BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VÁNOCE 2018

Vážení spoluobčané,
konec roku 2018 a s ním jedny z nejkrásnějších dnů
celého roku se blíží. Byli jsme zvědaví, zda bude svatá
Kateřina na blátě. A byla. Teď jen doufáme, že ty
letošní Vánoce budou přece jen podle té nám velmi
dobře známé pranostiky na ledě.
Ještě ale nejen před svatou Kateřinou, ale i před „Dušičkami“ proběhly
volby do zastupitelstva obce. Těm členům zastupitelstva obce volebního
období 2014 - 2018, kteří již do komunálních voleb nekandidovali, nebo
v nich nezískali mandát zastupitele, chci poděkovat za jejich aktivní přístup
při službě obci a přeji jim mnoho zdraví, štěstí, rodinné pohody a také
mnoho úspěchů v pracovním i v soukromém životě.
V říjnových volbách do zastupitelstva obce získali mandát člena
zastupitelstva obce tito (abecedně):
paní Brožová Kamila, pan Ing. Černín Roman, pan Ing. Haas Radek, pan Ing.
Hrabovský Radim, pan Kolovrat Vlastislav, paní Kukolová Danuše,
pan Lichovník Jiří, pan Ing. Lichovník Roman, pan Nechanický Rostislav, pan
Schneider Pavel MBA, paní Ing. Scholasterová Eva, pan Schustek Lubomír,
paní Mgr. Stix Markéta, pan Ing. Turovský Jan a pan Ing. Vícha Martin.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byl zvolen uvolněným
starostou obce Schneider Pavel MBA, neuvolněným místostarostou Haas
Radek Ing. a neuvolněnými členy rady obce Nechanický Rostislav
za Gručovice, Stix Markéta Mgr. za Leskovec a Kolovrat Vlastislav za Lesní
Albrechtice.
Před druhým zasedáním zastupitelstva obce rezignovali na svůj mandát
člena zastupitelstva obce pan Ing. Černín Roman a pan Ing. Hrabovský
Radim.
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Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí získali tedy nový mandát člena
zastupitelstva obce náhradníci v pořadí, a to pan Krejčí Rostislav a pan
Mareth Jiří. Na druhém zasedání zastupitelstva obce oba složili zákonem
předepsaný slib a stali se členy zastupitelstva obce.
Přeji nám všem, abychom všichni současní členové zastupitelstva obce
chtěli pro celé březovsko jen to nejlepší a abychom k tomu navíc byli sami
ochotni dál věnovat kus svého života i svého volného času pro dobro všech
občanů našich 5 vesnic.
O druhé neděli adventní úspěšně proběhl v budově ZŠ Březová obcí a
školou pořádaný čtvrtý Adventní jarmark. Žákyně ZŠ pod vedením učitelky
Mgr. Nikoly Burdíkové navodily krásnou adventní atmosféru svým zpěvem
a všichni prodejci a vystavovatelé přispěli svými regionálními výrobky
k pozvednutí jarmarku. Úžasné bramborové placičky, svařák i turbosvařák
byly také super! Ještě teď mají někteří z nás boule za ušima. Děkuji všem,
kteří se podíleli na organizaci, všem prodejcům a vystavovatelům,
samozřejmě také těm, kteří se starali o občerstvení, ať už se jedná o jeho
přípravu nebo o jeho prodej, a především všem Vám, kteří jste si našli čas,
osobně jste se zúčastnili našeho společného jarmarku, pořádaném
v budově ZŠ Březová. V neposlední řadě děkuji řediteli školy za možnost
pořádat adventní jarmark v prostorách budovy školy. Doufám, že jste si ho
opravdu užili.
Po ukončení adventního jarmarku se ještě tentýž den konala v budově ZŠ
v rámci programu zaměřeného na regionální identitu „Pro(story) za školou“
a také u příležitosti 780. výročí od první písemné zmínky o Březové
přednáška o historii Březové s názvem „Březová a její kostel sv. Mikuláše
v proměnách času“. Přednášel doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D., z Katedry
dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Přednáška měla krásnou návštěvnost, a to přes 80 lidí. Navíc nám
přednášející ukázal zajímavý pohled na březovsko, náš kostel a věci, které
vnímáme všedně. Doc. Pavlíček tak zdůraznil výjimečnost místa, na kterém
žijeme, farního kostela, který máme, mimořádnou uměleckou hodnotu
jeho vybavení i mimořádnost použitých symbolik.
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Během léta zastupitelstvo obce na základě předloženého materiálu
s historicky podloženými fakty, dochovanými v písemných pramenech, kdy
byla naše obec od poloviny 14. století do poloviny 17. století městem,
zpracovaného Bc. Michalem Schneiderem, schválilo podání žádosti
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení
statutu „městys“.
Přišla nám odpověď a s radostí Vám mohu oznámit, že předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček
rozhodl, že obec Březová se v souladu se zákonem o obcích a zákonem
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovuje MĚSTYSEM.
S tím jsou samozřejmě spojeny určité administrativní úkony a změny, které
budeme řešit koncem letošního a začátkem příštího kalendářního roku.
Konání přednášky o historii se tedy hodilo a právě na ní bylo rozhodnutí
předsedy Poslanecké sněmovny slavnostně oznámeno za účasti bývalého
starosty obce pana Karla Gebla, ředitele ZŠ a MŠ Březová pana Mgr. Petra
Očadlíka, vedoucí projektu Pro(story) za školou z Místní akční skupiny
Opavsko paní Bc. Kateřiny Skalíkové i přednášejícího doc. Mgr. Martina
Pavlíčka, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci.
Získání statutu městys je pro naši obec velikou poctou a zároveň krásným
dárkem k 780. výročí od první písemné zmínky o Březové.
Druhá adventní neděle je již za námi. Měli bychom být tedy v polovině
adventu. Času, který mnozí z nás místo naplno prožitého adventu nestíhají
a musí toho ještě do konce roku hodně stihnout. V polovině času, kterému
by bylo vhodnější věnovat zklidnění, rozjímání a duševní pohody. Věřím
však, že rozzářený vánoční stromeček a radost z rozdaných i přijatých dárků
bude pro nás všechny nakonec odměnou a potěšením.
Dovolte, abych Vám všem i všem Vašim blízkým popřál klidné a spokojené
prožití svátečních chvil posledních dní letošního roku. Pokud je to možné,
užijte si je se svými nejbližšími, ostatními příbuznými a přáteli, a to
přívětivým a ohleduplným chováním, jako dobří lidé s otevřeným srdcem.
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Rád bych také při této příležitosti poděkoval všem zastupitelům obce,
pracovníkům a pracovnicím obecního úřadu, organizacím, spolkům a
firmám působícím na území obce a všem, kteří pomohli v letošním roce
svým aktivním přístupem v rozvoji celé obce.
Dovolte mi, abych Vám ještě jednou všem i všem Vašim blízkým popřál
klidné a spokojené Vánoce. Všem dětem přeji, aby pod krásně nazdobeným
vánočním stromečkem našli vytoužené dárky.
Závěrem Vám všem přeji co nejúspěšnější vstup do nového roku 2019,
pevné zdraví, úspěch, štěstí na lidi s dobrým srdcem a hodně lásky a
pochopení od těch, kteří Vás mají rádi.
Pavel Schneider, MBA
Starosta
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KLUB DŮCHODCŮ BŘEZOVÁ
Právě končící rok 2018 byl pro náš klub důchodců Březová celkem úspěšný.
Pravidelně jsme se scházeli, společně jsme se účastnili různých akcí, jak
klubových, tak i veřejných a když bylo potřeba, tak jsme také vypomohli.
Nejdůležitější však je, že nám společně bylo vždy dobře, byli a jsme spolu
rádi a také, že jsme všichni mezi sebou opravdu dobří přátelé.
Do nového roku 2019 přejeme všem občanům našich obcí pevné zdraví,
hodně spokojenosti a lásky a vždy veselou mysl.
Za klub důchodců Březová, jednatel klubu, Jan Lindovský

