Vážení spoluobčané,
léto už je v plném proudu a vám se do rukou dostává
prázdninové číslo našeho zpravodaje. Jako obvykle vám
přinese důležité informace o průběhu letních prázdnin
i poznatky a střípky z toho, co se v naší obci událo od
velikonoc. Nechybí ani pokračování z historického koutku,
v němž přiblížíme události z roku 1945. Prostřednictvím Školního kukátka
nahlédneme do dění naší Základní a Mateřské školy.
Letní prázdniny nejsou však pouze obdobím dovolených a odpočinku.
Delších letních dnů a příznivějšího počasí budeme využívat k naplnění
investičních záměrů schválených členy zastupitelstva obce.
Již nyní se můžeme zmínit o těch větších, a to o realizaci I. etapy
parkoviště u Základní školy, opravě záhumenní komunikace v Gručovicích
a v Leskovci, rekonstrukcí knihovny v Jančí, rekonstrukci sálu v bývalé škole
v Leskovci, výměně části hlavního řadu vodovodu a také jeho prodloužení
v Lesních Albrechticích, výměně zbývajících sodíkových svítidel veřejného
osvětlení za LED svítidla za použití dotace z Moravskoslezského kraje ve výši
300.000,- Kč, průzkumných pracích na získání tří nových zdrojů podzemní
pitné vody s dvěma jímacími studnami, rekonstrukcí zdevastované části
budovy Březová čp. 65 na prostor pro služby, odvodnění kulturního domu
v Březové, odvedení dešťových vod, zastřešení šaten i I. etapě realizace
oplocení na fotbalovém hřišti v Březové a také o veřejné zakázce na tři nové
speciální požární dopravní automobily DA-L1Z pro jednotky SDH Gručovice,
Jančí a Leskovec za použití dotací z Ministerstva vnitra - Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000,- Kč/ks
a Moravskoslezského kraje ve výši 225.000,- Kč/ks. Zbylou část bude
samozřejmě hradit obec. Moravskoslezský kraj nám stejnou částkou, tedy
225.000,- Kč přispěl již dříve na pořízení požárního automobilu pro JSDH Lesní
Albrechtice, za což jim patří velký dík.
K významným skutečnostem, které charakterizují bohatost a také
pestrost života naší obce, patří bezesporu aktivity našich spolků a kulturních
i sportovních organizací. Tito ani letos nezahálí a připravují pro vás spoustu
zajímavých akcí. Stručný přehled nabídne náš kalendář akcí. Ovšem k tomu,
aby byl život naší obce opravdu bohatý a pestrý je třeba tyto akce navštívit
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a zažít. Neváhejte tedy prožít bohaté léto nejen na dovolených, ale také ve
společnosti našich přátel a sousedů přímo ve všech vesnicích naší obce.
O jednu velmi radostnou zprávu se chci s vámi podělit. Tou zprávou
je letošní účast zástupců naší obce na 44. ročníku setkání obcí a měst
se společným názvem Albrechtice, tzv. Štít Albrechtic, který se letos konal
v Albrechticích nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. Hrál se fotbalový
turnaj a proběhly hasičská a střelecká soutěž. Prvními vítězi soutěžního dne
byli hasiči z Lesních Albrechtic, kteří ten den neměli konkurenci. Po obědě
se k nim přidali i střelci MS Mokřiny Březová, nejprve v soutěži jednotlivců,
ve které soutěžilo 32 střelců, a to 1. místem pan Radim Hrabovský, 2. místem
pan Roman Klepík a 4. místem pan Jaromír Klásek st. Členové našeho
mysliveckého spolku vyhráli s velkým bodovým náskokem i v soutěži
družstev. V podvečer přidali další velmi nečekané a o to cennější vítězství
i fotbalisté TJ Vítěz Březová, kteří ve finálovém duelu přehráli družstvo
Albrechtic v Jizerských horách a výsledkem 1:0 překvapivě vyhráli a stali
se tak vítězi fotbalového turnaje. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení Jakuba
Hromady nejlepším brankářem fotbalového turnaje. Lesní Albrechtice
prostřednictvím soutěžících, kteří je letos zastupovali, se tak stali na letošním
setkání a zároveň i poprvé v celé historii Štítu Albrechtic jedinou obcí, která
absolutně ovládla jeden ročník setkání. Děkuji všem soutěžícím
za reprezentaci obce a hrstce věrných fanoušků za podporu. Byl to úžasný
a věřte mi, po všech stránkách náročný víkend. 
U fotbalu ještě chvíli zůstaneme. Fotbalistům TJ Vítěz Březová se povedl
historický úspěch. Po jarní části sezóny 2016/2017, ve které z 22 mistrovských
utkání 18x zvítězili, postoupili zaslouženě z Okresní soutěže III. třídy skupiny
C mužů do vyšší soutěže. Od nového ročníku 2017/2018 již budou hrát
v Okresním přeboru mužů. Všem hráčům i realizačnímu týmu gratuluji a přeji
mnoho sportovních úspěchů.
Červen je měsícem, kdy děti přinesou domů „vyúčtování“ svého
celoročního snažení – vysvědčení - a odměnou ať jim jsou dva měsíce
prázdnin prožitých ve zdraví a s pěknými zážitky. Nejen dětem, ale
samozřejmě i vám všem přeji krásné léto bez problémů a nepříjemností,
počasí bez nehezkých extrémů a především šťastný návrat z prázdninových
cest.
Pavel Schneider
starosta obce
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou sdělili, že dne 7. července 2017 bude
Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘEN.
Toto oznámení a také všechny další aktuální zprávy a informace
o dění v naší obci naleznete na webových stránkách www.obec-brezova.cz
a v mobilní aplikaci V OBRAZE – vím, co se děje, kterou si můžete zdarma
stáhnout do vašich chytrých telefonů.

