Vážení spoluobčané,
letošní zima nám předvedla, jak mrazivá umí být
a o to více se asi všichni těšíme, až se příroda probudí
a převleče se do zeleného. Čas se posunul, jaro je tady,
s ním začal od neděle platit i letní čas a je na místě zahnat
zimní chmury.
Někteří se těší na první práce na zahradě, někteří na výlety na kole
nebo na procházky. Sluneční paprsky nabývají na síle a ani naše obec
nebude zahálet. Čeká nás totiž spousta práce!
V současné době se setkávají v jednotlivých částích obce členové
jejího zastupitelstva a pracují na návrzích na investice a opravy pro letošní
rok. Ve čtvrtek 5. dubna se bude konat zasedání zastupitelstva obce,
na kterém budou zmíněné návrhy a také dotace pro spolky a organizace
působící na území obce pro rok 2018 projednány. Zbývá nám dokončit ještě
některé věci naplánované pro rok 2017. A již teď víme, že v tomto roce
přijde na řadu za pomoci dotací vybudování 3 nových zdrojů vody
pro skupinový vodovod za přibližně 5 mil. Kč, pořízení 3 dopravních
automobilů pro JSDH Gručovice, JSDH Jančí a JSDH Leskovec v celkové
hodnotě přibližně 3,3 mil. Kč, dále nákup kompostérů do domácností,
restaurování 15 drobných sakrálních památek místního významu (kříže
a socha) na území obce v hodnotě 1,1 mil. Kč a v neposlední řadě také
rekonstrukce přírodovědné učebny, cvičné kuchyňky a dokončení
konektivity v budově Základní školy.
Čeká nás také pořádání Setkání obcí se společným názvem Březová –
Brezová, které se bude konat ve dnech 27. – 29. 7. 2018.
Ani místní spolky nelení a připravují pro vás spoustu akcí. Stačí
nahlédnout do kalendáře akcí. Jistě si vyberete!
Mráz nemráz, sníh nesníh, přeji vám krásné jaro. Také přeji, ať jste
zdraví Vy i celé Vaše rodiny a prožijete krásné Velikonoce!
Pavel Schneider
starosta
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Na březnovém jednání zastupitelstva byla schválena výše poplatku
za služby na hřbitově pro rok 2018. Výše tohoto poplatku pro letošní rok
je
130,- Kč za jednohrob
260,- Kč za dvojhrob
Poplatek za služby na hřbitově je třeba zaplatit do konce června 2018.
Zároveň upozorňujeme, že poplatek za psa (50,- Kč) se platí přímo
na Obecním úřadě (nikoli u očkování psů), a to do konce května 2018.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD JARA DO PODZIMU
Stejně jako v předešlých letech bude v období od dubna do října
probíhat svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní.
Tento týden proběhne svoz kvůli pátečnímu svátku již
ve čtvrtek 29. 3. a následně se komunální odpad odveze až 13. 4. Poté
budou až do října svážet Technické služby města Vítkova komunální odpad
každý lichý pátek. V sudých týdnech budou odvážet bioodpad.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OD KVĚTNA 2018
V souvislosti se zavedením nového nařízení EU, tzv. GDPR jsme
s účinností od května 2018 nuceni přistoupit na nová pravidla týkající
se ochrany osobních údajů.
GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení 2016/679
pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou legislativu
o ochraně osobních údajů účinnou od 25. 05. 2018. Je to dosud
nejobsáhlejší legislativa s cílem zajistit základní práva občanů EU
na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V ČR nahradí
směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
V této souvislosti oznamujeme, že na tzv. vítání občánků budou zváni
pouze rodiče, kteří o toto projeví zájem (dostaví se předem na Obecní
úřad a budou souhlasit s obřadem).
~2~
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2017/2018)
ANEB VELIKONOCE JSOU TADY…
Vážení čtenáři,
již několik let vám prostřednictvím zpravodaje přibližujeme život
ve školních lavicích. Je skutečně pestrý, plný nejrůznějších činností. Nyní
přinášíme takový „fotomix“ školních akcí uskutečněných od Vánoc.

Naši úspěšní recitátoři (letos si chřipka v našem uměleckém snažení vybrala daň,
ale přesto to bylo hezké odpoledne, dokonce jedna naše žákyně postoupila přes
okrskové kolo do okresního kola. I zde bylo její vystoupení moc pěkné, bohužel
však na postup nestačilo).

Momentka z okresní soutěže ve šplhu (zde naši starší chlapci obsadili 6. místo).
~3~
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Myslíme i na naše zvířecí kamarády - instalace zaječího krmelce (snad si ten jediný
ušák na Vítkovsku náš krmelec najde…).

