Vážení spoluobčané,
doba dovolených je dávno za námi, také žáci si již delší
dobu „kroutí“ nový školní rok 2017/2018 a podzim nám
ukazuje, jak dokáže být chladný. Pomalu dokončujeme
sklizeň ze zahrad a majitelé ovocných stromů smutní nad
nedostatkem ovoce do kvasů . Zato houbaři si v těchto
dnech jistě přijdou na své. Také děti se konečně dočkaly podzimního větru,
skládají doma draky a těší se, až je vypustí do oblak.
Z mého pohledu bylo léto velice plodné a sklizená úroda mne velmi
těší. Spousta povedených akcí a výborné výsledky našich sportovců mluví
za vše.
Zmiňme například Setkání obcí Albrechtice, tzv. Štít Albrechtic
v Albrechticích nad Orlicí, na kterém hasiči z Lesních Albrechtic vyhráli
hasičskou soutěž, ve střelecké soutěži se členové MS Mokřiny Březová stali
vítězi jak v jednotlivcích, tak i v družstvech, a vše korunovali naši fotbalisté,
kteří zvítězili ve fotbalovém turnaji. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení
našeho brankáře nejlepším brankářem turnaje. Další úspěšnou sportovněkulturní akcí bylo tradiční Setkání obcí Březová – Brezová, které se konalo
ve slovenské Brezovej pod Bradlom. Na Slovensku se našim velmi dařilo,
a tak naše 94 členná výprava přivezla tato úžasná ocenění: hasičská soutěž
muži 7. místo, hasičská soutěž ženy 1. místo, volejbalový turnaj 1. místo
a fotbalový turnaj skvělé 1. místo. Na tomto setkání předvedli své umění
nejen sportovci, ale také fanoušci, kterých byla opravdu spousta. Sám jsem
byl překvapen tak silnou účastí, vždyť nás bylo bez mála sto! Fanouškům
tedy patří velký dík za tak silnou podporu. I díky nim jsme se domů vraceli
s velkým úspěchem. A mohu říct, že obě akce byly po všech stránkách velmi
náročné .
Během léta organizovaly všechny spolky na území obce nespočet akcí
pro malé i velké, dvakrát dokonce proběhlo i letní kino. Nemalý dík patří
samozřejmě všem organizátorům za to, že se starají, aby se nám na všech
kulturních, společenských i sportovních akcích tak líbilo. Vím, že to není
jednoduchá práce a jsem rád, že je vás tolik, kteří se staráte, aby u nás
v obci bylo krásně a veselo. Někdy i krásně veselo.
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Jak jste si jistě všimli, ani v obci se nezahálelo. Nabízím vám tedy
stručný přehled oprav a úprav, které se u nás dějí a ještě do konce roku
budou dít.
V současné době se realizuje nejnákladnější akce v letošním roce,
a to Rozšíření parkovacích ploch a chodníků při areálu ZŠ a MŠ Březová,
které zajistí zvýšení bezpečnosti pro děti uvnitř areálu ZŠ a MŠ Březová.
Akce byla vysoutěžena a bude dodána za částku 2,2 mil. Kč. V prostoru před
budovou vzniklo 10 nových parkovacích míst, místa pro přecházení
z chodníku od středu vesnice k areálu ZŠ a MŠ Březová až do budovy školy,
odstavný pruh pro krátkodobé zastavení pro výstup a nástup, chodníky
podél komunikací a podél budovy školy až do dvora školy a také nové
plochy pro zeleň. U nově zřízeného vjezdu do areálu školy je zhotovena
posuvná brána, která bude zavřená, a bude sloužit pouze pro vjezd
zaměstnanců, dodavatelů a uživatelů garáží. Pro ostatní bude možné
vstoupit pouze brankou pro pěší.
Především v ranních hodinách totiž docházelo k nebezpečným
situacím, kdy se v areálu pohybovali zároveň pěší děti nebo rodiče s dětmi,
přijížděla osobní auta rodičů s dětmi až k respiriu, dodavatelé přiváželi
potraviny nákladními automobily do školní kuchyně a v teplém počasí
přijížděly do školy děti i na kolech. Právě na vjezdu do areálu, před rampou
u školní kuchyně a před respiriem docházelo mnohokrát denně k velmi
nebezpečným situacím.
Nyní dojde k realizaci chodníku v prostoru autobusové zastávky,
instalace dopravního značení, zprovoznění posuvné brány, osázení zelení
a třemi stromy, instalace veřejného osvětlení a vytvoření parkovacích míst
pro zaměstnance školy také vedle garáží v areálu. Dokončením projektu
Rekonstrukce a rozšíření parkovacích ploch a chodníků v areálu ZŠ a MŠ
Březová a zahájením používání této stavby dojde k velmi výraznému
zvýšení bezpečnosti především uvnitř areálu ZŠ a MŠ Březová 78.
Bohulibým přáním je dokončení prací do konce měsíce října.
Při uvedení stavby do provozu budeme občany informovat o správném
užívání nově vzniklých ploch a zařízení.
Momentálně se také připravuje částečná rekonstrukce a prodloužení
vodovodu pro lokalitu nové výstavby čtyř rodinných domů v Lesních
Albrechticích. Bylo by naším přáním zvládnout rekonstrukci hlavního
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výtlačného vodovodního řadu v Lesních Albrechticích pro společný
vodovod Lesní Albrechtice – Březová do konce listopadu tohoto roku.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno
restaurování 15 křížů a soch na území všech našich 5 vesnic s celkovým
rozpočtem 1 mil. Kč, přičemž obec obdržela z Ministerstva zemědělství ČR
na tuto akci dotaci ve výši 700.000,- Kč. Restaurování by mělo být
dokončeno do konce léta 2018.
V současné době probíhá také finalizace schválení podmínek
pro nákup speciálních požárních dopravních automobilů pro JSDH BřezováGručovice, JSDH Březová-Jančí a JSDH Březová-Leskovec, na jejichž pořízení
přispělo Ministerstvo vnitra ČR – GŘ HZS ČR částkou 450.000,- Kč/1 vozidlo
a také Moravskoslezský kraj částkou ve výši 225.000,- Kč/1 vozidlo.
Navržené technické podmínky jsou schváleny Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje a nyní čekáme na to, aby GŘ HZS v Praze
schválilo registraci akce a my abychom mohli soutěžit dodavatele
na dodávku tří dopravních automobilů ve veřejné zakázce. Předpokládaná