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ V LETNÍM OBDOBÍ
Letní sezona je období, kdy vlastníci domácích bazénů řeší otázky spojené
s jejich napouštěním. Ty se mohou týkat problémů nejen s kvalitou vody, ale
i možných vícenákladů na napuštění bazénu. Nejobvyklejším způsobem
je napouštění bazénu přímo z vodovodní sítě přes domovní přípojku
s vodoměrem. V případě, že plánujete napustit bazén prostřednictvím
vodovodní přípojky, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo
odběrovou špičku. Odběrovými špičkami se zpravidla rozumí odpolední
a podvečerní hodiny přes pracovní dny, ale i víkendy. Vhodná a žádoucí je také
konzultace o možnosti napustit si bazén s pracovníky Obecního úřadu, kteří
vás budou informovat o tom, zda je vody dostatek, a také o vhodnosti
či nevhodnosti napouštění.
Dodržováním daného postupu pomůžete snížit riziko zakalení vody sobě,
ale i sousedům. Zakalení je způsobeno zvýšenou rychlostí proudění pitné vody
v potrubí. V horším případě může dojít i k výpadkům v dodávkách pitné vody.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své
studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda
je voda ke koupání vhodná.
Další a šetrnější možností napuštění bazénů je nechat si vodu dopravit
cisternou. Tuto službu poskytují například Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava. Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu
a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292 400 SmVaK
Ostrava, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky
a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny
od 7:30 do 20:00 hodin.
~3~
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POSLEDNÍ NAKOUKNUTÍ DO ŠKOLY ANEB PRÁZDNINY SE
BLÍŽÍ… (ŠKOLNÍ ROK 2016/2017)
Vážení čtenáři,
již tradičně vám prostřednictvím zpravodaje přibližujeme školní život.
Někdy fotkou, jindy psaným slovem. Předprázdninový příspěvek bude
psaný, ale stručný.
Letos (stejně jako každým rokem) doprovázelo naše školní dny
množství sportovních, kulturních a jiných soutěží či akcí. Nebojte se,
nebudeme je zde všechny vypisovat, jen se zmíníme o jedné. Jedná se
o nové sportovní klání - školní atletické dopoledne. Věříme, že bude žáky
bavit a přispěje k jejich tělesnému rozvoji.
Když se ohlédneme za uplynulými deseti měsíci, musíme konstatovat,
že to byl čas naplněný prací a zároveň radostí. Co může člověka více těšit
než to, že na konci roku prvňáčci umí číst a deváťáci odcházejí na školy,
které si vybrali?
V letošním roce naše řady opustí 22 absolventů 9. ročníku a nastoupí
19 žáků 1. ročníku. Pro všechny to znamená velký milník v jejich
dosavadním životě. Přejme jim, ať se ten nový krok vydaří.
Ale předtím než nastane, proběhnou prázdniny. V době, kdy budete
číst tyto řádky, již budou netrpělivě přešlapovat před školními dveřmi.
Takže my končíme psaní a jdeme hledat ten správný klíč, aby se neopozdily
ani o krátkou chvilku. To by nám ty naše ratolesti asi nezapomněly…
Ani se nenadějeme a končí nám červen – pro mnohé měsíc jako každý
jiný, ale pro školu a školku s ním končí i školní rok. Jaký byl ten letošní v naší
MŠ?
Přestože se může zdát, že celkově se podobal těm předešlým, není
tomu úplně tak. Provozně a organizačně byl pro personál náročnější, ale
myslím, že s větším vypětím se nám podařilo zvládnout, co jsme si
naplánovali.
Děti se přes počáteční slzičky při zvykání propracovaly do rolí
šikovných předškoláčků, o čemž svědčí rodiči i veřejností oblíbená
„vánoční“ vystoupení, program ke Dni matek, setkání s důchodci a vítání
občánků. Ti nejšikovnější reprezentovali školu v různých dětských
výtvarných kláních a pěvecké soutěži s velmi pěkným umístěním.
~4~
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Přibývající kladnou odezvu ze strany rodičů máme na „tvořivé
dílničky“ a akce pro rodiče s dětmi – v letošním školním roce např.
Podzimníček, Štrůdlování, Puzliáda, Večerní čtení…
Vzdělávací část školního roku byla doplněna také řadou mimoškolních
akcí – z těch pro děti nejzajímavějších - např. pes Sorbon, návštěva lesníků
v MŠ, pohádka ve Slezském divadle v Opavě, sokolníci, výlet do ZOO
a Dinoparku v Ostravě, poznávání života včel.
Zkrátka školní rok se překulil, ani nevíme jak a je před námi pro děti
nejkrásnější období v roce – prázdniny, pro dospělé zasloužená dovolená.

