Vážení spoluobčané,
ač je to neuvěřitelné, další kalendářní rok se nám opět
pomalu chýlí ke konci, adventní čas je v plném proudu,
za dveřmi je konec letošního roku a s ním i jedny
z nejkrásnějších dnů celého roku. Před nedávnem nás
navštívil březovský patron, sv. Mikuláš s anděly a čerty
a projevil svou štědrost. Čerti nás naštěstí nakonec
na jeho přímluvu neodnesli, a tak se můžeme těšit na prožití Vánočních
svátků.
Dnešní doba si bohužel žádá, abychom se s koncem roku stále
za něčím hnali, ať již jde o vánoční úklid či dotahování šroubů v práci. Konec
roku nás nutí k zamyšlení nad zhodnocením práce za uplynulý rok.
Těší mě, že mohu říci, že pro naši obec byl i rok 2017 rokem
úspěšným. Máme za sebou velké množství akcí, rekonstrukcí a dalších
činností, za které chci všem, kteří se na nich jakýmkoli způsobem podíleli,
upřímně poděkovat.
Úspěšně proběhly i třetí Adventní trhy v Základní škole.
Na facebookovém profilu obce jsme zveřejňovali foto z adventního
jarmarku z Valašských klobouků, kde ve stánku s trubičkami bylo na papíru
napsáno fixem oznámení „Trubičky sú sežrané!“ Tímto oznámením by
se docela přesně a vtipně dalo komentovat naprosté a velmi brzké
vyprodání vynikajících trubiček, věnečků, závinů a koláčů napečených
fortelnými členkami Klubu důchodců Březová. Kančí guláš, bramborové
placky, svařák i turbosvařák byly také super! Ještě teď mají někteří z nás
boule za ušima.
Žáci ZŠ navodili krásnou adventní atmosféru svým zpěvem a všichni
prodejci a vystavovatelé přispěli svými regionálními výrobky k pozvednutí
jarmarku. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, všem prodejcům
a vystavovatelům, samozřejmě také těm, kteří se starali o catering,
a především všem Vám, kteří jste si našli čas a osobně jste se zúčastnili
našeho společného jarmarku, pořádaného v budově ZŠ Březová. Doufáme,
že jste si ho opravdu užili. Ještě jednou děkujeme.
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V sobotu 16. 12. 2017 nás čeká od 16 hodin Adventní koncert
v kostele sv. Mikuláše v Březové. Jste všichni srdečně zváni.
Chci poděkovat také všem spolkům v obci za uspořádání nespočtu
kulturních a sportovních akcí během celého roku pro obyvatele celého
březovska všech věkových kategorií.
Nemohu opomenout ani blížící se volby prezidenta republiky. Ty
se budou konat ve dnech 13. – 14. 1. 2018. Volební místnosti naleznete
na obvyklých místech s výjimkou Březové, kde bude volební místnost
podruhé k dispozici v hasičské zbrojnici na adrese Březová č. p. 65. Volební
místnost je tak přístupnější, a to nejen proto, že je na návsi, ale také proto,
že přístup do ní je bezbariérový, což ocenili především ti, pro které jsou
schody překážkou. Na ty z Vás, kteří váhají, zda se prezidentských voleb
vůbec zúčastnit, apeluji, abyste volit šli. Myslím si, že nejít k volbám v době,
kdy můžeme beze strachu volit hlavu státu podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, není dobrým postojem. Právě ten Váš hlas by mohl chybět.
Proto nezapomeňte jít volit! Doufejme, že budoucí hlava státu bude
vhodně reprezentovat náš stát i nás.
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní,
aby Ježíšek stihnul sehnat všechny dárky, abychom na sebe měli čas
a prožili krásné chvíle s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je
to často jinak, než bychom chtěli. Proto stojí za to zamyslet se nad tím, co
je pro nás nejdůležitější a čemu dáme přednost. Množství drahých dárků
a čas strávený u počítače nebo s mobilním telefonem, ať již na sociálních
sítích nebo u her, to určitě není.
Nezapomínejme, že ty největší dary jsou skryty v nás, v naší rodině,
v našich nejbližších a přátelích. Jde přece především o umění projevit
druhým pozornost a lásku. Přeji vám, aby byl váš adventní a vánoční čas
pěkným a požehnaným obdobím a v novém roce 2018 ať jste všichni plni
síly, zdraví, radosti. Přeji vám také hodně lásky a pochopení od těch, kteří
Vás mají rádi.
Pavel Schneider
starosta
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2017
Obecní úřad v Březové bude v provozu dle běžných úředních hodin
do středy 20. prosince 2017.
V dalších dnech budou úřední hodiny následující:
Čtvrtek
Pátek
Středa
Čtvrtek
Pátek

21. 12.
22. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.

8:00 – 11:00
zavřeno
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
zavřeno

