se toho událo
mnoho, však posuďte sami.
Jako úsměvnou akci k posílení vzájemné soudržnosti jsme na „apríla“
uspořádali kravatový a mašličkový den. Kluci kravatu či motýlka na krk,
holky mašli do vlasů. Ten den bylo ve škole plno úředníků a parádnic, však
se můžete přesvědčit na webových stránkách školy. Zde také můžete
zhlédnout výsledky žákovské soutěže o nejpovedenější selfie.
V dubnu proběhl také Den Země. Pro některé třídy tradičně, pro
některé v nové podobě. Věříme však, že si všichni žáci z této aktivity odnesli
něco prospěšného.
Také jsme se zúčastnili několika soutěží. Uvádíme především pro naši
školu poměrně novou soutěž „Zlatý list“, která se letos konala v Břidličné.
Palmu vítězství jsme si sice neodnesli, ale umístění ve středu startovního
pole považujeme za pěkné umístění. Za velmi dobré považujeme výsledky
našich chlapců v atletickém čtyřboji. V této soutěži obsadilo družstvo
mladších žáků 4. místo a tým starších žáků skončil 3.
Školních soutěží jsme uspořádali několik. Za největší, co se týče účasti,
lze považovat recitační odpoledne. Téměř 50 žáků vystoupilo před porotu
a statečně odříkalo svou báseň. Někomu se to podařilo více, někomu méně,
ale všem patří dík za účast a přípravu. Naši žáci soutěžili také v Bajtíkovi
(PC soutěž), v sudoku a ve sportovním klání – Březovský víceméněboj.
Za zmínku také stojí poměrně povedený projektový den „Karel IV.
a jeho doba“, kterým jsme si připomněli 700 let od narození nejslavnějšího
českého panovníka.
Žáci 9. ročníku ve velké většině úspěšně složili přijímací zkoušky
na střední školy a koncem června nás v počtu 21 absolventů opustili.
Přejeme jim, ať se jim v nových školách daří…
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Také v MŠ nám děti zase o rok povyrostly. Pomyslný školkový autobus
roku 2015/2016 dorazil do cílové stanice PRÁZDNINY a my bychom vám
rádi shrnuli důležité momenty života mateřské školy za poslední období.
Pro nový školní rok jsme zapsali sedm nových dětí, což je nejméně za
posledních deset let, na vstup do 1. třídy ZŠ jsme připravili 18 dětí.
V měsíci květnu jsme již zvykově oslavili s našimi maminkami
a babičkami jejich svátek vystoupením dětí a přípravou drobných dárečků.
V dalších týdnech nás čekala spousta pro děti zajímavých akcí –
dopoledne na dopravním hřišti, hudební pořad plný písniček, výlet dětí
do ZOO Ostrava. Završili jsme také projekt Celé Česko čte dětem pásmem
„uniformovaných pohádek“ a stejně zdařilou akcí „Večerní čtení“ s rodiči
v MŠ. V těchto dnech uzavíráme soutěž z oblasti ekologické výchovy
Recyklohraní, ve které byly děti ohodnoceny zajímavými cenami.
Závěr školního roku proběhl sportovně – zábavná akce žáků ZŠ pro
děti MŠ s názvem „Starší mladším aneb žáci sobě“. Pomyslnou tečku za
školním rokem tvořilo společné odpoledne s rodiči a sourozenci Šipkovaná,
kde se děti svými dovednostmi a vědomostmi dopracovaly ke sladké
odměně.
S ukončeným školním rokem bychom chtěli poděkovat všem, kteří
mají pochopení a jsou nakloněni škole, žákům a dětem za jejich pomoc
a přízeň. Přejeme všem krásný čas zaslouženého volna, hodně sluníčka,
klidu a pohody k načerpání nových sil do dalších dnů.
Fotky z akcí naleznete na: http://zsbrezova.leris.cz.

Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně
pro předškolní vzdělávání
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ČINNOST ODDÍLU STOLNÍHO TENISU TJ „JISKRA“ JANČÍ
V SEZONĚ 2015-2016
Do sezóny 2015-2016 vstupovalo naše „A“ mužstvo jako postupující
do okresního přeboru 1. třídy a družstvo „B“ do okresního přeboru 3. třídy.
Naše tělovýchovná jednota a její oddíl stolního tenisu zahájil sezónu
patronací nad již 4. ročníkem „Ligy Moravy a Slezska“. Letos byla liga
rozšířena o další dvě družstva, a to z Radkova a Větřkovic. Začala tedy již
z jedenácti družstvy - Jiskra Jančí, Starší Garda Jančí, Hospoda Na 9
z Březové, Březová, Lesní Albrechtice, Jelenice, Větřkovice, Nové Vrbno,
KST Radkov, Orli Radkov a Domoradovice.
Po ukončení sezony sestoupilo naše „A“ družstvo do „Okresního
přeboru“ 2. třídy a družstvo „B“ se umístilo v okresním přeboru 3. třídy
na 5. místě z dvanácti.
V lize Moravy a Slezska zvítězilo družstvo TJ „Jiskra“ Jančí před „Starší
Gardou“ a Hospodou „Na 9“.
Okresní přebor 1. třídy byl pro naše mladé hráče dobrou zkušeností,
pro ostatní zlepšení a růst výkonu.
V současné době máme v oddílu 15 činných hráčů ve všech
uvedených soutěžích.
V lednu 2016 jsme pořádali nábor do mládežnického oddílu stolního
tenisu. Zde máme nyní 21 členů od 5 do 14 let, a to 8 děvčat a 13 chlapců.
Trénovali jsme ve dvou skupinách dvakrát týdně do konce měsíce března.
Tréninky jsme ukončili ihned po sezoně, abychom mohli pokračovat
v rekonstrukci naší herny.
Od Obce Březová jsme obdrželi finanční injekci 130 000,- Kč
na celkové zprovoznění obou hracích prostor. Jsme rádi, že můžeme novou
sezónu 2016-2017 odehrát na jednom místě a nemusíme využívat sál v KD
v Jančí. Za to jsme Obci Březová velmi vděční, pomůže nám to s vedením
mládeže v celé oblasti obce Březová. Stolní tenis u nás totiž hraje nejen
mládež z Jančí, ale i z Lesních Albrechtic, Březové, Leskovce a Fulneku.
V současnosti je oddíl mládeže zcela zaplněn, další nábor chceme
otevřít v lednu 2017.
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Pro děti a mládež připravujeme ve spolupráci s Radkovem
a Větřkovicemi oblastní soutěže, a také je chceme zapojit podle výkonu
do soutěží pořádaných Okresním svazem stolního tenisu v Opavě.
O dalších aktivitách našeho oddílu stolního tenisu vás budeme, pokud
možno, pravidelně informovat na stránkách obecního zpravodaje. Další
informace je možno zjistit na
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2015&oblast=420806
Pokud máte zájem, jsme ochotni zasílat vám informace o dění také na
vaši emailovou adresu.
Za oddíl stolního tenisu zpracoval předseda:
Miroslav Vícha
(vichamiroslav@post.cz)