Tak ať se vám všem vydaří podle vašich představ, abyste si
odpočinuli od celoročního shonu a načerpali novou energii,
abychom se mohli v tom příštím školním roce potkávat
s úsměvem na tvářích.
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně pro předškolní vzdělávání

~5~
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VELIKONOČNÍ TURNAJ PRO MLÁDEŽ VE STOLNÍM TENISE
V JANČÍ
Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí uspořádala dne 22. dubna
velikonoční turnaj pro mládež. Turnaje se zúčastnilo mnoho dětí z místního
oddílu stolního tenisu, ale také z Větřkovic, Březové, Lesních Albrechtic,
Leskovce, Fulneku a Radkova. V turnaji poměřilo síly celkem 25 dětí (14
děvčat a 11 kluků). Soutěžilo se ve třech skupinách starších dětí nad deset
let a dvou skupinách mladších dětí do deseti let. Ve skupinách o pěti
hráčích se bojovalo systémem každý s každým. Poté následovaly vyřazovací
boje. Mezi staršími žáky se z vítězství radoval domácí Štěpán Vícha před
druhým Filipem Kudlou a třetím Matějem Bekem (oba z Radkova).
V kategorii mladších stolních tenistů triumfoval Kryštof Turek, druhé místo
obsadil Šimon Hanák a třetí příčku Štěpán Urbánek (všichni členové oddílu
stolního tenisu TJ Jiskra Jančí).
Jan Turovský

Nejúspěšnější účastníci velikonočního turnaje ve stolním tenise v Jančí.
Horní řada zleva: 1. Štěpán Vícha, 2. Filip Kudla, 3. Matěj Bek, 4. Adéla Šenková (starší žáci)
Dolní řada: 1. Kryštof Turek, 2. Šimon Hanák, 3. Štěpán Urbánek, 4. Matěj Murin (mladší žáci)

~6~
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VÍTĚZ BŘEZOVÁ Z. S.
MUŽI
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Březová
Těškovice
Horní Lhota
Komárov
Skřipov
Hrabyně
Budišovice
Štítina „B“
Kyjovice
Chvalíkovice
Raduň
Větřkovice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
14
11
10
10
8
7
6
7
4
1

2
2
2
4
5
1
6
4
6
2
3
1

2
3
6
7
7
11
8
11
10
13
15
20

MLADŠÍ ŽÁCI 1 + 7
01. SFC Opava „C“
02. Kylešovice
03. Březová
04. Litultovice
05. Zlatníky

16
16
16
16
16

15
11
7
5
1

1
1
0
0
0

MINI ŽÁCI
01. Budišov n/Bud.
02. SFC Opava „B“
03. Otice
04. Chvalíkovice
05. Slavkov
06. Pustá Polom
07. Březová
08. Vítkov
09. Hradec n/Mor.
10. Skřipov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
16
11
11
10
9
7
4
2
0

0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
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89 :
80 :
70 :
65 :
51 :
55 :
64 :
39 :
40 :
44 :
49 :
20 :

15
33
36
55
34
68
59
49
58
69
70
120

56 b.
53 b.
44 b.
37 b.
35 b.
31 b.
30 b.
25 b.
24 b.
23 b.
15 b.
04 b.

0
4
9
11
15

193 : 25
93 : 74
53 : 68
35 : 83
11 : 135

46 b.
34 b.
21 b.
15 b.
03 b.

0
2
7
7
7
9
11
13
15
17

311 : 25
302 : 54
174 : 116
147 : 111
121 : 145
106 : 160
89 : 146
102 : 182
104 : 255
35 : 297

54 b.
48 b.
33 b.
33 b.
31 b.
27 b.
21 b.
13 b.
07 b.
01 b.
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24. 06. 2017 se družstvo mužů zúčastnilo tradičního Štítu Albrechtic.
Po 31 letech dokázali tento turnaj vyhrát a klukům patří velký dík, protože
celý turnaj odehráli pouze v 11 lidech. Těmto 11 statečným jménem členů
TJ Vítěz Březová moc gratulujeme.
Jménem TJ Vítěz Březová, z. s., bychom chtěli poděkovat i všem
divákům a příznivcům, kteří navštěvují náš fotbalový areál.
Jsme rádi, za Vaše povzbuzování a výjezdy na hřiště soupeřů nám
pomáhá k dosahování lepších výkonů. Doufáme, že nás budete i nadále
podporovat ve vyšší soutěži.
TJ Vítěz Březová