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2018
Obecní úřad v Březové bude v provozu dle běžných úředních hodin do
čtvrtka 20. prosince 2018.
V dalších dnech budou úřední hodiny následující:
ČT
PÁ
ČT
PÁ
PO

20. 12. 2018
21. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018

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

12:30 – 15:00
12:30 – 16:00

Pokladna pro rok 2018 se uzavírá ve čtvrtek 27. 12. 2018 v 16:00 hodin.
Další dny do konce roku 2018 již bude 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.
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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 2018 jsme zahájili dnes již tradičním plesem, který byl díky
sponzorům a aktivitou naších členů hodnocen jako zdařilý.
V uplynulém roce jsme pro naše členy zorganizovali zájezd do Nošovic a
Frýdku Místku, kde jsme navštívili Automobilku Hyundai a Pivovar
Radegast. 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 v Českém rozhlase Ostrava a zúčastnili jsme se již po páté akce
Česko zpívá koledy.
Nový rok náš klub zahájí tradičním plesem důchodců, který se bude konat
v pátek 8. února 2019. K tanci a poslechu bude hrát pan Panáček, bude
zajištěno občerstvení pro návštěvníky. Náš ples již tradičně začíná v 18:00
hod. a končí okolo půlnoci. Na náš ples zveme nejen důchodce, ale i ostatní
spoluobčany. Vstupenky s místenkou se budou prodávat asi týden před
plesem.
Rok 2018 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, Jahnové Pavle majitelce prodejny, Mysliveckému spolku
Mokřiny Březová a Sboru dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice, ale také
všem našim členům za podporu a pomoc při naší činnosti.
Všem občanům obce přejeme krásné prožití vánočních svátků a do Nového
roku 2019 všem přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a úspěchů.

Karel Gebel
předseda klubu
~6~
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SDH LESKOVEC V ROCE 2018
Vzhledem k blížícímu se konci roku 2018 mně dovolte napsat Vám pár
řádek.
Sbor dobrovolných hasičů je jedinou fungující organizací v Leskovci. Jako
každoročně jsme se snažili zajistit, alespoň na co nám síly stačily, kulturní
život v obci. Významnou každoroční akcí je tradiční Vodění medvěda
s pochováváním basy. Je to naše nejnáročnější akce v roce z pohledu
organizace. Vytvořit celodenní zabezpečení při vodění medvěda, připravit
pro všechny účastníky oběd, zajistit vše potřebné a uspořádat večerní
zábavu včetně programu a smutečního průvodu – Pochovávání basy. Akce
se každoročně setkává s kladným ohlasem široké veřejnosti, stejně tomu
bylo i letos. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, či účastí
na ní. A to i přespolním. Rovnou mi při této příležitosti dovolte Vás pozvat
na následující Vodění medvěda s pochováváním basy do Leskovce, které se
uskuteční 2. 3. 2019.
Další činnosti jako: Lampionový průvod, Den žen, dětské hasičské soutěže,
brigády na úklid klestí na louce pod školkou, úpravy veřejných prostranství,
sběr elektroodpadu a podobně, nebudu podrobněji rozepisovat. Myslím si,
že je důležité, aby vesnice žila, lidé se setkávali a komunikovali. Děkuji
všem, kteří tyto akce organizují a také všem, kteří se jakékoliv akce nebo
brigády zúčastnili a pomohli tak k veřejnému životu naší obce. Vždyť
i každoroční Rozsvěcení vánočního stromu pořádáme za tímto účelem,
i když to nemá s hasičskou tématikou nic společného.
Velké množství našeho času nám zabírá příprava, organizace a účast na
schůzkách kroužku mladých hasičů. Musím jednoznačně říci, že to je nová
krev v našich žilách, už jen proto, že budujeme přátelství mezi dětmi nejen
z naší vesnice různých věkových skupin. Snažíme se jim vštěpovat zásady
tolerance, důvěry, pomoci bližnímu a spoustu jiných dovedností. Opět mně
dovolte poděkovat všem, kteří k činnosti mladých hasičů jakkoliv přiložili
ruku k dílu. Je to obrovská pomoc a zásluha.
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Touto cestou bych také chtěl vyzdvihnout naši spolupráci s družebními
sbory v Leskovci nad Moravicí a v Leskovci u Vsetína. Vždyť jsme jen tři
Leskovce v České republice, navíc takto nedaleko od sebe, takže by byla
škoda toho nevyužít. Proto i vy, když přijdete na naše akce, tak Vám naše
kamarády můžeme představit a můžete si s nimi popovídat, jak se žije
v jiném“ Leskovci. Jsou přítomni na vybraných našich akcích a my zase
u nich.
Těším se s Vámi všemi na příjemně a pohodově prožitá další období
a společně strávené chvíle v naší vesnici, doufám, že v pohodové
atmosféře. Nemůžeme být přece lhostejní. Chytím se jednoho takového
pořekadla, které všichni dobře znáte: „Jaké si to uděláme, takové to
budeme mít“.
Chtěl bych poděkovat všem členům hasičského sboru v Leskovci, kteří se
aktivně podílí na jeho fungování a nebojí se přiložit ruku k dílu. Dále bych
chtěl poděkovat všem, kteří nás podporují, všem sponzorům a v neposlední
řadě našim manželkám, manželům, přítelkyním a dalším, kteří nám tuto
naši činnost tolerují a podporují nás.
Závěrem mi dovolte Vám popřát veselé a klidné Vánoce. Do nového roku
2019 bych chtěl všem občanům popřát vše nejlepší, mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě, hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Tomáš Slípek
Starosta SDH Leskovec

