Vážení spoluobčané,
další kalendářní rok se nám pomalu chýlí ke konci
a adventní čas je v plném proudu. Kateřina byla na bláťě,
tak doufám, že Vánoce oslavíme s pěknou sněhovou
nadílkou. Dnešní doba si bohužel žádá, abychom se
s koncem roku stále za něčím hnali, ať již jde o vánoční
úklid či finišování v práci. Konec roku nás nutí k myšlenkám na zhodnocení
práce za uplynulý rok. Těší mě, že mohu říci, že pro naši obec byl i rok 2016
rokem úspěšným. Máme za sebou velké množství akcí, rekonstrukcí
a dalších činností, za které chci všem, kteří se na nich jakýmkoli způsobem
podíleli, upřímně poděkovat.
Za zmínku jistě stojí rekonstrukce obecní kaple v Leskovci za pomoci
dotace z Ministerstva zemědělství, svépomocné rekonstrukce sálu
společenského domu v Jančí a rekonstrukce sálu i zázemí společenského
domu v Gručovicích, dále generální oprava věžového vodojemu v Březové,
opravy komunikací v Lesních Albrechticích a Jančí, svépomocná
rekonstrukce „pekla“ v kulturním domě v Březové, restaurování sochy
Panny Marie u kostela v Březové, projektová příprava parkoviště v areálu
ZŠ a MŠ Březová, získání dotace na nový územní plán obce, získání dotace
na nový dopravní automobil pro jednotku SDH Lesní Albrechtice
(automobil má být dodán do 30. 04. 2017), informace o poskytnutí dotace
na nové dopravní automobily pro jednotky SDH Gručovice, Jančí a Leskovec
(realizace v roce 2017 a 2018) a velké množství drobných stavebních
a udržovacích prací, které zlepšují podmínky pro život ve všech pěti
místních částech obce.
Na začátku roku organizovali zastupitelé a zaměstnanci obce již
14. obecní ples. V letošním roce jsme si připomněli také jubileum
40. ročníku turnaje v malé kopané Globus v Jančí. Děkuji za účast
a reprezentaci obce na Štítu Albrechtic v Albrechticích u Lanškrouna a na
Setkání obcí Březová-Brezová v Březové u Karlových Varů. Hasiči slavili
v našich vesnicích výročí založení, a to SDH Březová 130 let a SDH Leskovec
120 let. Dále jsme si připomněli 630 let od první písemné zmínky o Jančí
s požehnáním zrekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jančí.
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Proběhly Adventní trhy v Základní škole, Adventní koncert v kostele
Sv. Mikuláše a společenský večer Mikroregionu Moravice v kulturním
domě v Březové. Chci poděkovat také všem spolkům v obci za uspořádání
nespočtu kulturních a sportovních akcí pro obyvatele celého březovska
všech věkových kategorií.
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní,
aby Ježíšek stihnul sehnat všechny dárky, abychom na sebe měli čas
a prožili krásné chvíle s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je
to často jinak, než bychom chtěli. Proto stojí za to zamyslet se nad tím, co
je pro nás nejdůležitější a čemu dáme přednost. Nezapomínejme, že ty
největší dary nenajdeme pod vánočním stromečkem, ty jsou ukryty v nás,
v naší rodině, v našich nejbližších a přátelích. Jde přece především o umění
projevit pozornost a lásku. Přesně podle citátu: „Spěchejme milovat druhé,
neboť nám rychle odcházejí!“ Přeji vám, aby byl váš adventní a vánoční čas
pěkným a požehnaným obdobím a v novém roce 2017 ať jste všichni plni
síly, zdraví a radosti.
Pavel Schneider
starosta obce
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2016
Obecní úřad v Březové bude v provozu dle úředních hodin
do středy, 21. prosince 2016.
V dalších dnech budou úřední hodiny následující:
ČT
PÁ
ÚT
ST
ČT
PÁ
PO

22. 12.
23. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
02. 01.

8.00 – 11.00
zavřeno
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
zavřeno

12.30 – 14:30
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Pokladna pro rok 2016 se uzavírá ve středu 28. 12. 2016 v 17.00
hodin. Další dny do konce roku 2016 bude již pokladna uzavřena, to
znamená, že Obecní úřad již nebude přijímat žádné platby a nebude
provádět žádné správní úkony, které jsou zpoplatněny (ověřování, výpisy
z CZECH POINTU apod.)

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOCÍCH
Ve svátečním období Vánoc a před koncem roku provedou technické
služby města Vítkova svoz komunálního odpadu ve dnech:
23. prosince 2016 (pátek)
30. prosince 2016 (pátek)
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INFORMACE O UZAVŘENÍ ORDINACE V BŘEZOVÉ
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2016
Dovolujeme si vás informovat, že MUDr. Zakreničnyj nebude ve
dnech od 27. do 30. 12. ordinovat z důvodu čerpání dovolené.
Akutní případy ošetří MUDr. Volfová v ordinaci Melč, a to ve dnech
28. 12. (8 – 12 hodin), 29. 12. (13 – 16 hodin) a 30. 12. (8 – 11 hodin).
Kontakt na ordinaci v Melči je 556 309 019.
V ostatních dnech ošetří akutní případy Lékařská služba první pomoci
v Opavě (pohotovost).
Ordinace dětské lékařky bude uzavřena dne 30. 12., taktéž z důvodu
čerpání dovolené.