PODĚKOVÁNÍ SRPŠ
Jménem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Březová bych ráda
poděkovala za pomoc při organizaci Dětského dne, který se konal 2. června.
Mé díky patří manželům Schustkovým, Karolíně Vrbatové, Radku Rychtářovi
a hasičům SDH Březová za aktivní pomoc, panu řediteli Mgr. Petru Očadlíkovi
za pomoc při shánění atrakcí pro děti, a dále všem hodným sponzorům za to,
že se Dětský den mohl uskutečnit – Obci Březová, Březovské zemědělské a.s.
a firmě Tesko Kolovrat s.r.o. Neméně důležité je poděkování všem ostatním,
zejména Katce Rychtářové, bez které bychom žádnou akci SRPŠ neměli.
Soňa Janečková
předsedkyně SRPŠ

PODĚKOVÁNÍ KČT BŘEZOVÁ
Děkujeme všem účastníkům Dětského dne za báječnou atmosféru,
kterou společně na této akci vytvořili. Je radost pro tak příjemné a veselé lidi
připravovat akce. Mnohokrát děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli na
naši činnost. Speciální poděkování patří firmě VVM-IPSO s.r.o., Obci Březová,
ZŠ Březová, TJ Vítěz Březová a dobrovolníkům z řad spoluobčanů a žáků
9. ročníku. Dále pro vás připravujeme dvě projekce Letního kina. 1. července
promítneme českou pohádku Tři bratři a 19. srpna českou pohádku Anděl
páně 2. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
členové KČT Březová
~8~
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SDH JANČÍ
Blíží se konec školního roku a pro naše mladé hasiče končí sezóna
2016-2017. Děti se opět činily a v druhém kvartále roku 2017 opět
dosahovaly kvalitních výsledků. Ovšem nejen sportovní činnost dětí byla
v našem sboru na programu, zorganizovali jsme i další akce, o kterých bych
vás chtěla v tomto čísle Březovského zpravodaje informovat.
Jak jsem již psala v minulém čísle, měli jsme v dubnu zorganizovat
Den Země. Vzhledem k velmi nevlídnému a chladném počasí (určitě
si všichni vzpomenete na sněhovou kalamitu na konci dubna), jsme museli
tuto akci přesunout na jiný termín. A který jiný by byl nejvhodnější, než
Svátek práce 1. května? Počasí přálo, takže jsme společně s dětmi vyčistili
příkopy kolem Jančí, cestu od Větřkovic od lesa až k autobusové zastávce
na křižovatce Jančí. I letos toho bylo poměrně dost a děkujeme Obci
Březová, že zajistila odvoz nasbíraných odpadků, které jsme se již při sbírání
snažili maximálně roztřídit.
Bohužel nepříznivé počasí mělo také za následek, že další plánovaná
akce - Jarní kolo hry Plamen, které se mělo konat v Leskovci, musela být
zrušena. Na konci dubna jsme měli také naplánovanou akci Pálení
čarodějnic, kterou jsme taktéž přesunuli na další neděli 7. května doufajíc,
že bude hezky. Bohužel se tak nestalo a sníh vystřídal déšť. My jsme
se ovšem na tuto variantu připravili a celou akci jsme již dopředu přesunuli
do kulturního domu v Jančí. Děti si to i tak užily, přišlo kolem 30 dětí
v maskách čarodějnic a čarodějů. Pro dospělé jsme měli připravené
opečené sele, takže kdo přišel, mohl ochutnat dobrou pečínku. A byla
opravdu výborná. V podvečer, když déšť ustal, jsme s dětmi šli na fotbalové
hřiště, kde byla připravena vatra a společně jsme upálili slaměnou
čarodějnici. Tentýž den ráno jsme se ještě zúčastnili slavnostní mše
sv. Floriána v Březové.
13. května se družstvo mužů z našeho sboru zúčastnilo okrskové
soutěže v Čermné ve Slezsku, kde získali 3. místo. V sobotu 27. května jsme
s dětmi vyrazili na čtvrtý ročník požárního útoku o Vítkovského Soptíka.
V kategorii mladší žáci děti získaly 3. místo a v kategorii starší žáci získaly
1. místo. A abychom udrželi tradici, jeli jsme se s naším úspěchem
pochlubit naší tetě Janě Scholasterové, která zrovna v ten den slavila své
narozeniny. Myslím, že měla velkou radost.
~9~
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První červnovou sobotu jsme jeli do Kajlovce na již čtvrtý ročník
memoriálu Jana Drašáka v požárním útoku mladých hasičů a běhu přes
překážky jednotlivců. I na této soutěži jsme slavili úspěch, kdy mladší žáci
se umístili na 1. místě a starší žáci na krásném 2. místě. V soutěži
jednotlivců se v kategorii starší umístil Petr Murin na 1. místě. V sobotu
10. června se měla konat pohárová soutěž mladých hasičů v požárním
útoku v Jančí, která měla být současně ukončením Ligy čtyř okrsků
za sezónu 2016 - 2017. Bohužel od osmi rána silně pršelo, takže v deset
hodin dopoledne jsme tuto soutěž museli odvolat. Ale protože jsme ji
nechtěli zrušit, dohodli jsme se se všemi, že ji přesuneme na neděli 11. 6.
ráno. A vyplatilo se! Sluníčko svítilo od brzkého rána a všechna družstva
včetně organizátorů a hostů dorazila na čas. Soutěž proběhla bez
jakýchkoliv problémů a děti si mohly zasoutěžit na suchém hřišti. Mladší
žáci Jančí se umístili na této soutěži na 1. místě. Celkově se naše děti v Lize
čtyř okrsků umístily na 1. místě v kategorii starší žáci a na 2. místě
v kategorii mladší žáci. Ceny, které jsme mohli dětem předat, jsme získali
díky dotacím od sponzorů, kterým jsme poděkovali při slavnostním
vyhlašování výsledků. Děkuji všem, kteří se na organizaci této soutěže
v Jančí podíleli.
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S dětmi ještě budeme mít víkendové soustředění pod stany
a 30. června odjedeme na noční soutěž do Milostovic. Také se chystáme
v srpnu všechna družstva na pohárovou soutěž O pohár starosty obce
Březová a starosty okrsku Březová. První srpnovou sobotu, 5. 8. 2017,
chystáme hasičskou zábavu na fotbalovém hřišti v Jančí, která začne
ve 20 hodin. Všichni jste srdečně zváni nejen na dobrou zábavu, ale také
na dobré a chutné občerstvení. Na konci prázdnin proběhne v Jančí velmi
oblíbená akce pro děti Ukončení léta na téma „piráti a námořníci“.
Gabriela Haasová
SDH Jančí