INFORMACE O UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V BŘEZOVÉ V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2018
Dovolujeme si Vás informovat, že MUDr. Zakreničnyj nebude ve dnech
od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 ordinovat z důvodu čerpání dovolené.
Akutní případy ošetří Lékařská služba první pomoci v Opavě (pohotovost).
~8~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VÁNOCE 2018

~9~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VÁNOCE 2018

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA JANČÍ DĚKUJE ZA
PODPORU
Díky práci členů naší tělovýchovné jednoty, podpoře obce Březová, přízni
sponzorů a návštěvníků našich akcí, se nám podařilo úspěšně
reprezentovat ve stolním tenise, pravidelně trénovat stolní tenis s mládeží,
podílet se na úklidu přírody, zvelebovat sportovní areál v Jančí, uspořádat
turnaj v malé kopané o putovní pohár „Janecký Globus“, uspořádat dětský
den, zazimovat sportovní areál, dokončit fasádu herny stolního tenisu
a připravit dva turnaje ve stolním tenise pro děti.
42. ročníku turnaje v malé kopané o putovní pohár „JANECKÝ GLOBUS“ se
zúčastnilo 11 týmů z Opavska, Novojičínska, Ostravy, Karviné a Zlína. V
zápase o 3. místo zvítězila TJ Jiskra Jančí nad týmem FC NH Ostrava až po
penaltách, které skončily v poměru 15:14. Jednalo se o velmi atraktivní
zápas, ve kterém se o téměř všechny proměněné penalty domácích
postaral Zdeněk Sommer. Finálový zápas mezi Alko Karviná a FC Chachaři
Ostrava 2007 skončil v poměru 4:1 pro zkušený tým Alko Karviná. Jejich
49letý brankář obdržel cenu za nejlepšího brankáře. Hráč tohoto týmu
získal také cenu za nejlepšího brankáře.
V soutěžní sezóně 2018/2019 se naše družstva stolního tenisu drží na
prvním a osmém místě v okresním přeboru III. třídy. V šestém ročníku Ligy
Moravy a Slezska, kterou pořádáme, se naše Stará Garda drží na prvním
místě z jedenácti týmů.
Ještě zbývá poděkovat za přízeň všem našim členům, sponzorům
a příznivcům, bez kterých by naše činnost nebyla možná. Naše poděkování
patří také obci Březová za podporu našich aktivit. V nastávající předvánoční
době Vám všem přejeme pokojné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví
a úspěchů v celém roce 2019.
Za TJ Jiskra Jančí
Jan Turovský
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SDH JANČÍ
Prázdniny skončily, podzim se překulil a máme tady vánoční čas. Během
léta jsme si trošičku odpočinuli od hasičských akcí, hlavně po náročných
oslavách 130 let od založení našeho sboru. Nicméně v srpnu nás již čekaly
tři další akce. V sobotu 11. 8. 2018 se konala hasičská zábava na fotbalovém
hřišti v Jančí. Letos nám hrála kapela Desperado a účast byla opět vysoká.
I letos všem moc chutnalo naše občerstvení, takže akce se vydařila a ani
nikoho neodradila krátká, ale silná dešťová přeháňka.
V druhé polovině srpna se u nás v Jančí konala hasičská soutěž o pohár
starosty obce Březová a okrsku Březová, které se zúčastnily místní sbory
okrsku Březová včetně mladých hasičů. Pro dospělé byl připraven
netradiční útok s překážkami, děti absolvovaly standardní požární útok.
Počasí nám přálo, takže to pro všechny bylo příjemně strávené odpoledne.
Na konci proběhlo vyhodnocení a předání krásných pohárů, které věnovala
obec Březová. Děti si odvezly i krásné ceny, které jsme pořídili z dotace
z MAS (místní akční skupina Opavsko). No, a na konci prázdnin, poslední
prázdninový víkend, jsme již tradičně uspořádali ukončení prázdnin pro
děti. Letos na téma „Po stopách Yettiho.“ Děti plnily různé úkoly spojené
se zimní tématikou na celkem 15ti stanovištích. Na každém stanovišti stál
sněhulák, který dohlížel na správné splnění úkolu. Na konci, když měly děti
splněné všechny úkoly, si mohly dojít pro balíček sladkostí k Eskymákům do
iglú. Celkem si přišlo zasoutěžit přes 60 dětí, takže je vidět, že děti takové
akce pořád baví. Při
organizaci těchto akcí nám
v poslední
době
velmi
výrazně pomáhají starší děti
z hasičů, za což jim moc
děkujeme a jsme rádi, že se
těchto úkolů nebojí zhostit a
rádi jdou s námi do toho.
Děkujeme obci Březová za
finanční dotaci, za kterou
jsme mohli dětem nakoupit
balíčky sladkostí.
~ 11 ~
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V září jsme se s mladými hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen,
které se tentokrát konalo v Březové u fotbalového hřiště. Děti soutěžily ve
dvou disciplínách, a to štafeta požárních dvojic, kde soutěží pětičlenná
družstva, a dále v požárním útoku. Počasí bylo mírně chladné a větrné, ale
pořadatelé připravili teplý čaj a výborné občerstvení, takže komu byla zima,
mohl se zahřát, pokud zrovna nesoutěžil. Na konci proběhlo vyhodnocení
a předání cen z rukou starosty obce Březová, pana Pavla Schneidera. Hned
v neděli po této soutěži se některé děti z našeho sboru a sboru z Leskovce,
zúčastnili slavnostního ukončení Juni univerzity, které se konalo ve
slavnostní aule Báňské univerzity v Ostravě. Jednalo se o ukončení
půlročního kursu pro mladé hasiče, kteří v celkem 3 víkendech a 1 týdne o
prázdninách, strávili ve školicím středisku v Jánských koupelích a učili se
vše, co se hasičského sportu a povolání týká a nejen to. Z našeho sboru se
Juni univerzity zúčastnily a úspěšně ji absolvovaly děvčata Aneta a Valérie
Dubová, Barbora a Karolína Haasová. Z SDH Leskovec se Juni univerzity
zúčastnil Vít Slípek. Všem pěti moc blahopřejeme a věříme, že v nich zůstaly
nejen hezké vzpomínky na čas strávený s novými kamarády, ale že si
z tohoto kursu vezmou také něco prospěšného do svého budoucího života.
V říjnu jsme již tradičně uspořádali akci „72 hodin“, na kterou jsme si
zakoupili krásná trička s logem této akce. Letos jsme zasadili čtyři ovocné
stromy u cesty z Jančí, dále jsme ošetřili již zasazené stromy z předchozích
let a také jsme s dětma posbírali odpadky na cestě z Jančí směrem
k autobusové zastávce.
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V pátek 26. 10. 2018 proběhlo námětové cvičení jednotek sboru
dobrovolných hasičů okrsku Březová, které se letos konalo v Jančí.
V sobotu 10. listopadu proběhla Karmášová zábava v kulturním domě
v Jančí. K tanci a poslechu nám zahrál Martin Janeček. Letošní téma jsme
měli ve stylu puntíků a proužků!
Ve středu 5. 12. 2018 se naší vesnicí procházela Mikulášská družina. Měla
opravdu na pilno, protože musela předat 45 balíčků dětem v Jančí. Ale
protože děti byly celý rok moc hodné, měly jen malinkaté škraloupky, tak
si čerti nikoho neodnesli. V pátek 7. 12. 2018 proběhlo již tradiční
rozsvěcování vánočního stromu s vánočním jarmarkem. Jarmark se i letos
velmi vydařil, výrobků, které vyráběly některé maminky, bylo opravdu
spoustu. Děkujeme všem, kteří jakkoliv na tento jarmark přispěli, ať už
výrobkem nebo upečením něčeho dobrého. Účast byla opět velmi vysoká
a svařák byl výborný.