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN MUDr. TRATSCHKE
OD 01. 01. 2017
Dětská lékařka, MUDr. Tratschke, oznamuje, že s platností
od 01. 01. 2017 dojde ke změně ordinačních hodin.
Ve Vítkově budou ordinační hodiny takto:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

07:30 – 11:00
07:30 – 13:00
07:30 – 12:00
07:30 – 11:00
07:30 – 12:00

V Březové budou ordinační hodiny takto:

PO
ČT

12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2016/2017) aneb Vánoce jsou tady…
Blíží se jedno z nejkrásnějších období v roce, na adventním věnci hoří
již všechny svíčky. Ve vůni cukroví, svíček a jehličí se ukrývají tisíce přání.
Přejeme všem krásné Vánoce se spoustou dárků a milých setkání
a do nového roku 2017 vykročte ve zdraví a plni elánu.
S prvním dárečkem přichází naše ZŠ a MŠ Březová, a to v podobě
pozvání na tradiční vánoční besídky. Na 13. prosince nám přichystaly paní
učitelky spolu s dětmi ze školky u kostela první část besídkových
představení a myslím, že se jim vše povedlo na jedničku.
Bezesporu velkou událostí je také velice zdařilá besídka ZŠ, která se
konala 16. 12. od 16:00 hodin v kulturním domě v Březové.
Pomyslnou tečkou bude besídka větších dětí z MŠ Březová 78. Ta
proběhne 20. 12. tradičně ve dvou časech:
- 9:30 pro babičky a dědečky
- 15:15 pro rodiče
Přijďte, moc se na vás těšíme.
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KLUB DŮCHODCŮ LESNÍ ALBRECHTICE
Náš klub důchodců se snaží vytvořit našim členům prostor pro
setkávání a zábavu.
Pomalu končící rok 2016 jsme zahájili dnes již tradičním plesem, který
byl díky sponzorům a aktivitou našich členů hodnocen jako zdařilý.
V uplynulém roce jsme zorganizovali zájezd do Kopřivnice a Nového
Jičína, na který jsme sebou vzali i seniory z Leskovce a Jančí. V průběhu
uplynulého roku jsme taktéž uspořádali pro děti a prarodiče ukončení
prázdnin na místním hřišti, kde jsme přichystali drobné hry se sladkou
odměnou a připravili táborák, na kterém si děti opekly klobásu.
Dalšími akcemi byly například tradiční smažení vajec, mikulášská
nadílka či akce Česko zpívá koledy.
V průběhu roku jsme osobně poblahopřáli našim členům, kteří oslavili
svá kulatá a půlkulatá výročí a pravidelně blahopřejeme všem členům
k narozeninám prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava.
Nový rok náš klub zahájí tradičním plesem důchodců, který se bude
konat v pátek, 3. února. K tanci i poslechu bude hrát pan Panáček,
samozřejmostí je zajištění občerstvení pro návštěvníky. Náš ples jako vždy
začne v 18:00 hodin a končit bude kolem půlnoci. Srdečně jsou zváni nejen
senioři, ale všichni, kteří se s námi chtějí bavit. Vstupenky s místenkou
budeme prodávat přibližně týden před plesem. O podrobnostech vás
budeme informovat.
Rok 2016 končí, a proto nám dovolte, abychom u této příležitosti
poděkovali Obci Březová, Obecnímu úřadu a všem jeho zaměstnancům,
firmám Stamex, Tesko Kolovrat, Březovská zemědělská a.s., soukromým
zemědělcům Haasovým, majitelce prodejny Pavle Jahnové, Mysliveckému
spolku Mokřiny Březová a Sboru dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice.
Samozřejmě také všem našim členům za podporu a pomoc při naší činnosti.
Všem občanům obce přejeme krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2017 pevné zdraví a mnoho pohody a úspěchů.
Karel Gebel
předseda klubu
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PODĚKOVÁNÍ BABIČKÁM Z KLUBU DŮCHODCŮ
V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
V průběhu zimních měsíců se babičky z klubu důchodců Lesních Albrechtic
zapojily do šití látkových kapsiček na centrální žilní katetry pro nemocné děti
z hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě.
Centrální žilní katetr je pro nemocné děti velice důležitý. Jde o hadičku, která je
podkožně voperována do hlavní tepny a využívá se k bezbolestným odběrům či
doplňování krve a k podávání léků. Pokud není katetr používán, jeho vnější část
mají děti schovanou v látkové kapsičce, zavěšené na krku. Bohužel výrobce
centrálních žilních katetrů látkové kapsičky nedodává a zůstává na samotných
rodičích, aby si tyto kapsičky sami zajistili. Naše babičky ušily celkem 120 kusů
krásných různobarevných kapsiček a v únoru je předaly v nemocnici. Dostaly
obrovskou pochvalu a poděkování celého personálu dětské hematoonkologie.
Přikládáme fotografii a děkovný dopis.
Děkovný dopis staniční sestry Bc. Jany Trávníčkové:
Velké poděkování posíláme touto cestou všem, kteří se zapojili do šití
kapsiček pro naše dětské pacienty. Kapsičky využijeme k lepšímu zabezpečení
hadiček centrálních žilních katétrů, které mají naši pacienti po celou dobu
intenzivní léčby.
Vámi darované kapsičky dětem zjednoduší nošení jejich hadiček, jak při
hospitalizaci na našem oddělení, tak i při pobytu doma. Navíc si mohou vybrat z
velkého množství tu, která se jim nejvíc líbí.
S kapsičkami jsme převzaly pro děti také dárky, které využijeme jako
odměny za statečnost, kterou musí děti často prokazovat po dobu léčby. Moc
děkujeme.
Za všechny lékaře a sestřičky Bc. Jana Trávníčková
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KLUB DŮCHODCŮ BŘEZOVÁ
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku a s očekáváním roku nového se chceme i my,
„Klub důchodců Březová“, svěřit, jaký byl pro náš klub právě končící rok 2016.
Také tento rok jsme se snažili pro nás, pro členy klubu, vyplnit naše
schůzky, které se konají každý měsíc, zajímavým programem. Podařilo se nám
zajistit přednášky, zájezdy i výšlapy po okolí. To vše obohatilo naši činnost
i nás samotné. Zájezdy jsme se snažili vybírat tak, aby se i ti méně pohybliví
členové našeho klubu mohli těchto zájezdů zúčastnit. A tak jsme mohli
navštívit Budišovsko, kraj břidlice, stezku Česko-Německého porozumění
a v Loučkách u Oder vodní mlýn. Dále jsme navštívili město Krnov a jeho
zajímavá místa, či muzeum „Slezský venkov“ v Holasovicích. Také jsme zajistili
komentovanou prohlídku města Opavy. Pro naše členy jsme zorganizovali
přednášku rehabilitační sestry o pohybovém a dýchacím cvičení a další
