Březová, Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice

Vážení spoluobčané,
jaro uteklo jako voda, všechno rozpučelo a je v rozkvětu, léto začalo a
doba prázdnin a dovolených je za dveřmi. Přináším pár informací ze života obce.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve vztahu k žádosti
obce o bezúplatný převod budovy, v němž sídlí obecní úřad, dlouhodobě tvrdí,
že činnost obce není ve veřejném zájmu. To, že obec provozuje veřejné osvětlení
a např. v zimě provádí odklízení sněhu z veřejných komunikací, není ve veřejném
zájmu? Během jara se nám posunula jednání tak, že abychom měli kontrolu nad
touto budovou a ta měla smysluplné a potřebné využití, zastupitelstvo obce schválilo podat záměr využití
budovy jako Domov s pečovatelskou službou. Byla by dána jasná cílová skupina uživatelů, budova by nebyla
nevyužitá a také by vznikla tolik potřebná pracovní místa. Z uvedeného úřadu nám přišla odpověď, že domov
s pečovatelskou službou (nájemní byty zvláštního určení pro seniory s pečovatelskou službou a
doprovodnými sociálními službami) nemůže být pokládán za veřejný zájem. Ptám se, co je tedy v České
republice ve veřejném zájmu?!?
Jednali jsme s Českou poštou, s.p., o přesunutí pobočky na náves v Březové. S tím dlouhodobě
souhlasí a čekají na připravené prostory. Ale aby toho nebylo málo, oznámili nám, že chtějí během tohoto
roku přeměnit poštovní pobočku na tzv. Poštu Partner. Dle jejich návrhu by bylo nejlepší, aby provozování
pošty převzala obec. Ta by zaměstnala pracovní sílu, která by poskytovala poštovní služby. Otvírací doba by
ze současných 21 hodin týdně musela být rozšířena na minimálně 31 hodin. Na poště by nebylo žádné
zabezpečení a veškeré činnosti partnera (obce) by byly na její náklad a pod vysokými sankcemi v případě
porušení téměř jakýchkoli povinností. Za to vše by obec dostávala odměnu měsíčně 9.500,-- Kč. Tedy: ve
vlastní provozovně, na vlastní náklady a za směšnou úplatu pro obec.
Vláda schválila novelu poštovního zákona, díky kterému si Česká pošta jen letos přijde na 750 milionů
Kč na pokrytí „ztrátových poboček“. Mysleli jsme si, že tedy nebudou „tlačit“ na to, aby obec převzala provoz
poštovní pobočky. Omyl je pravdou! Česká pošta příspěvek shrábne, na pobočky a zvýšení mezd
zaměstnanců České pošty však zřejmě nedojde. Jelikož má ČP více náčelníků než indiánů, je zřejmé, že dojde
k rozšíření počtu per jejich čelenkách. Co nás ještě čeká???
S přáním hezkého léta a všeho dobrého
Pavel Schneider
starosta obce
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ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ BEZ PŘEDCHOZÍ KONZULTACE NA OBECNNÍM ÚŘADU BŘEZOVÁ
…A PRAVIDLA K JEJICH NAPOUŠTĚNÍ!!
Horké dny jsou tady!
Děti a nejen ty se těší na koupání v domácích bazénech, kterých u domů v našich vesnicích každým rokem přibývá.
V tomto období, kdy řada bezohledných majitelů bazénů řeší otázku jejich napuštění, se pracovníci obce
setkávají s problémy, které mohou prodloužit čekání na potřebnou výšku hladiny nebo dokonce přinést zklamání v
podobě zakalené vody.

PROTO VYDÁVÁM ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ BEZ PŘEDCHOZÍ KONZULTACE
NA OBECNÍM ÚŘADU BŘEZOVÁ
K nedostatku vody ve vodovodu nebo k zakalení vody se děje v případech napouštění bazénu přímo z
vodovodní sítě prostřednictvím vlastní přípojky, zejména rozhodne-li se k tomu ve stejnou dobu větší počet
odběratelů, kteří hlavně chtějí mít bazén plný co nejrychleji. S tím bývají spojena nežádoucí rizika plynoucí z
hromadného napouštění.

Při náhlém zvýšení odběru pitné vody z vodovodní sítě může totiž dojít k nárazovým změnám
hydraulických poměrů ve vodovodní síti vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za
následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se dostane do poměrně širokého okolí. Zároveň mohou
takové nárazové odběry způsobit pokles tlaku vody, který se projeví i na vodovodních přípojkách
ostatních uživatelů.
Takové situaci lze předejít dodržením několika jednoduchých pravidel:
a) Dodržovat zákaz napouštění bazénů bez konzultace na Obecním úřadu Březová
b) Pokud budete bazén napouštět ze své vodovodní přípojky, musí tak být nejprve po domluvě s Obecním úřadem
Březová, a to pozvolna, plynule, pokud možno postupně po dobu i několika dní a navíc mimo odběrové špičky, ve
všední dny, kdy ještě není teplé počasí. Nejvhodnější doba je mezi 22. hodinou večerní a 5. hodinou ranní.
c) Kdo chce mít bazén plný čisté vody rychle, bez zdlouhavého napouštění z vodovodu, může jako variantu využít
dovozu vody autocisternou na objednávku. Cenu i kontakt naleznete na webových stránkách společnosti SmVaK
Ostrava a.s.