Na konci roku se v našem sboru uskuteční ještě výroční členská schůze.
Dovolte mi, abych nejen dobrovolným hasičům, ale všem občanům popřála
hezké vánoční svátky, plné klidu a pohody a do nového roku hodně zdraví.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
~ 13 ~
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FOTOGRAFIE Z OSLAV 130 LET SDH JANČÍ

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 9. PROSINCE 2018
Od neděle 9. prosince 2018 vstoupily celostátně v platnost nové jízdní
řády. Ty jsou zveřejněny na stránkách www.kodis.cz nebo na
facebookových stránkách www.facebook.com/kodiscz/. K těmto změnám
jsou také dle uvedených oblastí vydávány knižní jízdní řády ODIS.
Linky 234, 242 a 261 přepravce TQM - holding s.r.o. zůstávají beze
změny. Linka 930 přepravce ARRIVA MORAVA a.s. zůstává také beze
změny.
Nově je zavedena linka 673 (880673) přepravce ARRIVA MORAVA a.s.,
která pojede z Březové do Ostravy přes Bílovec a naopak (trasa
Březová/Fulnek - Fulnek, Lukavec – Bílovec - Velké Albrechtice – Bravantice
– Olbramice – Klimkovice – Ostrava).
Dále je nová linka 261 (882261) přepravce Transdev Morava s.r.o., která
pojede z Opavy do Nového Jičína a naopak, ale v nových časech (trasa
Opava - Hradec nad Moravicí – Fulnek - Nový Jičín).
~ 14 ~
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů Lesních Albrechtic zahájil rok 2018 slavnostní
Valnou hromadou členů SDH.
10. února jsme uspořádali „Vodění medvěda“ s průvodem masek po vesnici
a následně večer Masopustní taneční zábavu s programem „Pochování
basy“.
10. března připravil SDH pro místní ženy oslavu svátku MDŽ. Na oslavě
vystoupily děti ze Základní školy v Březové, pod vedením paní učitelky
Halamíčkové. Všechny ženy dostaly živé květiny a malé pohoštění.
24. března se SDH zúčastnil Okresního setkání představitelů SDH okresu
Opava.
5. května jsme pořádali na místním hřišti soutěž Opavské ligy mladých
hasičů za účasti 35 družstev.
6. května jsme se zúčastnili oslav svátku Sv. Floriána v Březové. Poté se jako
každoročně sešli členové SDH Lesních Albrechtic a v doprovodu dechové
hudby popřáli členům, kteří se dožili kulatého výročí narozenin.
12. května se tři členové SDH zúčastnili v hasičských stejnokrojích se
slavnostním praporem okresních oslav svátku Sv. Floriána v Hlučíně.
2. června se členové SDH Kolovrat Petr, Kolovrat Vlastislav, Dubový Radim,
Dubový Libor a John Josef stali spolu s 1100 kolegy spoluautory největší
hasičské fontány, která byla uspořádána v Praze při příležitosti 100 let
české státnosti. Jednalo se o nejvýznamnější akci celého roku. Hasičskou
fontánu uspořádal Spolek hasičské fontány za podpory Hasičského
záchranného sboru ČR. Hasiči z 207 hasičských družstev z celé České
republiky vytvořili za pomoci klasických motorových čerpadel, hadic
a proudnic největší ručně ovládanou fontánu. Vodní proudy byly nasvíceny
profesionální světelnou technikou, kterou tvořilo 102 světel. K rekordu
bylo použito 455 hadic o celkové délce 7 km, kterými v průběhu rekordního
~ 15 ~
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pokusu proteklo 3 000 000 litrů vody. Celé velkolepé dílo se odehrálo na
Rašínově a Hořejším nábřeží řeky Vltavy a využity byly také Jiráskův
a Palackého most. Choreograficky byla fontána zpracována na motivy
české hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast autora Bedřicha
Smetany a Slovanského tance č. 15 Antonína Dvořáka. Hasiči tímto
způsobem vzdali poctu výročí 100 let československé státnosti. Světový
rekord, jehož generálním mediálním partnerem byla Česká televize, byl
zapsán do České databanky rekordů v sobotu 2. června 2018 v Praze.
Za účast na této akci jsme obdrželi pamětní list Předsedy Senátu
Parlamentu České republiky, jako poděkování za realizaci projektu
„Hasičská Fontána Praha 2018“, který výrazným způsobem přispěl
k oslavám výročí 100 let československé státnosti.
Dovolte, abychom zveřejnili poděkování:
HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018
SOBOTA 2. ČERVNA 2018 - RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ - JIRÁSKŮV A
PALACKÉHO MOST - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PODĚKOVÁNÍ VŠEM HASIČŮM
Poděkování vyjadřuje také senátor za Českolipsko Jiří Vosecký a jeho
asistent Petr Hejma.
Vážení a milí kolegové hasiči,
plni nepopsatelných dojmů, pýchy, národní a hasičské hrdosti a dojetí, vám
chceme s odstupem několika hodin od Hasičské fontány Praha 2018
poděkovat a složit maximální poklonu za váš heroický výkon, kterým jste se
zapsali do dějin nejen české, evropské, ale i světové historie.
Když Jiří Havner, hasič ze Skalice u České Lípy a otec myšlenky uspořádat
hasičskou fontánu právě na Vltavě přišel s tímto nápadem, setkal se na
jedné straně s velikým nadšením a podporou, na straně druhé pak musel
spolu se svými kolegy z organizačního týmu čelit celé řadě situací
a momentů, které naopak spíše nahrávaly pochybovačům. Dohody, které
platily rok, najednou platnosti pozbývaly, věci, které se zdály jako jasné, se
ztrácely v mlhách nejistoty, ale tím, co platilo vždy a za všech okolností, byla
neuvěřitelná podpora, zájem a připravenost právě vás hasičů, která náš