hodnota jednoho vozidla je okolo 1 mil. Kč. Vozidla by měla být dodána
do konce měsíce dubna 2018 tak, abychom je mohli našim hasičům předat
a společně s nimi slavnostně uvést na svátek sv. Floriána.
Do zahájení voleb dokončíme i svépomocí rekonstruované prostory
části bývalé školy v Jančí (knihovna a klubovna). Tam naši zaměstnanci
provádějí úplně nové omítky, objednané firmy novou elektroinstalaci
a zhotovení podhledů z minerálních čtverců. Nakonec přijde na řadu
kompletace elektroinstalace, instalace nových LED svítidel a výmalba. Také
v bývalé škole v Leskovci probíhají v těchto dnech práce na rekonstrukci
společenské místnosti, kuchyňky a skladu. Také tyto práce provádíme
z větší části svépomocně. Nové jsou omítky, elektroinstalace byla
provedena nově částečně. Zhotovení podhledů je také z minerálních
čtverců. Budou instalována nová LED svítidla a provedena výmalba.
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Do konce roku budou provedeny ještě tyto akce:
 oprava chodníků podél silnice I/57 v Lesních Albrechticích a v Březové,
 oprava 2 úseků záhumenní cesty od kravína k hřišti v Leskovci, oprava
úseku záhumenní komunikace kolem RD Chovancových k RD
Novotných v Gručovicích,
 odvodnění kulturního domu v Březové,
 výměna topení v jednom z obecních bytů Gručovice č. p. 9,
 výměna střešní krytiny na garáži hasičské zbrojnice v Jančí,
 zastřešení kabin na hřišti v Březové a zahájení oplocení sportovního
areálu,
 výměna střešní krytiny na obecní kapli v Leskovci a
 zahájení rekonstrukce části budovy Březová č. p. 65 – bývalá hospůdka.
Nemohu opomenout ani blížící se výše zmíněné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Ty se letos konají ve dnech
20. – 21. 10. Volební místnosti naleznete na obvyklých místech s výjimkou
Březové, kde bude volební místnost přesunuta do hasičské zbrojnice
na adrese Březová č. p. 65. Volební místnost tak bude přístupnější, a to
nejen proto, že je na návsi, ale také proto, že přístup do ní je bezbariérový,
což ocení především ti, pro které jsou schody překážkou.
Na ty z Vás, kteří váhají, zda se voleb vůbec zúčastnit, apeluji, abyste
volit šli. Myslím si, že nejít k volbám v době, kdy můžeme beze strachu volit
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, není dobrým postojem. Proto
nezapomeňte jít volit!
Závěrem bych vám chtěl popřát krásné podzimní dny. Věřme, že je
jich ještě pár bude. Přeji Vám také před zimou načerpání energie
z pestrobarevné podzimní přírody a poté návrat do příjemného tepla
domova.
Pavel Schneider
Starosta
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2017/2018)
aneb ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení čtenáři,
na počátku září jsme slavnostně přivítali nový školní rok. Jako každý rok
i ten letošní přináší řadu změn. Jako příklad uvádíme hned tři.
Nejdříve je nutno uvést, že do školních lavic zasedlo 199 žáků a po dlouhé
době má naše základní škola v 5. ročníku dvě třídy. Je to proto, že jsme mezi
páťáky přivítali 14 nových tváří z Větřkovic. Věříme, že si v březovské škole brzy
zvyknou a najdou nové kamarády.
Rovněž se rozrostl náš učitelský sbor. Od konce srpna v něm působí nová
paní učitelka. Jmenuje se Mgr. Jolana Foltisová a vyučuje na 2. stupni. Paní
učitelce přejeme, ať se jí u nás daří.
V průběhu prázdnin prošla školní budova řadou provozních oprav,
ale nejviditelnější činností ve školním areálu je bezesporu výstavba parkoviště.
Dodavatelem stavby je firma Stamex, investorem Obec Březová. Oběma
zmíněným subjektům chceme poděkovat za vstřícnost a ochotu, s jakou
přistupovali k řešení problémů, které přinesla stavba škole. Slibujeme si,
že zhotovení parkoviště zklidní provoz v areálu školy a umožní jej lépe využívat
pro sportovní či výukové potřeby.
V listopadu tohoto roku dosáhneme na důležitý milník, a sice na 70. výročí
školní poválečné výuky, která se začala psát v dřevěné budově u hlavní silnice.
Ve škole si toto výročí připomeneme, ale hlavní oslavy plánujeme až na další
podzim, kdy chceme spojit do jedné akce oslavu výročí a realizaci významného
projektu, jenž vnitřní prostory školy výrazně pozmění.
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Také v mateřské škole se nový školní rok nesl ve znamení změn. To, že děti
přicházejí a odcházejí, je pravidelný kolorit, ale letos jsme se kromě toho museli
vypořádat ještě s odchodem dlouholeté vedoucí mateřské školy paní Anny
Dubové a odchodem zkušené paní učitelky Ivany Gellnerové. Obě odešly
na zasloužený odpočinek a my bychom jim touto cestou chtěli ještě jednou
poděkovat za obětavou práci ve prospěch našich dětí. Nechť prožijí spoustu
pěkných a pohodových chvil v této nové životní etapě.
V srpnu ukončila pracovní poměr rovněž paní Stošková, které tímto také
velmi děkujeme za odvedenou práci. Díky legislativním změnám se navýšil počet
učitelek, a proto jsme ve svých řadách přivítali počátkem školního roku
2017/2018 tři nové paní učitelky - paní Cetlovou a paní Bc. Osadníkovou
do oddělení MŠ čp. 4, a paní Bc. Šimečkovou do oddělení MŠ čp. 78. Na pozici
správního zaměstnance nově nastoupila do školky čp. 78 paní Kunzová. Všem
přejeme, ať se jim práce daří a ve školce jsou spokojené.
Přes prázdniny jsme se snažili vylepšovat prostory školky - malovalo
se, rekonstruovaly se toalety pro naše nejmenší, upravovalo se okolí školy
i zahrada.
S přicházejícím podzimem připravujeme pro děti zajímavé akce „Houbařskou pohádku“, prohlídku bramborárny, návštěvy krmelce, a také pro
rodiče s dětmi každoroční „Uspávání broučků“.