TYTO INFORMACE SE NETÝKAJÍ OBČANŮ ČÁSTI JANČÍ
PRO INFORMACI…
Běžná denní spotřeba vodovodu Březová a Lesní Albrechtice, kdy se nenapouštějí bazény je cca 100 m3.
Spotřeba na stejném vodovodu při bezohledném napouštění bazénů:
v sobotu 13. 6. 2015
250 m3 !!!
v neděli 14. 6. 2015
190 m3 !!!
v pondělí 15. 6. 2015
96 m3 (bylo chladno a již nikdo bazény nenapouštěl)

O víkendu od 12. 6. 2015 do 15. 6. 2015 nebyla porucha na vodovodu Březová a Lesní Albrechtice. Stav
byl zapříčiněn bezohlednými občany, kteří chtěli mít co nejrychleji napuštěné bazény!
Pavel Schneider
starosta obce
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PŘIJĎTE DO KNIHOVNY
KNIHOVNA BŘEZOVÁ
Knihovnice paní Marie Škrobánková
Půjčovní doba: pátek 14:00 - 17:00 hod
K výpůjčce je zde připraveno 275 knih výměnného a 1 172 knih stálého fondu. Dále nabízíme možnost využití internetu
a periodika Receptář, Tom a Jerry a Praktická žena.

KNIHOVNA GRUČOVICE
Knihovnice paní Marta Pretschová
Půjčovní doba: středa 15:00 - 17:00 hod
K výpůjčce nabízíme 275 knih výměnného a 932 knih stálého fondu. K výpůjčce nabízíme také periodikum Praktická
žena.

KNIHOVNA JANČÍ
Knihovnice paní Leona Turovská
Půjčovní doba: úterý 16:00 - 18:00 hod.
K výpůjčce nabízíme 275 knih výměnného a 841 knih stálého fondu a periodika Kačer Donald a Auto Motor a Sport.

KNIHOVNA LESKOVEC
Knihovnice paní Anežka Horňáková
Půjčovní doba: čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
K výpůjčce nabízíme 274 knih výměnného a 900 knih stálého fondu a periodika Receptář a Zahrádkář.

KNIHOVNA LESNÍ ALBRECHTICE
Knihovnice paní Anna Burdíková
Půjčovní doba: středa 15:30 - 17:30 hod.
K výpůjčce nabízíme 275 knih výměnného a 1.076 knih stálého fondu a periodika Země Světa a Receptář.