~ 16 ~
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organizační tým naplňovala jistotou, že se vše nakonec v dobré obrátí a že
sobota 2. června 2018 bude v české hasičské historii přelomovým dnem.
Dnem, kdy se více než 1.000 hasičů, bez ohledu na to, jestli jsou dobrovolní,
jestli jsou organizováni v té, či které hasičské jednotě, či sdružení, jestli jsou
profesionální, jsou z Čech, Moravy, nebo Slezska, postaví jako jeden
obrovský a nepřehlédnutelný šik na břehu nejsymboličtější řeky Vltavy, té
řeky, která před několika lety přinesla hlavnímu městu, a nejen jemu, dny
zkázy v podobě drastické záplavy, při které právě zde hasiči zachraňovali
životy a majetky svých spoluobčanů. V sobotu jste všichni jako jeden muž
opět stanuli na vltavském nábřeží, ovšem při zcela jiné příležitosti a my
věříme, že jste byli jako my pyšní na název svého hasičského sboru, který
hrdě nosíte na zádech.
Skládáme vám hold za to, s jakou odpovědností a zároveň, promiňte,
„chlapskou“ radostí a jiskřením v očích jste příkladně a bez sebemenšího
problému, či omezení Pražanů a návštěvníků hlavního města, dovezli svá
čerpadla, hadice a proudnice na Rašínovo a Hořejší nábřeží, abyste je
během několika desítek minut připravili na jejich největší historický
a monumentální výkon.
Věřte, že bylo úchvatné sledovat to červené hasičské mravenčení na obou
březích a také na obou mostech a věřte prosím, že bylo o to úchvatnější být
svědky vaší generální zkoušky, kdy bylo již od prvních taktů a pohybů
proudnic nadevše jasné, že tato událost se prostě zdaří!
Děkujeme vám za to, s jakou disciplinovaností a opatrností jste se
pohybovali nejen na samotných náplavkách, ale také při pěších přesunech
centrem Prahy, za jejichž zvládnutí vás obdivujeme, neboť jste během dvou
dnů museli absolvovat neuvěřitelné kvantum kilometrů.
A co říci k samotné sobotě 2. června 2018, kdy jste se ve 22.00 hodin za
podpory nádherného osvětlení a ozvučení najednou stali hudebníky,
tanečníky a ve své podstatě umělci zároveň?
Nejsou slova, která by ten nádherný zážitek, jenž jste na Vltavě doslova
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vykouzlili, popsala lépe než desítky tisíc shlédnutí na veřejných informačních
sítích, tisíce povzbuzujících a děkovných vzkazů a blahopřání, která k vám
doléhala doslova ze všech koutů České republiky.
Vy všichni jste svým obrovským dílem přispěli k tomu, že slovo HASIČ není
pouze slovem a označením profese, ale je symbolem člověka, který jeden
den hasí rozsáhlý lesní požár, snáší nemocnou babičku z osmého patra
domu do sanitky, o hodinu později již jako jeden z prvních pomáhá při
dopravní nehodě a druhý den se rozloučí polibkem se svou manželkou,
pohladí své děti po vlasech a odjede do hlavního města své České republiky,
aby vzal do ruky proudnici, postavil se vedle kolegy hasiče, kterého dost
pravděpodobně vidí poprvé a naposledy, a spolu s ním se poklonil 100 letům
československé státnosti.
Vy jste to dokázali a jste tak od soboty 2. června 2018 součástí historie.
Přejeme vám, abyste ve své hasičské práci a poslání zažívali co nejméně
těch „ostrých“ zásahů a naopak co nejvíce takto pozitivních a příjemných
okamžiků s ostatní kamarády hasiči.
S poděkováním a úctou,
senátor za Českolipsko Jiří Vosecký, Jiří Havner, Plk. Boleslav Lang a David
Sobotka za zapsaný spolek Hasičské Fontány a generální partner Hasičské
fontány Praha 2018, Generální ředitelství HZS ČR
Děkujeme za přečtení a přejeme hezký den.
Tým Hasičské fontány
23. června se členové SDH účastnili „Štítu Albrechtic“ ve Velkých
Albrechticích. Naše družstvo se umístilo v požárním sportu na prvním
místě.
20. srpna jsme se účastnili Hasičské soutěže O pohár starosty obce a okrsku
Březová. Naši starší žáci obsadili 2. místo, muži se umístili na prvním místě.
Všem zúčastněným gratulujeme!
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19. srpna jsme pořádali na místním hřišti akci pro děti, ukončení prázdnin.
Pro děti jsme připravili bohatý program. Trampolínu a skákací hrad,
elektrické motorky, soutěže, orientační běh a střelbu ze vzduchovek.
24. listopadu jsme pořádali tradiční Krmášovou zábavu. Byl uvařen výborný
guláš, nachystáno bohaté občerstvení a skvělá tombola. Byla to první akce
ve zrekonstruovaném kulturním domě.
3. prosince jsme rozsvítili u místní kapličky a ve věži hasičské zbrojnice
vánoční stromeček. Před Štědrým dnem bude u kaple Sv. Rodiny opět
umístěn osvětlený Betlém.
Závěrem děkuji 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 výjezdech k nepříznivým událostem za použití 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 výborně reprezentují naši obec.
Děkujeme také členům obecního zastupitelstva obce Březová za podporu
a výpomoc při pořádání akcí.
Do nového roku 2018 přejeme všem občanům všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Lesních Albrechtic
Vlastislav Kolovrat st.
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MLÝN V LESKOVCI
V obci Leskovec ležící asi 8 km jižně od Hradce nad Moravicí se na
Gručovickém potoce nacházel mlýn o jednom složení. V gruntovních