Přejeme všem - dětem, žákům i rodičům, ať prožijí hezký školní rok
2017/2018.
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Veronika Špičková
zástupkyně pro předškolní vzdělávání
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PROVOZNÍ OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
V souvislosti se zvýšením cen surovin se od 1. 10. 2017 změnily ceny
stravného:
SKUPINA STRÁVNÍKŮ
STRAVA
3- 6 let celodenní
34,-Kč (p + o + s)*
Předškoláci 7 let
35,-Kč (p + o + s)*
7-10 let
23,-Kč
11 – 14 let
25,-Kč
15 a více let
26,-Kč
Cizí strávníci
56,-Kč
*(p – přesnídávka, o – oběd, s – svačinka)
Kamila Brožová
vedoucí školní jídelny

OZNÁMENÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZOVÁ
Vzhledem k tomu, že v říjnu 2017 končí volební období členů Školské
rady, rádi bychom touto cestou oslovili zákonné zástupce žáků, kteří
by měli zájem stát se členy. Školská rada vykonává svou činnost v souladu
se školským zákonem dle §167 a §168. Mandát Školské rady je tříletý
a zákonní zástupci v ní obsadí dvě místa ze šesti. Pokud tedy máte zájem,
přihlaste se do 17. října u ředitele školy na telefonním čísle 778 204 855.
Zde vám rovněž budou poskytnuty bližší informace.
2. 11. pak proběhnou ve škole třídní schůzky a při této příležitosti rovněž
zorganizujeme volby do Školské rady. Děkujeme.