Lyžařský výcvik 2018 (i přes letošní opravdu chladné počasí žákům úsměv
nezamrzl, ačkoli to přes kuklu někdy není vidět).
~4~
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Předkolo soutěže „Březová má talent“ (soutěžilo se v hudební, sportovní a taneční
oblasti, je nutno říci, že všichni zúčastnění byli vážně dobří, porotě její práci
nezávidíme…).

Něco organizačního:
Termín zápisu do 1. třídy ZŠ pro rok 2018/2019:
12. dubna 2018 od 13:00 hodin

A v mateřské školce…
,,Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok …..”
Pro děti z MŠ již slova této známé písně naznačují roční doby, které nás
provází celým školním rokem. Zima byla pro nás plná aktivit a krásných chvil.
V prosinci jsme si užili čertovské dopoledne a navštívil nás sv. Mikuláš.
Vánočním programem jsme zaznamenali radost v dospělých očích a naopak
nadílka Ježíška rozzářila oči dětem. Společné jsme si zatancovali a zasoutěžili
na maškarním plese. Myška Klárka a veverka Terka nám připravily krásnou
pohádku s názvem Sněhová vločka.
Jako ostatně všichni, tak i my jsme prožívali ZOH, ať už sledováním
rychlobruslení, hokejových zápasů nebo také vyzkoušením několika
nejznámějších sportů.
V MŠ i letos proběhla vydařená recitační soutěž Šikulka, které se zúčastnilo
několik odvážlivců i z řad nejmenších dětí. Tato akce byla poslední akcí zimního
období.
~5~
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,,Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič“,
tak touto říkankou se budeme snažit definitivně zimu zahnat a jarním
klíčem otevřít další období, ve kterém nás čeká návštěva Divadla loutek
v Ostravě, velikonoční radovánky, ukázková hodina předškoláků, akce ke Dni
země, rej čarodějnic a čarodějů, ale také oslava Dne matek s vystoupením
v obou školičkách nebo zápis do mateřské školy.
V červnu děti čeká také tajemná škola v přírodě. Bude připravena i noc
pro odvážlivce, pasování školáků, ale také zahradní slavnost pro děti a rodiče
v rámci loučení se školním rokem s následným vítáním prázdnin a dalšího
krásného období plného slunce a odpočinku.

Něco organizačního:
Termín zápisu do MŠ:
10. května od 8:00 hodin
Společně se dnem otevřených dveří ve všech MŠ s překvapením
(další podrobnosti budou zveřejněny na webu MŠ)
více o školním životě na: http//zsamsbrezova.wz.cz
Přejeme všem krásné Velikonoce.
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Mgr. Markéta Stix
zástupkyně pro předškolní vzdělávání
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SDH JANČÍ
Vánoce utekly jako voda a je tady jaro nového roku 2018. Hasiči z Jančí
mají už několik akcí za sebou, tak se s vámi o ně podělím v tomto čísle
Březovského zpravodaje.
Letošní výroční valnou hromadu jsme uspořádali ještě ve starém roce
2017. Účast členů byla hojná, včetně všech mladých hasičů. Starosta zahájil
schůzi a přivítal všechny hosty - starostu okrsku Březová pana Ferdinanda
Scholastera, starostu obce Březová pana Pavla Schneidera a profesionálního
hasiče ze Slovenska, pana Marka Chovance, který je naším velkým kamarádem
a pravidelným účastníkem našich akcí. Na valné hromadě jsme vyhodnotili rok
2017, co se událo, co jsme udělali dobře nebo co nás v rámci našeho sboru trápí.
Také jsme se dohodli na plánu činností v novém roce 2018, ve kterém nás letos
čeká spousta práce, protože v letošním roce náš sbor slaví 130 let od svého
založení v roce 1888.
V souvislosti s tímto významným milníkem jsme se v našem sboru dohodli,
že si necháme vyšít prapor pro náš sbor, který jsme zatím neměli. Na výroční
valné hromadě byl tento návrh schválen, včetně toho, co bude na praporu
vyšito. Prapor bychom chtěli nechat vysvětit na mši sv. Floriána v letošním roce.
Začátkem ledna jsme opět vyrazili na hasičský ples k našim sousedům
do Větřkovic. I letos jsme se v hojném počtu plesu zúčastnili v hasičských
uniformách.