knihách se nalézá nejstarší zmínka o tomto mlýně v roce 1720. Toho roku
v den sv. Michaela (29. září) byl prodán mlýn v Leskovci s jedním složením
a olejnou za 200 tol.
Dne 15. dubna 1732 koupil malý mlýn s jedním složením a olejnou od svého
otce Jakub Šturm za 150 tol. Z této částky nebyl složen žádný závdavek
a ročně měl nový majitel splácet 6 tol. Z předcházejícího kupu zbývalo
zaplatit ještě 9 tol. 25 gr. a 1½ hal. Do vrchnostenských důchodů a 30 tol.
10 gr. a 10½ hal. synovi Adama Klemona. Zbývajících 110 tol. pak náleželo
prodávajícímu. K mlýnu tehdy patřilo i 21 šelfů pole „Na sedlisku“. Mlynář
ročně odváděl do vrchnostenských důchodů o sv. Jiří 32 gr. a 9 hal., o sv.
Janu 32 gr. 6 hal., o sv. Michaelu 1 tol. 29 gr. a 6 hal. a o Vánocích 1 tol. 29
gr. a 6 hal. Mimoto odváděl mlynář o sv. Michaelu 12 šelfů žita. Byl tak
zproštěn roboty a nemusel na rozdíl od jiných mlynářů chovat panského
honicího psa. Jakub Šturm zemřel 8. dubna 1740 v 38 letech a pozůstalá
vdova Magdaléna se ještě téhož roku 24. července provdala za Jiřího
Kolovrata ze Skřípova. Jemu také v prosinci roku 1940 prodala mlýn za 150
tol. Jiří Kolovrat na mlýně hospodařil necelých 12 let, než mlýn převzal
Antonín Wolf, manžel jeho nevlastní dcery.
Antonín Wolf prodal svůj laudemiální mlýn v Leskovci 15. listopadu 1792
svému nejstaršímu synovi Františku Wolfovi za 200 tol. slezských. Kupující
položil závdavek prodávajícímu ve výši 26 tol. Zbývající suma byla
rozdělena na osm podílů po 21 tol. 27 gr., které připadly sourozencům
Terezii (* v prosinci 1761), Barboře (* 1. prosince 1764), Veronice
(* 12. ledna 1767), Magdaleně (* 20. července 1769), Antonínu
(* 2. listopadu 1774), Janě (* 27. června 1777), dále pak prodávajícímu otci
Antonínu Wolfovi a poslední díl náležel novému majiteli mlýna Františku
Wolfovi (* 23. listopadu 1756).
Spolu s mlýnem převzal František Wolf 1 koně, 1 volský potah, 1 okovaný
vůz, 2 háky s radlicí, 4 brány, dále pak 3 krávy, 3 jalovice a 4 podsvinčata.
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Nový majitel mlýna však s mlýnem převzal i povinnosti spojené s jeho
svobodnými sourozenci. A tak byl povinen svému bratru Antonínovi dát
v případě sňatku 1 volský potah v ceně 15. tol., „půl“ vozu v ceně 6 tol.,
2 brány v ceně 1 tol. a 1 podsvinče nebo za ně dát 2 tol. v penězích.
Svým svobodným sestrám Veronice, Magdaléně a Janě byl povinen
poskytnout 1 krávu, 1 jalovici a 1 podsvinče nebo místo nich položit
30zlatých. Všem pak byl povinen vystrojit svatbu „na dva stoly“, případně
místo toho každému z nich dát na svatbu 2 tol. Další povinností nabyvatele
mlýna bylo poskytnout odcházejícímu hospodáři a jeho ženě výměnek. Zde
se jednalo v prvé řadě o bydlení „na výminku“ až do smrti hospodáře a jeho
ženy. Dále pak 6 šelfů žita, 2 šelfy ječmene, 1 věrtel pohankových krup,
1 věrtel ječmenných krup, 1 věrtel pšenice, 1 podsvinče v ceně 6 zl. aj.
Pokud by odstupující hospodář zemřel dříve než jeho žena, má ona nárok
na polovinu výminku.
O den dříve, než svobodný a bezdětný František Wolf 10. února 1820
zemřel, koupil od něho mlýn v Leskovci jeho mladší bratr Antonín za 360 zl.
v. m. S mlýnem obdržel Antonín Wolf i veškeré nalezené mlynářské nářadí,
a také krupník aj. včetně veškerého domácího zemědělského nářadí.
Po Antonínovi následoval jeho syn František Wolf, který se na mlýně
připomíná v letech 1840-56. V pozdějších letech byl mlýn v Leskovci
pronajímán. Z nájemců mlýna známe Jana Řehánka a Eduarda Schwaba,
syna mlynáře z Lesních Albrechtic. V roce 1872 byl mlynářem v Leskovci
František Jašek, od roku 1887 na mlýně hospodařil Josef Cihlář (* 19. května
1862), který se na mlýně v Leskovci čp. 19 připomíná ještě v roce 1910. V té
době ale už mlynářství provozoval pouze jako vedlejší činnost, když hlavním
zdrojem obživy bylo zemědělské hospodářství. Mlýnské kolo o výkonu 4,07
kW pohánělo mlýn v Leskovci ještě roku 1930 a mlýn sloužil svému účelu
ještě po druhé světové válce.
Z knihy Pavla Solnického „Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku, I. díl, 2007“
vybral pro Březovský zpravodaj Jan Turovský.
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2018/2019) ANEB VÁNOCE JSOU TADY…
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 2019 vykročte ve zdraví a plní elánu.
S prvním dárečkem přichází naše škola, a to v podobě pozvání na tradiční
vánoční besídky, které se uskuteční:
ZŠ Březová:
 pátek 14. 12. 2018 od 16:00 hod. v sále KD Březová
MŠ Březová 78:
 úterý 18. 12. 2018 od 9:30 hod. pro seniory (s občerstvením)
od 15:30 hod. pro rodiče
MŠ Březová 4:
 čtvrtek 20. 12. 2018 od 9:30 hod pro seniory (s občerstvením)
od 15:30 pro rodiče
Přijďte, moc se na Vás těšíme.
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Březová
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V pátek 16. listopadu 2018 proběhla v budově Základní a Mateřské školy
v Březové oslava 70. + 1. výročí školy. Akce byla zdařilá, účast byla hojná.
Děkujeme všem návštěvníkům – nejvyšší účasti dosáhl ročník absolventů
1987/88.
Velké poděkování patří všem maminkám, babičkám i dalším rodinným
příslušníkům a samozřejmě dětem za upečení nádherných dortů.

