Vážení spoluobčané,
v letošním roce máme jarní počasí, ve kterém se hřejivé
sluneční paprsky střídají se studenými a deštivými dny.
Ačkoli jsme si od toho už odvykli, našim zahrádkám se to
jistě líbí více, než velké změny z mrazivé zimy do letních
teplot.
Spolu s jarním počasím nám opět začínají zahradní práce. Jak jste jistě
zaznamenali, povedlo se nám zapojit do projektu, který občanům naší obce
zajistí z finančních prostředků EU domácí kompostéry. Zájem o ně je
obrovský a věřím, že bude jak pro vás, občany, tak pro obec celkově velkým
přínosem a pomocníkem při eliminaci odpadu ve veřejných kontejnerech.
Prozatím se nám nepovedlo zjistit konkrétní informace o termínu dodání
kompostérů, proto raději počítejme s delší variantou a věřme,
že kompostéry budou dodány v průběhu podzimu.
Ve všech částích obce máme za sebou úspěšné konání tradičních
masopustních průvodů a večerních zábav s Pochováním basy. Také letošní
zápis dětí do první třídy Základní školy je už za námi. U rodičů budoucích
prvňáčků opadla nervozita, zda jejich dítě nepoplete básničku anebo jestli
vyrobí na tkaničce tak krásnou mašličku, jakou natrénovali doma a malí
skoroškoláci se jistě těší, až budou mít na zádech novou školní aktovku.
Zato rodiče těch menších dětí, které čeká nástup do školky,
si nervózních chvilek ještě chvíli užijí.
I v letošním roce je pro vás naplánováno mnoho sportovních
a kulturních akcí. Po zdařilém, v pořadí již 15. obecním plese, jsme úspěšně
uložili ke krátkému masopustnímu spánku basu, pro malé i velké proběhnul
v Březové za účasti 18 dětí a 31 dospělých soutěžících turnaj ve stolním
tenisu, začala jarní část fotbalové sezóny, ve které to snad naši fotbalisté
dotáhnou i postupem do okresního přeboru a nyní se již můžeme těšit
na Velikonoční svátky a také pomlázku. 29. dubna pořádá SDH Leskovec
pro mladé hasiče Jarní kolo hry Plamen, kde budou družstva soutěžit
ve štafetách a požárním útoku. Také nás čekají oblíbené tradiční akce
Pálení čarodějnic a Dětské dny a mimoto ještě i pravděpodobně dvojí
promítání v rámci Letního kina. 7. května si při slavnostní mši hasiči celého
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Březovska připomenou svátek sv. Floriána a před začátkem léta
se zúčastníme setkání Albrechtic na tradičním Štítě Albrechtic
v Albrechticích nad Orlicí, kde budou soutěžit fotbalisté ve fotbalovém
turnaji, hasiči z Lesních Albrechtic při hasičské soutěži i myslivci ve střelbě.
V červenci nás čeká také Den Honebního společenstva, turnaj v malé
kopané Hruška Cup 2017 a 41. ročník Janecký Globus 2017.
O tom, co se u nás děje a bude dít v průběhu několika následujících
měsíců, by se toho dalo napsat hodně. Prostor zde je však omezen, a proto
sledujte aktuální dění na obecních stránkách www.obec-brezova.cz.
Nejen, že je zde možnost zaregistrovat svou emailovou adresu a dostávat
tak novinky o dění v obci přímo do vaší mailové schránky, ale nově tady
také naleznete možnost stáhnout si do svého chytrého telefonu aplikaci
V OBRAZE – vím, co se děje. Ta vám bude hlásit vše nové, co se na
stránkách objeví.
Já vám přeji krásné a pohodové Velikonoční svátky a hospodyňkám
povedená velikonoční vajíčka.
Pavel Schneider
starosta obce
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou oznámili, že od letošního roku již
nebude možné zaplatit poplatky za psy u očkování. Poplatek můžete
uhradit na Obecním úřadě v úředních hodinách, a to do 31. května 2017.
Poplatky za služby na hřbitově pro rok 2017:
Poplatky za služby na hřbitově jsou pro letošní rok sníženy. Za
jednohrob zaplatíte 110,- Kč a za dvojhrob 220,- Kč.
Poplatky za služby na hřbitově pro rok 2017 je možné zaplatit rovněž
na Obecním úřadě v úředních hodinách, a to do 30. června 2017.
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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