SDH JANČÍ
Další čtvrtletí je za námi a s ním i spousta práce členů našeho sboru.
Jak jsem již psala v minulém čísle Březovského zpravodaje, v měsíci březnu
se naši mladí hasiči přihlásili svými pracemi do soutěže Požární ochrana
očima dětí. Výsledky jsou již známy a i letos máme krásná umístění. Celkem
šest dětí z SDH Jančí bylo vyhodnoceno na prvních třech místech v kategorii
výtvarná část a digitální část, a to takto: v kategorii ZŠ1 získal 1. místo Vít
Helísek, v kategorii ZŠ2 získala 1. místo Nela Adamusová a 2. místo Valérie
Dubová, v kategorii ZŠ3 získala 1. místo Aneta Dubová, v kategorii ZŠ4
získala 1. místo Kateřina Scholasterová a 2. místo Lucie Haasová.
V kategorii digitální technologie se ještě Katka Scholasterová umístila také
na 1. místě. Slavnostní předání cen proběhlo ve čtvrtek 16. 6. 2016 ve
Slezském muzeu v Opavě. Všem oceněným blahopřejeme.
Poslední dubnovou sobotu jsme uspořádali akci Pálení čarodějnic.
I letos jsme se sešli v hojném počtu dětí i dospělých v čarodějnických
kostýmech. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na kterých plnily
úkoly a po splnění všech úkolů si mohly vyzvednout balíček s odměnami.
Letos jsme otevřeli i čarodějnický bar, ve kterém bylo možné ochutnat
nejrůznější lektvary z bylinek a jiných ingrediencí, které hrály všemi
barvami i chutěmi. Počasí přálo, takže i letos se akce velmi zdařila. Nakonec
~6~
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jsme upálili jednu čarodějnici (ze slámy) a za soumraku se rozešli do svých
domovů.
V polovině dubna jsme ve spolupráci s TJ Jiskra Jančí uspořádali již
tradiční akci Den Země a Recyklujte s hasiči. I letos se podařilo sesbírat
spoustu již nepotřebného elektroodpadu. Odpoledne jsme se sešli s dětmi
a jejich rodiči, abychom vyčistili okolí naší obce od odpadků. Letos byla
účast opravdu hojná, proto jsme se rozdělili na dvě skupiny, abychom
uklidili co možná největší oblast okolí Jančí. Podařilo se nám uklidit obě
cesty z Jančí, část příkop u cesty směrem na Větřkovice, dále pak příkopy
od Jančí k myslivecké chatě a zkratku na Březovou. Děkuji všem, kteří se
této prospěšné akce zúčastňují, a není jim lhostejné okolí, ve kterém žijí.
Děkujeme Víťovi Haasovi za zajištění vozu s koňmi a Luboši Adamusovi za
zajištění vozíku k hasičské avii, na kterých byly sváženy pytle s odpadky.
V měsíci květnu nás čekalo hned několik akcí. S mladými hasiči jsme
se zúčastnili dvou soutěží, a to jarního kola hry Plamen v Kajlovci a hasičské
soutěže v požárním útoku o vítkovského Soptíka. V Kajlovci se mladší žáci
umístili na 3. místě a starší žáci na 5. místě. Ve Vítkově jsme se v požárním
útoku umístili na krásném 1. místě v mladší kategorii a na 2. místě ve starší
kategorii. Ve stejný den, kdy probíhala soutěž ve Vítkově, slavila naše
členka paní Jana Scholasterová, své životní jubileum. A protože i ona
působila jako vedoucí mladých hasičů v Březové, a i nadále nám pomáhá
při práci s dětmi, rozhodli jsme se udělat jí radost a o ty krásné medaile
a poháry se s ní podělit. Ze soutěže ve Vítkově jsme přijeli na oslavu jejích
narozenin, abychom jí s dětmi popřáli vše nejlepší. Paní Jana měla
obrovskou radost a ukápla i slzička dojetí. Ještě jednou si dovoluji popřát jí
jménem celého sboru SDH Jančí vše nejlepší a především jí poděkovat
za dosavadní práci, kterou v rámci dobrovolných hasičů doposud vykonala.
1. května proběhla slavnostní mše u příležitosti svátku sv. Floriána,
které se zúčastnili hasiči celého okrsku Březová ve slavnostních
uniformách. Ani zastoupení našeho sboru nechybělo. Letos jsme se také
opakovaně zúčastnili akce „Daruj krev s hasiči“ a věříme, že i letos se
umístíme na předním místě v okrese v počtu dárců, jako tomu bylo
v předchozích letech.
Vzhledem k tomu, že začala sezóna hasičských soutěží, aktivně se
těchto akcí účastníme, a to jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů. Mimo
~7~
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jiné jsme se zúčastnili obvodového kola v požárním útoku v Lesních
Albrechticích.
Léto je před námi a s ním také spousta dalších akcí. S dětmi jsme se
hned první víkend v červenci setkali na fotbalovém hřišti v Jančí, kde