~7~
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Na konci ledna jsme s mladými hasiči vyrazili do Vítkova na uzlové závody.
V kategorii starší žáci v družstvech naše děvčata vybojovala 4. místo, v kategorii
mladší žáci v družstvech získaly naše děti hezké 5. místo. V jednotlivcích
se z našeho SDH v kategorii mladších nejlépe umístila Markéta Haasová, která
skončila na 4. místě ze 49 dětí a v kategorii starších Aneta Dubová, která obsadila
6. místo z celkového počtu 37 dětí.
10. února proběhl tradiční Masopustní průvod s voděním medvěda.
Průvodu vesnicí se zúčastnilo kolem 20 masek a hudební doprovod nám dělala
kapela pana Kubiceho z Oder, který k nám do Jančí jezdí již spoustu let. Věříme,
že ještě mnoho let nás budou na masopustním průvodu doprovázet. Večerní
zábava s pochováním basy měla hojnou účast, takže sál byl zcela zaplněn.
Děkujeme všem, kteří přispěli svými dary do tomboly, i letos byla velmi bohatá.
Na konci února se nám podařilo zorganizovat velmi zajímavou besedu
s pilotem gripenu, majorem Pavlem Pavlíkem, který je rodák z Vítkova. Pan
Pavlík si udělal čas a přijel za námi do Jančí, aby všem zájemcům povykládal
o tom, jak se dostal k pilotování nadzvukových letadel a jaké to je, být pilotem
gripenu. Beseda byla velmi zajímavá nejen pro děti, ale i dospělé a dotazů
na pana majora bylo hodně. Děkuji tímto Evě Scholasterové, která besedu
s panem Pavlíkem zorganizovala a domluvila.
V březnu proběhly hned dvě akce - maškarní ples pro děti a přátelské
posezení žen u příležitosti svátku žen (8. března MDŽ). Maškarní ples letos
navštívili trpaslíci se Sněhurkou. Děti soutěžily, tancovaly, ale nejvíc se těšily
na kolo štěstí, kde je čekaly hezké odměny. Na konci plesu děti obdržely
od trpaslíků a Sněhurky balíček sladkostí za to, že splnily všechny disciplíny.
V neděli odpoledne se kulturní sál zaplnil ženami, které přijaly pozvání dětí
na toto odpoledne. S dětmi jsme i letos připravili bohatý kulturní program, který
trval téměř dvě hodiny. Podle reakcí přítomných to bylo opět příjemné
a zábavné odpoledne. V programu vystoupily nejen děti, ale také dospělí, což
celý program velmi obohatilo. Děkuji všem, kteří do toho s námi šli, protože není
vždy jednoduché vystoupit před plným sálem lidí. Dětem se jejich vystoupení
také moc povedla, za což sklidily velký potlesk. Celkově se jedná o velmi hezkou
akci, kterou se budeme snažit organizovat i v dalších letech.
A co nás čeká v nejbližším měsíci? V dubnu připravujeme společně
s TJ Jiskra Jančí akci Den Země a Recyklujte s hasiči a poslední dubnovou sobotu
pojedeme s mladými hasiči na soutěž do Leskovce.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
~8~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VELIKONOCE 2018

JARNÍ SEZÓNA 2017/2018
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY VÍTĚZ BŘEZOVÁ z. s.
KRÁLOVSKÝ PŘEBOR MUŽI
25. 03. 2018
31. 03. 2018
07. 04. 2018
14. 04. 2018
21. 04. 2018
28. 04. 2018
06. 05. 2018
12. 05. 2018
19. 05. 2018
27. 05. 2018
02. 06. 2018
09. 06. 2018
17. 06. 2018

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
10:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hněvošice Březová Jakartovice Březová Kobeřice „B“ Březová Dolní Životice Březová Hlavnice Litultovice Březová Březová Budišov n/Bud. -

Březová
Dobroslavice
Březová
Otice
Březová
Vřesina
Březová
Stěbořice
Březová
Březová
Slavia Opava
Štítina
Březová

MINI STARŠÍ PŘÍPRAVKA
08. 04. 2018
15. 04. 2018
20. 04. 2018
29. 04. 2018
01. 05. 2018
06. 05. 2018
13. 05. 2018
20. 05. 2018
27. 05. 2018
06. 06. 2018

10:00
10:00
16:30
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00
17:00

Budišovice Březová Velké Hoštice Březová Březová Březová Březová Březová Březová Štítina -

Březová
Slavia Opava „A“
Březová
Skřipov
Velké Hoštice
Kylešovice „A“
Hradec n/Mor.
Raduň
Pustá Polom
Březová

TJ Vítěz Březová
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STOLNÍ TENIS
V zimním období se naše Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí
každoročně věnuje stolnímu tenisu. Náš oddíl stolního tenisu se v ročníku
2017/2018 účastnil několika soutěží v okrese Opava. Nejvyšší soutěží byl
okresní přebor II. třídy, kde se naše družstvo umístilo na 5. - 6. místě z desíti
družtev. V okresním přeboru III. třídy se naše družstvo umístilo taktéž
na 5. - 6. místě z devíti. V Lize Moravy a Slezska již pošesté zvítězil tým
z Jančí, tentokrát pod názvem Starší garda Jančí.
Dvakrát týdně se naši členové věnovali tréninku mládeže a dne
22. 04. 2018 uspořádáme turnaj pro mládež, který bude otevřen všem
zájemcům i mimo náš oddíl. Prezentace turnaje proběhne od 8.30 hodin
v herně v Jančí. Začátek turnaje bude v 9:00 hodin. Hrát se bude na čtyřech
stolech v kategoriích mladších a starších žáků. Systém zápasů se upřesní
na místě podle počtu hráčů. Všichni jste srdečně zváni.
Za TJ Jiskra Jančí
Jan Turovský