~7~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – PODZIM 2017

ČTENÁŘI - NEJLEPŠÍ REKLAMA KNIHOVNY!
Čtenáři jsou různí, ostatně jako lidé všeobecně. A bez nich knihovna prostě
nežije!
Čtenáři překvapí, rozesmějí, potěší, naštvou, pomáhají.
Čtenáři vášniví, spokojení, nespokojení.
Dospělí, děti, studenti - návštěvníci knihovny!
Mají své zájmy, požadavky a přání, kterým se snažíme ze všech sil
vyhovět. Ale nejspíš ani netuší, jaké radostné chvilky dokáží připravit
knihovnicím! Přicházejí a povídají si. A to nejen s knihovnicemi, ale i mezi
sebou. Stojí u regálů a při půjčování lze zaslechnout: „Ta je dobrá, půjč si
ji“. A hned na to odpověď: „Ukážu ti, která se zase líbí mně“. Nebo „Už jsi
někdy četl něco od tohoto spisovatele? Ten je skvělý!“ Řekněte sami,
kterému knihovníkovi by se netetelilo srdce blahem? Může být snad lepší
odměna pro knihovníka než zájem čtenáře o knihovnu? A proto, milí
čtenáři, nezapomínejte na knihovnu a choďte, choďte a choďte. Přinášíte
radost! Přidejte se k nám a projděte se s námi mozaikou vzpomínek,
perliček a událostí.