přednášku o poskytování první pomoci. Využili jsme nabídky besedy s panem
Pavlem Ehlerem o Japonsku a besedy s panem Ladislavem Jedličkou
o natáčení pohádky Čertova skála.
Uskutečnili jsme čtyři výšlapy po okolí. První výšlap byl již tradiční hned
na začátku roku, který nazýváme „novoroční výšlap“. Dvakrát jsme si vyšli do
Hradce nad Moravicí a jednou na mysliveckou chatu do Jančí. Členské schůzky
jsme obohatili promítáním fotek z různých akcí našeho klubu i akcí obce.
K nahlédnutí byly také kroniky obce Březová od roku 1945 až do roku 2011,
včetně příloh.
Již potřetí jsme připravili, spolu s Klubem českých turistů, akci „Česko
zpívá koledy“, která se letos uskutečnila ve středu 14. 12. 2016 od 18:00
hodin v parčíku před samoobsluhou.
Také letošní rok byl pro náš klub velmi příznivý. Naši členové spolu
prožili na schůzkách i na akcích spoustu hezkých chvil a poznali zajímavá
a hezká místa v našem okolí.
Klub důchodců Březová děkuje Obci Březová, Březovské zemědělské a.s.
a Sboru dobrovolných hasičů za přízeň a pomoc, kterou nám, důchodcům,
během roku projevují. Závěrem chceme popřát Vám, všem občanům našich
obcí, klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku 2017 zdraví, štěstí
a mnoho sil.
Za výbor klubu důchodců Březová Jan Lindovský
~8~
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SDH JANČÍ
Skončilo léto i podzim a je tu zima a s ní Vánoce a konec roku 2016. Co se
od konce léta stačilo udát ve sboru dobrovolných hasičů v Jančí? Bylo toho opět
hodně, a tak se pokusím vše stručně popsat.
Na konec září jsme si naplánovali výlet do Prahy na muzikál Mýdlový princ.
Cestovali jsme vlakem ze Suchdolu nad Odrou. Cesta ubíhala rychle a výborně
jsme se bavili. Muzikál se všem moc líbil a vřele jej doporučujeme každému, kdo
jej ještě neviděl. Hned druhý den, v neděli, se v Jančí konala slavnostní mše svatá
s požehnáním zrekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie. Akci pořádala
Obec Březová, SDH Jančí a Římskokatolická farnost Březová u Vítkova. Mše svatá
se konala venku vedle kaple. Počasí bylo úžasné, bylo kolem 25°C, a tak není
divu, že účast byla hojná. Sešli se nejen občané z Jančí, ale také z okolních vesnic.
Celkově přišlo kolem stovky lidí. Na tuto akci byli pozváni také lidé, kteří se na
rekonstrukci obecní kaple v Jančí podíleli. Ještě před samotnou mší se ujal slova
starosta obce Březová, pan Pavel Schneider, aby poděkoval všem, kteří
s rekonstrukcí pomáhali, a předal jim malou pozornost. Mši doprovázela
dechová kapela Jistebnická 13. Po bohoslužbě bylo v místním kulturním domě
připraveno nejen občerstvení, ale především prohlídka historických fotografií,
map a kronik Jančí, kterou připravil pan Jan Turovský. Kdo měl zájem, mohl si
také prohlédnout místní knihovnu. Lidé si mohli nejen prohlédnout výstavu
fotografií a kronik, ale také posedět a popovídat si. K tomu všemu jim hrála již
zmiňovaná dechová kapela.
V říjnu se, stejně jako loni, náš sbor přihlásil do projektu 72 hodin. Letos
jsme si jako činnost připravili výsadbu ovocných stromů a výrobu ptačích budek.
Během dvou dnů jsme společně s mladými hasiči vysadili celkem šest ovocných
stromů na dvou místech v okolí Jančí. Děti si vyzkoušely samy práci s rýčem
a s pomocí dospělých stromy zasadily a obalily kmeny do ochranných obalů proti
okusům zvěře. Na každý strom jsme připevnili cedulku s názvem odrůdy stromu,
názvem našeho spolku a jménem stromu, které mu vymyslely děti. Druhou částí
tohoto projektu byla výroba ptačích budek, která se konala v kulturním domě
v Jančí. Děti si za pomocí dospělých mohly vyrobit ptačí budku. Za celou akci
patří poděkování Honzovi Turovskému, který náš sbor přihlásil a zorganizoval
vše potřebné pro výsadbu stromů a výrobu ptačích budek.
V sobotu, 1. října ráno, jsme s mladými hasiči odjeli na podzimní kolo hry
Plamen do Hrabství. Počasí bylo neuvěřitelné, protože první říjnový den bylo 24
stupňů!!! Děti soutěžily ve dvou disciplínách - štafetě požárních dvojic
a branném závodě všestrannosti.
~9~
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Za naše SDH se této soutěže zúčastnily dvě družstva:
- V kategorii starší žáci: Lucka Haasová, Kája Haasová, Barča Haasová, Aneta
Dubová, Valča Dubová
- V kategorii mladší žáci: Markéta Haasová, Eliška Scholasterová, Kryštof
Turek, Anička Scholasterová a Beáta Víchová
Děti se obou soutěží zhostily výborně a předvedly to, v čem se během roku opět
zdokonalily. Trať byla letos poměrně náročná, ale děti to zvládly na jedničku
a doběhly do cíle v pořádku. Ve čtvrtek, 20. října, jsme s dětmi v kroužku
mladých hasičů dlabali dýně. Děti si do dýní vykrojily různé obličeje. V pátek
večer jsme se oblékli do strašidelných kostýmů a procházeli jsme vesnicí. Děti si
před svým domem položily rozsvícenou dýni. Za hezkou „dýňovou“ koledu jim
maminky předaly malou sladkost.
V polovině listopadu se v naší obci konala tradiční Karmášová zábava. Pro
letošní rok jsme vyhlásili téma klobouků. Nezávislá porota vybrala nejvtipnější
a nejoriginálnější klobouk a cenu poroty získali Hanka a Martin Scholasterovi
a Iva Minaříková s Mirkem. Jejich klobouky byly opravdu nejhezčí
a nejoriginálnější a především ručně vyrobené, což se cení nejvíce.
Před první adventní nedělí jsme rozsvěcovali vánoční strom před
kulturním domem v Jančí. Děti v kroužku mladých hasičů vyráběly ozdoby, které
se následně rozvěsily na vánoční strom. Na rozsvěcení přišlo i přes nepřízeň
počasí poměrně dost lidí. Společně s dětmi jsme si zazpívali koledy. Komu byla
zima, mohl ochutnat teplý čaj nebo výborný svařák.
Z dalších akcí stojí za zmínku ještě Mikulášská nadílka, kterou již několik
let připravujeme pro děti z Jančí, a také výlet do aquaparku a vánoční besídka
s překvapením pro mladé hasiče z Jančí.
V novém roce se bude konat výroční valná hromada, a to v pátek 6. ledna
2017 od 17:00 hodin v kulturním domě v Jančí.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA JANČÍ
DĚKUJE ZA PODPORU
Díky dobrovolné snaze členů naší tělovýchovné jednoty, podpoře Obce
Březová, přízni sponzorů a návštěvníků našich akcí, se nám podařilo:














obstarat prodej občerstvení na plese Obce Březová
v ročníku 2015/2016 úspěšně reprezentovat ve stolním tenise
založit oddíl stolního tenisu mládeže a začít s pravidelnými tréninky
podílet se na uspořádání „Dne Země v Jančí“
zprovoznit tenisové kurty a zvelebovat sportovní areál v Jančí
zřídit basketbalový koš, kůly na volejbal a improvizovaný sprchový kout
úspěšně uspořádat 40. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár
„Janecký Globus“
připravit dětský den se skákacím hradem
rekonstruovat lavice a stoly užívané při akcích na hřišti
zazimovat hřiště
zateplit hernu stolního tenisu
zřídit sociální zázemí a vytápění v herně stolního tenisu
uspořádat turnaj ve stolním tenise pro oddíl mládeže

V soutěžní sezóně 2016/2017 se naše družstva stolního tenisu drží
uprostřed tabulky v okresním přeboru III. třídy i v okresním přeboru I. třídy.
Ve čtvrtém ročníku Ligy Moravy a Slezska, kterou pořádáme, se naše Stará
garda drží na prvním místě z devíti. Dne 4. 12. 2016 proběhl v Jančí dětský
vánoční turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 18 dětí z místního
oddílu. Ve třech výkonnostních skupinách se na prvních místech umístili Lucie
Haasová, Aneta Dubová a Štěpán Urbánek. Věříme, že místní oddíly mládeže
i dospělých budou důstojně reprezentovat a dosahovat co nejlepších
výsledků.
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Zde si dovolíme ještě jednou poděkovat za přízeň všem našim členům,
sponzorům a příznivcům, bez kterých by naše činnost nebyla možná. Naše
poděkování patří také Obci Březová za finanční podporu našich aktivit.
V nastávající předvánoční době Vám všem přejeme pokojné prožití vánočních
svátků, mnoho zdraví a úspěchů v celém roce 2017.
za TJ Jiskra Jančí
Jan Turovský
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
Podzim muži 2016/2017
1. Těškovice
2. Březová
3. Skřipov
4. Hrabyně
5. Horní Lhota
6. Komárov
7. Budišovice
8. Štítina "B"
9. Chvalíkovice
10. Kyjovice
11. Raduň
12. Větřkovice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

08
08
08
08
08

7
6
3
3
0

08
09
09
09
09
09
09
08
09
09

8
8
7
5
4
4
4
3
1
0

1
2
3
0
1
3
2
4
1
2
3
0

1
1
2
4
5
4
5
4
6
6
7
10

51:23
37:08
32:17
28:29
30:21
30:27
29:29
19:25
26:45
22:28
21:30
08:51

28 b.
26 b.
21 b.
21 b.
16 b.
15 b.
14 b.
13 b.
13 b.
11 b.
06 b.
03 b.