19. a 20. 04. 2017.
Pro sběr odpadu budou přistaveny kontejnery, na které mohou občané svůj
odpad odevzdávat. Tyto kontejnery budou odvezeny následující den
v dopoledních hodinách.
19. 04. budou kolem poledne přistaveny 2 kontejnery v Březové před
prodejnu potravin a 1 kontejner v Leskovci na horní zastávku autobusu.
20. 04. 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.
PNEUMATIKY SE NESBÍRAJÍ, NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
~4~
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Sběr a odvoz nebezpečného odpadu z obce
proběhne v sobotu 22. dubna 2017.
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.

V NAŠÍ OBCI NADÁLE PROBÍHÁ CELOROČNÍ SBĚR ELEKTROODPADU.
TENTO JE MOŽNÉ ODEVZDAT U ČOV, ALE POUZE KOMPLETNÍ
A V NEROZEBRANÉM STAVU
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ORGANICKÉ ZBYTKY A BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
A ZE ZAHRAD
S příchodem jara nám opět začne přibývat na zahradách nepotřebný
materiál, který patří do sběrných nádob určených pro bioodpad.
Proto je dobré stručně zopakovat, co vše do kontejnerů na bioodpad patří
a co ne.
Pojmem organické zbytky a bioodpady z domácností se rozumí:
 zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 kávové a čajové zbytky
 zbytky pečiva
 skořápky z vajíček a ořechů
 lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 zvadlé květiny, zemina z květináčů
 podestýlka domácích býložravých zvířat
 zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
Organické zbytky a bioodpady ze zahrad jsou:
 posekaná tráva, listí, větvičky
 plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 piliny, hobliny, kůra
 popel ze dřeva
 trus býložravých hospodářských zvířat
 peří, chlupy, vlasy
 stará zemina

CO DO BIOODPADU NEPATŘÍ!!






tekuté zbytky jídel
kosti, maso, uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné látky
bioodpady uložené v taškách nebo sáčcích
komunální odpad, plasty, papír, sklo, podlahové krytiny apod.
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2016/2017) aneb Svátky jara se blíží…
Vážení čtenáři,
již tradičně vám prostřednictvím zpravodaje přibližujeme školní život.
Je skutečně pestrý, plný nejrůznějších akcí. Nyní přinášíme takový pel-mel
náhled na školní činnost od Vánoc.

Lyžařský výcvik v Jeseníkách. Všichni se domů vrátili živí a veselí. Zdraví až tak
ne, protože chřipka si vybrala svou daň.

Z návštěvy pana Lederera (propagátora hlavolamů) v klubu deskových her
a zábavné logiky v naší škole (mimochodem, to odpoledne si účastníci
hlavy opravdu lámali…)

Kromě akcí, které aspoň částečně přibližují uvedené fotografie,
zmiňujeme ještě ve škole zcela novou soutěž s názvem Twister. Při této
soutěži žáci prokázali opičí dovednost a v krkolomných polohách dokázali
obstát na svém čtverci (děti doma jistě předvedou).
~7~
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Při výčtu školních aktivit nesmíme opomenout recitační odpoledne,
které mělo letos rekordní účast. Téměř 50 recitátorů vystoupilo před
porotu a posluchače a odříkalo svou básničku. Nebylo to lehké, ale
soutěžící svou roli zvládli, třeba i díky svědomité přípravě v domácím
prostředí. Ostatně věříme, že nejednomu rodiči ještě zní v uších verše,
které se zápalem doma deklamovala jeho ratolest… (v MŠ to bylo podobné,
jen ta rodičovská spolupráce byla asi těsnější…).
Pro úplnost ještě uvedeme, že jsme si ponožkovým dnem připomněli
den Downova syndromu, posílili tělo v soutěži Březovský gladiátor a své
výtvarné dovednosti procvičili při školním zdobení kraslic. Můžeme říci, že
dětské kraslice přivítaly jaro opravdu důstojně.

„Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič …“
Těmito slovy vyprovodily děti MŠ zimu z naší vesnice a to znamená,
že se můžeme těšit na sluníčko a s dobrou náladou očekávat svátky jara.
V MŠ máme před sebou nejen velikonoční radovánky, akce ke Dni Země,
neodmyslitelnou oslavu Dne matek s vystoupením dětí v obou školičkách,
ale také zápis dětí do mateřské školky. Termín zápisu do MŠ je 3. 5. 2017.
více o školním životě na: http://zsbrezova.leris.cz.
Přejeme všem krásné jarní dny, hospodyňky ať nespálí velikonočního
beránka a chlapi ať se mohou pochlubit vlastnoručně upletenou
pomlázkou.
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně pro předškolní vzdělávání
~8~
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SDH JANČÍ
První čtvrtina roku 2017 je za námi a v našem sboru dobrovolných
hasičů z Jančí se toho už mnoho událo a další akce se připravují.
Začali jsme hned zkraje ledna, kdy se dne 06. 01. 2017 konala VVH
za rok 2016. Shrnuli jsme celý loňský rok a podělili se se všemi členy o naše
úspěchy a celkovou činnost sboru v roce 2016.
V polovině ledna někteří členové sboru zavítali k našim sousedům
do Větřkovic, na již tradiční hasičský ples, který navštěvujeme v hasičských
uniformách. Zábava byla jako každý rok výborná, a tak se těšíme na další
sezónu.
Na konci ledna jsme s mladými hasiči vyrazili do Vítkova na uzlové
závody. V kategorii starší žáci v družstvech naše děvčata vybojovala
krásné 2. místo a v jednotlivcích se Barča Haasová umístila na 3. místě.
V kategorii mladší žáci v družstvech získali naše děti hezké 4. místo.

