Vážení spoluobčané,
hřejivé dny babího léta jsou za námi a nastává období
těch chladnějších. Příroda se pomalu chystá na zimní
spánek a zahrádkářům nastává klidnější část roku.
Naopak pilným hospodyňkám začíná období příprav
na vánoční pečení a jistě již sbírají ořechy na cukroví.
Ani na obci tomu není jinak. Pořád se něco děje. Naše léto bylo bohaté
na kulturní i sportovní akce a jejich organizátoři svou práci zvládli
na jedničku. Ukončili jsme starý školní rok, účastnili se Štítu Albrechtic
u Lanškrouna, Setkání Březových, pořádal se jubilejní 40. ročník Janeckého
Globusu, řešili jsme nákup budovy, v níž sídlí obecní úřad, také pobočku
pošty, kterou chce Česká pošta s.p. převést na pobočku Partner. Jančí
oslavilo 630 let od první písemné zmínky. Při té příležitosti byla požehnána
zrekonstruovaná kaple. Taktéž byla dokončena další etapa rekonstrukce
společenského domu v Jančí. V Leskovci jsme v závěrečné fázi opravy
obecní kaple. V Gručovicích pokračujeme svépomocí na opravě zázemí sálu
a hospody. Po již opraveném sálu, výčepu a kuchyňce budou do konce
listopadu připraveny k užívání nová sociální zařízení a také knihovna
s rozhlasem.
V Lesních Albrechticích v těchto dnech probíhá obnova katastrálního
operátu. V Březové a v Jančí jsme pod záštitou projektu 72 hodin provedli
velký podzimní úklid. Ještě do konce října proběhne oprava komunikací
v Lesních Albrechticích od firmy TESKO k RD rodiny Jakubových a v Jančí
od RD rodiny Minaříkovy ke „Kamyšinu“.
Vrcholí přípravy na tradiční karmašové zábavy v našich vesnicích
a v plném proudu jsou i přípravy na oficiálně první Adventní jarmark, jehož
zkušební nultý ročník úspěšně proběhl v loňském prosinci.
O ostatních plánovaných akcích se dočtete v tomto vydání zpravodaje
a také na webových stránkách obce: www.obec-brezova.cz
Přeji vám, abyste si užili nejen pro vás připravené akce, ale i klidné
podzimní dny.
Pavel Schneider
starosta obce

BŘEZOVSKÝ PODZIM 2016

ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2016/2017)
aneb Foto úvodem
Vážení čtenáři,
na počátku září jsme slavnostně přivítali nový školní rok a v následujících
dnech jsme se hezky zčerstva pustili do školních činností.
V tomto příspěvku však nebudeme naší činnost popisovat, nýbrž
fotograficky dokumentovat.

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 (188 žáků, mezi nimi 18 prvňáčků)

Anglický týden s rodilým mluvčím (novinka šk. roku 2016/2017)
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Momentka z tradičního Svatováclavského běhu (školní rok 2015/2016)

A takto jsme zahájili školní rok v mateřské škole: sice s nižším počtem
dětí (54) ve třech třídách s pěti pedagogy, ale zato s úsměvem a chutí do
práce, což dokumentují přiložené fotografie:

Na pískovišti se nám daří…
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A u stavebnice taky…

Přejeme všem - dětem, žákům, rodičům, ať prožijí hezký školní rok
2016/2017.
Anna Dubová
zástupkyně
pro předškolní vzdělávání

Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

POVĚSTI Z JANČÍ
Vodník ve Vrbce
Z horního konce vesnice Jančí vede polní cesta do lesa zvaného Vrbky.
Jeden „stryk“ z Jančí šel v pravé poledne Vrbkou. Pojednou zaslechl zvuky,
jakoby někdo lámal suché větve. Sehnul se, zahlídal pod stromy a tu uzřel
malého mužíčka, jak lámal suché větve. Ačkoliv byl mužíček malý a stryk
velký a silný, dal se milý stryk na útěk k Větřkovicím. Když u řezníka Kopica
koupil maso, na zpáteční cestě do Jančí se Vrbce vyhnul.
Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
První ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala
Leona Turovská
~4~
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BŘEZOVÁ
Vážení spoluobčané,
Klub českých turistů Březová se chystá v příštím roce uspořádat akci,
na které se bude moci prezentovat každý, kdo doma něco vyrábí, maluje,
kutí, sbírá, peče, anebo zpívá, hraje, tančí, píše. Zkrátka dělá něco, co by
ostatním rád ukázal. Své produkty budete moci také prodávat. Prezentovat
se mohou všichni, včetně dětí.
Pokud projevíte zájem aktivně se zúčastnit naší akce, volejte pro více
informací: +420 739 556 620 – Ladislav Jedlička, nebo pište na e-mail:
kct.brezova@seznam.cz
Zároveň bych chtěl jménem KČT Březová poděkovat všem účastníkům
promítání pohádky Čertova skála za výbornou atmosféru, kterou vytvořili
v průběhu celé akce. Speciálně děkujeme těm, kteří dobrovolně přispěli
na dobrovolném vstupu. Výtěžek bude použit v plné výši na další námi
pořádané akce.
Ladislav Jedlička
Předseda KČT Březová

NABÍDKA PRÁCE
Výrobna bramborových a zeleninových lupínků ve Vrchách u Fulneku
přijme zaměstnance na pozici – obsluha výrobního zařízení.
Jde o práci na HPP, v rámci dohody možno i brigádně, jednosměnný
provoz. Jedná se o dlouhodobou spolupráci s nástupem ihned.
V případě zájmu či bližších informací nás kontaktujte na čísle
724 345 464 nebo e-mail: opavske.bramburky@seznam.cz
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JANECKÝ GLOBUS OVLÁDL TÝM TSUNAMI
Poslední červencová sobota, 30. 07. 2016, na fotbalovém hřišti v Jančí
patřila jubilejnímu, v pořadí již čtyřicátému, ročníku turnaje v malé kopané
o putovní pohár „Janecký Globus“. Vítězství nakonec oslavilo mužstvo
Tsunami.
Do Jančí se sjely celky z různých koutů Moravskoslezského kraje.
Turnaje se zúčastnilo třináct týmů z Opavska, Novojičínska a Ostravy. Hrálo
se ve dvou skupinách po čtyřech družstvech a jedné skupině s pěti družstvy.
Z každé skupiny postoupily dva týmy rovnou a další dva byly vybrány dle
postupového klíče.
V semifinálových kláních na sebe nejprve narazili loňští vítězové
z pořádajícího TJ Jiskra Jančí a tým Tsunami. Druzí jmenovaní nakonec
vyhráli poměrem 2:0 a čekali na to, s kým se utkají ve finále. Nakonec se
jejich protivníkem stal celek ANI SE NEPTEJ, který zdolal Inexwood Start
Ostrava nejtěsnějším možným rozdílem. Finálové utkání pak bylo kořistí
Tsunami. Ti si totiž poradili s ANI SE NEPTEJ a zvítězili 3:1. V souboji o bronz
potom Jančí porazilo ostravský Inexwood Start 4:3, za nějž chytal Lubomír
Pasterňák, jež byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Ocenění pro
nejlepšího hráče putovalo do rukou Petra Ďuricy, který byl kapitánem
vítězného Tsunami.
Při letošním ročníku byly díky sponzorům výrazně posíleny odměny.
Pohárem bylo oceněno osm nejlepších týmů. Čtyři nejlepší týmy obdržely
diplomy, poháry, peněžní a věcné ceny. Všichni účastníci turnaje obdrželi
upomínkový reflexní náramek a hráči týmu Tsunami obdrželi navíc
vstupenky na hudební festival Vítkovský komín.
Vydařené počasí přispělo spolu s hráči, rozhodčími, sponzory
a především všemi organizátory ke zdárnému průběhu turnaje. Fotbalisté
i fanoušci si pochutnali na místních vyhlášených žebrech, cigárech
a smažených řízcích.
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V neděli po turnaji pořádali sportovci na hřišti ještě tradiční dětský
den. Zasoutěžit si přišlo mnoho dětí. Přívalové deště však narušily průběh
tohoto nedělního odpoledne a dětský den si děti neužily tak, jako obvykle.
TJ Jiskra Jančí tímto děkuje všem zúčastněným a sponzorům těchto
akcí. Velké poděkování patří především Obci Březová, která poskytla TJ
Jiskra Jančí k jubilejnímu turnaji mimořádnou dotaci na přípravu areálu
hřiště.
Jan Turovský