1
1
0
0
0

0
1
5
5
8

97:14
60:38
27:37
20:44
05:76

22 b.
19 b.
09 b.
09 b.
00 b.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
4
5
5
5
5
8
9

143:10
155:26
62:59
77:58
74:51
49:80
49:85
56:74
51:142
12:143

24 b.
24 b.
21 b.
15 b.
12 b.
12 b.
12 b.
09 b.
03 b.
00 b.

Podzim mladší žáci 1+7
1.
2.
3.
4.
5.

SFC Opava "C"
Kylešovice
Březová
Litultovice
Zlatníky

Podzim Starší přípravka 1+5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Budišov nad Budišovkou
SFC Opava "B"
Slavkov
Otice
Chvalíkovice
Březová
Pustá Polom
Vítkov
Hradec nad Moravicí
Skřipov

Jménem TJ Vítěz Březová bychom chtěli poděkovat všem divákům a příznivcům,
kteří navštěvují náš fotbalový areál. Jsme rádi za Vaše povzbuzování a výjezdy na hřiště
soupeřů. Věřte, že nám Vaše podpora pomáhá k dosahování lepších výkonů. Závěrem
bychom chtěli popřát všem občanům Březové a jejich místních částí šťastné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobních úspěchů. Těšíme se, že se i v příštím roce uvidíme.
TJ Vítěz Březová
~ 13 ~
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630 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O JANČÍ
Díky obci Březová, Sboru dobrovolných hasičů v Jančí
a Římskokatolické farnosti Březová u Vítkova, jsme si mohli v neděli
25. 9. 2016 připomenout, že je tomu již 630 let od první písemné zmínky
o obci Jančí v dochovaných písemných pramenech. Na toto nedělní
odpoledne se nám podařilo zajistit dechovou hudbu JISTEBNICKÁ 13,
výstavu historických fotografií, nově vytištěnou kroniku Jančí a občerstvení
pro příchozí. Program akce začal ve 14.00 hodin slavnostní mší svatou
s požehnáním rekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá
se pro velký zájem příchozích konala v prostoru vedle kaple a byla hudebně
doprovozena dechovou hudbou. V rámci následujícího programu bylo
možné občerstvit se v nově rekonstruovaném kulturním domě, využít den
otevřených dveří v knihovně, zapsat se do pamětní knihy obce Březová
a prohlédnout si výstavu, mapy a kroniky. Po celou dobu akce nám přálo
počasí a z předzahrádky pěkně hrála JISTEBNICKÁ 13.
Za pořadatele bych rád poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli
a také těm, kteří do Jančí 25. 9. zavítali.
Jan Turovský
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZOVÁ
Vážení spoluobčané, milé hasičky, hasiči,
blíží se konec roku 2016, dovolte mi tedy, v krátkosti se ohlédnout
za činností Sboru dobrovolných hasičů Březová.
Sbor dobrovolných hasičů Březová v tomto roce pořádal pro své
spoluobčany tradiční akce, jako jsou Vodění medvěda s večerní zábavou
Pochovaní basy, pro děti jsme pořádali Pálení čarodějnic a také již tradiční
Karmášovou zábavu. Mladým hasičům se věnovali naši vedoucí, kteří pro ně
rovněž připravili mnoho akcí.
Za účasti mnoha vzácných hostů, našich přátel hasičů z Nové Paky
a hasičů z okolních obcí, jsme 11. června oslavili 130 let od založení našeho
sboru. Při slavnostní schůzi jsme vzpomněli zakladatele našeho sboru
a historii celých 130 let. Za svou práci pro sbor a spoluobčany obdrželo 63
hasičů věrnostní stužky a medaile.
Medaili svatého Floriána obdrželi pánové Milan Anlauf, Antonín Búda
st. a Vojtěch Jakub. Nejvyšší ocenění udělované sdružením hasičů, a to titul
Zasloužilý hasič, obdržel pan Jiří Mareth st. Pro naše spoluobčany jsme
v odpoledních hodinách připravili před Kulturním domem v Březové malé
pohoštění a výstavu historické i moderní techniky s dynamickými ukázkami.
Při této příležitosti jsme představili náš nový dopravní automobil Mercedes
a zánovní Tatru T 148.
Naše sportovní družstva žen a mužů se účastnila celkově 10 soutěží
a vybojovala několik krásných druhých a třetích míst. Naši hasiči se účastní
pravidelných školení velitelů, strojníků, nosičů dýchací techniky a školení
družstva. Pravidelná účast na námětových cvičeních je samozřejmostí.
Ve stručnosti jsem popsal činnost SDH Březová v roce 2016. Rád bych
Vám všem touto cestou chtěl poděkovat za dary při Vodění medvěda a účasti
na námi pořádaných akcích. Děkuji také našim sponzorům za jejich dary, dále
Obecnímu úřadu Březová za podporu mladých hasičů. V neposlední řadě
děkuji všem členům SDH Březová, kteří se jakkoli zapojili do práce našeho
sboru. Mé poděkování, směřuje také našim rodinám, které nám svou
podporou pomáhají při naší činnosti. Závěrem bych chtěl jménem hasičů
z Březové popřát všem občanům Březové a jejích místních částí šťastné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2017.
Jiří Mareth ml.
starosta SDH Březová
~ 15 ~
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ Z BŘEZOVÉ V ROCE 2016
V tomto svátečním předvánočním čase bychom se i my rádi pochlubili
šikovností a aktivitami našich nejmladších členů SDH Březová.
Stejně jako loni nám pan ředitel propůjčil školní tělocvičnu, abychom
měli prostor na přípravu v zimních měsících, a tak jsme s dětmi trénovali,
uzly, topografické značky, běhali jsme a řádili na různě připravovaných
opičích dráhách. Kondici jsme vylepšovali míčovými hrami, běháním,
skákáním či šplháním.
Již zkraje roku jsme měli možnost ukázat své dovednosti v uzlových
závodech – ve Vítkově 30. ledna, kde se starší družstvo umístilo na 4. místě
a mladší na 2. místě, a také 5. března ve Fulneku.
Dne 14. května se konalo Jarní kolo hry Plamen v Kajlovci, odkud si
naše družstva Hasičat i Draků odnesla cenné poháry.
21. května pořádali hasiči z Vítkova soutěž Vítkovský Soptík. I zde se
našim dětem, až na jeden úraz, dařilo - starší družstvo Draků se umístilo na