POVĚSTI Z JANČÍ
Černý pes
Povídalo se, že šestinedělka nesmí zůstat v noci sama. Lidé ji proto
střežili. Jeden manžel však toho nedbal a odešel z domu do hospody. Kolem
půlnoci se vracel domů. Když otevíral domovní dveře, vyskočil světlíkem
ze síně černý pes a zmizel ve dvoře. Jakoby se do země propadl.
Hospodář poděšen vpadl do světnice, kde ležela jeho manželka –
šestinedělka. Peřina ležela vedle lůžka na zemi. Manželka vyprávěla,
že před chvílí vnikl do ložnice velký černý pes, který z ní strhával zuby
peřinu. Když uslyšel, že někdo jde, utekl.
Od té doby milý hospodář svou ženu - šestinedělku – noční dobou ani
na chvíli neopustil. (vyprávěla jedna tetka z Jančí)
Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
Pátou ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala Leona Turovská
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SDH JANČÍ
Léto uběhlo jako voda a je tady podzim. A s ním i začátek nového
školního roku. Přesto, že se prázdniny nesou v duchu volna a dovolených,
práce v našem sboru dobrovolných hasičů nezahálela. Jak jsem psala
v posledním čísle zpravodaje, poslední den školního roku jsme s dětmi
vyrazili do Milostovic na noční soutěž. Ve velké konkurenci družstev
se družstvo mladších dětí umístilo na krásném 2. místě a starší žáci obsadili
7. místo mezi 15 družstvy. Soutěž to byla náročná především pro děti, a tak
si někteří čas do vyhlášení výsledků zkrátili malým spánkem v hasičské Avii.
Pořadatelé připravili na závěr hezký ohňostroj, takže děti odjížděly domů
plny zážitků.
V neděli 2. července, se dva zástupci našeho SDH zúčastnili oslav
110. výročí založení SDH Větřkovice, které bylo zahájeno slavnostní mší
v kostele ve Větřkovicích. Následně se všichni hasiči a hosté odebrali
do místního kulturního domu, kde se konala valná hromada sboru.
Odpoledne se průvod uniformovaných hasičů v čele s dechovým
orchestrem z Vítkova přesunul na fotbalové hřiště, kde pokračoval bohatý
program s hasičskou tématikou.
První srpnovou sobotu jsme pořádali již tradiční srpnovou hasičskou
zábavu. I letos nám počasí velmi přálo, sobotní srpnová noc byla příjemně
teplá. To svědčilo i o počtu lidí, kterých se sešlo necelé dvě stovky. Letos
nám k tanci a poslechu hrála kapela SÁGA z Kopřivnice. Podle reakcí vás,
kteří jste přišli, můžeme říct, že se akce vydařila a velký úspěch mělo
občerstvení v podobě jater na cibulce a bramboráčků. Děkuji všem, kteří
pomáhali s organizací této akce.
V sobotu 19. srpna jsme se zúčastnili soutěže o pohár starosty obce
Březová a starosty okrsku, která se letos konala v Lesních Albrechticích.
Počasí bohužel v tento den nebylo dvakrát příznivé a začátek soutěže
musel být kvůli dešti posunut. Nakonec se podařilo soutěž zahájit a pak už
i mírný déšť nikomu nevadil. Na této soutěži jsme za naše SDH vyslali
celkem 5 družstev, a to mladší žáky, starší žáky, ženy a dvě družstva mužů.
Organizátoři letos vymysleli velmi vtipné a nápadité druhé kolo pro
dospělé, které pobavilo hlavně publikum. Ze soutěže jsme si odvezli několik
pohárů, a to za 1. místo v kategorii mladší žáci, 2. místo v kategorii starší
žáci a v kategorii muži jsme se umístili na 3. a 6. místě.
~9~
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1. místo v kategorii ženy pro nás znamenalo třetí vítězství v řadě,
a proto nám zůstane i putovní pohár.
Na konci prázdnin, vlastně už první zářijovou sobotu, jsme uspořádali
také tradiční akci Ukončení prázdnin, letos na téma Piráti a námořníci.
Počasí se bohužel moc nevydařilo, bylo zataženo a poměrně chladno.
Přesto jsme se rozhodli akci nezrušit a doufali jsme, že se najdou děti
i rodiče, kteří se počasí neleknou a přijdou si zasoutěžit. Letos jsme měli
pro děti připraveno celkem 11 stanovišť. Kdo měl splněno, mohl přijít
na ostrov pokladů, kde už na děti čekal pirát s truhlicí s pokladem.
Na památku si každý odnesl pirátskou medaili. Celkem na tuto akci dorazilo
59 dětí, což nás velice potěšilo a slibujeme, že se můžete těšit i na příští rok.
To se vypravíme „Po stopách Yettiho“.
A co nás ještě do konce roku čeká? Je toho poměrně dost. Mladí hasiči
se připravují na hru Plamen, jejíž další část proběhne po Leskovci
v Budišově nad Budišovkou. V říjnu se opět zúčastníme projektu 72 hodin.
V listopadu nás čeká Karmašová zábava a v prosinci Mikulášská nadílka
a rozsvěcování vánočního stromu. Ale o tom zase příště.
Gabriela Haasová
SDH Jančí

~ 10 ~
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JANECKÝ GLOBUS A DĚTSKÝ DEN V JANČÍ
41. ročník turnaje o putovní pohár Janecký Globus byl letos
s mezinárodní účastí! Z východu Slovenska přijel pětičlenný tým Cafe
France Bardejov, který v celém turnaji zvítězil a stal se tak prvním
zahraničním vítězem turnaje Janecký Globus. Tento tým dokázal odehrát
celý turnaj (6 zápasů) bez jediného střídání. Turnaje se zúčastnilo 13 týmů,
107 hráčů. Finálovou bitvu o putovní pohár nakonec ovládli kluci
ze Slovenska 2:1, když oplatili jakubčovickému Tsunami vysokou porážku
0:4 ze základní skupiny. Úspěch Bardejova ještě podpořil Pavol Vaľko, který
byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Karel Košický hájící bránu domácího týmu TJ Jiskra Jančí. Po finálovém
zápasu proběhlo slavnostní vyhodnocení turnaje a předání pohárů,
diplomů, finančních a hmotných cen. Hráči Cafe France Bardejov následně
oslavovali vítězství s místními až do večerních hodin, kdy se vydali
na dlouhou cestu domů.
Výsledky:
Čtvrtfinále:

Semifinále:
O 3. místo:
Finále:

TJ Jiskra Jančí – Technické služby Vítkov 7:1
Cafe France Bardejov – TJ Dubina Větřkovice 4:1
Alko Karviná – Dopijem a půjdem 8:0
Random – Tsunami Jakubčovice 1:3
TJ Jiskra Jančí – Cafe France Bardejov 0:2
Alko Karviná – Tsunami Jakubčovice 1:4
TJ Jiskra Jančí – Alko Karviná 1:3
Cafe France Bardejov – Tsunami Jakubčovice 2:1

Hned následující den připravili sportovci Dětský den pro všechny děti.
V letošním ročníku se do připravených úkolů a soutěží zapojilo nejméně
62 dětí z širokého okolí. Děti si mohly opět zastřílet vzduchovkou, zaházet
kroužky, zakopat na bránu, vyzkoušet chůdy, zaskákat v pytli atd. Každé
zúčastněné dítě získalo balíček odměn a ty nejúspěšnější i hodnotnější
věcnou cenu. Nedělní odpoledne pak zakončil tradiční zápas v malé kopané
mezi svobodnými a ženatými. Svobodní měli výrazně navrch při hře, ale při
následných penaltách opět vyhořeli.
~ 11 ~
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Jsme rádi, že nám počasí přálo a návštěvníci si mohli užít tohoto
sportovního víkendu v Jančí. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným
a sponzorům těchto akcí.
za TJ Jiskra Jančí
Jan Turovský

Nejúspěšnější místní tým 41. ročníku Janeckého Globusu

PODĚKOVÁNÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
KČT Březová děkuje všem návštěvníkům projekcí pohádek Tři bratři
a Anděl páně 2 za účast na promítání.
I když nám letos počasí nepřálo a pohádku Anděl páně 2 jsme museli
promítat v obecním sále, navštívilo obě projekce přes 100 návštěvníků.
Mnohokrát děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli na naši
činnost. Speciální poděkování patří panu starostovi a Obci Březová
za zapůjčení sálu a finanční podporu při nákupu práv na obě pohádky.
V letošním roce se budeme ještě podílet na vánočním zpívání koled,
které organizuje Klub důchodců Březová. Věříme, že přijdete ochutnat náš
punč.
~ 12 ~
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JARNÍ KOLO HRY PLAMEN
Ano, je to tak, nejde o tiskovou chybu. V sobotu 7. 10. proběhlo v Leskovci
opožděně Jarní kolo dětské hasičské soutěže Plamen. Jarní nepřízeň počasí nám
bohužel neumožnila tuto soutěž připravit v původním termínu. Sobotní
dopoledne nám ale přálo a i přes podzimní chlad se ukázaly hřejivé sluneční
paprsky.
A tak se nám zdárně a bez zranění podařilo uskutečnit další ze soutěží Ligy
čtyř okrsků. V kategoriích mladších i starších žáků se povedlo excelovat stejným
sborům: na prvních místech se umístilo Hrabství (mladší žáci Hrabství A),
na druhých místech byl Vítkov a obě třetí místa získalo Jančí.
Všechny děti ale odjížděly domů s diplomy, sladkostmi a vitamíny, takže
věříme, že nikdo z nich nesmutnil.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, sponzorům i všem, kteří nám
s organizací soutěže pomohli.
Těšíme se na shledání na nejbližší soutěži, kterou je Podzimní kolo hry
Plamen v Budišově nad Budišovkou.
SDH Leskovec
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KONTROLY KOTLŮ - VYHNĚTE SE POKUTÁM
Topit v neseřízeném či rozbitém kotli vyjde draho. Hrozí nejenom požár či
otrava, ale od letošního roku i sankce od úředníků. Pro majitele kotlů na pevná
paliva začaly platit povinné dvouleté revize, které musejí na požádání předložit.
Co mít na paměti a na co si dát pozor?
KOMÍNY
Alespoň jedenkrát ročně by měl každou spalinovou cestu zkontrolovat
profesionál. Četnost je individuální:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50kW
včetně

nad 50 kW

Činnost
Čištění
spalinových
cest
Kontrola
spalinových
cest
Čištění a
kontrola
spalinových
cest