V pátek 30. listopadu 2018 si děti z mateřské školy vypustily balónek
s přáníčkem pro Ježíška. Doufáme, že nejen děti, ale také dospělí měli své
přání a následně se splní. Jménem všech zaměstnanců, žáků a dětí školy
Vám přejeme radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
pohody v Novém roce 2019.
Mgr. Petr Očadlík
Ředitel školy

Mgr. Markéta Stix
zástupce pro PŠV
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
Tabulka muži podzim 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Slavia Opava
Hlavnice
Litultovice
Stěbořice
Vřesina
Jakartovice
Dobroslavice
Vávrovice
Březová
Píšť
Služovice
Těškovice
Štítina
Kobeřice "B"

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
7
6
6
6
6
3
3
3
2
2
2

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

1
3
2
3
4
4
5
6
5
7
8
7
8
10

35:10
37:19
36:13
40:18
36:23
28:23
30:35
27:24
16:27
19:42
17:42
22:31
25:34
10:37

32 b.
28 b.
27 b.
24 b.
21 b.
21 b.
20 b.
19 b.
14 b.
12 b.
11 b.
10 b.
9 b.
7 b.

Tabulka starší žáci (mužstvo spojeno s Vítkovem) podzim 2018
1
2
3
4
5
6
7
8

Litultovice
Chvalíkovice
Slavkov
Vítkov
Kylešovice
Holasovice
Zlatníky
Vávrovice

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
4
3
2
1
0

1
1
1
1
1
0
0
1

0
1
2
2
3
5
6
6

40:8
40:20
28:20
29:23
27:26
17:36
24:46
12:38

19 b.
16 b.
13 b.
13 b.
10 b.
6 b.
3 b.
1 b.

Tabulka Mladší žáci podzim 2018
1
2
3
4
5
6
7

Štítina
Pustá Polom
Těškovice
Březová
Vřesina
Háj v/S
Komárov

6
5
6
5
6
6
6

6
4
3
2
2
1
0

0
0
1
1
1
0
1

0
1
2
2
3
5
5

72:17
57:23
30:27
35:27
25:49
22:55
28:71
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18 b.
12 b.
10 b.
7 b.
7 b.
3 b.
1 b.
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Tabulka Starší přípravka podzim 2018
1
2
3
4
5
6
7
8

Slavia Opava "A"
Štítina
Březová
Mokré Lazce
Raduň
Kylešovice
Skřipov
Budišovice

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
3
2
1
0

1
0
0
1
1
1
0
0

0
2
2
2
3
4
6
7

71:41
66:26
78:45
61:44
68:33
64:54
28:94
18:117

19 b.
15 b.
15 b.
13 b.
10 b.
7 b.
3 b.
0 b.

Jménem TJ Vítěz Březová, bychom chtěli poděkovat všem divákům a
příznivcům, kteří navštěvují náš fotbalový areál. Jsme rádi, za Vaše
povzbuzování a výjezdy na hřiště soupeřů. Věřte, že nám Vaše podpora
pomáhá k dosahování lepších výkonů.
Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům Březové a jejich místních
částí, šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů. Těšíme se, že se
uvidíme i v příštím roce.
TJ Vítěz Březová
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TERMÍNY SVOZU ODPADU V PROSINCI
V měsíci prosinci provedou Technické služby města Vítkova svoz odpadu
v těchto termínech:
v pátek 14. prosince
ve středu 19. prosince
ve středu 19. prosince
ve čtvrtek 20. prosince
v pátek 21. prosince
v úterý 25. prosince
ve čtvrtek 27. prosince
v pátek 28. prosince
ve čtvrtek 3. ledna

komunální odpad
plast
sklo
sklo
komunální odpad
papír
plast
komunální odpad
plast

Zakupte si, prosím, takový počet žetonů, který do konce roku 2018
spotřebujete. Obec staré žetony po novém roce, tj. v roce 2019, nebude
brát na výměnu a nebude je ani proplácet.
Pavel Schneider, starosta obce
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TJ Jiskra Jančí Vás srdečně zve na 3. ročník
DĚTSKÉHO VÁNOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM
TENISU
Kde: herna stolního tenisu v Jančí
Kdy: v sobotu 15. prosince 2018 od 9.00 hod.
(prezentace 8.00 - 8.30)
Kategorie: starší žáci/žákyně (nad 11 let do 16let)
: mladší žáci/žákyně (do 11 let dosažených
v roce 2018)
Zveme rodiče, příbuzné, známé. Přijďte podpořit děti
v jejich sportovním snažení.
Po skončení turnajových utkání je možnost si zahrát.
Přezuvky nutné.
Občerstvení zajištěno.
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NETRADIČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 30. 11. 2018 se na počest p. Jana Valeriána konal v hospůdce Na
devítce Březová netradiční turnaj ve stolním tenise. Pro účastníky byla
připravena kromě pohoštění a piva zdarma řada netradičních soutěží, kde
si vyzkoušeli, jaké je to hrát stolní tenis s dřevěným kuchyňským prkénkem.
Turnaj měl tři disciplíny:
1. Nejlepší ranař - cílem bylo srazit soupeři všechny kelímky ze stolu.
Vítězem této kategorie se stal Pavel Cihlář.
2. Nejpřesnější očko - cílem bylo trefit se z podání do kýble. Vítězem této
kategorie se stal Petr Minařík.
3. Nejlepší kolotočář – cílem bylo, stejně jako v klasickém ping-pongu,
zůstat ve hře poslední. Vítězem této kategorie jsem se velmi těsně
stal já a jsem rád, že mi bylo dovoleno se hry také aktivně účastnit.
Součtem bodů ze všech disciplín se na 3. místě umístil Petr Murin, na
2. místě Jiří Vícha a celkovým vítězem soutěže o Valeriánův pohár se stal
Pavel Cihlář.
Všichni zúčastnění si z turnaje odnesli účastnické listy, vítězové diplomy a
medaile a samozřejmě celkový vítěz odcházel i s pohárem.
Věřím, že kromě ohodnocení odcházeli všichni s dobrou náladou a krásným
prožitkem. Doufám, že si turnaj najde místo mezi místními sportovními
akcemi a stane se tradicí.
Závěrem Vám chci poděkovat za to, že jste opět našli chuť chodit do
znovuotevřené březovské hospůdky a že vás baví se bavit. Přeji vám
příjemné prožití vánočních svátků a všechno hezké do nového roku.
Miroslav Svarožič
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LIGA MORAVY A SLEZSKA VE STOLNÍM TENISE 2018/2019
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.