V našich knihovnách jsou několikrát ročně směňovány výměnné fondy o průměru 90 svazků knih. Nákup knih a služby
knihovny jsou pro Vás placeny z rozpočtu obce Březová a Moravskoslezského kraje. Roční čtenářský poplatek
v obecních knihovnách je pouze symbolický: 20 Kč dospělí a 10 Kč děti.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MOKŘINY BŘEZOVÁ
Vážení spoluobčané,
jako každoročně, i letos naše myslivecké sdružení připravuje své akce na letní a podzimní měsíce. Dovolte nám,
abychom vám podali informaci, co pro naše spoluobčany a přátele myslivosti připravujeme.
V sobotu 4. července 2015 od 13 hodin se koná na myslivecké chatě náš tradiční Dětský den, na který jsou
zvány všechny děti z našich obcí. Pro děti jsou připraveny různé soutěže a také vystoupení hostů. Těšit se můžete na
mysliveckou kuchyni i jiné občerstvení pro děti i dospělé.
V neděli 30. srpna 2015 se rovněž na myslivecké chatě koná od 9 hodin tradiční Střelecký den. Této akce se na
naší střelnici zúčastňují kvalitní střelci s celého kraje. Je možno shlédnout velice pěkné střelecké výkony. Po celý den
je pro střelce i pro návštěvníky připravena myslivecká kuchyně a bohaté občerstvení.
V sobotu 26. září 2015 od 8 hodin se konají na myslivecké chatě Barvářské zkoušky honičů. Jedná se o zkoušky,
při kterých psi různých plemen dohledávají po stopě uloveného divočáka. Tyto zkoušky se u nás konají již 30 let a jsou
kynology velice kladně hodnoceny. Zveme občany, aby se mezi nás přišli podívat a poznat různá plemena psů, která u
nás budou zkoušky vykonávat. Pro všechny návštěvníky je připravená myslivecká kuchyně a bohaté občerstvení.
Na všechny akce jste srdečně zváni, vstupné se nevybírá. Těšíme se na vaši návštěvu.
Myslivci MS Mokřiny Březová
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2014/2015) aneb PRÁZDNINY JIŽ KLEPOU NA DVEŘE
Vážení čtenáři,
jeden nejmenovaný žáček kdysi napsal, že nekonečný je vesmír a školní rok. Naštěstí neměl pravdu a my dnes
prožíváme poslední dny školního roku 2014/2015. Člověk vždy na konci nějaké etapy hodnotí, bilancuje. Nejinak tomu
bude i v tomto případě.
Vzhledem k tomu, že s průběhem 1. pololetí jste se měli možnost seznámit v předchozím čísle Březovského
zpravodaje, zaměříme se nyní na 2. pololetí.
I v něm jsme pokračovali ve snaze doplňovat dny pravidelné školní výuky vzdělávacími akcemi. Řada z těchto
činností plynula z naší účasti v různých projektech. V této souvislosti musíme opět zmínit projekt NatTech, díky němuž
mohli naši žáci opakovaně sdílet odborné učebny se Střední školou technickou v Opavě nebo zdarma navštívit areál
Dolních Vítkovic v Ostravě.
Jinak než běžnou výukou jsme si také připomněli různá výročí, kterými byl letošní rok velmi bohatý. S českou
hudbou, jejím významem a krásou, se žáci znovu setkali formou projektového dne. V průběhu exkurze do polské
Osvětimi si její účastnici uvědomili hrůzy 2. světové války. Netradičním způsobem se také vracíme k odkazu Mistra Jana
Husa.
Nedílnou součástí činnosti školy jsou rovněž akce, které vznikají ve spolupráci se školním parlamentem. Mám
na mysli především odpoledne se společenskou hrou (např. Člověče, nezlob se) nebo žáky velmi oblíbený filmový
maraton ve školní tělocvičně (letos se promítal Hobit). K této již tradiční nabídce se aktuálně přidružil sportovní „
Březovský silový víceméněboj“ pro žáky 2. stupně. Vzhledem k velmi příznivému ohlasu na toto sportovní klání v něm
chceme pokračovat i v příštím roce.
Zúčastnili jsme se také několika soutěží a olympiád. Nutno však říci, že letos jsme v těchto znalostních či
dovednostních soutěžích obsazovali s výjimkou výtvarné a pěvecké soutěže ve Vítkově místa spíše ve druhé desítce.
Což sice není úplně špatné umístění, ale rozhodně vytváří prostor pro zlepšení. Pro úplnost si také musíme
postesknout, že některé soutěže, ve kterých jsme měli šanci na solidní umístění, jsme pro náhlou nemoc účastníků
nemohli obeslat.
Velký úspěch se však v letošním roce povedl našim žákům v okresním atletickém čtyřboji. Zde ve velké
konkurenci naše družstvo obsadilo 4. místo a naši reprezentanti obsadili v jednotlivcích 2. a 3. místo.
Březovskou školu letos opustí 19 deváťáků. Mateřská škola připravila pro nástup do 1. třídy 18 školáčků, přijala
14 nových dětí.
Jestliže základní škola či spíše její školní klub připravil pro veřejnost Den matek, pak mateřská škola připravila
také zajímavé aktivity - k těm tradičním patří Dětský ples, besídka ke Dni matek, Vítání občánků.
Mezi ojedinělé akce se řadí květnová návštěva starostů mikroregionu Moravice v MŠ, kdy jsme se s dětmi
krátkým programem snažili zpestřit a odlehčit jejich pracovní program.
Ač se to podle kalendáře nezdá, čekají nás dva nejkratší měsíce v roce - vzhledem k tomu, jak rychle utečou,
to nemůže být jinak. Věříme, že v jejich průběhu škola zkrásní, zmodernizuje se, aby naše děti a žáky přijala s novým
rokem do co nejlepšího prostředí.
Závěrem přejeme všem dětem, rodičům, pedagogům, přátelům školy a také všem občanům, aby prožili
prázdninové měsíce v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.

Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně ředitele pro PŠV
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Besídka v Mateřské škole