Uzlové závody ve Vítkově

Na konci února jsme, jako každý rok, pořádali Masopustní průvod
s voděním medvěda. Počasí letos vyšlo, a tak nikomu nebyla zima. Průvodu
vesnicí se zúčastnilo celkem 26 masek a večerní zábava s pochováním basy
se také velmi vydařila. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na
organizaci této akce podíleli.
V březnu nás čekaly hned dvě kulturní akce, a to maškarní ples pro
děti a přátelské posezení žen u příležitosti mezinárodního dne žen. Letošní
maškarní ples se nesl v duchu námořníků a pirátů a děti si užily soutěže
a zábavu s touto tématikou. Na konci jejich soutěžení na ně čekal poklad
~9~
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ukrytý v pirátské truhlici. V neděli jsme sál místního kulturního domu
vyzdobili květinami, abychom, stejně jako loni, uvítali všechny ženy, které
se přišly podívat na vystoupení dětí z Jančí. Program, který jsme s dětmi
nacvičili, byl bohatý a podle ohlasů se velmi líbil.
V sobotu, 25. března, se zástupce našeho starosty SDH, zúčastnil
okresního setkání starostů sborů dobrovolných hasičů v Opavě, kde byl náš
sbor vyhodnocen na 2. místě za účast na loňské akci Daruj krev s hasiči.
Dárci krve obdrželi pamětní list za účast a dárkový koš. Této krajské akce
se určitě zúčastníme i letos.
Také jsme obdrželi výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí, kdy
i letos se děti z našeho SDH umístily na krásných místech:
1. místo Viktor Haas v kategorii MŠ1 (3 – 4 roky)
3. místo Adélka Turková v kategorii MŠ2 (5 – 6 let)
1. místo Vít Helísek v kategorii ZŠ1 (1. - 2. třída)
2. místo Karolína Haasová
3. místo Aneta Dubová v kategorii ZŠ3 (6. - 7. třída)
Všem dětem moc blahopřejeme. Ceny si děti vyzvednou na oficiálním
vyhlášení výsledků letošního kola POOD v Hrabyni.
A co nás čeká v nejbližším měsíci? V dubnu připravujeme společně
s TJ Jiskra Jančí akce Den Země a Recyklujte s hasiči. V rámci akce Den Země
čistíme příkopy cest v okolí obce Jančí. Každý rok sesbíráme neuvěřitelné
množství odpadků, což nás utvrzuje v tom, že tato akce je velmi potřebná
a musíme v ní i nadále pokračovat, aby okolí, ve kterém žijeme, bylo čisté.
Bohužel je smutné, že se pořád najdou lidé, kterým je příroda naprosto
lhostejná a odhodí odpadky podél cest nebo v lese.
Poslední dubnovou sobotu pojedeme s mladými hasiči na soutěž hry
Plamen do Leskovce. V neděli, 30. 04. 2017 od 14:00 hodin se
na fotbalovém hřišti v Jančí bude konat pálení čarodějnic. Pro děti budou
připraveny soutěže a zábava s čarodějnickou tématikou a na všechny děti
v kostýmech čarodějnic a čarodějů nebo i bez nich, bude čekat sladká
odměna. Občerstvení bude zajištěno. Na tuto akci jste srdečně zváni.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
~ 10 ~
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ZAČÁTEK ROKU 2017 V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
První akcí v novém roce byla Výroční členská schůze SDH Lesních
Albrechtic za účasti starosty obce pana Pavla Schneidera, starosty okrsku
pana Ferdinanda Scholastera a zástupce OSH Opava pana Ing. Zděnka
Slípka. Zhodnotili jsme práci za rok 2016 a poděkovali všem aktivním
členům SDH za jejich pomoc při pořádání akcí, za přípravu našich mladých
hasičů a reprezentaci při hasičských soutěžích.
Další akcí bylo tradiční Vodění medvěda, masopustní průvod
s maskami a večer jsme uspořádali taneční zábavu s programem Pochování
basy.
4. března proběhl již 7. ročník degustační soutěže PALMAISTER.
Všichni znalci pálenek všeho druhu se letos sešli v rekordním počtu a každý
měl možnost ohodnotit jednotlivé soutěžní vzorky. Vítězem se stal pan
Radim Hrabovský, který si domů odnesl pohár s titulem Palmaister roku.
11. března jsme pro naše ženy připravili oslavu MDŽ. S krásným
programem vystoupily děti ZŠ Březová pod vedením paní učitelky
Halamíčkové. Po vystoupení nastal slavnostní přípitek, pohoštění a byly
předány květiny. Na oslavu přišlo 60 žen a po celou dobu panovala dobrá
nálada a slavnostní atmosféra.
Následující víkend patřil dětem. Uspořádali jsme Dětský maškarní
ples, kde děti bavili klauni svým vystoupením a soutěžemi. Děti si mohly
zakoupit losy, které byly všechny výherní, takže nikdo nebyl smutný.
Maminky a babičky upekly výborné zákusky a bylo připraveno bohaté
občerstvení. Maškarní ples se opravdu povedl a všechny děti odcházely
domů spokojené.
V následujících nejbližších měsících chystáme Lampiónový průvod,
Dětský den, Soutěž mladých hasičů a další. Budeme moc rádi, když se
s námi přijdete společně pobavit a taky povzbudit naše šikovné mladé
hasiče při soutěžích.
Za SDH Lesní Albrechtice přejeme všem krásné Velikonoce.
Vlastislav Kolovrat st.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VÍTĚZ BŘEZOVÁ Z. S.
MUŽI
26. 03. 2017
01. 04. 2017
09. 04. 2017
15. 04. 2017
23. 04. 2017
29. 04. 2017
06. 05. 2017
13. 05. 2017
27. 05. 2017
10. 06. 2017
17. 06. 2017

14:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00

Větřkovice Březová Raduň Březová Štítina „B“ Březová Hrabyně Březová Březová Březová Březová -

Březová
Chvalíkovice
Březová
Komárov
Březová
Budišovice
Březová
Těškovice
Skřipov
Horní Lhota
Kyjovice

MLADŠÍ ŽÁCI
06. 04. 2017
15. 04. 2017
24. 04. 2017
29. 04. 2017
04. 05. 2017
14. 05. 2017
20. 05. 2017
03. 06. 2017

16:00
13:00
16:30
13:30
16:30
10:00
14:00
14:00

Litultovice Březová SFC Opava „C“ Březová Kylešovice Zlatníky Březová Březová -

Březová
Kylešovice
Březová
Zlatníky
Březová
Březová
SFC Opava „C“
Litultovice

MINI ŽÁCI
12. 04. 2017
16. 04. 2017
20. 04. 2017
30. 04. 2017
05. 05. 2017
13. 05. 2017
21. 05. 2017
28. 05. 2017
04. 06. 2017

16:00
10:00
16:30
10:00
16:00
11:00
10:00
10:00
10:00

Otice Březová Hradec nad Mor. Březová Vítkov Budišov nad Bud. Březová Březová Březová -

Březová
Slavkov
Březová
SFC Opava „B“
Březová
Březová
Pustá Polom
Skřipov
Chvalíkovice

TJ Vítěz Březová
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STOLNÍ TENIS V JANČÍ
V zimním období se naše Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí každoročně
věnuje především stolnímu tenisu. Náš oddíl stolního tenisu se v ročníku
2016/2017 účastnil tří soutěží v okrese Opava. Těmito soutěžemi byl okresní
přebor II. třídy, okresní přebor III. třídy a námi založená Liga Moravy a Slezska,
kterou naše družstvo s názvem Starší garda opět vyhrálo. Po odehrání celého
ročníku se jedno z našich družstev umístilo na šestém místě v okresním
přeboru II. třídy a druhé naše družstvo na sedmém místě v okresním přeboru
III. třídy. Třikrát týdně se naši členové věnovali tréninku mládeže a dne
22. 4. 2017 uspořádáme turnaj pro mládež, který bude otevřen všem
zájemcům i mimo náš oddíl. Prezentace turnaje proběhne od 12:30 hodin
v herně v Jančí. Začátek turnaje bude v 13:00 hodin. Hrát se bude na čtyřech
stolech v kategoriích mladších a starších žáků. Systém zápasů se upřesní
na místě podle počtu hráčů. Všichni jste srdečně zváni.
Za TJ Jiskra Jančí Jan Turovský
TABULKA LIGY MORAVY A SLEZSKA 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Starší garda
Březová
Lesní Albrechtice
KST Radkov
Domoradovice
Nové Vrbno
„Orli“ Radkov
Modesty & Pride Jelenice
Větřkovice