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3x
za rok

2x
za rok

2x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

2x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

Nepleťte si přitom základní terminologii. Čištění, kontrola a revize jsou tři
různé úkony. Kontrola je pravidelný roční servis spalinové cesty, jehož součástí
někdy bývá i čištění. Frekvence čištění závisí na druhu používaného paliva.
Revize je pak mimořádná služba, kterou je třeba poptat například před
uvedením spotřebiče do provozu, při změně druhu paliva či po komínovém
požáru.
KOTLE – PLYN
U plynových kotlů je několik typů revizí. Kromě výchozí revize (většinou po
zapojení) se dělají jednou za tři roky provozní revize. Jednou do roka se
doporučuje servisní prohlídka. Ta není vyhláškou vyžadována, ale jde hlavně
o klid majitele kotle a bezpečnost. Navíc, pokud je kotel v prodloužené záruce,
někteří výrobci si každoroční servis vyžadují.
140 – 150 lidí
zemře ročně na otravu oxidem uhelnatým
~ 14 ~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – PODZIM 2017

KOTLE – PEVNÁ PALIVA
Novinka, na kterou si dejte pozor: Od loňského roku musí každý spalovací
zdroj na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojený na radiátory projít
kontrolou technického stavu a provozu (revizí). V případě nedodržení povinnosti
čeká domácnosti postih až do výše 200 tisíc korun. Nejpozději za dva roky
je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
KONTROLA TOPENIŠTĚ
Od letošního roku mohou úředníci po předchozím písemném varování
přijít zkontrolovat topeniště přímo do vašeho obydlí. Pokud topíte zakázaným
palivem (úředníci provádějí stěr z komína), riskujete pokutu až do 50 tisíc korun.
Stejná sankce vám hrozí, pokud kontroly nevpustíte do domu.
ROK
2012
2013
2014
2015
2016

POČET POŽÁRŮ
ZPŮSOBENÝCH KOMÍNY
908
957
891
881
1052

CELKOVÝ POČET
POŽÁRŮ
19 908
16 563
16 851
19 685
15 730

Zdroj: www.denik.cz

NAD STEZKY POPELÁŘŮ
Dovolujeme si zde přetisknout část rozhovoru s ředitelem společnosti
zabývající se odvozem komunálního a tříděného odpadu.
… velmi mne také trápí, že někteří lidé mnohdy i schválně vhazují
do kontejnerů pro tříděný odpad věci, které tam opravdu nemají co dělat.
V některých stanovištích je vytříděný odpad bez sebemenší chybičky,
naopak existují i případy, kdy nám lidé do kontejnerů házejí uhynulá
zvířata, výkaly, nebezpečné odpady nebo třeba plné kompoty. Tím
pochopitelně zamoříme celou třídící linku a veškerá práce přijde na zmar
jen díky lidské schválnosti a lidské bezohlednosti k práci druhých. Co se týká
vytříděného bioodpadu, tak existují lidé, kteří do vytříděného odpadu
dokonce nečistoty maskují a ukrývají. Z vozidel jsme pak nuceni nečistoty
ručně a velmi pracně odstraňovat. Velkým problémem jsou také igelitové
sáčky, ve kterých bývá bioodpad v kontejnerech zabalen. Sáčky a obaly
~ 15 ~
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se v kompostárně nerozloží a ucpávají a poškozují nám techniku. Výmluvy
typu: „na co odpad budeme třídit, vždyť on se všechen nakonec dává
dohromady“ vůbec neuznávám, protože velká většina vytříděného odpadu
je zpracována a využita v další výrobě a tedy není důvod ho skládkovat.
Technické problémy tedy řešit lze, ale problémy s lidskou hloupostí
a aroganci bohužel ne …
Kvalitním a odpovědným tříděním odpadu společně dosahujeme nižších
nákladů obce na zneškodňování odpadů a akceptovatelné ceny za vývoz
popelnic.