SRPŠ KONČÍ…
SRPŠ při ZŠ Březová oznamuje ukončení své činnosti, a to z personálních a legislativních důvodů.
Rádi bychom poděkovali panu řediteli a zaměstnancům školy, Obecním úřadům Březová, Větřkovice a Vrchy,
a dále pak všem sponzorům a spolkům za spolupráci. Věříme, že budou i nadále podporovat činnosti pro děti v našich
obcích.
Děkujeme také dobrovolníkům z řad občanů, kteří nám pomáhali při pořádání akcí. S jejich pomocí jsme byli
schopni finančně přispívat a podporovat děti v naší základní škole.
Ladislav Jedlička
Předseda SRPŠ
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DEN ZEMĚ V JANČÍ
V sobotu 11. 4. 2015 uspořádali nadšenci z SDH Jančí a TJ Jiskra Jančí již čtvrtý „Den Země v Jančí“. Tato veřejně
prospěšná akce se skládala ze dvou částí. V dopoledních hodinách sbírali hasiči vysloužilá elektrozařízení, která byla
následně odvezena k ekologické likvidaci. Bylo sesbíráno mnoho lednic, televizí a drobnějších spotřebičů.
Na odpolední hodiny byla připravena úklidová akce přírody, která se na celém světě koná pod názvem
„Ukliďme svět“. Pro tuto akci obdrželi organizátoři materiální podporu od Českého svazu ochránců přírody (pytle na
odpad, rukavice, plakáty a drobné odměny). Po srazu v centru Jančí se 16 dětí a 13 dospělých vydalo uklízet přírodu.
Na tři kilometry dlouhé úklidové procházce se podařilo sesbírat mnoho plastů a pytlů s netříditelným odpadem. Kovu
a skla bylo sesbíráno po jednom pytli a také byly nalezeny tři pneumatiky a jedny plastové boby. O likvidaci těchto
odpadů se následně postarala obec Březová, která poskytla pro účastníky akce také špekáčky na táborák.
Velmi úspěšná akce za ideálního počasí byla ukončena bohatým občerstvením u obecního rybníku, kde byly
děti i dospělí za svou činnost odměněni. Dětem byly předány pamětní listy za aktivní účast, sladkosti a drobné odměny.
Tímto článkem chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří obětovali svůj volný čas pro naše společné
prostředí.
Za SDH Jančí a TJ Jiskra Jančí Jan Turovský

Den Země v Jančí
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NAPSALI O NÁS…
…aneb Článek o stolním tenise na Březovsku z novin Region Opavsko
Březovsko bylo v předchozích měsících centrem již třetího ročníku lokální soutěže ve stolním tenise s názvem „Liga
Moravy a Slezska“. V této soutěži si nejlépe počínalo družstvo Jiskra Jančí, které zvítězilo bez ztráty jediného bodu.
Liga Moravy a Slezska vznikla roku 2012 zkušebně s cílem rozšířit v okolí zájem o stolní tenis, zlepšit výkonnost hráčů
v okolí, utužit vztahy mezi sportovci a v neposlední řadě čerpat talenty pro oddíl TJ Jiskra Jančí, případně dát těm
stávajícím možnost konfrontovat se s jinými soupeři. Tato lokální soutěž ve stolním tenise si postupně získala velkou
popularitu, takže se z ní stala tradice. V nedávno skončeném třetím ročníku znovu nepoznala konkurenci Jiskra Jančí v
čele s nejlepším hráčem soutěže Tadeášem Hanákem. Všechny své zápasy vyhrála, což znamenalo celkové prvenství s
dvoubodovým náskokem na druhou Starší Gardou Jančí. Třetí příčku obsadil Hostinec „Na Devítce“ Březová.

TABULKA LIGY MORAVY A SLEZSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jiskra Jančí
Starší Garda Jančí
Hostinec „Na 9“
KST Radkov
Lesní Albrechtice
Březová
Domoradovice
Nové Vrbno
Jelenice

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
14
10
9
9
7
3
2
0

0
0
1
0
0
1
1
1
0

0
2
5
7
7
8
12
13
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

136:24
115:35
81:69
72:78
76:74
82:68
46:104
38:112
34:116

428:159
369:189
299:69
271:294
279:283
302:252
201:351
191:363
173:380

Jiskra Jančí vyhrála třetí ročník Ligy Moravy a Slezska v tomto složení: zleva stojí Jiří
Černohorský, Zdeněk Sommer, Aleš Vícha, Tadeáš Hanák a Zbyněk Hanák. Foto: Jan Turovský
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64
58
47
43
43
38
26
23
16
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TERMÍN KONÁNÍ:

sobota 25. července 2015 v 8.30 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

hřiště Tělovýchovné jednoty Jiskra Jančí

STARTOVNÉ:

500 Kč (600 Kč na místě v den turnaje)

CENY:

pamětní poháry, peněžité ceny, zapůjčení
putovního poháru

VYHLÁŠENÍ:

nejlepšího hráče a brankáře

TECHNICKÉ USTANOVENÍ:





počet hráčů v poli 4+1
hra dle upravených pravidel malé kopané
branky o velikosti 4 x 2 metry
hráči pouze starší 15 let

POŘADATEL:

Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí

KONTAKTNÍ OSOBA: Jan Turovský, tel.: 732528633
mail: jan.turovsky@seznam.cz
Startovné je možno platit osobně, poštovní složenkou nebo převodem na
běžný účet č. 1012474881/6100.
Bohaté občerstvení bude zajištěno (uzená žebra, trampské cigáro,
čepovaný Radegast aj.)
Propozice turnaje ke stažení zde: www.tjjiskrajanci.7x.cz
Na hojnou účast hráčů i fanoušků se těší pořadatelé z TJ Jiskra Jančí.
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SDH JANČÍ
Rok 2015 se ještě nepřehoupnul přes svou polovinu a náš sbor už má za sebou několik společenských,
kulturních, obecně prospěšných i sportovních akcí. Začátek roku jsme zahájili tradičním Masopustem, v březnu jsme
uspořádali maškarní ples pro děti a u příležitosti svátku MDŽ odpoledne s bohatým kulturním programem, který si pro
naše ženy připravily děti z Jančí. V dubnu jsme u příležitosti Dne Země zorganizovali sběr elektroodpadu v rámci akce
„Recyklujte s hasiči“ a také jsme vyčistili okolí naší obce od odpadků, jejichž odvoz zajistila obec Březová. Během měsíce
května někteří členové našeho SDH byli darovat krev v rámci akce „Daruj krev s hasiči“. V květnu jsme ještě u
příležitosti oslav 70. let od konce 2. světové války uspořádali lampiónový průvod, který jsme ukončili slavnostním
ohňostrojem. Ani ve sportovní oblasti nezahálíme, a tak se naše družstva žen i mužů letos již zúčastnila několika
hasičských soutěží v požárním útoku, ale i soutěží jednotlivců železný hasič TFA.
V letošním roce začalo v rámci našeho sboru pracovat družstvo mladých hasičů Plamínci. Celou zimu jsme se
učili vázat uzly, poznávat topografické i hasičské značky a základy zdravovědy. Jakmile nám to počasí dovolilo, vyrazili
jsme na hřiště, učit se střílet ze vzduchovky a především začít trénovat požární útok. Ve všem jsme zatím na začátku,
ale věříme, že se to brzy naučíme a budeme se moci zúčastnit soutěží hry Plamen. Aby činnost mladého hasiče byla
pro děti nejen poučná, ale i zábavná, uspořádali jsme v měsíci dubnu výlet do Opavy, kde se u příležitosti 70. let od
založení profesionálního hasičského sboru v Opavě, konaly různé akce pro děti. My jsme se s dětmi zúčastnili ukázky
hasičské techniky. Děti měly možnost si prohlédnout kompletní vybavení hasičského zásahového auta nebo si mohly
vyzkoušet různé úkoly s hasičskou tématikou včetně štafety družstev. Nakonec jsme navštívili Slezské muzeum
v Opavě, kde se dětem asi nejvíce líbila expozice „Příroda Slezska“ s vycpaninami zvířat.
V měsíci dubnu se děti zúčastnily okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí, a to ve výtvarné části.
Děti z našeho sboru nakreslily obrázky na téma, jak vnímají hasiče a jejich práci. Celkem jsme do okresního kola zaslali
devět prací. Jaké bylo naše překvapení, když jsme obdrželi pozvánku na slavnostní vyhodnocení této soutěže! Sedm
dětí našeho SDH získalo ocenění v různých věkových kategoriích:
Eliška Scholasterová (1. místo)
Marek Adamus (3. místo)
Markéta Haasová (3. místo)
Karolína Haasová (1. místo)
Aneta Dubová (čestné uznání)
Lucie Haasová (3. místo)
Kateřina Scholasterová (3. místo)
Děti obdržely diplom a tašku s odměnami a my jim moc blahopřejeme!
Rok 2015 ještě nekončí a tak nás čeká ještě hodně práce v rámci sboru dobrovolných hasičů. Ale o tom zase příště.
Gabriela Haasová
členka SDH Jančí
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DĚNÍ V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH V PŮLI ROKU 2015
Dne 9. ledna hodnotil Sbor dobrovolných hasičů na Valné hromadě činnost a výsledky za uplynulý rok 2014.
V kulturním domě vládla slavnostní atmosféra za účasti členů SDH, mladých hasičů a hostů starosty obce Pavla
Schneidera, starosty okrsku Ferdinanda Scholastera a člena OSH Opava Ing. Zdeňka Slípka. Kulturní dům byl vyzdoben
pamětním praporem a mnoha poháry, které soutěžní družstva mužů, žen a mladých hasičů v loňském roce vyhráli.
Přizvaní hosté v diskusi ocenili kladné sportovní výsledky. Následovalo občerstvení a poté byly promítnuty záběry ze
soutěží a dění SDH za rok 2014, zpracované panem Radimem Dubovým.
Dne 14. února pořádal SDH, jako každoročně, Konec masopustu - vodění medvěda a večer taneční zábavu
s programem Pochování basy.
Dne 27. února proběhla v kulturním domě již tradiční soutěž v degustaci domácích pálenek Palmeister. Letošní
ročník vyhrál pan Václav Blažek.
V zimních měsících se v kulturním domě scházeli hráči stolního tenisu a uspořádali zde soutěž Ligy Moravy a
Slezska ve stolním tenise pod vedením Jiřího Víchy ml. Tato akce měla velmi dobrý ohlas.
Dne 7. března oslavily ženy v kulturním domě svátek MDŽ. Maminkám připravily vystoupení děti ze Základní
školy v Březové pod vedením paní učitelky Halamíčkové. Poté byly ženám předány květiny a bylo pro ně přichystáno
pohoštění.
Dne 14. března maminky společně s hasiči uspořádali dětský maškarní ples. Zábavu zpestřili klauni, kteří děti a
rodiče bavili soutěžemi a tanečky. Na závěr byla pro děti připravena tombola.
Dne 25. dubna se osm členů SDH ve slavnostní stejnokrojích a s praporem, zúčastnilo XIX. Svatofloriánského
setkání hasičů a praporů okresu Opava v Opavě. Průvod hasičů šel z Dolního náměstí ke Konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie, kde se konala slavnostní mše svatá. Před divadlem byl slavnostní nástup.
Paní Kateřina Schustková v naší obci zorganizovala kurz společenských tanců, na který se přihlásilo několik párů