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
9
8
4
3
2
2
1

2
3
3
5
4
5
6
4
2

0
1
4
3
8
8
8
10
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0

127:30
101:59
99:61
92:68
66:94
67:93
62:88
44:106
49:111

414:205
361:251
348:251
326:264
253:360
274:331
287:341
232:369
226:373

60
55
46
45
32
30
28
26
21

Starší Garda Jančí hrála v tomto složení:
zleva Miroslav Čech, Miroslav Vícha,
Petr Minařík, Vít Minařík
a Zbyněk Hanák. Foto: Ivana Minaříková
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PESTRÝ ŽIVOT MLADÝCH HASIČŮ Z BŘEZOVÉ
Zima je za námi a spolu s teplejším počasím začíná plno práce i nám,
hasičům. Z tepla tělocvičny se na první jarní sluníčko přesunuli i naši mladí hasiči.
Po smutném loučení s těmi, kteří nám už vyrostli, jsme do našich řad přivítali
i nové členy, kteří s námi sice cvičili již dříve, ale teď se mohou pyšnit vlastními
členskými průkazy.
Rok 2017 pro nás tedy znamená velké změny ve skladbě mladšího
i staršího družstva. Mnoho z našich dětí se bude aktivně účastnit soutěží poprvé
a o to více musíme trénovat, aby si i jejich malé ručky dokázaly poradit
se spojováním hadic nebo s novým postem při hasičském útoku. Nový strojník
pilně studuje, jak která páčka funguje, proudaři zdokonalují běhání a děti
u rozdělovače bicepsy. Všichni jsou však velice šikovní a změny berou sportovně
a s nadšením. Věříme, že jejich úsilí bude odměněno již na jarním kole Plamene,
které se koná 29. dubna v Leskovci.
Jsme rády, že za všechno to nadšení pro hasičský sport a za krásné
výsledky v soutěžích nám SDH Březová přispívá na aktivity, které dětem
vymýšlíme za odměnu. Děkujeme. Dětem i těm „velkým“ 

3. místo v uzlové soutěži ve Vítkově
a zasloužená odměna v bazénu s večeří
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Soňa Janečková
Katka Rychtářová
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DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V JANČÍ
zve všechny spoluobčany k účasti na šestém ročníku akce

DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI,
která má významný humanitární cíl a proběhne v období
od 1. do 31. května 2017.
Jako v předešlých ročnících mohou darovat krev nejen hasiči, ale
i ostatní občané ve věku 18 – 60 let. Darovat krev nebo krevní plazmu je
možné v Transfúzní stanici Slezské nemocnice v Opavě v těchto časech:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

06:00 - 11:00 hodin
07:00 - 09:00 hodin
07:00 - 09:00 hodin

dle předchozí objednávky (na telefonním čísle 553 766 493 nebo osobně):
Pátek

06:00 - 11:00 hodin

Podrobnosti lze získat na http://www.nemocnice.opava.cz. Bližší
informace a dotazy Vám zodpoví Transfúzní stanice Opava na telefonu
553 766 493. Vhodnější je být k odběru předem nahlášen.

~ 15 ~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VELIKONOCE 2017

DEN ZEMĚ V JANČÍ
Přijměte srdečné pozvání na již šestý

DEN ZEMĚ V JANČÍ
V sobotu 22. 04. 2017 v době od 10:00 do 11:00 hodin můžete
odevzdat v hasičské zbrojnici v Jančí vysloužilá elektrozařízení, autobaterie
a baterie. Sběr elektrozařízení probíhá v rámci kampaně „Recyklujte
s hasiči“. Odvoz sporáků, myček a praček přímo od Vás je možno domluvit
předem na tel. 732 528 633. Rádi přijmeme kompletní vysloužilé
elektrozařízení od občanů z širokého okolí.