12:30 – 14:30
12:30 – 17:00

Pokladna pro rok 2017 se uzavírá ve čtvrtek 28. 12. 2017 v 11:00
hodin. Další dny do konce roku 2017 bude již pokladna uzavřena,
to znamená, že Obecní úřad již nebude přijímat žádné platby, nebude
provádět žádné správní úkony, které jsou zpoplatněny (ověřování, výpisy
z CZECH POINTU apod.) a nebude prodávat žetony na popelnice.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOCÍCH
Ve svátečním období Vánoc a před koncem roku provedou Technické
služby města Vítkova svoz komunálního odpadu ve dnech
22. prosince 2017 (pátek)
29. prosince 2017 (pátek)
O svozu plastů a skla vás budeme informovat prostřednictvím našich
webových stránek www.obec-brezova.cz.
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2017/2018)
aneb VESELÉ VÁNOCE
Blíží se jedno z nejkrásnějších období v roce, na adventním věnci
postupně přibývají hořící svíčky. Ve vůni cukroví, svíček a jehličí se ukrývají
tisíce tužeb.
Přejeme všem krásné Vánoce se spoustou dárků a milých setkání
a do nového roku 2018 vykročte ve zdraví a plni elánu.
S prvním dárečkem přichází naše škola, a to v podobě pozvání
na tradiční vánoční besídky, které se uskuteční v těchto dnech:
MŠ Březová 4
 ve středu 13. 12. 2017 od 15:00 hodin pro rodiče
MŠ Březová 78
 ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 9:30 hodin pro babičky a dědy
(všechny třídy MŠ společně)
 ve čtvrtek 14. 12. 2017od 15:15 hod pro rodiče
ZŠ Březová
 v pátek 15. 12. 2017 od 16:00 hodin v sále KD Březová

Přijďte, moc se na vás těšíme.
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Březová
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů Lesních Albrechtic zahájil rok 2017
slavnostní Valnou hromadou členů SDH. Zúčastnili se také starosta obce
Březová Pavel Schneider, starosta okrsku Ferdinand Scholaster a zástupce
OSH Opava Ing. Zdeněk Slípek. Zhodnotili jsme práci za rok 2016 a vytyčili
úkoly pro rok 2017.
25. února jsme pořádali tradiční „Vodění medvěda“ s průvodem
masek po vesnici a následně večer Masopustní taneční zábavu
s programem „Pochování basy“. Jako každoročně byla připravena skvělá
zábava, výborná večeře a bohatá tombola.
8. března připravil SDH pro místní ženy oslavy svátku MDŽ.
Ve Společenském domě vystoupili žáci ZŠ Březová pod vedením paní
učitelky Halamíčkové. Připravili si krásné vystoupení. Všechny ženy dostaly
živé květiny a malé pohoštění. To vše přispělo k dobré pohodě oslav MDŽ.
18. března pořádal SDH ve Společenském domě dětský maškarní ples,
na který přišly nejen místní děti, ale i děti z okolních vesnic. Byl připraven
pestrý karnevalový program, soutěže a tombola, ve které všechny děti
vyhrály hezké ceny.
25. března se starosta SDH Lesních Albrechtic zúčastnil Okresního
setkání představitelů SDH okresu Opava.
6. května se tři členové SDH Lesních Albrechtic zúčastnili v hasičských
stejnokrojích se slavnostním praporem okresních oslav svátku Sv. Floriána
v Jezdkovicích.
6. května jsme také pořádali na místním hřišti soutěž Opavské ligy
mladých hasičů za účasti 28 družstev.
7. května jsme se zúčastnili oslav svátku Sv. Floriána v Březové. Po mši
svaté bylo posvěceno panem farářem P. Mgr. Petrem Bohačíkem nové
hasičské zásahové vozidlo, za účasti starosty obce Březová Pavla
Schneidera. Poté se jako každoročně sešli členové SDH Lesních Albrechtic
v místním sále, společně s dechovou hudbou. Popřáli jsme členům, kteří
slavili kulaté narozeniny a společně tak oslavili svátek hasičů.
7. května jsme se zúčastnili Okrskového kola soutěže v požárním
sportu v Čermné. Naši hasiči obsadili první místo.
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23. června se členové SDH Lesních Albrechtic účastnili „Štítu
Albrechtic“ v Albrechticích nad Orlicí. Náš SDH se umístil v požárním sportu
na prvním místě, taktéž družstvo fotbalistů z Březové se umístilo na prvním
místě a i myslivci byli stejně úspěšní a obsadili první místo. Všem
zúčastněným patří veliké poděkování za úspěch a dobrou reprezentaci naší
obce.
19. srpna jsme pořádali na místním hřišti hasičskou soutěž „O pohár
starosty okrsku a starosty obce Březová“ spojenou se soutěží mladých
hasičů z okolních vesnic. Družstvo mužů našeho SDH vyhrálo první místo
a taktéž naši mladí hasiči zabojovali a obsadili první místo. Soutěž byla
spojena s „Dětským dnem“. Pro děti jsme připravili bohatý program trampolínu a skákací hrad, elektrické motorky, soutěže, orientační běh
a střelbu ze vzduchovek.
25. listopadu jsme pořádali tradiční Krmášovou zábavu. Byl uvařen
výborný guláš, nachystáno bohaté občerstvení a skvělá tombola.
2. prosince jsme rozsvítili u místní kapličky vánoční stromeček. Před
Štědrým dnem u kaple opět umístíme osvětlený Betlém.
16. prosince pořádáme pro členy SDH Lesních Albrechtic zájezd
do vánočně vyzdobené Prahy. Letošní rok zakončíme prohlídkou města
a odpoledne zhlédneme muzikál Čas růží v divadle Karlín.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH Lesních Albrechtic,
kteří jakkoliv přispěli a pomohli při jmenovaných akcích. Dále také děkuji
členům SDH Lesních Albrechtic ze zásahové jednotky, kteří byli v letošním
roce povoláni pomáhat při šesti výjezdech k různým nepříznivým
událostem za použití nového zásahového vozidla. Velký dík patří také všem
aktivním rodičům a vedoucím mladých hasičů, že věnovali svůj čas
pro výchovu a rozvoj dětí v hasičském sportu a v neposlední řadě hlavně
dětem, které jsou velice šikovné a skvěle reprezentují naši obec.
Děkujeme také členům obecního zastupitelstva Obce Březová,
především pak panu starostovi Pavlu Schneiderovi za finanční příspěvky
a výpomoc při pořádání akcí.
Všem občanům Březovska přejeme do nového roku 2018 všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody.
Vlastislav Kolovrat st.
starosta Sboru dobrovolných hasičů Lesních Albrechtic
~6~
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VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Adventní čas, který zrovna prožíváme, jako by nás vyzýval k zamyšlení
se nad uplynulým rokem 2017.
Vážení spoluobčané, také klub důchodců Březová Vám chce podat pár
informací o své činnosti a o společných akcích.
Klub zahájil rok 2017 společným výšlapem, který nazýváme
„Novoroční výšlap“. Pak už navazovaly další akce, zájezdy, výšlapy,
přednášky nebo besedy a také výstavky fotek. Pro všechny členy klubu i pro
naše občany jsme uspořádali společné zpívání koled.
Členské schůzky jsme se snažili zpestřit například promítáním fotek
z různých akcí klubu i obce, besedou se starostou obce, nebo také
společným grilováním.
Na společných akcích prožili naši členové spoustu hezkých chvil,
poznali nová místa v našem blízkém i vzdálenějším okolí.
Velmi důležitým aktem v naší činnosti byly i volby nového výboru
klubu. Byl zvolen opět pětičlenný výbor a to jednomyslně v původním
složení.
Za pár dnů skončí rok 2017. Děkujeme Obecnímu úřadu Březová,
Březovské zemědělské a.s. a Sboru dobrovolných hasičů Březová za pomoc
a přízeň, kterou nám po celou dobu projevují. Moc si toho vážíme.
Do nadcházejícího roku 2018 chceme Vám všem, občanům našich
obcí, popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Závěrem Vám všem
přejeme klidné a spokojené vánoce.
Jan Lindovský
za Výbor klubu důchodců Březová