Starší Garda Jančí hrála v tomto složení: zleva Miroslav Čech, Miroslav Vícha, Petr
Minařík, Vít Minařík a Zbyněk Hanák. Foto: Ivana Minaříková
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TABULKA LIGY MORAVY A SLEZSKA 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Starší Garda Jančí
Březová
KST Radkov
Lesní Albrechtice
Nové Vrbno
„Orli“ Radkov
Domoradovice „A“
Větřkovice „A“
Větřkovice „D“
M&P Jelenice
Domoradovice Jun.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
16
15
13
10
7
7
6
5
4
0

0
2
2
1
1
1
0
1
2
2
0

0
2
3
6
9
12
13
13
13
14
20

165:35
133:67
138:62
122:78
108:92
87:113
87:113
80:120
80:110
62:136
30:170

524:214
456:299
464:270
449:324
396:341
348:415
337:431
341:414
337:397
279:349
152:549

ÚSPĚŠNOST JEDNOTLIVCŮ LIGY MORAVY A SLEZSKA 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Šustek Michal
Vícha Miroslav
Žiačik Jaroslav
Hanák Zbyněk
Holáň Miloš
Minařík Petr
Bek Michal
Minařík Vít
Čech Jaromír
Vícha Jiří
Knopp Josef
Krejčí Rostislav
Kudla Jiří
Lichovník Jiří
Čech Miroslav

Březová
Starší Garda Jančí
KST Radkov
Starší Garda Jančí
Nové Vrbno
Starší Garda Jančí
KST Radkov
Starší Garda Jančí
Lesní Albrechtice
Lesní Albrechtice
Nové Vrbno
Březová
Orli Radkov
Březová
Starší Garda Jančí
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97%
91%
85%
85%
84%
83%
82%
75%
74%
67%
65%
64%
62%
60%
59%

80
70
67
60
51
42
41
39
37
34
20
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PAMATUJETE NA SVOU BEZPEČNOST?
V rámci prevence se stovky policistů napříč celým krajem zabývali
intenzivní kontrolou chodců a dalších nemotorizovaných účastníků silničního
provozu. Kontrola probíhala v době snížené viditelnosti, tedy za soumraku,
svítání a v nočních hodinách. Jednotliví policisté upozorňovali především chodce
a cyklisty na důležitost reflexních prvků a jejich správné použití. K tomuto účelu
rozdávali také reflexní prvky v podobě pásek, reflexních tkaniček, kšiltovek,
reflexních pouzder na mobil a jiné.
Stále více účastníků silničního provozu dbá na své bezpečí a používání
reflexních materiálů se pro ně stalo samozřejmostí. Každý den dochází k vážným
nehodám, příčinou řady z nich je nedostatečná viditelnost. Při snížené
viditelnosti jsou těmi nejzranitelnějšími právě chodci, kteří při střetu nejsou
ničím chráněni. Řidiči, kteří zranili chodce nebo cyklistu, se shodují na tom,
že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. A právě použitím reflexního prvku nás
mohou řidiči vidět už s dvou set metrovým předstihem, což je dle výzkumu
dostačující čas pro provedení úhybného manévru.
Během kontrol se policisté zaměřili především na chodce pohybující
se mimo obec za snížené viditelnosti. V rámci této dopravně bezpečnostní akce
byla věnována pozornost i chodcům ve městech či jednotlivých obcích. Policisté
se zaměřili na chůzi po nesprávné straně komunikace, chůzi mimo vyznačené
přechody či nerespektování světelného signalizačního zařízení na přechodech
pro chodce se světelnou signalizací. I zde porušilo zákon několik desítek lidí.
Závěrem připomínáme, že za porušení této zákonem stanovené povinnosti hrozí
chodci pokuta do výše dvou a půl tisíce korun.
Moravskoslezští policisté budou i nadále v kontrolách chodců pokračovat,
a to v rámci běžné hlídkové služby i větších akcí nárazového charakteru.