Druhé místo tým „ANI SE NEPTEJ“

SDH JANČÍ
Léto je za námi a je tady podzim. Můžu říct, že letošní léto bylo opět
velmi aktivní, co se práce dobrovolných hasičů v Jančí týká. Hned první
víkend v červenci jsme s mladými hasiči strávili víkend pod stany
na fotbalovém hřišti v Jančí. Během tohoto víkendu jsme s dětmi trénovali
nejen hasičský sport, ale podnikali jsme i různé jiné aktivity zaměřené
na pohyb, zábavu nebo přemýšlení. V pátek večer jsme pro děti uspořádali
noční soutěž v hasičském útoku, na kterou za námi přijeli i mladí hasiči
z Leskovce.
~7~
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Soutěž se dětem moc líbila, protože se konala večer, což je pro děti
velmi netradiční. Tato akce byla pozitivně hodnocena také ze strany
dospělých a určitě ji příští rok v rámci víkendového soustředění opět
zopakujeme.
V sobotu jsme navštívili dětský den na myslivecké chatě MS Mokřiny
Březová. V neděli nás sice překvapilo deštivé počasí, ale i tak to byl moc
pěkný víkend. Poděkování patří nejen vedoucím mladých hasičů, ale
i ostatním rodičům, kteří jim pomáhali. V červenci jsme se ještě zúčastnili
tradiční soutěže v Lukavci pod názvem „terénní vlna“, při které se požární
útok provádí do strmého kopce. Za naše SDH jsme se této soutěže zúčastnili
v kategorii nad 35 let.
První srpnovou sobotu jsme, stejně jako i v minulých letech,
uspořádali letní hasičskou zábavu s živou hudbou a výbornou kuchyní.
Počasí nám přálo a návštěvnost bylo opět vysoká. Celkově je akce ze strany
občanů hodnocena velmi dobře, takže v její tradici budeme pokračovat.
V měsíci srpnu jsme se zúčastnili poháru starosty obce Březová a
starosty okrsku Březová, který se letos konal v Leskovci u příležitosti oslav
120. výročí od vzniku jejich SDH. Soutěž letos poprvé probíhala také pro
kategorii mladší a starší žáci, ve které se naše družstvo starší žáci umístilo
na 1. místě a mladší žáci na 4. místě. V kategorii muži a ženy měla soutěž
v požárním útoku netradiční průběh, neboť veškeré nářadí pro požární
útok bylo připraveno ve fiktivní zbrojnici. V kategorii ženy jsme se umístili
na 1. místě a v kategorii muži se družstvo veteráni „40“ umístilo na pěkném
4. místě. Celkově se této soutěže za naše SDH zúčastnilo 5 družstev.
Na konci prázdnin, resp. první zářijový víkend, jsme v sobotu měli
hned dvě akce. Dopoledne jsme s dětmi odjeli na soutěž v požárním útoku
do Branky u Opavy. Naše děti se v kategorii starší žáci umístily na 1. místě
a získaly tak putovní pohár starosty SDH Branky. Dětem blahopřejeme
a budeme držet palce, aby toto umístění obhájily i příští rok. Odpoledne
jsme pro děti z Jančí i okolí uspořádali ukončení prázdnin. Letošní ročník
probíhal v indiánském duchu. Děti jsme vyzvali, aby přišly v indiánských
kostýmech a pomohly nám tak vytvořit obrovskou indiánskou vesnici.
Výsledek byl nad naše očekávání. Celkem nás navštívilo 70 dětí a téměř
všechny byly převlečeny jako indiáni. Co nás velmi potěšilo, že i někteří
rodiče měli odvahu a přišli také v indiánském oblečení.
~8~
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Pro děti byl připraven zábavný program. Každý obdržel mapku
s cestou za pokladem a při plnění úkolů dostal nálepku s písmenky, které
jim při splnění všech disciplín odkryly tajné heslo. Kdo znal heslo, mohl si
v indiánském teepee u náčelníka kmene vyzvednout sladký poklad. Děti si
tak vyzkoušely rýžování zlata, vysvobozovaly zajatce uvázaného u kůlu,
střílely z luku nebo kuše, překonávaly řeku v kánoi, házely tomahawkem,
chytaly ryby v řece, hledaly obrázek nebo překonávaly překážkovou dráhu
na koni. Kdo měl poklad, mohl si vyrobit totem z papíru. Aby se i rodiče
zapojili, připravili jsme pro ně soutěž, při které museli na čas vysvobodit své
děti uvázané u kůlu. Cestou museli házet tomahawkem nebo se brodit
kajakem řekou. Soutěž byla velmi zábavná a nejrychlejší rodiče i děti byli
odměněni. Děti měly možnost se také svézt na koni.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům této akce,
neboť její příprava byla náročná, ale o to víc se celá akce vydařila. Už teď
přemýšlíme nad tématem příštího ukončení prázdnin a věříme, že účast
bude minimálně tak velká jako letos.
Do konce roku připravujeme v rámci našeho sboru několik dalších
akcí, ale o tom zase příště.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
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SDH LESNÍ ALBRECHTICE
!!!!! Vítěz Opavské Ligy Mladých hasičů v sezoně 2015/2016 !!!!!
SDH Lesní Albrechtice se se svým družstvem mladých hasičů
zúčastňovalo v sezoně 2015/2016 seriálu soutěží Opavské Ligy MH.
Opavská liga je známa velice dobrou organizací soutěží a zejména se jí
zúčastňují kvalitní týmy z Opavska. Soutěží se vždy ve dvou disciplínách,
a to požárním útoku a štafetě 4x60m nebo štafetě dvojic.
Seriál soutěží měl v minulé sezóně 10 kol. Začínalo se v Kyjovicích
a od druhého kola se nám dařilo držet první pozici až do samého závěru.
Běžně se soutěží účastní na každém kole 15 mladších a 15 starších družstev.
V posledním finálovém kole 18. 06. 2016, které jsme sami organizovali,
jsme potvrdili roli favorita a družstvo zvítězilo jak v požárním útoku, tak
i ve štafetě 4x 60m.
Naši mladí vítězové získali Velký putovní pohár a mnoho dalších
odměn včetně medailí. Jen je nám líto, že se místního kola nezúčastnilo
žádné družstvo z Březovska.