Vážení občané,
klub důchodců Březová spolu s Kubem českých turistů Vás zve na další
ročník celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. Ta se uskuteční
ve středu 13. 12. 2017 v 18.00 hodin v parku před samoobsluhou.
Nezapomeňte si sebou vzít zvonečky a baterky. Pro všechny bude opět
připraven pro zahřátí čaj a punč.
Výbor klubu důchodců Březová
~7~
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ Z BŘEZOVÉ V ROCE 2017
V tomto svátečním předvánočním čase bychom se i my rádi pochlubili
šikovností a aktivitami našich nejmladších členů SDH Březová. Stejně jako
loni nám pan ředitel Základní školy propůjčil školní tělocvičnu, abychom
měli prostor na přípravu v zimních měsících, a tak jsme s dětmi trénovali
uzly, topografické značky, běhali jsme a řádili na různě připravovaných
opičích drahách. Kondici jsme vylepšovali míčovými hrami, běháním,
skákáním či šplháním.
Již zkraje roku, 28. ledna, jsme měli možnost ukázat své dovednosti
v uzlových závodech ve Vítkově.
V dubnu jsme jeli společně s dětmi do Bílovce do wellness centra
Laguna, kde jsme se v bazénu všichni náležitě vyřádili.
Dne 29. dubna se mělo konat Jarní kolo hry Plamen v Leskovci,
ale kvůli nepřízni počasí byla soutěž zrušena.
27. května pořádali hasiči z Vítkova soutěž Vítkovský Soptík, kde jsme
se mohli poprvé ukázat v nových dresech. Tímto děkujeme všem
sponzorům, kteří nám na jejich pořízení dali finanční prostředky.
Další soutěží byl 3. června Memoriál Jana Drašáka v Kajlovci
a 10. června proběhlo ukončení ročníku Ligy čtyř okrsků v Jančí.
Ve dnech 16. - 18. června jsme dětem připravili již tradiční letní
stanování, které se díky paní Daně Kukolové a panu Jiřímu Marethovi ml.
mohlo opět uskutečnit na Janecké chatě. Děti měly připraveny různé hry
a i přes nepřízeň počasí si děti víkend užily. Zajistili jsme jim totiž náhradní
program v tělocvičně Základní školy v Březové, kde zhlédly pohádku. Poté
jsme se vydali zpět na chatu, zatopili si v krbu a v teple s světle ohně jsme
stávili zbytek víkendu.
19. srpna se konala soutěž O pohár starosty obce v Lesních
Albrechticích, kde jsme se se starším družstvem umístili na 3. místě.
A máme tu září a zahájení ročníku 2017/2018. 7. října pořádalo SDH
Leskovec původně zrušené Jarní kolo hry Plamen.
12. října jsme se již potřetí zúčastnili projektu „72 hodin“ pod názvem
„Ukliďme si Březovou potřetí“. Všichni účastníci dostali nová trička
projektu a malé občerstvení.
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Dne 21. října pořádali hasiči z Budišova na Budišovkou podzimní kolo
hry Plamen, které naše starší děti vyhrály. Po této soutěži jsme se opět
přesunuli do školní tělocvičny a připravovali se na další soutěže.
Hned z kraje prosince jsme mladé hasiče vzali za jejich snahu a dobré
výsledky opět do Wellness centra Laguna.
Letošní rok jsme zakončili Mikulášskou nadílkou, netradičně
až 8. prosince. Jsme samozřejmě rády, že nám čerti žádné děti neodnesli 
Rády bychom touto cestou poděkovaly dětem za jejich celoroční
snahu a všem, kteří nám v práci i zábavě s dětmi pomáhali - našim řidičům,
panu Budovi a Michalu Martínkovi za to, že nás bezpečně vozili
a doprovázeli na soutěže a měli s námi velkou trpělivost, starostovi obce
Březová Pavlu Schneiderovi a starostovi SDH Jirkovi Marethovi za vstřícnost
a pomoc, kdykoli jsme potřebovali a v neposlední řadě také ženám
hasičkám při přípravě akcí pro děti a Mikulášské nadílky.
Kateřina Rychtářová
a Soňa Janečková