JAK A PROČ ODSTRAŇOVAT JMELÍ…?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů
nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také
na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté
polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé
plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou
naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým
poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální
látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný
na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé
sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let,
výjimečně až 70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije
ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí
a kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny. 1. fáze klíčení začíná
přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské dřeviny
po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje
viscin, který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny
dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát
~ 16 ~
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pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí
na větvičkách stromů stejně jako např. na skle nebo na kameni.
Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu
terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující
mladou rostlinku v kůře hostitele.
Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více
zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech
stran. Z nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až
na dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny
obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva
odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek fotosyntetickou
asimilací.
Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky
a v letním období vyrostou i listy druhé generace.
Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé
generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi se vytvoří základy květů.
V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však
od počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém
roce může jmelí kvést každoročně.
Nejčastějším způsobem přenosu semen je z pozřených plodů.
Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost.
Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až
20 minut), přenos semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky
vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně
na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním
o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné
vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny
silně napadené jmelím patří: lípy, topol kanadský, topol bílý, vrby, javory,
jabloně, jeřáb ptačí, arónie, trnovník akát, hlohy, ořešák černý, jedle
bělokorá či borovice lesní.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin
z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví
v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví
a postupnému odumírání napadené dřeviny.
~ 17 ~
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Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím
se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby
se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou
likvidací zabránit dalšímu šíření
 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním
se nezabrání jeho dalšímu šíření)
 podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem
 v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit
ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry
v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná
ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné
obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka
Peichlová, 595 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská
AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012,
Aktuální informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
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VOLÍME 200 POSLANCŮ DO SNĚMOVNY
KDY SE BUDOU
KONAT

20
v pátek 20. 10.
od 14:00 do 22:00 hodin

21
v sobotu 21. 10.
od 08:00 do 14:00 hodin

KDO PŮJDE K URNÁM
V Česku žije 8,9 milionu lidí nad 18 let.
Z nich je 4,6 milionu žen.

Senioři tvoří necelou čtvrtinu.
Starobní důchody pobírá zhruba 1,9 milionu občanů.
Prvovoličů je na 400 tisíc.
Základní vzdělání má v Česku kolem 1,2 milionu
dospělých. Vyučených jsou lehce přes 3 miliony,
maturantů je přibližně stejný počet. Vysokoškoláci

tvoří 18% případných voličů.
Zaměstnání má 5,2 milionu lidí nad 18 let. Úřady
práce evidovaly na konci srpna 159 tisíc

nezaměstnaných.

HLASOVACÍ
LÍSTKY
Jejich dodání voličů v ČR do schránek
a v zahraničí na zastupitelské úřady
– nejpozději do 17. října.
Kompletní sady budou k dispozici i ve
volebních místnostech.

VOLIČI
V ZAHRANIČÍ
Tentokrát budou Češi pobývající
v zahraničí a zapsaní ve zvláštních
seznamech na zastupitelských úřadech
volit stejné kandidáty stran či hnutí jako
voliči ve Středočeském kraji. Tomuto
kraji budou také připočteny výsledky
voleb ze zahraničí

PREFERENČNÍ HLASY
Každý volič má právo použít čtyři preferenční hlasy. Pokud konkrétního
kandidáta zakroužkuje nejméně 5% voličů jeho strany v daném volebním
obvodě, postupuje na první místo stranické kandidátky. Pokud je takových
lidí na jedné kandidátce víc, jejich pořadí se stanoví podle počtu preferenčních hlasů.
Do roku 2010 mohli voliči využít dva kroužky, nyní už potřetí čtyři. Zároveň se snížilo
nutné procento preferencí pro posunutí kandidáta ze 7 na 5%.
RADA NA ZÁVĚR: Preferenční hlasy posilují možnost voličů vybrat si na stranické
kandidátce lidi, které osobně znáte, věříte jim, nezklamali vás a jsou vám sympatičtí.
Kroužkování z recese nebo vzteku se nevyplácí, poslancem se pak může stát i outsider,
který nesplní vaše očekávání.
Zdroj: www.denik.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ aneb Co nás čeká do konce roku
14. 10.
21. 10.
04. 11.
11.11.
18. 11.
02. 12.

Fotbalový zápas mužů Březová - Hlavnice – hřiště Březová
Fotbalový zápas mužů Březová – Litultovice – hřiště Březová
Fotbalový zápas mužů Březová – Bud. N. Bud. – hřiště Březová
Karmašová zábava Jančí
Karmašová zábava Březová
Adventní jarmark Březová
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NARODILI SE
Valentová Adina
Valenta Ivoš

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Tesařová Kateřina – Fiebrich Tomáš
Böhmová Lenka – Scholaster Radim

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Škrobánková Zdenka, Březová

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 09. 10. 2017
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