~ 12 ~
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VODNÍ MLÝN V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
První zmínka o Rozsochackém nebo též Lesním mlýně pochází z roku 1574,
kdy v urbáři panství hradeckého u vsi Vojnovice (dnes Jelenice) uvádí mlýn
„Rozsocháč“ na Moravici, který odváděl vrchnosti roční plat 8 zl. Prvním
mlynářem, kterého známe jménem, je roku 1589 Pavel, mlynař
na Rozsochackém mlýně, a po něm roku 1595 Mikuláš mlynář.
V první polovině 17. století byl mlynářem Jiří Gebauer, protože podle
oddací matriky Hradce nad Moravicí se 24. července 1647 ženil Václav, syn
Martina Jahna z Jančí, s Annou, dcerou Jiřího Gebauera „molitoris
Rosochatensis“.
V gruntovních knihách se mlýn poprvé zmiňuje až 29. září 1715, kdy Adam
Klement (Klemon) koupil Rozsochácký mlýn od Blažeje Gebauera se všemi právy,
činžemi, a povinnostmi, tak jak byl dříve užíván a držen, za sumu 250 tolarů
slezských. Výměnek určený pro matku prodávajícího zahrnoval po dobu jejího
života 3 šelfy žita, 1 věrtel pšenice, 1 šelf ječmene, 1 šelf ječmenné nebo
pohankové kaše, 1 záhon zelí, 1 měřici lnu, 2 krávy, které se budou svobodně
pást spolu s kravami nového mlynáře, 6 mandelů slámy aj. Po smrti výměnkářky
má celý výměnek připadnout zpět ke mlýnu.
Do roku 1726 bylo z kupní ceny zaplaceno 240 tol. Protože téhož roku
bývalý majitel zemřel, ze zbývajících 10 tol. byly 3 tol. určeny na mše
za zemřelého a zbývajících 7 tol. bylo rozděleno rovným dílem mezi dědice:
vdovu a děti (Jana, Josefa, Antonína, Floriána, Marinu a Janu). Těchto 10 tol.
bylo zaplaceno v následujících třech letech. Přednostně byly zaplaceny 3 tol.
za mše a 1 tol. vdově.
V té době k Rozsochackému mlýnu přináleželo 60 vratislavských šelfů
pole. Ročně mlynář odváděl ve čtyřech termínech činži 19 tol. 16 gr. 6 hal.
Mimoto dával o sv. Michaelu 28 šelfů žita a byl povinen chovat panského
honicího psa. Obci dával kontribuci a jiné obecní poplatky jako obyčejný sedlák.
Mlynář také nemusel robotovat.
Když Adam Klement 7. prosince 1735 v 72 letech zemřel, hospodařila
na mlýně dále vdova Marina, která 3. dubna 1743 prodala mlýn o jednom složení
svému synovi Kristiánu Klementovi za 300 tol. Závdavek složil ve výši 100 tol.
a zbývajících 200 tol. měl splácet ročně po 4 tol. V dalších letech se Kristiánu
Klementovi pravděpodobně příliš nedařilo, protože když 17. července 1758
prodal tzv. Rozsochacký mlýn Františku Kretsmerovi ze Stachovic za sumu 440
tol., byl celý závdavek v hodnotě 360 tol. použit k úhradě zasedlých činží, dluhů
a pohledávek. Kristiánu Klementovi jako prodávajícímu z něho nepřipadlo nic.
~ 13 ~
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Po smrti Františka Kretschmera prodala vdova 2. ledna 1793 mlýn svému
synu Antonínu Kretschmerovi za 1000 zl. k. m. Od něj pak 3. června 1819 získal
Rozsochacký laudemiální mlýn čp. 32 o dvou složeních jeho syn Vincenc
Kretschmer za 1000 zl. k. m.
Dalším majitelem mlýna byl Jan Jiří Schwab a po něm Jiří Schwab. Nakonec
získal Rozsochácký mlýn Karel Weisshuhn, který jej před rokem 1890 odprodal
spolu s dalším tzv. „Albrechtickým mlýnem“ majiteli hradeckého zámku
a velkostatku knížeti Lichnovskému, jenž oba mlýny přeměnil na hájenky.
O tom, jak to později v hájence (bývalém mlýně) vypadalo, svědčí
vypravování Aloisie Hrbáčové, tak jak je v roce 1985 zaznamenal hradecký
kronikář Ladislav Sonnek:
Manžel František byl nucen přestěhovat se do hájenky v údolí Moravice.
Byl to bohem zapomenutý kraj. Obydlí bylo kamenné, nevlídné, studené a po celý
rok od spodní vody vlhké. Stropy byly na spadnutí, měli jsme je podepřeny
stojkami. Svítili jsme pouze petrolejkou. U hájovny byly ještě základy pěti
stavení, jenž byla obydlena do konce 19. století.
V roce 1942 byl manžel jako Čech zbaven funkce a v 57 letech přeložen
do důchodu. My se museli odtamtud odstěhovat. Po nás převzal hájenku Filip
Kuděla, ale již následujícího roku byl revír zrušen a celý úsek Albrechtický mlýn
zůstal až do konce okupace bez hajného. Kuděla obýval domek až do konce války
jako lesní dělník. Po osvobození již nebyla hájenka obsazena a pustla. V letech
1947-1952 si hájenku s přilehlými loukami pronajal samotářský svobodný
mládenec Tomáš Dušek ze Žimrovic, který se tu se svou matkou úspěšně zabýval
chovem dobytka. Po vypršení nájmu opuštěná hájenka zpustla úplně a již
na konci padesátých let zbyla po ní jen hromada rozvalin zarostlých v létě býlím
a kopřivami.
Takto neradostně skončil osud tohoto mlýna na řece Moravici.
Z knihy Pavla Solnického „Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku, I. díl, 2007“
vybral pro Březovský zpravodaj Jan Turovský
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PRAVÉ ČESKÉ RODINNÉ VELIKONOCE:
PUSŤTE SE DO BARVENÍ VAJEC S DĚTMI!
Velikonoce jsou vedle Vánoc považovány za nejkrásnější svátky v roce. A možná
právě české Velikonoce plné tradic, jara, přírody, a hlavně rodiny jsou
ty nejkrásnější na světě. Podívejte se letos na Velikonoce jinak, vymaňte
se z tradičního konceptu kraslic nebo čtyř typických barev velikonočních vajec
a pusťte se do barvení společně s dětmi. Beze strachu z jakékoli nehody nebo
nevyvedených vajec. Ukážeme vám metody a způsoby, které prakticky nelze
pokazit.
Barvení vajec bylo dříve doménou hlavně dospělých a děti směly jen tak
pokukovat nebo někdy umístit na vejce obtisk. Důvodů bylo hned několik, horká
voda a riziko opaření se, potřísnění sebe i okolí rozmíchanou barvou anebo
celkové znehodnocení barveného vejce, které místo celistvé barvy bylo různě
flekovaté a zrovna estetickým dojmem neoplývalo.