Projekt 72 hodin 2017
~9~
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA JANČÍ BILANCUJE
Díky dobrovolné snaze členů naší tělovýchovné jednoty, podpoře
Obce Březová, přízni sponzorů a návštěvníků našich akcí, se nám letos
podařilo:
* úspěšně reprezentovat ve stolním tenise,
* pravidelně trénovat stolní tenis s mládeží,
* podílet se na uspořádání „Dne Země v Jančí“,
* zvelebovat sportovní areál v Jančí,
* úspěšně uspořádat 41. ročník turnaje v malé kopané o putovní
pohár „Janecký Globus“,
* uspořádat dětský den,
* zazimovat sportovní areál,
* zateplit a omítnout hernu stolního tenisu,
* připravit turnaj ve stolním tenise pro děti.
V soutěžní sezóně 2017/2018 se naše družstva stolního tenisu drží na
třetím místě v okresním přeboru II. třídy a na pátém místě v okresním
přeboru III. třídy. V pátém ročníku Ligy Moravy a Slezska, kterou pořádáme,
se naše Stará Garda drží na prvním místě z jedenácti týmů. Oddíl mládeže
se ve své první soutěžní sezóně drží na slušném šestém místě v okresním
přeboru žáků. Věříme, že místní oddíly mládeže i dospělých budou
důstojně reprezentovat a dobře se při hře bavit.
Zde si dovolíme ještě jednou poděkovat za přízeň všem našim
členům, sponzorům a příznivcům, bez kterých by naše činnost nebyla
možná. Velké poděkování patří také Obci Březová za finanční podporu
našich aktivit. V nastávající předvánoční době Vám všem přejeme krásné
Vánoce strávené pokud možno v rodinném kruhu, mnoho zdraví a úspěchů
v celém roce 2018.
Jan Turovský
za TJ Jiskra Jančí
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STOLNÍ TENIS LIGA MORAVY A SLEZSKA 2017/2018 - TABULKA neúplného 9. kola
poř.

Mužstvo

U

V

R

P

K

Zápasy

Sety

Body

1.

Starší Garda

8

8

0

0

0

69:11

217:84

32

2.

Březová

7

7

0

0

0

49:21

168:93

28

3.

KST Radkov

8

6

1

1

0

59:21

191:95

27

4.

"Orli"Radkov

8

5

0

3

0

41:39

155:147

23

5.

Lesní Albrechtice

8

4

1

3

0

44:36

167:140

21

6.

Nové Vrbno

8

4

1

3

0

41:39

146:137

21

7.

9

3

0

6

0

36:54

146:193

18

8.

Domoradovice "A"
Modesty & Pride
Jelenice

8

2

1

5

0

27:53

105:181

15

9.

Větřkovice "A"

8

2

0

6

0

30:50

122:173

14

10.

Větřkovice "D"
Domoradovice
Juniorka

8

1

0

7

0

26:54

128:182

11

8

0

0

8

0

14:66

59:213

8

11.

Úspěšnost patnácti nejlepších jednotlivců Ligy Moravy a Slezska 2017/2018
POŘADÍ
JMÉNO
KLUB
%
1.
Šustek Michal
Březová
100%
2.
Hanák Zbyněk
Starší Garda
93%
3.
Vícha Miroslav
Starší Garda
91%
4.
Holáň Miloš
Nové Vrbno
91%
5.
Minařík Petr
Starší Garda
87%
6.
Žiačik Jaroslav
KST Radkov
85%
7.
Škorvan Jan
KST Radkov
85%
8.
Bek Michal
KST Radkov
83%
9.
Minařík Vít
Starší Garda
75%
10.
Krejčí Rostislav
Březová
71%
11.
Kudla Jiří
Orli Radkov
68%
12.
Čech Jaromír
Lesní Albrechtice
68%
13.
Knopp Josef
Nové Vrbno
67%
14.
Sucháček Martin
Modesty & Pride
67%
15.
Vícha Jiří
Lesní Albrechtice
63%
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KLUB DŮCHODCŮ LESNÍ ALBRECHTICE
Náš klub důchodců jsme založili ve snaze vytvořit pro naše členy
prostor pro setkávání a zábavu, což se nám, zdá se, podařilo. Do našich řad
zveme další spoluobčany Lesních Albrechtic, kteří dosáhli důchodového
věku a dnes již jsou seniory na penzi.
Nyní končící rok 2017 jsme zahájili již tradičním plesem, který byl díky
sponzorům a aktivitou našich členů hodnocen jako zdařilý.
V uplynulém roce jsme pro naše členy zorganizovali zájezd
do Olomouce, na který jsme vzali sebou i důchodce z Leskovce a Jančí.
Uskutečnili jsme tradiční smažení vajec, mikulášskou nadílku
a v průběhu roku jsme poblahopřáli našim členům, kteří oslavili svá kulatá
a půlkulatá výročí. Pravidelně blahopřejeme našim členům u příležitosti
narozenin prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava.
Již po čtvrté se zúčastníme akce „Česko zpívá koledy“, na kterou jste
srdečně zváni. Tentokrát se bude konat 13. prosince od 18:00 hodin
u Společenského domu v Lesních Albrechticích.
Nový rok náš klub zahájí tradičním plesem důchodců, který se bude
konat v pátek 5. ledna 2018. K tanci a poslechu nám zahraje pan Panáček
a bude zajištěno bohaté občerstvení. Náš ples již tradičně začíná v 18:00
hodin a končí okolo půlnoci. Srdečně zveme nejen důchodce ale i ostatní
spoluobčany. Vstupenky s místenkou se budou prodávat asi týden před
plesem.
Rok 2017 končí, proto nám dovolte, abychom u této příležitosti
poděkovali Obci Březová, Obecnímu úřadu a všem jeho zaměstnancům,
firmám Stamex, Tesko, Březovská zemědělská a.s., soukromým
zemědělcům Haasovým, paní Pavle Jahnové, majitelce prodejny,
Mysliveckému spolku Mokřiny Březová a Sboru dobrovolných hasičů Lesní
Albrechtice. Samozřejmě také všem našim členům za podporu a pomoc při
naší činnosti.
Všem občanům obce přejeme krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018 přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a úspěchů.
Karel Gebel
předseda klubu
~ 12 ~
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PODĚKOVÁNÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Členové Klubu českých turistů Březová přejí všem spoluobčanům
spokojené prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů.
Děkujeme všem za podporu a pomoc v uplynulém roce a těšíme
se na spolupráci v roce 2018.
členové KČT Březová