mladší generace.
Dne 3. května se 21 členů ve slavnostních stejnokrojích zúčastnilo Svatofloriánského setkání okrsku v Březové.
Hasiči šli průvodem do kostela na slavnostní mši svatou a z kostela šel opět průvod přes Březovou do kulturního domu,
kde bylo připraveno pohoštění. Poté jsme se vrátili zpět do Lesních Albrechtic a tradičně jsme navštívili společně
s dechovou hudbou naše hasiče, kteří měli kulaté výročí narozenin.
Dne 8. května se konal na počest 70. let osvobození naší obce Lampiónový průvod. Průvod rodičů a dětí
s lampióny šel od hasičské zbrojnice na hřiště, kde byla zapálena vatra. Hřiště bylo plné dětí, které si večer pořádně
užily.
Dne 6. června pořádal SDH Dětské zábavné odpoledne. Děti měly připravený orientační běh, soutěže, skákací
hrad a trampolínu a dětské motorky. Rovněž si mohly vyzkoušet společně s rodiči střelbu ze vzduchovky a z luku.
SDH Lesní Albrechtice letos oslaví 110 let od svého založení. K této příležitosti se v pátek 17. července uskuteční
v kulturním domě slavnostní schůze za účasti místních hasičů a zástupců z ostatních sborů, starosty obce, okrsku a
dalších delegátů. V sobotu 18. července se na hřišti uskuteční pohárová soutěž hasičských družstev a poté bude večer
taneční zábava s rockovou skupinou Špekband.
SDH má v letošním roce jedno družstvo mužů, jedno družstvo žen jedno družstvo mladých hasičů. Mladí hasiči
se zúčastňují jarní soutěže Opavské ligy. Dosahují velmi dobrých výsledků díky dobré přípravě instruktorů - Karla
Černína, Vlastislava Kolovrata ml., Radima Dubového, Petra Kolovrata, Petry Dubové, Veroniky Kolovratové a dalších.
Tito instruktoři dětem věnují spoustu času. Dvakrát týdně se s dětmi scházejí na tréninku a téměř každou
sobotu jezdí na soutěže. V okrese Opava v kategorii mladších žáků jsou naše děti průběžně umístěny na pátém místě.
Největší radost dětem dělají vyhrané medaile. V jarním kole hry Plamen konané v Hrabství, se děti umístily na skvělém
prvním místě, což byl obrovský úspěch. Srdečný dík patří soutěžícím dětem i jejich trenérům.
Za SDH Lesní Albrechtice
Vlastislav Kolovrat st.
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SPOLEK RODIČŮ A DĚTÍ BETULA
Spolek rodičů a dětí BETULA vznikl jako občanská aktivita, která se zformovala v rámci projektu Komunitní
společenství, cesta ke vzdělání, sebevědomí a práci. Tehdy, v prosinci roku 2013, vznikl ještě jako Kruh žen Březová.
Dle potřeb projektu vycházela náplň setkávání z potřeb, zájmů a zálib žen, které se chtějí aktivně zapojovat do dění
v obci.
Zapojeny byly ženy, které se chtěly učit novým dovednostem, předávat si zkušenosti, vytvářet a zachovávat
hodnoty a tradice a třeba i inspirovat ostatní občany v možnostech seberealizace a v aktivní účasti v komunitním
společenství naší obce.
Březovské ženy se do projektu zapojily činností, která je v blízkém okolí ojedinělá a pokud se ji podaří
zviditelnit, může se stát i jedním z prvků, díky kterému se obec Březová dostane do povědomí lidí. Vyrábí totiž mýdla,
koupelové soli, balzámy na rty, sprchové gely, vonné šumivé tablety do koupelí a podobné výrobky, lahodící lidskému
nosu i pokožce. K této své činnosti si zvolily značku a název BETULA (od latinského slova bříza).
Poprvé jste se s jejich výrobky mohli setkat v loňském roce u příležitosti akce Pálení čarodějnic v Březové.
V rámci příprav na tuto akci uspořádal spolek žen BETULA pro místní děti „dílničku“ výroby mýdel a koupelových solí.
Děti tak měly možnost zjistit a vyzkoušet si, jaký je celý proces výroby. Hotové výrobky se následně zabalily do košíčků,
které účastnice projektu s dětmi upletly na dalším kurzu. Koupelové soli se dozdobily etiketami, ze které se nakupující
dověděli, které z dětí konkrétní sůl vyrobilo, dalo jí vůni i barvu. Na samotné akci pak kosmetiku vyrobenou s dětmi
prodávaly.
Výtěžek z prodeje věnoval spolek BETULA do společné kasičky místních malých hasičů a následně se za ně
uspořádala akce spojená se soutěžemi a opékáním špekáčků pro děti, které se výroby účastnily. Po této akci začala být
značka BETULA známější. Jejich kosmetiku jste si tak mohli koupit například na vánočních trzích v Neplachovicích či ve
Skřipově, na běžeckém závodě Caramba!Run v Březové nebo na Pálení čarodějnic v letošním roce. Někteří šťastlivci si
odnesli dárkovou kazetu z Obecního plesu či z Pochování basy.
S koncem projektu Komunitní společenství však aktivita spolku BETULA neskončila. Naopak, se svými nápady
na rozšíření aktivit spolku přišli i pánové. A tak na podzim roku 2014 vznikl Spolek rodičů a dětí BETULA, který se kromě
výroby kosmetiky začal podílet na aktivním životě v obci. BETULA začala pořádat akce pro děti i ostatní občany
z Březové a okolí. Zmiňme například Drakiádu, Bleší trhy, kurz pletení z pedigu, společný výlet do Prahy, Povánoční
sportování či Pyžamový discoples. Podílela se také na akci Česko zpívá koledy.
Tím akce samozřejmě nekončí, již nyní se můžete těšit na další Bleší trhy či na velké Středověké slavnosti,
konající se 27. června. Přijďte se s námi vrátit do časů dávno minulých a okusit atmosféru rytířských soubojů. Doufám,
že se zde anebo na některé z příštích akcí setkáme a společně se budeme držet našeho hesla „Pojďme se nenudit
doma!“
Za celý tým spolku BETULA
Soňa Janečková
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SPOLEČENSTVÍ ZVANÉ