Domoradovice "A"

9

3

0

6

0

36:54

146:193

18

8.

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"

8

1

0

7

0

26:54

128:182

11

11.

Domoradovice Juniorka

8

0

0

8

0

14:66

59:213

8

Úspěšnost jednotlivců liga Moravy a Slezska 2018/2019
POŘADÍ
JMÉNO
KLUB
1.
Holáň Miloš
Nové Vrbno
2.
Žiačik Jaroslav
KST Radkov
3.
Šustek Michal
Březová
4.
Černohorský Jiří
Mladší Garda
5.
Vícha Miroslav
Starší Garda
6.
Bek Michal
KST Radkov
7.
Hanák Zbyněk
Starší Garda
8.
Minařík Vít
Starší Garda
9.
Kedroutek Michal
Větřkovice D
10.
Šustek Václav
Domoradovice A
11.
Lichovník Jiří
Březová
12.
Válek Stanislav
Čermná
13.
Schindler David
Březová
14.
Minařík Petr
Březová
15.
Knopp Josef
Nové Vrbno
~ 30 ~

%
96%
96%
90%
89%
89%
85%
83%
83%
81%
81%
78%
77%
75%
72%
70%

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VÁNOCE 2018

MYSLIVECKÝ SPOLEK MOKŘINY BŘEZOVÁ
Blíží se konec roku 2018 a stojíme na prahu roku nového, roku 2019, proto
bychom chtěli veřejnosti přiblížit naší celoroční činnost.
Náš myslivecký spolek je jednou z největších zájmových a společenských
organizaci na území obce Březová. Máme dnes 60 členů, kteří aktivně
pracují pro rozvoj naší krásné myslivosti.
Náš myslivecký spolek vedle hlavní činnosti, což je péče o zvěř a přírodu,
ještě organizuje celou řadu společenských a sportovních akcí. V letošním
roce náš MS pořádal dětský den, okresní přebor ve střelbě, střelecký den,
společný hon na drobnou zvěř v Jančí. Letos jsme také pořádali tradiční akci
s celokrajským významem a to 33. ročník Barvářských zkoušek honičů.
Veškeré akce, které náš spolek pořádá, jsou širokou mysliveckou veřejností
velice kladně hodnoceny.
A jednou z nejdůležitějších akcí, kterou náš MS pořádal, byla slavnostní
schůze u příležitosti 70 let trvání našeho mysliveckého spolku. Na této akci
jsme si připomenuli významné naše bývalé členy, významné události naší
historie a také jsme vystavili historické a současné fotografie z naší činnosti
a výsledky naší činnosti na malé výstavce mysliveckých trofejí a dalších
naších úspěchů. Na naší slavnostní schůzi jsme vedle všech naších členů
pozvali také naše manželky a celou řadu významných hostů. Bylo také
pozváno vedení naší obce, zástupci společenských organizací a zástupci
firem, které z naším MS spolupracují.
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.
Zástupci našeho MS také reprezentovali naši obec na Štítu Albrechtic ve
Velkých Abrechticích. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali našim
členům Jaromíru Kláskovi, Romanu Klepíkovi a Ing. Radimu Hrabovskému
za vzornou reprezentaci jak našeho MS, tak naší obce.
~ 31 ~

BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VÁNOCE 2018

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, ale hlavní přikrmování probíhá v zimním období, kdy
zvěř strádá.
Víme, že někteří naší spoluobčané chodí o vánočních svátcích do lesa
a přinášejí zvěři nějaké dobroty a neuvědomují si, že různé sladkosti jako
cukroví, čokoláda a podobně může zvěři způsobit zažívací potíže a někdy
i smrt. Pokud chce někdo zvěři trochu přilepšit, doneste zvěři staré rohlíky
nebo chleba, ale 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 MS také dává možnost občanům zakoupit si zvěřinu, která se prodává
ihned po ulovení. MS nemá možnosti na skladování zvěřiny. Zájemce
o zvěřinu může svůj zájem o zvěřinu sdělit některému z našich členů a ten
to sdělí našim zástupcům, kteří se o hospodaření se zvěřinou starají.
Blíží se vánoční svátky a začátek nového roku 2019. U této příležitosti
bychom chtěli poděkovat Obci Březová, všem firmám, které působí na
území obce Březová, společenským organizacím, ale také všem občanům
a 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 přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody,
ale také hodně úspěchu v práci a v podnikatelských aktivitách.
Karel Gebel
jednatel MS
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Přijměte pozvání
od dětí z naší farnosti
na vánoční představení s názvem

„Herodes“,
které se uskuteční
v sobotu 29. 12. 2018
v 16:00 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Březové.
Těšíme se na příjemné chvíle
s Vámi.
Přijďte s námi prožít betlémské události.
Vstupné dobrovolné.

LIKÉR Z LEDOVÝCH KAŠTANŮ
Potřebujete:
 250ml šlehačky
 1 slazené kondenzované mléko
 3 Ledové kaštany
 50g hořké čokolády (4 čtverečky)
 1/2l rumu
Postup:
Smetanu ke šlehání dáme do hrnce, přidáme čokoládu a ledové kaštany
nalámané na menší kousky a za stálého míchání přivedeme k varu a ihned
odstavíme z plotny. Hmotu, která nám po svaření zhoustla, vymícháváme,
aby se v ní nenadělaly hrudky a škraloup. Do zchladlé hmoty přidáme Salko
a rum, dobře promícháme a nalijeme do lahví. Z této dávky je jeden litr a
něco málo vynikajícího likéru.
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NARODILI SE
Maleňáková Adéla
Janeček Sebastien
Orlík Jan
Fiebrich Jonáš
Fiebrich Eliáš
Pavera Kryštof

Pecka Jakub
Omanik Matyáš
Sommer Marek
Pleban Denis
Kohut Matyáš
Machala Sebastian

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Slezák Jakub a Hanáková Monika
Pecka Ladislav a Tomčíková Martina
Pecka Tomáš a Häckerová Nikola
Dušek Petr a Langrová Markéta

Bezděk Petr a Košická Denisa
Štábl Jakub a Urbánková Ivana
Verner Pavel a Klečková Alexandra

BLAHOPŘEJEME!
Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Cihlář Stanislav
Gebauerová Jarmila
Škrobánek Josef
Burdík Václav
Gebauerová Anna
Hruška Antonín

Ing. Horák Jan
Šustr Alois
Vašková Emilie
Víchová Arnoštka
Burdík Vojtěch

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
VÁNOCE 2018

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 11. 12. 2018
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