PODĚKOVÁNÍ SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
PŘI ZŠ BŘEZOVÁ
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi, abych vám jménem svým i celého našeho týmu SRPŠ,
popřála radostné svátky plné klidu a pohody. Doufám, že si na Štědrý den
nadělíte rodinnou pohodu, nezaskočí vám kůstka a během volných dní
budete jen spokojeně odpočívat a radovat se z dárků. Přeji Vám hodně
zdraví, štěstí, úspěchů a také spoustu příjemných překvapení.
Zároveň vám děkujeme za spolupráci v roce 2017, za ochotu pomáhat
i za finanční podporu. Těšíme se na další spolupráci v roce nadcházejícím.
Soňa Janečková

POVĚSTI Z JANČÍ
Můra
Lidé v Jančí věřili v „ Můry“. Stávalo se, že v noci cítili hroznou tíhu
na prsou, takovou, že nemohli dýchat. Na tom místě zůstalo namodralé
znamení s otisky zubů. Kdo byl chytrý, slíbil „Můře“, že dostane chléb
s máslem, aby si pro něj přišla. Ten, kdo vkročil ráno první do stavení, na toho
říkali, že je můrou, která jim pila krev. To byla pověra nejhoršího zrna, neboť
zavinila podezření na zcela nevinné.
Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
Šestou ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala Leona Turovská
~ 13 ~
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SDH JANČÍ
Podzim už je za námi a přišla paní Zima, která pokryla přírodu kolem
nás sněhovou peřinou. Potěšila tím hlavně děti, které už vytahují sáně,
boby a lopaty, aby je očistily od pavučin a vyzkoušely první sníh.
Ale zpátky k podzimu. Jak jsem už zmínila v minulém čísle, čekalo nás
především podzimní kolo hry Plamen pro mladé hasiče. První soutěž
proběhla v Leskovci, kde děti soutěžily v požárním útoku a štafetě
požárních dvojic. Obě naše družstva, mladší i starší, se umístila na 3. místě.
Na konci října jsme se zúčastnili druhé soutěže hry Plamen, a to
branného závodu v Budišově nad Budišovkou. Počasí už bylo opravdu
podzimní, ale nepršelo a to bylo hlavní. Děti musely v rámci branného
závodu zvládnout několik disciplín, a to střelbu ze vzduchovky, určování
topografických značek a práci s buzolou a mapou, určování hasičských
značek a hasičských přístrojů, vázání uzlů, zdravovědu a zdolání překážky
na laně. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech. Děti se se závodem popraly
dobře a i přes nějaký ten trestný bodík se umístily na hezkých místech.
V kategorii „mladší“ se děti z našeho SDH umístily na 3. místě a na 2. místě
se umístily děti z SDH Leskovce. Kategorii starších vyhrály děti z SDH
Březová, naše družstvo skončilo na 4. místě z celkového počtu 10 družstev.
Všem dětem moc blahopřejeme i našim kamarádům z SDH Březová
a Leskovce!
I letos jsme se s naším sborem přihlásili do celorepublikové akce
72 hodin. Letos jsme sázeli ovocné stromy na staré cestě z Jančí, celkem
jsme vysázeli 4 jabloně, 3 třešně a 3 hrušně. Počasí nám vyšlo nádherné,
svítilo sluníčko, takže jsme si tuto akci hezky užili.
Na konci října jsme pro děti připravili jejich oblíbenou akci „Dlabání
dýní“. Letos jsme kvůli chladnému a mokrému počasí zůstali v kulturním
domě, kde si děti vydlabaly svoji dýni a potom jsme měli halloweenskou
párty v kostýmech.
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V sobotu 11. listopadu jsme uspořádali karmášovou zábavu, letos
v hippie stylu. Kostýmy byly letos obzvlášť vydařené a barevné. A protože
se zábava konala 11. listopadu - na Martina, přijel i Martin na bílém koni
přímo do sálu! Zábava se vydařila a kdo chtěl, ten se určitě pobavil.