Vítězství v Opavské lize znamenalo postup do velkého finále Opavské,
Hlučínské a Mladecké ligy o pohár starosty OSH. Znovu jsme potvrdili své
kvality jak soutěžního družstva, tak i zařazení Opavské ligy mezi kvalitní
seriál soutěží. Obsadili jsme druhé místo.
~ 10 ~
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1. místo
2. místo
3. místo

SDH Borová
SDH Lesní Albrechtice
SDH Chvalíkovice

OLMH
OLMH
OLMH

Druhé místo znamenalo postup na krajské kolo o pohár starosty KSH
konané v Nošovicích. Na této soutěži jsme obsadili sedmé místo v rámci
Moravskoslezského kraje.
Během sezóny jsme se zúčastnili těchto soutěží a tímto umístěním:
Kyjovice
2. místo
Malé Hoštice
1. místo
Borová
1. místo
Chvalíkovice
5. místo
Velké Hoštice
4. místo
Těškovice
1. místo
Komárov
3. místo
Kajlovec
4. místo
Kylešovice
5. místo
Štěpánkovice
4. místo
Lesní Albrechtice
1. místo
Globus Cup – štafety jednotlivců
Těškovice - pohár OSH
2. místo
Leskovec
1. místo
Nošovice – pohár KSH
7. místo
Od 01. 09. 2016 nám začala nová sezona 2016/2017. Od nové sezóny
nás reprezentují dvě družstva, a to v kategorii mladší a starší žáci.
Chtěl bych tímto poděkovat členům družstva mladých hasičů za
vzornou reprezentaci naší organizace SDH Lesní Albrechtice a popřát jim
do nové sezóny mnoho zdaru.
Vlastislav Kolovrat ml.
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SBĚR A ODVOZ ODPADU
Jako každým rokem, i letos zabezpečila Obec Březová pro občany svoz
a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech

18. a 19. 10. 2016.
Pro sběr odpadu budou přistaveny kontejnery, na které mohou občané svůj
odpad odevzdávat. Tyto kontejnery budou odvezeny následující den
v dopoledních hodinách.
18. 10. budou kolem poledne přistaveny 2 kontejnery v Březové před
prodejnu potravin a 1 kontejner v Leskovci na horní zastávku autobusu.
19. 10. budou, taktéž kolem poledne, přistaveny kontejnery takto:
1 kontejner v Gručovicích na točnu
1 kontejner v Jančí ke statku
1 kontejner v Lesních Albrechticích před hasičskou zbrojnici
Za velkoobjemový odpad je považován odpad, který svou velikostí
přesahuje rozměry běžné nádoby na odpad (popelnice), např.:
- starý nábytek (křesla, válendy, sedačky),
- podlahové krytiny (koberce, linolea, PVC, gumolit),
- sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
- ostatní (matrace, staré lyže, velká zrcadla, peřiny, textil)
- pneumatiky osobních automobilů v malém množství
Žádáme občany, aby odpad na kontejnery ukládali a neodkládali na ně
jiné, než výše uvedené odpady.

Tato služba je zajišťována pro občany, ne pro podnikatele
a firmy.
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Sběr a odvoz nebezpečného odpadu z obce
proběhne v sobotu 29. října 2016.
Nebezpečný odpad se nebude odebírat od podnikatelů
a firem.
Za nebezpečný odpad je považován tento materiál:
- el. baterie, autobaterie
- zářivky a odpad s rtutí
- obaly od barev, ředitel atd.
- kyseliny
- lepidla, pryskyřice

- léky a obaly od léků
- ředidla, mořidla, louhy
- barvy, laky
- oleje, tuky, ropné látky
- a jiný podobný odpad

Pneumatiky se nesbírají, nejsou nebezpečným odpadem.
Občané mohou odevzdat také kompletní nerozebranou domácí bílou
techniku a domácí spotřebiče kromě bojlerů. Ty nebudou odebírány.
Nebezpečný odpad bude odvážen v těchto časech:
Březová – u hasičské zbrojnice
08:00 – 08:30 hod.
Leskovec – horní zastávka autobusu
09:00 – 09:30 hod.
Lesní Albrechtice – u hasičské zbrojnice
10:00 – 10:30 hod.
Gručovice – na točně
11:00 – 11:30 hod.
Jančí – u statku
12:00 – 12:30 hod.
Žádáme občany, aby svůj nebezpečný odpad přinesli až v den sběru a
odvozu na určené místo a nedělali hromady na uvedených místech již den
před odvozem.
Předem děkujeme.
UPOZORNĚNÍ
V NAŠÍ OBCI NADÁLE PROBÍHÁ CELOROČNÍ SBĚR ELEKTROODPADU.
TENTO JE MOŽNÉ ODEVZDAT U ČOV, ALE POUZE KOMPLETNÍ
A V NEROZEBRANÉM STAVU
OD 1. LISTOPADU BUDE OPĚT PROBÍHAT SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
KAŽDÝ TÝDEN!
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KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU SPALOVACÍHO
STACIONÁRNÍHO ZDROJE NA PEVNÁ PALIVA
Podle zákona č.201/2012 Sb., O ochraně ovzduší náleží provozovateli
kotle na pevná paliva o příkonu od 10 do 300 kW povinnost provádět
jednou za dva roky prostřednictvím oprávněné osoby kontrolu
technického stavu a provozu kotle. Doklad o provedení této kontroly je
provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, v našem případě MěÚ Vítkov.
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem
Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na
jejích webových stránkách http://aptt.cz/opravneni-ozo.php
Upozornění:
Kontrola technického stavu a provozu kotle nemá nic společného
s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, což se provádí podle
vyhlášky č. 34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje způsob čištění a kontroly
spalinové cesty.
Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi nebo provozovateli
objektu, který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.) uložit pokutu až do
výše 100 000,- Kč. Občanovi může uložit sankci až do výše 25 000,- Kč
Podrobnější informace naleznete na http://aptt.cz/