POVĚSTI Z JANČÍ
Vodník v Mostkách
Proč Janečtí říkají trati u bývalého rybníčka „V mostkách“, na to se
nikdo nepamatuje. Pravděpodobně tenkrát, když v tom místě byl panský
rybníček, bývala tam hráz a přes ni vedl můstek. Dnes již v bývalém rybníku
vody není a můstek tam také není.
Za starých časů se v Mostkách zdržoval vodník. Furmani, kteří museli
okolo rybníka, často viděli vodníka. Vyskočil na vůz s obilím, tam
poskakoval a zle by se vedlo čeledínovi, kdyby chtěl vodníka zahnat z vozu
dolů. Vodník jel na fůře cestou až k „Mogruntu“ na hranicích Jančí
a Březové, pak skočil z vozu dolů, zatleskal a chechtal se: „Dobře´s převezl!“
Když furman jednal s vodníkem pěkně, dobře prodal v Opavě obilí.
Kdo však vyhnal vodníka z fůry, ten prodal obilí špatně.
(Vyprávěla Anna Kriegischová)
Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
Čtvrtou ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala Leona Turovská
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UDÁLOSTI ROKU 1945 V BŘEZOVÉ – 2. DÍL
Dovolíme si zde uveřejnit druhou část zajímavého doslovného zápisu
z farní kroniky březovské, který byl uveřejněn v Kronice Jančí, Knize I., 1961,
kterou napsal pan Josef Kresta. Jsou v něm zachyceny události roku 1945.
V pokračování zápisu je uvedeno:
Datum u odstavce neuvedeno, ale pravděpodobně 30. dubna.
Jelenice už několik dní jsou vystěhovány v lese ze strachu před
bombardováním. Ráno v 7 hodin v Leskovci hořelo. Byl zasažen statek
sedláka Slípka ruským granátem. Administrátor Bohumil Zaňka, domnívaje
se, že jest někdo zraněn, jel na kole do Leskovce. V Leskovci byli všichni
ve sklepích schováni. Hasit nepomáhal nikdo. Potom jel administrátor
do leskovského mlýna. Mlynář, ač Němec, neodjel, zůstal s celou rodinou
a ještě s několika sousedními rodinami. Ostatní Němci z Leskovce odjeli.
Administrátor jel ještě do Jančí a do Gručovic. Všichni, kteří se už
dávno nevystěhovali, chtějí zůstat. Dopoledne bylo celkem klidné. Vždycky
se soudilo, že Rusové přijdou do Březové přes Hradec od Opavy. Hradecké
údolí bylo dobře upevněno. Avšak Rusové táhli od Háje přes Hrabyň,
Pustou Polom, Skřípov (ten hořel už v sobotu 28. dubna) a Požahy.
Odpoledne padl Leskovec. Do fary vpadli němečtí frontoví vojáci: „ Der Ivan
Sitz Schon In Markersdorf!“.
Rusové vyšli do Leskovce z lesa zv. „Alej“. Leskovec je první obec
z naší farnosti, která byla obsazena ruským vojskem. Německé vojsko
ustoupilo z Leskovce do Březové s 11 tanky a 20 pěšáky. Ve 4 hodiny začal
dělostřelecký útok na Březovou. 2x padl granát vedle věže a vybuchl na lípě
před kostelem. Granáty se jen sypaly. V kuchyni se měnily stráže. Němci
měli dva opěrné body (Stützpunkte) za farskou stodolou
a u transformátoru. Rusové stříleli z farského lesa a od „Blešky“.
Administrátor s hospodyní Idou Kammrovou a jednou stařenkou z Opavy
prožil první noc ve sklepě. Noc byla celkem klidná. Jen ojediněle spadly
granáty. Ale ve tři hodiny ráno začal znovu útok a trval do svítání.
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1. květen
Na noc Filipojakubskou a 1. květen Březová nezapomene. Dopoledne
proběhlo klidně. Toho dne už administrátor necelebroval. Lidé
se neodvážili vyjít ze sklepů. Administrátor byl po celý den v kuchyni
s německými vojáky a pozoroval boj. Ve 2 hodiny zpozorovali Němci, že
Ivan, jak říkali, se chce zakopat na návrší mezi Albrechticemi a Březovou.
Němci začali pálit z tanku na Albrechtice. Dvě hodiny stříleli jak šílení. Pak
nastala krátká pausa a ve čtyři hodiny začli střílet Rusové z děl. Kdo to
neprožil, darmo si představí ten rámus a řev, který se strhl. Lidé ve sklepích
se modlili, děti křičely, lidé už ani modlit se nemohli. Administrátor pak
odešel do sklepa (z kuchyně). V 5 hodin přišli němečtí vojáci, kteří právě
neměli stráž v opevněných bodech, do sklepa a hlásili: „Herr Pfarrer, der
Turm ist schon unten.“ Škoda, přeškoda, náš krásný kostelíku!
V 7 hodin spadl granát na farní budovu, prorazil zeď nad schody
do sklepa a vybuchl. „ Volltreffer.“ Zdivo sesypalo se na dveře do sklepa.
Pro prach nebylo vidět. Strach dostoupil vrcholu. I vojáci se krčili ve sklepě.
Kolem fary bylo slyšeti podivné hlasy a výstřely. Němečtí vojáci opustili
sklep. A za 10 minut za nimi přišli do sklepa 2 ruští vojáci. „Germáni?
Germáni?“ tak volali. „Ne, My Češi!“ „ A my Rusi, da da! Maješ vudku –
davaj!“
V 9 hodin padla Březová. Administrátor šel s jedním ruským vojákem
do sousedního statku k Balharům. Ve dvoře potkali německého vojáka. Ptal
se administrátora: „Sind da noch deutsche Soldaten?“ Administrátor
neodpověděl. Jako dva ďáblové dívali se vojáci. Německý voják praví: „Ja
se vzdávám.“ „Vy jste Čech?“ „Ano, já jsem Čech.“ Když viděl, že Rus odešel,
utekl druhou stranou ze dvora.