4. místě a mladší Hasičata na 2. místě.
Další soutěží byl 04. 06. Memoriál Jana Drašáka v Kajlovci. Tuto soutěž
naše Hasičata vyhrála a starší byli na 2. místě. V běhu na 60 m přes překážky
se na skvělém 2. místě umístila Míša Vrbatová.
11. 06. k nám v rámci oslav 130 let od založení SDH přijeli na návštěvu
přátelé z Nové Paky a my jsme si pro ně s dětmi připravili malé představení
na úvod. Netradiční představení malých hasičů mělo velký úspěch, a proto
jsme jej pro později příchozí hosty ještě jednou zopakovali.
Ve dnech 17. - 19. 06. jsme dětem připravili již tradiční letní stanování,
které se díky paní Daně Kukolové a panu Jiřímu Marethovi ml. mohlo
uskutečnit na Janecké chatě. Děti měly připraveny různé hry a delší výšlap
s návštěvou mlýna v Leskovci, kde si mohly prohlédnout mlýn i s výkladem
„Pana otce“ Petra Cihláře . Po návratu z mlýna připravili naši šikovní
hasiči překvapení v podobě pěnové koupele v areálu Janecké chaty, za což
patří velký dík především Michalu Martínkovi a Radimu Hertelovi. Myslím,
že jsme si to užili opravdu všichni, jak děti tak i dospělí.
20. srpna se konala pohárová soutěž v Leskovci, kde jsme se
s mladším družstvem umístili na krásném 2. místě.
A máme tu září a zahájení ročníku 2016/2017 a zároveň nově pro děti
vstup do Ligy 4 okrsků.
~ 16 ~
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1. října pořádalo Hrabství podzimní kolo hry Plamen, které jsme až na
dva menší úrazy úspěšně zvládli.
Po této soutěži jsme se opět přesunuli do tepla školní tělocvičny
a připravovali se na další soutěže.
14. října se, stejně jako loni, konala celorepubliková akce 72 hodin,
u nás pod názvem "Ukliďme si Březovou podruhé". Pro všechny účastníky
byla připravena krásná trička a jiné upomínkové předměty a taky malá
sladkost. Jsme rádi, že nám s úklidem pomohli i dospěláci z řad hasiček
a hasičů.
29. listopadu jsme dětem připravili vánoční tvoření v hasičárně. Děti
vyráběly z papíru a třpytek vánoční hvězdy, takže se hasičárna blýskala
ještě i o týden později při návštěvě Mikuláše s anděly a čerty. Nevíme, zda
to bylo třpytící se hasičárnou nebo sliby našich dětí, že budou příští rok
hodnější, ale naštěstí si čerti nikoho do pekla neodnesli.
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří nám v práci
i zábavě s dětmi pomáhali, Vlastíkovi Hertlovi, který si vždy našel čas, dále
našim řidičům, panu Budovi a Michalu Martínkovi za to, že nás bezpečně
vozili a doprovázeli na soutěže a měli s námi velkou trpělivost. Náš dík patří
i starostovi obce Březová Pavlu Schneiderovi a starostovi SDH Jirkovi
Marethovi za vstřícnost a pomoc, kdykoli jsme potřebovali a v neposlední
řadě ženám hasičkám při přípravě akcí pro děti a Mikulášské nadílky.
Katka Rychtářová
a Soňa Janečková
vedoucí MH SDH Březová
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MOKŘINY BŘEZOVÁ
Blíží se konec roku 2016 a stojíme na prahu roku 2017, proto bychom
chtěli veřejnosti přiblížit naší celoroční činnost.
Náš myslivecký spolek je jednou z největších zájmových
a společenských organizací na území obce Březová. Máme dnes 62 členů,
kteří aktivně pracují na rozvoji naší krásné myslivosti.
Náš myslivecký spolek pečuje o zvěř v honitbě, která má rozlohu
2 100 ha. V této honitbě máme zřízeno více než 30 krmelců, o které naši
členové pečují po celý rok. Hlavní přikrmování však probíhá v zimním
období, kdy zvěř strádá. Vedle přikrmování zvěře také zabezpečujeme
ochranu zemědělských a lesních pozemků před škodami, které působí zvěř.
Největším problémem v naší honitbě jsou divoká prasata, která i přesto,
že je intenzivně lovíme, způsobují největší škody.
Vedle hlavní činnosti, což je péče o zvěř a přírodu, ještě organizujeme
celou řadu společenských a sportovních akcí. V letošním roce náš spolek
pořádal dětský den, okresní přebor ve střelbě, střelecký den, společný hon
na drobnou zvěř a pronajali jsme chatu pro konání diskoték.
Letos jsme také pořádali tradiční akci s celokrajským významem,
a sice 31. ročník Barvářských zkoušek honičů. Veškeré akce, které náš
spolek pořádá, jsou širokou mysliveckou veřejností velice kladně
hodnoceny. Akce jsou určeny nejen myslivcům, vítána je samozřejmě i
široká veřejnost. Na každé akci máme zajištěno bohaté občerstvení, a proto
nás mrzí, že návštěvnost ostatních občanů je nízká.
Náš spolek také dává možnost občanům zakoupit si zvěřinu, která se
prodává ihned po ulovení. Můžete si tak koupit čerstvé maso a nám tím
pomůžete, neboť nemáme dostatek prostoru pro skladování.
S blížícím se koncem roku bychom chtěli poděkovat Obci Březová,
všem firmám, které působí na území obce Březová, společenským
organizacím, také všem občanům a v neposlední řadě i všem našim členům
za aktivní pomoc při naší činnosti. Všem také přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně úspěchů v podnikatelských
aktivitách, pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.
Karel Gebel
jednatel MS
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
Naší první akcí v roce 2016 byla Valná hromada členů Sboru
dobrovolných hasičů Lesních Albrechtic. Připomněli jsme si a zhodnotili
práci za rok 2015 za účasti starosty obce Březová Pavla Schneidera, starosty
okrsku Ferdinanda Scholastera a zástupce OSH Opava Ing. Zdeňka Slípka.
Všichni jmenovaní v diskuzi ocenili celoroční aktivity SDH.
6. února jsme pořádali tradiční Vodění medvěda s průvodem masek
a následně večer Masopustní taneční zábavu s programem „Pochování