V neděli 23. 4. 2017 ve 14:00 hodin zveme dobrovolníky
na nenáročnou procházku okolím Jančí spojenou s úklidem přírody. Akci
pořádají SDH Jančí a TJ Jiskra Jančí v rámci celostátní kampaně „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Sraz účastníků proběhne ve 14:00 hodin před
obchodem v Jančí.
Akce bude zakončena táborákem u rybníku. O vybavení, občerstvení
a odměny pro zúčastněné bude postaráno. Špekáčky s pečivem budou
zajištěny.
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RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE TAKÉ SNADNÉ
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po
mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím
lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000
tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení?
Nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej bezplatně na
sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále
poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
 Sběrný dvůr obce – na něm můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
 Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
 Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete
jej věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.
 Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1 300
hasičských sborů po celé České republice.
 Města i obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové
stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete
vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17
000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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UDÁLOSTI ROKU 1945 V BŘEZOVÉ – 1. DÍL
Dovolíme si zde uveřejnit zajímavý doslovný zápis z farní kroniky
březovské, který byl uveřejněn v Kronice Jančí, Knize I., 1961, kterou napsal
Josef Kresta. Jsou v něm zachyceny události roku 1945. V zápise se uvádí
mj.: „Dne 2. ledna 1945 byl gestapem z Opavy zatčen a do Opavy odvezen
farář březovský Jan Valerian ve věku 66 let. Dne 24. ledna 1945 byl odvezen
asi s 80 trestanci v otevřeném dobytčím voze (vagóně) z Opavy do Terezína
v Čechách. Viděl to očitý svědek František Vlček, úředník v Březové,
zaměstnaný na nádraží v Opavě.
Dne 11. ledna 1945 byl ustanoven v Březové administrátorem Bohumil
Zaňka, kaplan v Bělotíně od 3. 11. 1944 do 11. 1. 1945. Dříve (do 3. 11.
1944) byl administrátor Bohumil Zaňka kaplanem ve Svinově od 12. 7. 1943.
Dne 28. ledna 1945 po prve přenocovali v Březové vojáci ustupující
německé armády. Byli ubytováni na všech statcích i na faře. Vojáci
ustupující od Katovic přes Opavu a Březovou.
Dne 30. ledna 1945 bylo cestou z Hradce do Albrechtic zastřeleno 5 ruských
vojáků – zajatců. Byli pochováni 2. 2. 1945 na březovském hřbitově.
Pochovali je Ferdinand Scholaster, rolník v Březové a Josef Jahn, též rolník
v Březové.
Dne 26. března 1945 dostala rozkaz Opava, aby se vystěhovala. Kdo
se nevystěhuje, bude zastřelen. 27. března musily se vystěhovat Otice
u Opavy, první česká obec. Mnoho lidí bylo uvězněno v Terezíně u Litoměřic
v Čechách.
28. března 1945 přišel do Březové probošt P. Seidl Lambert O. T. Musil
se z Opavy vystěhovat. Ubytoval se v Leskovci u Ehlerů. 30. března 1945
přišly do fary sestry františkánky z Opavy. Ubytovali se v I. poschodí vedle
jídelny. Bylo to právě na Velký Pátek.
V noci z 29. na 30. března ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek byla silně
bombardována Opava. Tvrdí se, že Kateřinky bombardovali Němci za to,
že se lidé nechtěli vystěhovat. Kostel jezuitský na Dolním náměstí byl
bombardován. Opava je téměř liduprázdná. V ulicích vidět jen policii
a Volkssturm.
Vesnice kolem Opavy jsou přeplněny přistěhovalci. Fara je též
přeplněna. V jídelně a ložnici je ubytováno 16 sester řádu sv. Františka,
v kaplance pětičlenná rodina z Opavy. Ve světnici proti ložnici má byt
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administrátor. Hospodyně spí v kuchyni. Ve světnici za kanceláří bylo
ubytováno šest poddůstojníků. Na faře teď přebývá asi 30 lidí. Pak 20