V pátek, 1. prosince, jsme před kulturním domem rozsvítili vánoční
strom a uspořádali první vánoční jarmark. Účast byla veliká, sešla se skoro
celá vesnice. Počasí nám přálo, krásně nasněžilo a nefoukal žádný vítr.
Nálada byla výborná a jarmark měl také velký úspěch! Tak zase příští rok
se těšíme na společné setkání u svařáku.
V úterý, 5. prosince, zavítal do domovů dětí v Jančí Mikuláš s čerty
a anděly, aby je obdaroval balíčkem sladkostí a ovoce. A protože všechny
děti jsou moc šikovné, každý dostal od Mikuláše balíček.
Na konci letošního roku nás čeká ještě výroční valná hromada, která
se bude konat ve čtvrtek 28. prosince v 17 hodin v kulturním domě v Jančí.
Dovolte mi, abych na závěr poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli
na celoroční práci našeho sboru, ať už při práci s dětmi, při kulturních
a společenských akcích nebo při sportovní činnosti sboru. Děkuji všem,
kteří nám přispěli i finančně, ať už to byly fyzické nebo podnikající osoby,
spolky a především Obec Březová, které děkujeme za poskytnutou dotaci
na rok 2017.
Vám všem bych chtěla popřát hezké vánoční svátky a šťastný nový rok
2018.
Gabriela Haasová, SDH Jančí
~ 15 ~
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MYSLIVECKÉ SPOLEK MOKŘINY BŘEZOVÁ
Blíží se konec roku 2017 a stojíme na prahu roku nového 2018, proto
bychom chtěli veřejnosti přiblížit naši celoroční činnost a naše plány na rok
příští.
Náš myslivecký spolek je jednou z největších zájmových
a společenských organizací na území obce Březová. K dnešnímu dni máme
62 členů, kteří aktivně pracují pro rozvoj naší krásné myslivosti.
Náš myslivecký spolek pečuje o zvěř v honitbě, která má rozlohu 2100
ha a v této honitbě máme zřízeno více jak 30 krmelců, o které naši členové
pečují po celý rok. Hlavní přikrmování ale probíhá v zimním období, kdy
zvěř strádá.
Víme, že někteří naši spoluobčané chodí o vánočních svátcích do lesa
a přinášejí zvěři nějaké dobroty. Bohužel si ale neuvědomují, že různé
sladkosti jako cukroví nebo čokoláda může zvěři způsobit zažívací potíže
a někdy i smrt. Pokud chcete zvěři trochu přilepšit, vezměte staré rohlíky
nebo chleba. Nejlepší je zvěři donést ovoce, zeleninu nebo kaštany
a žaludy, tyto potraviny zvěři neuškodí a zvěř je má dokonce ráda.
Vedle přikrmování zvěře také zabezpečujeme ochranu zemědělských
a lesních pozemků před škodami, které působí zvěř. Největším problémem
v naší honitbě jsou divoká prasata, která i přesto, že je intenzivně lovíme,
způsobují největší škody.
Náš myslivecký spolek vedle hlavní činnosti, což je péče o zvěř
a přírodu, ještě organizuje celou řadu společenských a sportovních akcí.
V letošním roce naše MS pořádalo dětský den, okresní přebor
ve střelbě, střelecký den nebo společný hon na drobnou zvěř.
Letos jsme také pořádali tradiční akci s celokrajským významem,
a to 32. ročník Barvářských zkoušek honičů.
Všechny akce, které náš spolek pořádá, jsou širokou mysliveckou
veřejností velice kladně hodnoceny. Akce, které pořádáme, jsou určeny
nejen myslivcům, ale mohou je navštívit i ostatní občané. Na každé akci
máme zajištěno bohaté občerstvení a trochu nás mrzí, že je v malém počtu
navštěvují ostatní občané.
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Zástupci našeho MS také reprezentovali naši obec na Štítu Albrechtic
v Abrechticích nad Orlicí. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali našim
členům Jaromíru Kláskovi, Romanu Klepíkovi a Ing. Radimu Hrabovskému
za vzornou reprezentaci, jak našeho MS, tak naší obce. Naši zástupci
ve střelecké soutěži v soutěži družstev zvítězili. V soutěži jednotlivců vyhrál
Ing. Hrabovský, na 2. místě skončil p. Klepík a p. Klásek obsadil 4. místo.
Naše MS také dává možnost občanům zakoupit si zvěřinu, která
se prodává ihned po ulovení. MS nemá možnosti na skladování zvěřiny.
Zájemci o zvěřinu mohou svůj požadavek sdělit některému z našich členů.
Ten pak vše vyřídí s našimi zástupci, kteří se o hospodaření se zvěřinou
starají.
V roce 2018 si náš myslivecký spolek připomene 70. výročí našeho
založení. U této příležitosti MS připravuje celou řadu mysliveckých akcí
a chtěli bychom také připravit pro širokou veřejnost akci, na které bude
připomenuta naše historie, výsledky myslivecké činnosti a také naše dnešní
práce a činnost.
Blíží se vánoční svátky a začátek nového roku 2018. U této příležitosti
bychom chtěli poděkovat Obci Březová, všem firmám, které působí
na území obce Březová, společenským organizacím, ale také všem
občanům. V neposlední řadě také všem našim členům za aktivní práci
a pomoc při naší činnosti. Všem také přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody
a také hodně úspěchů v práci a v podnikatelských aktivitách.
Karel Gebel
jednatel MS
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ČESKÉ VÁNOČNÍ TRADICE VÁM MOHOU PŘINÉST
ŠTĚSTÍ I SMŮLU
Zjistěte, jaké vánoční tradice vám mohou přinést štěstí, a zjistěte,
jakým činnostem byste se měli o Vánocích vyhnout!
Na co si dát 24. prosince pozor?
 Před půlnocí byste neměli šít ani plést a dokonce ani prát a věšet
prádlo.
 Rozhodně zapomeňte na psaní milostných dopisů. Namísto láskyplné
odpovědi by vás čekal rozchod.
 Projděte si dům a vraťte všechny vypůjčené věci. Cizí věci v domě
přinášejí smůlu!
 U Štědrovečerní večeře by měl být vždy lichý počet talířů. Pokud je
počet stolovníků sudý, přidejte prázdný talíř a židli pro náhodného
hosta. A nezapomeňte, že pokud se příští rok chcete znovu všichni
setkat, neměli byste od večeře vstávat. Pokud přeci jen jeden z vás
musí od stolu odejít, zvednout by se měli všichni.
Jak si na Vánoce přivolat štěstí, lásku, bohatství?
 Chléb upečený 25. prosince a vejce snesená téhož dne jsou prý
kouzelná. Jak s nimi naložit už pověry neříkají, ale určitě nic nezkazíte,
pokud je sníte.
 Pokud na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k měsíci, budete mít
v příštím roce štěstí.
 Zlatý penízek pod jedním z talířů na vánočním stole přinese nálezci
bohatství. Ale penízek se smí vložit jen pod jeden talíř! A aby ostatní
nepřišli zkrátka, rozházejte po stole šupiny. Zajistíte tak štěstí
a dostatek peněz všem přítomným.
 Jmelí je opředeno mnoha pověrami a jedna z nich praví, že jmelí
přináší štěstí. Ale pozor! Jen takové, které dostanete darem.
Zkusíte si letos přivolat hojnost a štěstí?
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CO KDYBYCHOM SI NÁŠ ZPRAVODAJ VYLEPŠILI?
Vážení a milí lidé Březovska,
spolu s vydařenými adventními trhy a bleskovým zmizením připravených
dobrot přicházíme s nápadem ozvláštnit náš zpravodaj a obohatit jej o chutné
a vyzkoušené recepty.
Máte nějaký recept, ať už darovaný nebo svůj vlastní, který stojí
za zveřejnění? Chcete se pochlubit tím, co doteď mohli ochutnat jen vaši
příbuzní nebo známí? Pokud ano, pošlete nám recept na adresu
asistentka@obec-brezova.cz nebo nám jej přineste přímo na Obecní úřad.
Přidat můžete i fotografii vašeho díla. Darované recepty otiskneme
v následujících číslech zpravodaje i s vaším jménem. Pokud se nám receptů
sejde hodně, můžeme na konci příštího roku vydat kuchařku receptů
z Březovska. Na úvod naší nově vznikající rubriky přikládáme několik tipů pro
zahřátí.