Po celé vesnici samí vojáci. Administrátor se vrátil do sklepa. V noci
přišli ruští vojáci ještě 2x a chtěli „vudku“ a „časy“.
Smutný byl pohled na Březovou. Věž kostelní sestřelena. Okna vybitá.
Velká díra v klenutí a spousta malých. Velká díra za oltářem. Tři velké díry
do farní budovy. Stodola též úplně zničená. A tak to vypadalo v celé obci
a zvláště na dolním konci.
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4. květen
Slunce začíná svítit. Jaký to bude asi den? Slunce začíná svítit a vojáci
se z fary pomalu stěhují.
5. květen
Po prvé se uklízel kostel. Vynášely se trosky, cihly, vymětal a umýval
se kostel. Rudolf Škrobánek ještě s několika muži z Březové jel do Opavy,
kde se zatím utvořil „Národní výbor“. Přinesli z Opavy první informace.
Starostou – předsedou národního výboru – se stal právě jmenovaný Rudolf
Škrobánek.
Ve všech obcích byla vytvořena československá milice a udržovala
pořádek.
9. května byly z Opavy přivezeny pušky pro milici.
10. května večer vraceli se leskovští Němci, kteří se vystěhovali. Jejich
domy však už byly zabrány. Byli ubytováni ve společném táboře.
22. května bylo odvezeno do Opavy mnoho Němců, mezi nimi
i Zeisberger a Josef Pleban (Ortsbauernführer), kteří byli vinni, že pan farář
Valerian byl 2. 1. 1945 zatčen.
Mnozí z Březové se stěhují do Gručovic a Valtéřovic (Vrchy) a zabírají
statky po Němcích. Doma v Březové mají jen chalupu, proto využili
příležitostí, jež se jim naskytla, a stěhují se na velké statky. Někteří, aby měli
ještě větší přednosti, vstoupili do komunistické strany, jež byla založena
v Leskovci.
Na březovském hřbitově bylo pohřbeno 12 ruských vojáků, kteří padli
na frontě v Březové. Německých vojáků bylo pohřbeno celkem 13.
V Březové padli pouze 4. Ostatních 9 bylo přivezeno z bojiště od Branky
a od Opavy.
Tím končí zajímavá zpráva o přechodu fronty Březovou od
P. Bohumila Zaňky. Následuje 13 fotografií poškozených budov v Březové,
nalepených do farní kroniky. Několik fotografií není ještě nalepeno.
Tato zpráva o válečných událostech je podepsána za poznámkou:
„Vidimus in visitatione canonica die 7. 7. 1948 Josefem Hlaváčem
děkanem.
Doslovný přepis druhé části tohoto historického materiálu zpracovali pro
Březovský zpravodaj Leona a Jan Turovští.
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DĚŠŤOVÁ VODA JE ZLATO SPADLÉ Z NEBE
Zahrada potřebuje ohromné množství vody. Tu nám dává sama
příroda deštěm. A dešťovou vodu, kterou zachytíme na střechách svých
domů, můžeme pak využít pro zalévání. Tím nejen výrazně ušetříme, ale
také pomůžeme přírodě.
Podzemní i povrchové vody je nedostatek a déšť je v některých
místech už vzácností. Ta trocha, která spadne na naše pozemky, by zde
měla být také zužitkována.
Sladká voda je vzácnost
Téměř 97% celkových zásob vody na naší planetě tvoří voda mořská,
tedy slaná, pro lidi či rostliny nepoužitelná. Další necelá tři procenta jsou
vázána v ledovcích na pólech a pouze 0,3% jsou k dispozici rostlinám
a lidem. Snaha o využívání dešťové vody v širším měřítku je tedy logická –
šetří se tak pitná voda a zpětně i náklady na její výrobu.
Pokud se rozhodnete pro zásobník na dešťovou vodu, je zde několik
užitečných poznatků.
- Pro jímání dešťových srážek jsou nejvhodnější střechy z pálených
tašek nebo břidlice, neboť z nich voda dobře stéká.
- Ze zdravotního hlediska je nevhodný eternit nebo plech, takovou
vodu bychom neměli používat ani na zalévání.
- Dešťová voda nemá neomezenou životnost, pokud ji ze zásobníku
nevyčerpáte, může se začít kazit. Zvolte tedy správnou velikost
zásobníku.
- Jímat vodu můžeme do zásobníků, které jsou umístěny nad zemí i pod
zemí. Nadzemní zásobníky bývají levnější, ale pojmou méně vody.
Podzemní nádrže jsou výrazně dražší, ale jejich objem je mnohem
větší a voda v nich zachycená se může použít nejen na zalévání, ale
také např. na splachování či dokonce praní.
Zdroj: měsíčník Dům&zahrada
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TŘÍDIT SPRÁVNĚ
Češi vyprodukují ve svých domácnostech něco přes 300 kg
komunálního odpadu na hlavu, přičemž průměr v EU činí přes půl tuny.
Hrdě se tedy mohou hlásit k těm, kteří přírodu méně znečišťují. Stále však
značná část odpadu z domácností končí na skládkách.
Přitom třídění odpadu a následná recyklace některých materiálů
může nejen značně ulevit životnímu prostředí, ale také vlastní peněžence.
Pokud totiž ta správná část odpadků bude končit ve specializovaných
kontejnerech, domácnosti ušetří na poplatcích za svoz komunálního
odpadu. Jenže aby to fungovalo, musí domácnosti třídit správně, a to ne
vždy platí!
Žluté plasty – do těchto kontejnerů odhazujeme PET lahve od nápojů,
kelímky od jogurtů, sáčky, fólie nebo hračky z plastu. Pokud zde chceme