NABÍDKA PRÁCE
Společnost CZECH HYDRO nabízí práci na pozici Obsluha malé vodní
elektrárny (MVE) Kružberk (info@czechhydro.com).
Náplň práce: zajištění plynulého provozu MVE, běžná údržba, vedení denních
záznamů, zodpovědnost za platnost jednotlivých revizí, komunikace s dotčenými
organizacemi
Požadavky: vyučení v oboru elektro nebo strojním, kvalifikaci dle vyhlášky 50/78
Sb., znalost práce na PC, spolehlivost časová flexibilita, bydliště v dojezdu do 30
min.
Nástup dohodou. Více informací na http://www.obec-brezova.cz/aktualne1/nabidka-prace-73cs.html
~ 14 ~
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OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VŠÍ
Vážení spoluobčané,
ať jste či nejste rodiče dětí školou povinných, jistě jste si nemohli nevšimnout
závažné situace výskytu vší v naší škole. Tuto situaci se snažíme zvládnout již delší
dobu, ale, bohužel, kvůli nedůslednosti některých rodičů se nám to stále nedaří. Pokud
se vám stane, že i vás tato nepříjemná situace postihne, rádi bychom vám touto cestou
poradili, jak se vší co nejefektivněji zbavit. Mějte na paměti, že vši napadají všechny,
bez ohledu na to, zda jsou vlasy barvené či přírodní, zda jde o vlasy dítěte či dospělého.
Zároveň si uvědomte, že přinést domů vši není ostuda, je to nemoc, jako spousta
jiných. A proto je třeba učinit opatření, která vás vší zbaví a zabrání jejich rozšiřování!
Prosíme vás o přečtení a striktní dodržení následujících pokynů, pokud se vás tato
situace týká.

Postup školy při zjištění vší u dítěte: Pokud to podmínky dovolí, oddělí
se dítě od skupiny ostatních dětí, aby se tak zabránilo přenosu vší na další lidi.
Neodkladně bude vyzván zákonný zástupce (rodiče), aby si dítě co nejdříve
vyzvedl a ihned zahájil očistu. Současně bude zákonný zástupce upozorněn,
že odvšivení je pro rodiče ze zákona povinné a jejich dítě nebude přijato do
dětského kolektivu do doby úplného vyčištění (vši i hnidy).
Doporučený postup hygieniků pro odstranění vší: Pokud při prohlídce
hlavy zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z hlavy vyčesat hustým
hřebenem (tzv. všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo
čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týlu směrem k podložce. K
likvidaci vší je možné v současné době použít přípravek Diffusil H, Forte spray,
šampón Prasodise a další, které jsou volně dostupné v lékárnách. Je nutné si
pečlivě přečíst návod a dodržovat uvedený postup, kterým je každé balení
opatřeno. Přípravek stoprocentně nelikviduje hnidy, proto je nutná
opakovaná aplikace za 8-10 dnů po prvním použití. Hnidy je možné odstranit
vyčesáním, nehty nebo jednotlivé vlasy s hnidami vystříhat. Veškeré ošacení
(trička, čepice, svetry, šály atd.) je nutné vyprat v co nejteplejší prací lázni,
vyžehlit, vyvětrat. Je nutné také dítěti vyměnit ložní prádlo, vyčistit plyšáky,
textilní hračky.
Prevence: Repelenty – přípravky s chemickou látkou IR3535 – výrobce uvádí
účinek až 48 hodin. Tea tree olej – jeho vůně odpuzuje vši. Možno vetřít přímo
do vlasů, příp. přidat do šamponu při mytí vlasů.
Více informací naleznete na stránkách Mateřské školy Březová
http://ms-brezova5.webnode.cz/news/opatreni-pri-vyskytu-vsi/
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KALENDÁŘ AKCÍ
22. 10.
19. 11.
03. 12.
04. 12.
10. 12.
14. 12.
16. 12.

Halloween Kinder Party
Karmašová zábava
Adventní jarmark
Adventní koncert
Rozsvěcení vánočního stromu
Česko zpívá koledy
Vánoční besídka ZŠ Březová
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Základna 4BFOR Leskovec
Kulturní dům Březová
ZŠ Březová
Kostel sv. Mikuláše Březová
Leskovec u bývalé školy

Kulturní dům Březová
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NARODILI SE
Jan Vícha
Marie Šustková
Karolína Víchová

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Martina Nováková – Lukáš Schwan
Jana Stixová – Martin Pospíšil
Karolína Haasová – Petr Cihlář
Tereza Paterová – Jiří Lichovník
Terezie Vlčková – Dušan Sokol
Aneta Jahnová – Jakub Orlík
Michaela Cihlářová – Milan Mikuš
Marcela Storzerová – Marek Kohut
Tereza Tížková – Marek Pavera

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Oldřich Hellebrand, Leskovec
Cecilie Janková, Leskovec

RODINÁM VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST
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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 14. 10. 2016
~ 20 ~