HORKÉ KOKTEJLY PRO CHLADNÉ VEČERY
Když je venku plískanice, na studený drink nejspíš náladu mít nebudete.
Ale počkejte, až jednou ochutnáte jeden z těchto zimních koktejlů!
Svařený cider
Pochutnávali jste si na něm v létě, potěší vás i v zimě. Do hrnce vlijte cider,
přidejte koření, vařte 5 minut a zahřívací drink je na světě.
 Pro sladkou variantu přidejte celou skořici, badyán a kardamom. S cukrem
počkejte až nakonec – cider jako takový je sám sladký dost.
 Pro ostřejší variantu přidejte pár koleček zázvoru a kuličky celého pepře.
 Můžete také experimentovat s různým ovocem – zkuste cider svařit
s hruškou, jablkem či pomerančem.
Horká čokoláda pro dospělé
Pokud máte doma děti, nejspíš jste se horké čokolády už něco navařili. Ať
už vám chutná ta instantní, nebo si dáváte záležet a vaříte si ji z kakaa, můžete
příště udělat i jednu pro sebe. Přidejte kapku vanilkového extraktu a panáka
Baileys. Navrch domácí šlehačku, posypat skořicí a všechny podzimní splíny jsou
ty tam!
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Kokosová pralinka
Máte chuť si dát před spaním horké mléko? Při zahřívání do něj přihoďte
špetku skořice a nalijte ho na panáka Malibu. Vhoďte kostičku čokolády, a buď
si ji nechte jako sladkou tečku na závěr, nebo ji po rozpuštění rozmíchejte.
Grog jinak
Rum v čaji nebo rovnou s horkou vodou je instantní zahřívač. Vyzkoušejte
ještě chutnější verzi a namísto do klasického čaje nalijte rum do pečeného čaje.
Ten rozdíl vás nadchne!

~ 20 ~
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Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží
požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární
pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Josef Prusek
asistent Tříkrálové sbírky
pro Březovou

"Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my samy."
(Mahátma Gándhí)

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2018
65% připadá na činnost Charity Odry
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce
můžete získat na těchto kontaktech:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry,
tel.: 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz
web: www.odry.charita.cz
~ 21 ~
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
SASRD Tunnel je služba, která poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi
z Vítkova a v jeho místních částech (Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku,
Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Svatoňovice, Zálužné) a na území obcí Březová, Jančí, Lesní Albrechtice, Gručovice,
Větřkovice a Leskovec, u kterých je vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy, apod.). Tento
stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat.
Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi do 18 let, rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči (adopce, pěstounství, poručenství), jednotlivce, kteří sami vychovávají
nezletilé děti nebo očekávají narození dítěte
Zásady poskytování sociální služby:
 bezplatnost – služba je poskytována bez úhrady
 respektování uživatele - služby respektují jedinečnost, důstojnost a nezávislost
klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby
 individuální přístup - každý člověk je jiný a má jiné potřeby a možnosti, podle toho
k němu přistupujeme
 podpora klientů v samostatnosti a vlastním rozhodování – klienty motivujeme
k aktivnímu přístupu, rozvíjíme jejich dovednosti, neřešíme situaci za klienty,
ale podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich
důsledkům
 mlčenlivost - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím
osobám; výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací
orgány činnými v trestním řízení a soudy
 rovné zacházení – služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví,
zdravotního postižení, sexuální orientace, apod.
Kam za námi můžete přijít:

Dělnická 746, 749 01 Vítkov
(I. patro v Kulturním domě ve Vítkově)
Kontakt:
Sociální pracovník:
Bc. Cihlářová Klára
Telefon:
730 517 216,553 038 227
E-mail:
sasrd.tunnel@gmail.com
Poskytovatel služby: SVČ, p. o., Bezručova 585, IČO: 732 14 892
Provozní doba služby
Po
Út
St
Čt
Pá

Terénní forma
8:00 - 13:00
7:00 – 13:00
8:00 – 13:00
7:00 – 14:00

Ambulantní forma
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
7:00 – 12:00
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Činnosti poskytované uživatelům služby
1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
•pracovně výchovná činnost s dětmi, např.:
 zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti,
 vedení dětí k plnění školních povinností, k dodržování hygienických
návyků
 zapojení dětí do existujících pracovně výchovných programů - kroužky
•pracovně výchovná činnost s dospělými, např.:
 Pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace
Vedeme uživatele k sestavování a pravidelné aktualizaci rodinného rozpočtu a společně
s nimi stanovujeme prioritní výdaje, upozorňujeme na „zbytečné“ výdaje a motivujeme
rodinu k nákupu finančně výhodnějších produktů, k úsporám energií, k omezení výdajů
na alkohol a cigarety, telefonní hovory apod. V případě zadluženosti uživatelů
motivujeme uživatele k jednání s věřiteli a pomáháme vyjednávat splátkové kalendáře.
 Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
Vedeme rodiny k zajištění a udržení vhodného bydlení, napomáháme při hledání bydlení
prostřednictvím inzerce v tisku, realitních kancelářích, internetové inzerce, motivujeme
uživatele k úklidu a udržování pořádku ve svém obydlí i okolí, pomáháme s jednáním
ohledně stěhování a zprostředkování další potřebné pomoci související s řešením bytové
situace
 Podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických
návyků
V případě výskytu vší a jiných parazitů motivujeme rodiče k neodkladnému řešení
situace, napomáháme v jejich odstranění a poskytujeme poradenství v oblasti prevence
 Pomoc se zajištěním zdravotní péče
Vedeme uživatele k tomu, aby dětem zajistili řádnou lékařskou péči, pomáháme rodičům
vyhledávat dostupné zubní a jiné odborné lékaře, motivujeme k pravidelným návštěvám.
V případě potřeby poskytujeme za účelem zajištění zdravotní péče doprovod.
 motivujeme rodiče k aktivní spolupráci se školou (s třídními učiteli,
vychovateli a výchovnými poradci, PPP, SPC Srdce, SVP),
 pomoc při hledání zaměstnání, poskytujeme jim rady, jak se o práci
ucházet, jak se prezentovat při přijímacím rozhovoru, jak napsat profesní
životopis.
•nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností dítěte, např.:
 budování hodnotového systému – vysvětlováním na příkladech co je
„dobré“ a co“ špatné“, posilování vzájemných rodinných vztahů
a vztahů v širší rodině,
 podpora volnočasových aktivit a pomoc při jejich vyhledávání a zapojování
se,
 upevňování hygienických návyků,
 motorická cvičení s dětmi a cvičení na podporu kreativity (poznávání
barev, kreslení, vystřihování, modelování,
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•zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, např.:
 pomoc s docházkou dětí do předškolních zařízení (vyhledávání,
zprostředkování),
 pomoc s předškolní přípravou, pomoc s přípravou k zápisu do školy,
doprovod k zápisům do škol,
 v případě potřeby poskytují doprovod do poradenských a jiných
odborných zařízení – např. pedagogicko – psychologické poradny,
střediska výchovné péče
 pomoc mládeží s přípravou na střední školu (vyhledávání),
 pomoc při přípravě dětí do školy v domácím prostředí s rodičem,
 zprostředkování nabídky aktivit pro děti – příměstské tábory nebo
zájmové aktivity -kroužky (např. přes středisko volného času Vítkov)
•zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, např.:
 poskytujeme prostory a vhodné podmínky pro děti a mládež k trávení svého
volného času
 zprostředkování kontaktu- kroužky, kde trávit volný čas
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
•nácvik aktivit, jimiž se rozumí zejména osvojení schopností
a dovedností rodičů dětí při využívání veřejně dostupných služeb, tj. např.:
 nácvik, vysvětlení a příprava na cestování veřejnou dopravou,
vyhledávání v jízdních řádech, identifikace dopravního prostředku
 pracovnice SAS zajišťují doprovody dětí bez účasti rodičů pouze
ve
výjimečných odůvodněných případech (např. při náhlém
onemocnění, úrazu rodiče).
 poskytujeme pomoc a podporu rodičům při doprovázení dětí do škol
3) sociálně terapeutické činnosti
 pomoc v krizi - možnost mluvit s někým, kdo naslouchá, o tom,
co klienti a klientky prožívají, co si o situaci myslí, co je napadá
 pomoc při zprostředkování a poskytnutí kontaktu odborné pomoci,
kam se můžete obrátit o pomoc, o radu
4) pomoc při uplatňování práv, opráv. Zájmů, obstarávání osob. záležitostí:
•pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
 pomoc a podpora při jednání na elektrárnách, plynárnách a jiných
institucích
 doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů,
osobní doklady
 pomoc a podpora při jednáních na OSPOD,
 pomoc při zprostředkování odborné pomoci, doprovod
 nácvik vyplňování formulářů, vypisování obálek, podacích lístků,
poštovních poukázek, aj.
•pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:
 práce s rodinou na změnách, které odvrátí riziko odebrání dětí z rodiny.
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NARODILI SE
Böhmová Nella
Čechová Karolína

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

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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