vyhodit vaničky od masa, musí být zbavené všech zbytků, jinak patří do
směsného odpadu. Termoboxy od hotových jídel nejprve omyjte od zbytků
jídla, pokud se vám s nimi nechce zdržovat, opět patří do směsného
odpadu.
Modrý papír – zde patří staré noviny, reklamní letáky, kancelářský
papír, sešity nebo knihy, kartony, lepenky, papírové sáčky. Nepatří sem
mokrý a mastný papír, ale ani voskovaný a už vůbec ne použité papírové
plenky. Do modrých kontejnerů nevhazujte ani kartony od vajíček.
Zelené sklo – lahve od nápojů, sklenice od džemů a kompotů,
tabulové sklo a jeho střepy patří právě sem. Určitě zde nevyhazujte
porcelán nebo keramiku, varné sklo, autosklo nebo sklo s drátěnou výztuží.
Hnědý bioodpad – je na zbytky rostlinného původu, jako jsou zbytky
ovoce a zeleniny, zbytky kávy a čajové sáčky, skořápky od vajíček, papírové
kapesníky. Zbytky živočišného původu jako jsou kosti, maso nebo kůže patří
do směsného odpadu. Nezapomeňte, že kuchyňský odpad rozmělněný
v drtiči odpadků a vypouštěný do kanalizace je v rozporu s kanalizačním
řádem!
Tuky a oleje – stolní olej a další jedlé tuky nezřídka končí v kanalizaci
a způsobují velké obtíže v čističkách odpadních vod, zejména pak
ve vypjatých obdobích jako jsou Vánoce. Odkládejte je tedy raději
do odpadních nádob k tomu určených.
Zdroj: měsíčník Dům&zahrada
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SELHÁVÁ VÝCHOVA K EKOLOGII, TVRDÍ ODBORNÍK
NA OVZDUŠÍ
Hned dvakrát v letošní zimě uzavřela inverze nad městy pomyslný
příkrov a umožnila tak vznik smogové situace. Po několika letech, kdy byly
zimy mírné, se tak opět špatně dýchalo. Tentokrát nejen na území
Moravskoslezského kraje, ale ve většině měst celé země.
Hrabovské listy proto opět požádaly o informace Radima Šráma,
lékaře a vědce z Akademie věd České republiky, který se kvalitou ovzduší
dlouhodobě zabývá. Je letošní zima ukázkou toho, že všechna ta opatření,
která se uskutečnila, jsou nedostatečná? „Překvapuje mne snaha politiků
tvrdit, že hlavním zdrojem znečištění jsou domácnosti. Jsem přesvědčen,
že stále největší podíl má průmysl. Proto je ostatně dobře, když je inverzní
situace, že se omezuje výroba u největších průmyslových znečišťovatelů,“
říká Radim Šrám.
Přesto jsou stále majitelé domů, kterým je jedno, že vypouštějí jedy.
I v době inverze, i když média informují o tom, že situace je tak vážná, že
průmyslové podniky musí omezit výrobu, jsou schopni naházet do kotle
vše. Za palivo považují cokoliv, co hoří, vejde se do kamen, je po ruce
a k ničemu už to nepotřebují… Stačí pak jeden takový soused a je zamořena
část vesnice. A barvy dýmů jsou neskutečné. Autor tohoto textu nedávno
viděl v jedné vsi v Beskydech na pohled „moc pěkný“ světle zelený dým
stoupající z komína rodinného domku. Kdo ví, co to pan domácí hodil
do kamen...
Podle akademika Šráma, když někdo topí kvalitním palivem
v moderním kotli, je to v pořádku. Bohužel, mnoho lidí topí opravdu vším.
Svádí to na finance, ale měli by si uvědomit, že doslova zkracují život sobě,
svým dětem a nejbližším sousedům. Především v době inverze padá kouř
a jedy v něm obsažené v bezprostředním okolí domu. „A jen tak
mimochodem, i v Kanadě se aktuálně snaží snížit podíl vytápění dřevem
a preferují plyn a elektřinu. Takže i podle toho si může každý udělat
představu, co je přece jen nejčistší způsob vytápění,“ uvedl Šrám, který
si špatnou výchovou k ekologii vysvětluje, že i po tolika letech, kdy
o škodlivinách v ovzduší informují média, jsou stále lidé, kteří jsou schopni
i v době inverze zatopit plastem, gumou či letáky ze schránky.
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Přitom podle Českého hydrometeorologického ústavu pochází až
84% karcinogenního benzo(a)pyrenu z lokálních topenišť, což platí pro
většinu míst v zemi. Na Ostravsku je podle Šráma také významný vliv
průmyslu, případně podle povětrnostních podmínek i znečištění z Polska.
„Jednoznačně tady selhala a stále selhává výchova k ekologii. Jinak
si nedovedu představit, že jsou někteří lidé stále schopni takto škodit sobě
a svým nejbližším, včetně vlastních dětí,“ říká Šrám a dodává: „Tito lidé tak
opravdu ovlivňují vaše zdraví. Je to poznat i na měřeních, která ukazují,
že koncentrace jemného polétavého prachu a karcinogenního
benzo(a)pyrenu jsou v mnoha vesnicích horší, než ve velkých městech.“
Petr Žižka, Hrabovské listy
(Zajímavý článek Petra Žižky, který vyšel ve Hrabovských listech - zpravodaji
městského obvodu Ostrava-Hrabová v březnu/dubnu 2017 byl uveřejněn
se souhlasem autora.)
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KALENDÁŘ AKCÍ aneb Co nás čeká o prázdninách
01. 07.
01. 07.
08. 07.
22. 07.
23. 07.
29. 07.
05. 08.
19. 08.
19. 08.
26. 08.
02. 09.
02. 09.