vojáků ve stodole a 30 ve chlévě. Pak asi 20 koní, ve dvoře vojenská auta
a vozy. Celkem na faře a v hospodářských budovách asi 80 lidí. V takovém
stavu prožila farnost březovská svátky velikonoční 1. dubna 1945.
Od svátků velikonočních do 15. dubna byl na ratibořské frontě klid.
Ozývaly se jen ojedinělé výstřely. Teprve v neděli 15. dubna byla na frontě
bubnová palba. Téhož dne byli zapisováni vystěhovalci z Opavy. Mají
z Březové odejít, aby udělali místo vojsku. Panika stále vzrůstala. Březovou
projíždí noví a noví vystěhovalci z Hlučínska. V neděli 22. dubna došla
zpráva, že Rusové obsadili Opavu. 25. dubna byla Březová poprvé
bombardována. Bomby spadly však do pole. Škod nezpůsobily žádných.
Téhož dne (25. 4.) v 7 hodin večer odjel z fary p. probošt p. Seidl Lambert
z ostatními sestrami. Odjeli v pěti osobních autech do Rýmařova.
V těchto dnech vykopali vojáci za stodolou na konci zahrady zákopy
(Splittergruben). V noci z 25. na 26. duben spadla bomba na fojtství. Oběti
na lidských životech nebyly žádné. Jen dobyt byl zabit. Též spadly bomby
v Jelenicích a v Jančí na chlév Františka Šolastra. Několik krav ve chlévě bylo
zraněno.
Od 25. do 27. dubna byl na faře usídlen válečný soud (Kriegsgericht).
Hned na to byla na faře „Geheime Polizei“. Odpoledne v sobotu 28. 4.
se vojáci stěhovali z Březové. V 8 hodin večer administrátor Bohumil Zaňka
sdělával se stěny obrazy Adolfa Hitlera. V 10 hodin přišli už vojáci z fronty.
Téhož dne odpoledne padly Jakubčovice a odpoledne Skřipov.
29. dubna. Je neděle. Ranní měla být německá, ale Němci
se připravovali na odjezd a proto nepřišli. Proto byla ranní česká tak i velká.
Odpoledne se všichni Němci z Březové stěhovali, tak i z ostatních vesnic. Též
četníci téhož dne odpoledne odešli. Je to jako v roce 1938. Tehdy také byla
neděle. Bolestno je při té vzpomínce. Dějiny se opakují. Administrátor na to
vzpomínal se svými farníky. Celé odpoledne je silná dělostřelecká činnost.
Několik domů v Březové bylo zasaženo. Březovští sedláci musí se svými
koňmi a se svými vozy stěhovat březovské Němce. Každý je napjatý, jak to
bude, až sem Rusové přijedou.“
POKRAČOVÁNÍ V PŘÍSTÍM ZPRAVODAJI.
Doslovný přepis tohoto historického materiálu zpracovali pro Březovský
zpravodaj Leona a Jan Turovští
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POVĚSTI Z JANČÍ
Bludičky
Za lesem Vrbkou mezi Jančím a Větřkovicemi je mokřina v místě
bývalého panského rybníka. Tam bylo vidět za temné noci bludičky –
světýlka, jak poskakují sem a tam. Takové bludičky nočního chodce
najedenkrát zatáhly z cesty do bahna. Naštěstí bahno nebylo hluboké a tak
se v něm nikdo neutopil.
Můj tatínek byl rolníkem, ale rád si přivydělal jako hudebník. Jednou
šel z taneční zábavy z Větřkovic a ve tmě ne a ne najít chodník přes mokřinu
do Jančí. Cítil se již unaven, že si sedl na zem a chtěl si zdřímnout. Tenkrát
v masopustě byl silný mráz a tatínek by jistě zmrzl. Tu však někdo na něj
zvolal: „Johan! Johan!“ Otec se vzpamatoval a šťastně došel domů.
Do smrti nerozluštil záhadu, kdo to na něj v nebezpečné situaci zavolal.
(Vyprávěla Františka Krestová)
Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
Třetí ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala Leona Turovská

KALENDÁŘ AKCÍ aneb Co nás čeká do letních prázdnin
22. 04.
29. 04.
30. 04.
07. 05.
02. 06.
11. 06.
24. 06.

Turnaj ve st. tenise pro mládež
Jarní kolo hry Plamen
Pálení čarodějnic
Mše Sv. Floriána
Dětský den
Dětský den plný her
Štít Albrechtic
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Jančí
Leskovec
Březová, Jančí
kostel Sv. Mikuláše
ZŠ Březová
Březová
Albrechtice nad Orlicí

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VELIKONOCE 2017

NARODILI SE
Hroncová Linda
Mikušová Claudie
Murínová Magdaléna
Gajarský Nikolas
Martinek Štěpán

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Blažková Hana – Řehulka David

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Urbánek Josef, Lesní Albrechtice

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 07. 04. 2017
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