BETULA

POZVATI SI VÁS DOVOLUJE
NA

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI

PLNÉ ZÁBAVY, RYTÍŘŮ, HER A POHÁDKOVÝCH PŘÍBĚHŮ
Čekati budeme vás dne

na hasičském hřišti v Březové.

V tento den až do 18 hodiny připraven je pro vás program následující:
14: 00
14:15 – 15:15

Mimoto taktéž:
15:15
16:15
17:15

Slavnostní zahajovací průvod (vítáni jsou bubeníci, jakož i vlajkonoši,
pyšnící se erbem svého rodu)
Hry a soutěže o ceny
*Zásah rytíře
*Tajemná truhlice
*Střelba z kuše
*Pohádkové puzzle
*Hrady a zámky
*Hradní kuchyně
*Jízda na koni
*Hledání jehly v kupce sena
Loupežnická pohádka
Turnaj rytířský, turnaj pážecí, ukázka historických zbraní
Představení Dívčí válka
A mnoho dalšího pro děti i dospělé!

A dále:
V prolukách mezi vší tou zábavou bohaté občerstvení, včetně chladného pěnivého moku zvaného
pivo.
Dobré jídlo sladké a slané.
Věštění z karet.
Ukázka výroby šperků a pletení košíků.
TI, KDOŽ NA SLAVNOSTI PŘIJDOU V KOSTÝMU STŘEDOVĚKÉM, ODMĚNÍME CUKRÁTKEM ČI SLADKÝM POLÍBENÍM
~ 13 ~
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KALENDÁŘ AKCÍ
… aneb co nás čeká o prázdninách
27. 06.
04. 07.
18. 07.
25. 07.
26. 07.
01. 08.
08. 08.
23. 08.
30. 08.
06. 09.

Středověké slavnosti
Dětský den
Pohárová soutěž v požárním sportu
v Lesních Albrechticích a taneční zábava
Turnaj v malé kopané „Globus“ Jančí
Dětský den
Setkání obcí s názvem Březová – Brezová
Zahradní slavnost
Hasičská soutěž O pohár starosty obce
a starosty okrsku Březová
Střelecký den
150. výročí svěcení kostela Sv. Mikuláše

Březová
Myslivecká chata Jančí
Lesní Albrechtice
Jančí
Jančí
Březová u Uherského Brodu
Jančí
Gručovice
Myslivecká chata Jančí
Březová