basy“. Jako každoročně byla připravena skvělá zábava, výborná večeře
a bohatá tombola.
27. února jsme ve Společenském domě pořádali Maškarní ples. Pro
děti byl připraven krásný karnevalový program, soutěže a tombola. Dětem,
rodičům i prarodičům se ples velice líbil a po celou dobu jej provázela dobrá
nálada.
12. března naše ženy oslavily ve Společenském domě svátek MDŽ.
Žáci ZŠ Březová, pod vedením paní učitelky Halamíčkové si pro ně připravili
krásné vystoupení. Všechny ženy dostaly květiny a malé pohoštění.
1. května se patnáct členů SDH LA ve slavnostních stejnokrojích
zúčastnilo oslav Sv. Floriána v Březové.
7. května jsme pořádali Okrskové kolo soutěže v požárním sportu.
Naši hasiči obsadili první místo. Večer jsme pokračovali Lampiónovým
průvodem a na počest osvobození obce byla slavnostně zapálena vatra. Po
setmění jsme pro děti připravili stezku odvahy a ty nejodvážnější děti
přespaly na hřišti společně s rodiči ve stanech.
14. května se tři členové SDH LA ve stejnokrojích s naším slavnostním
praporem zúčastnili Okresního setkání praporů v Oticích.
18. května jsme se stali pořadateli finálového závodu Opavské ligy
mladých hasičů. OSH Opava dobře zhodnotilo naši přípravu a celý průběh
závodu. Naši mladí hasiči předvedli svou skvělou formu a dokázali se
probojovat na celkové první místo. Z tohoto skvělého umístění měly radost
nejen děti, ale i my ostatní. Udělali nám velikou radost a jsme na ně právem
hrdi. Stalo se tak poprvé v historii Březovska a Vítkovska.
Vítězství znamenalo postup do velkého finále Opavské, Hlučínské
a Mladecké ligy O Pohár starosty OSH. Naše družstvo dětí opět potvrdilo,
že je to skutečně baví, že umí a mohou se srovnat s těmi nejlepšími v okrese
Opava. Na této soutěži dosáhly na výborné druhé místo a postoupily dále
~ 19 ~
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do krajského kola O pohár starosty KSH v Nošovicích. Na této soutěži
obsadily celkové sedmé místo v rámci Moravskoslezského kraje, což je také
velmi dobrý výsledek. Velké poděkování patří všem dětem a také
instruktorům a rodičům, že umožnili dětem soutěžit.
18. června jsme na místním hřišti uspořádali Dětské odpoledne, kde
byla tradičně spousta atrakcí, soutěží a zábavy.
13. srpna se na hřišti konalo Hasičské odpoledne. Oslavili jsme tím
výhru 3. místa v Moravskoslezském kraji v soutěži Českého rozhlasu
„Dobráci roku“. Pro členy SDH a všechny ostatní občany Lesních Albrechtic
bylo připraveno pohoštění a malé závodní klání nazvané „Lesní olympijské
hry“. Soutěžilo se o medaile v šesti disciplínách, a to skok do sena, slalom
na koloběžkách, skok v pytli, košíková, vodní slalom a hod gumákem.
20. srpna jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty okrsku
a starosty obce Březová konané v Leskovci. Naši hasiči se umístili na prvním
místě.
V měsíci říjnu a listopadu jsme provedli úpravu hasičské zbrojnice pro
nové vozidlo. Vybourali jsme zdi, podchytili stropy, opravili omítky
a sádrokartony. Velice děkuji všem členům, kteří s těmito pracemi pomohli.
19. listopadu jsme pořádali tradiční Krmášovou zábavu za účasti nové
kapely, která všechny mile překvapila a navodila dobrou náladu. Byl uvařen
výborný guláš, nachystáno bohaté občerstvení a skvělá tombola.
27. listopadu jsme u kapličky a na hasičské zbrojnici rozsvítili vánoční
stromečky.
14. prosince jsme se opět zapojili do krásné akce Česko zpívá koledy.
17. prosince jeli členové SDH v počtu 35 osob vlakem do Prahy. Čekalo
nás krásné zakončení letošního roku prohlídkou vánočně vyzdobené Prahy
a odpoledne jsme shlédli muzikál Mýdlový Princ.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH a také všem
ostatním občanům, kteří jakkoliv pomohli při jmenovaných akcích.
Děkujeme také členům obecního zastupitelstva obce Březová a především
panu starostovi Pavlu Schneiderovi za finanční příspěvky a výpomoc při
pořádání akcí.
Všem občanům Březovska přejeme příjemné prožití Vánočních svátků
a hodně zdraví a pohody v novém roce 2017.
Vlastislav Kolovrat st.
starosta Sboru dobrovolných hasičů Lesních Albrechtic
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PŮVOD NÁZVU JANČÍ
Dr. Adolf Turek při svém bádaní nalezl několik neznámých listin
týkajících se Březové a Jančí v době benediktínského probošství. Za první
písemnou zmínku o Jančí je považována listina ze dne 7. července 1386, a jejíž
vydavatelé byli třebíčský opat Ondřej, převor Petr, podpřevor Mikuláš
a březovský fojt Hynek. Ti prodali Duchoňovi dědičné fojtství v Jančí se dvěma
svobodnými lány, s krčmou, poplužím, mlýnem, třetinou ze soudních pokut
a s právem usadit ve vsi pekaře nebo kováře, avšak s povinností sloužit podle
potřeby proboštu v Březové jedním koněm. V tomto písemném pramenu je
osada zmíněna poprvé latinsky jako „Jencz“. Na další dochované listině
z 11. července 1412 je mezi svědky uveden nejmenovaný fojt z Jančí (ve tvaru
„de Gencz“). Základem pojmenování středověké vesnice byla jako ve většině
případů osoba lokátora, který se jmenoval Jěnec, což je zdrobnělina
mužského jména Jan. Původní název zněl Jenč nebo Jeneč (1533), v 18. st.
také Janč. Nářečně se dodnes říká „ten Janč“ nebo „to Jančo, z Janča“. Teprve
v 19. st. se v češtině začalo užívat dnešního názvu: 1835 Jancy, 1894 Jančí.
Německý tvar Jantsche se později ustálil na Jantsch (úředně do 1945). Jančí je
od roku 1979 místní částí Březové.
Zdroje: Mgr. Zdeněk Kravar,
Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Zemský archiv
Opava, 2004
Josef Kresta, Kronika obce Jančí, Kniha I., Vítkov, 1961