proběhlo víkendové soustředění mladých hasičů Plamínků. V srpnu
připravujeme letní hasičskou zábavu s živou hudbou a výbornou kuchyní,
opět na fotbalovém hřišti v Jančí. Akce se koná v sobotu 6. srpna 2016 od
20 hodin. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Na konci prázdnin také proběhne akce pro děti, a to ukončení
prázdnin. Ta se letos bude konat v duchu indiánského a kovbojského léta. I
na tuto akci jste srdečně zváni, tentokráte i v kostýmech indiánů a kovbojů.
O podrobnostech vás budeme ještě informovat.
Přeji všem slunečné léto.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
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71. LET OD OSVOBOZENÍ
U příležitosti 71 let od osvobození naší vlasti a naší obce od německé
armády si připomeňme některé události související s tímto výročím.
9. října 1938 v dopoledních hodinách opustily poslední vojenské jednotky
československé armády nově vyhlášené území Sudet a téhož dne
odpoledne se přihnaly do naší obce motorizované oddíly německé
Hitlerovské armády, aby naši zem obsadili. Nastala doba okupace
a následně i začátek 2. světové války. Nejen v celém světě, ale i v naší obci
zanechala válka mnoho zla, útrap a bolu.
Řada Čechů byla odvlečena do koncentračních táborů. Mezi nimi i dva
občané Jančí, a to rolník Jan Vícha z Jančí čp. 6, který byl vězněn skoro 5 let
a učitel v Janecké škole František Noga, který byl ze Sudet nejprve vyhnán,
v protektorátu zatčen a po roce věznění v koncentračním táboře Osvětim
umučen.
Také někteří občané Jančí, kteří byli německé národnosti, museli
nastoupit na vojenskou službu do německé armády. Vilém Ertelt, Emil Čech
a Moric Vícha v průběhu 2. světové války pravděpodobně zahynuli.
V druhé polovině ledna 1945, kdy bylo už zřejmé, že se blíží konec
války, byly hnány řady ruských zajatců a vězňů koncentračních táborů po
silnici Mokřiny a Trošlovec do Větřkovic německými vojáky se psy. Ti, kteří
byli na konci svých sil a nemohli dále, byli ubiti nebo zastřeleni.
Nyní již se dostáváme k událostem, které si chceme dnes
připomenout. V Jančí se před osvobozením nacházela německá posádka
o síle asi 50 mužů. Němci měli ve věži hasičské zbrojnice pozorovatelnu.
Sousední obec Březová byla Rudou armádou obsazena 1. května
1945. Rusové v Březové odpočívali až do 3. května. Toho dne ráno,
3. května 1945, před nástupem pěchoty, střílelo dělostřelectvo Rudé
armády na Jančí. Byly zasaženy budovy Františka Kriegische, Františka
Černohorského, bývalého „Fojtství“, Vincence Kříže, kaple, stodola Jana
Víchy č. 6, stavení Aloise Víchy a pěti zásahy budova Františka Šolastera.
Během dělostřelecké palby se kryli občané Jančí ve sklepích.
Po dělostřelecké přípravě nastoupila sovětská pěchota k útoku
na Jančí. Příchod těchto jednotek se uskutečnil po polích od Gručovic.
Němci ustoupili z Jančí směrem k Dolejším Kunčicím. Jedna skupina Němců
zůstala v lese na Porubách. Před polednem vstoupili do Jančí vojáci Rudé
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armády. V obci se nezdrželi. Přesvědčivše se, že Němci ustoupili, pustili se
za nimi. Došlo k přestřelce v poli mezi Jančím a Dolejšími Kunčicemi a také
v lese na Porubách. Odpoledne 3. května 1945 přijela do Jančí velká
skupina sovětské pěchoty a dělostřelectvo. Děla byla postavena do zahrad
a pálila za ustupujícím nepřítelem směrem k Dolejším Kunčicím a na
Poruby. Pak dělostřelectvo odjelo za postupující pěchotou Rudé armády.
V Jančí zůstala malá posádka Rudé armády, která za několik dní z obce
odešla. Osvobozovací boje si na obou stranách vyžádaly oběti na životech.
Hovoří se, že v lese u hlavní silnice na Vrchy padlo sedm vojáků Rudé
armády a jeden německý voják.
Informace pocházejí z druhého dílu Kroniky Jančí od Josefa Kresty
a původního proslovu k oslavám osvobození Jančí z minulých let. Kronikář
vycházel z vyprávění Františka Kriegische, Karla Scholastera a Vítězslava
Víchy z Jančí.
Pro Březovský zpravodaj informace utřídil Jan Turovský.
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TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ 2015/2016
Hlavnice
Těškovice
Březová
Skřipov
Vítkov „B“
Holasovice
Nové Sedlice
Dolní Životice
Štítina „B“
Kyjovice
Brumovice
Melč