Doba však postoupila a s ní i technologie, metody a pomůcky pro barvení
vajec. Díky téměř až neskutečným vychytávkám zvládne dnes obarvit vejce
prakticky i nejmenší dítě bez jakéhokoli rizika a už vůbec se nemusí obávat,
že by vniklé dekorace byly nezdařilé, naopak!
Je tedy nejvyšší čas vybavit se těmi správnými pomůckami, nachystat
se na Velikonoce a pustit se do barvení společně s dětmi.
Stará dobrá klasika jde i moderně!
Kdo by si nepamatoval klasické práškové barvy, které se s několika lžícemi
octu rozmíchávaly v horké vodě. Asi nejtypičtější barvení vajec u nás. A jak je to
dnes? V dnešní době práškové barvy už téměř vystřídaly tekuté, ale hlavně
gelové barvy, které zajistí sytost a celistvost barvy, skvěle na vejce chytají, a to
i na ta hnědá a zároveň se s nimi pracuje i mnohonásobně lépe.
Sice máme stále možnost i tekuté a gelové barvy rozmíchávat v horké vodě
s octem, ale proč si velikonoční tvoření, alespoň trochu neusnadnit, dodat
mu trochu zábavnější prvky, a i dávku kreativity? O tu se postarají především
gelové barvy, které jsou dodávány v tubě. A přesně v tomto okamžiku přichází
chvíle pro děti. Stačí totiž hrot tuby odstřihnout a děti mohou s takovou barvou
po vejci kreslit, vytvářet různé obrázky, obrazce a ornamenty. Anebo úplně
jednoduše využít metodu, která je zajisté bude bavit nejvíce.
Nasadit si na ruce přiložené mikrotenové rukavice, několik kapek barvy
nakapat do dlaní a vejce mnout dokud vznikne výsledný dekor. A pokud by přece
~ 15 ~
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jen byla jedna barva málo, je kdykoli možné nakapat do rukavic další barvu
a pokračovat ve tvoření.
Speciální kapitolou jsou pak gelové barvy s efektem, např. zlatý třpyt,
perleť nebo stříbrný třpyt, kterými lze na stejném principu dodat exkluzivní
lesklý a třpytivý nádech anebo použít jen samotný třpyt a vytvořit tak dokonale
zlatá či stříbrná vejce. Ať tak či tak, bez rozmíchávání barev a s aplikací přímo
na uvařené vejce nemůže ani dítě nic pokazit, a naopak se bude radovat
z originálních a rychlých designů, které budou každý jiný, každý originální
a hlavně neopakovatelný.
Dekorace bez barev…
Pokud i přes to nechceme riskovat, že si zašpiníme domácnost a nechtěně
nám děti obarví například i dřevěný stůl nebo židle, můžeme vsadit
na dekorování bez barev. Stačí si pořídit takzvané smršťovací košilky a pak už jen
za pomoci lžíce a horké vody tvořit.
V tomto případě je vhodná součinnost rodičů, kteří dohlédnou na bezpečí
dětí, vzhledem k tomu, že při této metodě se pracuje s vodou ohřátou
na 80 - 90° C.
Děti mohou jednoduše vybrat motiv takzvané košilky, kterou chtějí
na vejce umístit, „obléknout“ do ní vejce a rodiče jej následně přelijí horkou
vodou. A věřte, že toto „kouzlo“ bude děti bavit podobně jako barvení vajec
v rukavicích s barvou. Vlivem působení horké vody totiž košilka dokonale
obkreslí tvar vejce a o další jedinečnou dekoraci je postaráno. Děti navíc mohou
vybírat mezi tradičními velikonočními i moderními motivy, mezi patchwork
motivem, ale i krajkou laděnou do jarních velikonočních tributů, mezi kuřátky,
beránky a celou řadou dalších a dalších stylů.
Velikonoce jsou zábava! Přesvědčte se o tom sami, ať jsou pro vás letošní
Velikonoce těmi nejkrásnějšími.
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CO S VYKOLEDOVANÝMI VAJÍČKY?
RECEPTY Z VAJEC NATVRDO
Vejce natvrdo jsou skvělá. Můžete si je jen tak poklást na chleba s máslem, hodí
se do salátů i do pomazánek. Jenomže co s nimi po Velikonocích, kdy
je jich víc, než dokážete sníst? Podívejte se na naše recepty z vajec natvrdo
a jistě si nějaký zamilujete!
Klasická vajíčková pomazánka z vajec natvrdo je stálicí českých snídaní,
svačin i studených večeří. Samozřejmě má spoustu obměn, ale té tradiční,
s máslem, majonézou a kapkou hořčice, se žádná jiná nevyrovná.
Suroviny:
4 ks vejce natvrdo
2 polévkové lžíce majonézy
2 polévkové lžíce másla
1 lžička hořčice plnotučná
1 malá cibule
sůl, pepř
Postup:
Vařená vejce oloupeme, přes mřížku natlačíme do misky nebo nakrájíme. Cibuli
oloupeme a nakrájíme najemno. Všechny suroviny důkladně promícháme
dohromady a podle chuti osolíme a opepříme. Podáváme s pečivem
a se zeleninou.
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Vydatná polévka, která nahradí hlavní chod a má u nás letitou historii,
to je kulajda! Polévka je grunt a ta jako od babičky dvojnásob. Vyzkoušejte
poctivou klasiku, na kterou stačí pár ingrediencí a všichni si pochutnají. Místo
zastřeného vejce ji servírujte s vajíčkem natvrdo. Využít na ni můžete sušené
nebo zmražené houby, které vám zůstaly ještě z loňského sběru.
Suroviny:
3 ks brambor
60 g sušených hub
2 polévkové lžíce másla
2 ks vejce natvrdo
3 ks bobkového listu
5 kuliček nového koření
5 kuliček černého pepře
1 svazek čerstvého kopru
250 ml smetany ke šlehání (33% tuku)
200 ml zakysané smetany
5 polévkových lžic hladké mouky
sůl
ocet
Postup:
Ve velkém hrnci rozpustíme máslo a krátce na něm osmahneme houby, zalijeme
vodou, přidáme kostky brambor, osolíme a vaříme, až houby a brambory
změknou. V menším kastrůlku svaříme ve vodě nové koření, bobkový list a pepř
a scezený vývar přidáme do polévky. Kopr nasekáme najemno, vsypeme
do základu, pak vmícháme smetanu s hladkou moukou a za stálého míchání
vaříme, až polévka zhoustne. Kulajdu dochutíme solí a troškou octa. Porce
polévky zdobíme plátky vajec.
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SBĚR A ODVOZ ODPADU
Jako každým rokem, i letos zabezpečila Obec Březová pro občany svoz
a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech

18. a 19. 04. 2018.
Pro sběr odpadu budou přistaveny kontejnery, na které mohou občané svůj
odpad odevzdávat. Tyto kontejnery budou odvezeny následující den
v dopoledních hodinách.
18. 04. budou kolem poledne přistaveny 2 kontejnery v Březové před
prodejnu potravin a 1 kontejner v Leskovci na horní zastávku autobusu.
19. 04. budou, taktéž kolem poledne, přistaveny kontejnery takto:
1 kontejner v Gručovicích na točnu
1 kontejner v Jančí ke statku
1 kontejner v Lesních Albrechticích před hasičskou zbrojnici
Za velkoobjemový odpad je považován odpad, který svou velikostí
přesahuje rozměry běžné nádoby na odpad (popelnice), např.:
- starý nábytek (křesla, válendy, sedačky),
- podlahové krytiny (koberce, linolea, PVC, gumolit),
- sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
- ostatní (matrace, staré lyže, velká zrcadla, peřiny, textil)
- pneumatiky osobních automobilů v malém množství
Žádáme občany, aby odpad na kontejnery ukládali a neodkládali na ně
jiné, než výše uvedené odpady.

Tato služba je zajišťována pro občany, ne pro podnikatele
a firmy.
PNEUMATIKY SE NESBÍRAJÍ, NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
~ 19 ~
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Sběr a odvoz nebezpečného odpadu z obce
proběhne v sobotu 21. dubna 2018.
Nebezpečný odpad se nebude odebírat od podnikatelů
a firem.
Za nebezpečný odpad je považován tento materiál:
- el. baterie, autobaterie
- zářivky a odpad s rtutí
- obaly od barev, ředitel atd.
- kyseliny
- lepidla, pryskyřice