Turnaj v koulení a Letní kino Tři bratři
VVH honebního společenstva + dětský den
Hruška Cup 2017
Janecký Globus 2017
Dětský den v Jančí
Setkání Březových – Brezová pod Bradlom
Zahradní slavnost - zábava SDH Jančí
Soutěž o pohár starosty obce a okrsku Březová (i mladí
hasiči)
Turnaj v Pétanque a Letní kino Anděl Páně 2
Střelecký den MS Mokřiny Březová
Ukončení prázdnin v Gručovicích
Ukončení prázdnin v Jančí - "Piráti a námořníci"
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NARODILI SE
Martinek Štěpán
Martinková Tereza
Pospíšil Martin
Čech Jakub
Vojvodík Jakub
Řehulková Barbora

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Petříková Sabina – Čech Tomáš

BLAHOPŘEJEME!

OMLUVA ZA TISKOVOU CHYBU V PŘEDEŠLÉM ZPRAVODAJI
Tímto bychom se rádi omluvili rodičům Terezy a Štěpána Martinkovým
za tiskovou chybu, která způsobila, že se v předešlém čísle zpravodaje otisklo
ve zprávě o nově narozených dětech pouze jméno Štěpána. Prosím, přijměte naši
omluvu, kterou napravujeme v tomto vydání a přejeme oběma dětem hodně zdraví.
Soňa Janečková
za Obec Březová

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 27. 06. 2017
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