Muži III. třída sk. B
13 06 03
14 03 05
09 08 05
10 03 09
09 05 08
09 05 08
09 01 12
07 06 09
07 06 09
08 02 12
07 04 11
05 01 16

68:34
51:32
43:31
48:43
54:46
38:37
50:55
53:50
36:33
49:56
42:54
36:97

45 b.
45 b.
35 b.
33 b.
32 b.
32 b.
28 b.
27 b.
27 b.
26 b.
25 b.
16 b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velké Hoštice
Malé Hoštice
Kylešovice
Pustá Polom
Skřipov
Štítina
Březová
Větřkovice

Starší žáci 1+7
12 02 00
12 00 02
08 01 05
08 01 05
05 03 06
03 01 10
03 00 11
01 00 13

128:15
95:32
72:41
68:41
80:45
27:83
34:89
15:173

38 b.
36 b.
25 b.
25 b.
18 b.
10 b.
09 b.
03 b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MINI starší přípravka 1+5 sk. C
Budišov n/B
16 00 00
243:59
Slavkov
11 01 04
103:69
Vítkov
09 02 05
103:94
Zlatníky
08 02 06
69:82
Březová
06 02 08
81:89
Hradec n/M
05 03 08
103:115
Litultovice
04 04 08
61:97
Otice
04 02 10
80:119
Skřipov
00 02 14
60:179

48 b.
34 b.
29 b.
26 b.
20 b.
18 b.
16 b.
14 b.
02 b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jménem TJ Vítěz Březová bychom chtěli poděkovat všem divákům
a příznivcům, kteří navštěvují náš fotbalový areál. Vaše povzbuzování
a výjezdy na hřiště soupěřů nám pomáhá k dosahování lepších výkonů.
~ 11 ~
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OSLAVY 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V BŘEZOVÉ
Vážení spoluobčané,
dne 11. června 2016 jsme oslavili 130 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Březové. Rád bych touto cestou shrnul nejdůležitější
okamžiky.
Přípravy na tuto významnou událost trvaly několik měsíců
a vyvrcholily slavnostní schůzí v našem kulturním domě, na kterou
se dostavila velká většina členů našeho sboru i řada významných osobností
Moravskoslezského kraje. Nesmíme opomenout ani naše dlouholeté
přátele z Nové Paky, bez kterých by oslavy nebyly úplné.
Při slavnostní schůzi bylo předáno 63 věrnostních stužek a medailí.
Nejhodnotnější medaili, a to Medaili sv. Floriána předal místostarosta
krajského sdružení hasičů pan Mgr. Jan Dumbrovský. Tuto medaili za
celoživotní práci pro hasičské hnutí obdrželi pan Milan Anlauf, pan Antonín
Búda a pan Vojtěch Jakub.
Po schůzi a slavnostním obědě následoval program pro širokou
veřejnost. Zahájili jej místní malí hasiči svým vystoupením, které mělo
takový úspěch, že muselo být později ještě jednou zopakováno.
Následovala komentovaná prohlídka hasičské techniky, kterou nám
zapůjčili hasiči z Budišova nad Budišovkou, Fulneku – Lukavce, Opavy,
Skřipova – Hrabství a Vítkova. Chybět nemohla samozřejmě ani naše
vozidla. Rád bych poděkoval všem, kteří nám techniku zapůjčili i ochotně
předvedli.
Během celého odpoledne bylo postaráno o dobré jídlo, pití i hudbu
a dle hojné účasti našich občanů si myslím, že se akce povedla a všichni
se bavili.
Chtěl bych poděkovat vám všem, milí občané, za dlouhodobou přízeň
našemu sboru, dále pak členům SDH Březová za věrnost a ochotu pomáhat,
našim přátelům z Nové Paky, za to, že je máme, a v neposlední řadě také
všem, kteří se podíleli na organizaci celé této akce. Děkuji.
Jiří Mareth
starosta SDH Březová
~ 12 ~
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KALENDÁŘ AKCÍ
09.07.
29.-31.07.
30.07.
31.07.
06.08.
20.08.
28.08.

Hruška cup 2016
Setkání Březových
Janecký globus
Dětský den
Hasičská zábava
Hasičská soutěž o pohár starosty
Oslavy 120 let SDH Leskovec
Střelecký den MS Mokřiny Březová
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Fotbalové hřiště Březová
Karlovy Vary
Fotbalové hřiště Jančí
Fotbalové hřiště Jančí
Fotbalové hřiště Jančí
Fotbalové hřiště
Leskovec
Myslivecká chata Jančí
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NARODILI SE
Marek Šandor
Jiří Krajíček
Marek Kohut
Adéla Žídková
Zoe Cahelová

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Jiří Kukol, Jančí
Marie Fajmonová, Březová
Oldřich Hellebrand, Leskovec

RODINÁM VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST

~ 15 ~

BŘEZOVSKÉ LÉTO 2016

BŘEZOVSKÉ LÉTO 2016

VYDAVATEL:

Obecní úřad Březová, 747 44 Březová 106

PERIODICITA:

občasník

NÁKLAD:

500 výtisků – NEPRODEJNÉ

Příspěvky do občasníku zasílejte ve formátu .doc nebo .jpg na adresu
asistentka@obec-brezova.cz
nebo na podatelnu Obecního úřadu.

Prosíme, ke každému příspěvku uvádějte jméno autora.

Vyšlo dne 30. 06. 2016
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