Více informací k jednotlivým akcím připravujeme, naleznete je průběžně na webu obce
www.obec-brezova.cz
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TŘÍDÍME ODPAD?
… aneb lidi, zamyslete se!!
Do kontejnerů, označených žlutou barvou (pro ty, kteří neznají barvy, jsou označeny nápisem PLASTY)
ukládáme plasty. Do zelených, označených nápisem SKLO je možno ukládat sklo. Do modrých s nápisem PAPÍR pro
změnu odkládáme papír… Zdá se vám, že toto není třeba zdůrazňovat? Že přece každý umí číst? Opak je pravdou! Jsou
mezi námi takoví, kteří bez přemýšlení anebo naopak při plném vědomí (a bez svědomí) do kontejnerů na tříděný
odpad odloží vše, čeho se potřebují zbavit! To se pak v kontejnerech na plasty znenadání objeví pytel s hnijícími
potravinami, v kontejneru na sklo baterie nebo plechovky a v kontejneru na papír? Ani nechtějte vědět, co!
Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stane s vytříděným odpadem? A víte, že pokud do kontejneru na tříděný
odpad vyhodíte něco, co tam nepatří a nikdo si toho při vývozu kontejneru nevšimne, je všechen odpad z kontejneru
znehodnocen a považován za nevytříděný? Zamysleli jste se někdy nad tím, že díky bezohlednosti některých z nás,
musí někdo chodit a kontrolovat všechny kontejnery v obci, prohrabávat odpadky a vytřídit vše, co tam nepatří? A co
lidé pracující na třídících linkách?
Běžte a zeptejte se dětí v mateřské škole, co se může házet do žlutého kontejneru, a vsaďte se, že většina
z nich odpoví správně… Tak proč to ti dospělí dělají špatně? Chcete vidět, co se dá najít v kontejnerech v naší obci? Tak
se dívejte a ti, kdo takto jednají, ať se stydí…

Kontejner na plasty pro jistotu zatížíme sklem,
aby nám náhodou neuletěl…

Koberec v kontejneru u hřbitova? To ten
Aladin zaparkoval špatně, ne??

Dopis (s čitelným jménem) do modrého… A
ten zbytek? Kdo neví, ať zkusí přítele na
telefonu…

V babyboxu prý už nebylo místo…
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VYHLÁŠKA O ODPADECH
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BŘEZOVÁ
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březová
Zastupitelstvo obce Březová se na svém zasedání dne 24. června 2015, usnesením č.23/5 písm.m), usneslo vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Březová, včetně nakládání se
stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady, minimálně rostlinného původu
b) papír
c) plasty včetně PET lahví
d) sklo
e) kovy
f) nebezpečné odpady
g) objemný odpad
h) směsný komunální odpad
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v místní části Březová na pozemcích p.č.st.104 na návsi, 712/1 u areálu
základní školy, 102/14 u budovy obecního úřadu, 918/7 u bytovek u silnice I/57, vše v k.ú. Březová u Vítkova,
v místní části Gručovice na pozemku p.č.st.64 u obchodu a na pozemku p.č.6 parčík na horním konci obce,
vše v k.ú. Gručovice, v místní části Jančí na pozemku p.č.93 na parkovišti u bývalé školy v k.ú. Jančí, v místní
části Leskovec na pozemcích p.č.1041/4 naproti hasičské zbrojnice, 127/1 v areálu bývalé školy, vše v k.ú.
Leskovec u Vítkova, v místní části Lesní Albrechtice na pozemcích p.č.37/1 u hasičské zbrojnice.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady – hnědý kontejner
b) Papír – modrý kontejner
c) Plasty, PET lahve – žlutý kontejner
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
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d) Sklo – zelený kontejner
e) Kovy – sběrná nádoba označena nápisem KOV
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
1) Sběr a svoz nebezpečných odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách, v místním tisku, v rozhlase a na internetových
stránkách obce.
2) Shromažďování nebezpečných odpadů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(matrace, nábytek, koberce apod.)
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány v místním tisku, na vývěsních plochách, v místním rozhlase, internetových stránkách obce.
.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březová ze dne 14. 04. 2011.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Radek Haas v. r.
místostarosta

Pavel Schneider v. r.
starosta

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
2)
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NARODILI SE TITO NOVÍ OBČÁNCI
Hronec Jakub, Březová
Lindovský Šimon, Březová
Heinzová Elena, Březová
Zuzaňáková Barbora, Lesní Albrechtice
Kavanová Amálie, Jančí

Bartoňová Klára, Leskovec
Krejčí Ondřej, Březová
Sokol Tomáš, Jančí
Maleňák Filip, Březová
Vráblová Valentýna, Gručovice

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Kupka Lukáš – Svobodová Marie

Rolinc Petr – Pavlíčková Marie

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Janáčková Růžena, Jančí
Dubový Zdeněk, Březová
Škrobánek Josef, Březová

Vyskočil Karel, Leskovec
Kukolová Bedřiška, Lesní Albrechtice

RODINÁM VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST
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VYDAVATEL:

Obecní úřad Březová, 747 44 Březová 106

PERIODICITA:

občasník

NÁKLAD:

550 výtisků – NEPRODEJNÉ

Příspěvky do občasníku zasílejte ve formátu .doc nebo .jpg na adresu asistentka@obec-brezova.cz
nebo na podatelnu Obecního úřadu.

Prosíme, uvádějte jméno autora.

Vyšlo dne 25. 6. 2015
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