POVĚSTI Z JANČÍ
Vodník v Hájku
V lese Hájku nedaleko Jančí teče potok směrem k Dolejším Kunčicím.
Před skalou, kde se lámalo kamení stavby, se zdržoval vodník. Pro změnu
docházel i do mokřiny na horním konci vesnice. V této mokřině byla
prohlubenina. Z ní v době sucha nabírali lidé vodu pro dobytek. Jednou šla
ženská do mokřiny pro vodu. Nabrala ji do puten, zahákla na váhy a šla domů.
Však co to? Voda v jedné putně byla těžší a těžší. Když putny postavila před
stavení, vylezl z jedné malý mužíček --vodník--, zatleskal a zavolal: „Dobře jsi
mne přenesla!“ Žena na to ze strachu nic neřekla, aby se jí vodník nepomstil.
Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
Druhou ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala Leona Turovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
20. 12.
20. 01.
03. 02.
04. 02.
25. 02.
04. 03.

Besídka MŠ Březová 78
Ples Obce Březová
Ples důchodců
Maškarní ples MŠ Březová
Vodění medvěda a Pochování basy
Vodění medvěda a Pochování basy

MŠ Březová 78
Kulturní dům Březová
Lesní Albrechtice
Kulturní dům Březová
Březová, Jančí, Leskovec, L. Albrechtice

Gručovice

NOVINKY E-MAILEM
Pro větší informovanost občanů o novinkách, pozvánkách na kulturní
a sportovní akce, rozhlasových hlášeních, upozorněních a dalších
důležitých informacích je možné dostávat "čerstvé" informace přímo
do vašich e-mailových schránek. Stačí se pouze zaregistrovat na webových
stránkách www.obec-brezova.cz. Těšíme se na co nejvíce vašich registrací.
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NARODILI SE
Pavera Matyáš
Vrba Mikuláš
Vrbová Veronika

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Černohorská Žaneta – Chovanec Marek

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Štencel Miroslav, Lesní Albrechtice
Slípková Marie, Leskovec
Kříž František, Leskovec
Hlaváčová Marie, Jančí
Víchová Drahomíra, Jančí

RODINĚ VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST

ŽÁDOST O HLÁŠENÍ NOVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ
Prosíme občany s trvalým pobytem na území obce Březová, včetně těch, kteří
se zde dlouhodobě nezdržují, aby nám poskytli informaci o nově narozených dětech.
Toto, prosím, sdělte bez zbytečného odkladu na Obecním úřadě.
Děkujeme.
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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 14. 12. 2016
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