- léky a obaly od léků
- ředidla, mořidla, louhy
- barvy, laky
- oleje, tuky, ropné látky
- a jiný podobný odpad

PNEUMATIKY SE NESBÍRAJÍ, NEJSOU NEBEZPEČNÝM ODPADEM.
Občané mohou odevzdat také kompletní nerozebranou domácí bílou
techniku a domácí spotřebiče kromě bojlerů. Ty nebudou odebírány.
Nebezpečný odpad bude odvážen v těchto časech:
Březová – u hasičské zbrojnice
08:00 – 08:30 hod.
Leskovec – horní zastávka autobusu
09:00 – 09:30 hod.
Lesní Albrechtice – u hasičské zbrojnice
10:00 – 10:30 hod.
Gručovice – na točně
11:00 – 11:30 hod.
Jančí – u statku
12:00 – 12:30 hod.
Žádáme občany, aby svůj nebezpečný odpad přinesli až v den sběru a
odvozu na určené místo a nedělali hromady na uvedených místech již den
před odvozem.
Předem děkujeme.

V NAŠÍ OBCI NADÁLE PROBÍHÁ CELOROČNÍ SBĚR ELEKTROODPADU.
TENTO JE MOŽNÉ ODEVZDAT U ČOV, ALE POUZE KOMPLETNÍ
A V NEROZEBRANÉM STAVU
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KALENDÁŘ AKCÍ aneb Co nás čeká do prázdnin
14. 04.
22. 04.
28. 04.
30. 04.
05. 05.
06. 05.
19. 05.
01. 06.
16. 06.

Ukliďme svět, ukliďme Česko v Jančí
Turnaj ve stolním tenisu pro mládež v Jančí
Hra Plamen v Leskovci
Pálení čarodějnic v Březové
Opavská liga mladých hasičů v Lesních Albrechticích
Oslavy Sv. Floriána v Březové
Obvodové kolo v požárním sportu v Gručovicích
Dětský den SRPŠ v Březové
Oslavy 130 SDH Jančí

Prosíme spolky, zájmové organizace i všechny ostatní zájemce, aby nám zaslali
termíny pořádaných akcí, abychom je všechny mohli zahrnout do kalendáře akcí.
Stačí pouze jednoduše v jedné větě napsat do mailu (viz. poslední strana zpravodaje),
případně zaslat tabulku akcí na celý rok. Uvedením v kalendáři akcí zajistíme, aby
se o vás vědělo.

POVĚSTI Z JANČÍ
Vodník v mokřině u Hájka
V mokřině u Hájka máchaly ženské prádlo. Jedna z nich,
ta co odcházela poslední, nesla vyždímané prádlo na zádech ve šlové putni.
Prádlo bylo čím dál tím víc těžší. V okamžiku, když pradlena sendávala
putnu z beder, seskočil z prádla mužíček v zeleném fráčku, zatleskal
a zvolal: „ Dobře jsi nesla!“

Zdroj: KRESTA, Josef. Kronika obce Jančí, Kniha I. Vítkov: 1961.
Poslední ze seriálu sedmi pověstí z Jančí zpracovala Leona Turovská
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Přijměte srdečné pozvání na již sedmý

Den Země v Jančí.
V sobotu 14. 4. 2018 v době od 10:00 do 11:00 můžete odevzdat v hasičské
zbrojnici v Jančí vysloužilá elektrozařízení, autobaterie a baterie. Sběr
elektrozařízení probíhá v rámci kampaně „Recyklujte s hasiči“. Odvoz sporáků,
myček a praček přímo od Vás možno domluvit předem na tel. 732 528 633.
Rádi přijmeme kompletní vysloužilé elektrozařízení od občanů z širokého okolí.

Tentýž den odpoledne zveme dobrovolníky na nenáročnou procházku okolím
Jančí spojenou s úklidem přírody. Akci pořádají SDH Jančí a TJ Jiskra Jančí
v rámci celostátní kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sraz účastníků
proběhne ve 14.00 hodin před obchodem v Jančí. Akce bude zakončena
táborákem u rybníku. O vybavení, občerstvení a odměny pro zúčastněné bude
postaráno. Špekáčky s pečivem budou zajištěny.
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NARODILI SE
Maleňáková Adéla

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Vrkoč Vladislav
Seidlerová Marie
Gecová Štěpánka
Lichovníková Marie
Černohorský Jiří
Cinková Helena
Maliníková Alena
Hellebrand Zdeněk

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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BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ
VELIKONOCE 2018

VYDAVATEL:

Obecní úřad Březová, 747 44 Březová 106

PERIODICITA:

občasník

NÁKLAD:

530 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 23. 03. 2018
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