BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ – VÁNOCE 2020

Vážení spoluobčané,
až je to neuvěřitelné, bude nám končit další kalendářní
rok. Jsme již ve druhé půli adventu kolem svátku
sv. Lucie, mimo jiné přímluvkyně při epidemiích a také
patronky ve chvílích, kdy si lidé potřebují zjednat jasno
v pro ně nepřehledných situacích. Ta pro nás tkví
v nemoci, která postihla celý svět a dostala se také do našich pěti vesnic.
Z pohledu dopadu epidemie nemoci COVID-19, způsobené
koronavirem SARS-CoV-2, na naše běžné životy proto není rok 2020 zrovna
rokem podařeným. Od začátku března, kdy se nás začala dotýkat opatření,
jež vedla k omezení soukromého i profesního života, nedochází k běžnému
kontaktu mezi lidmi, mnoho lidí nemohlo bohužel dlouho pracovat,
nepořádají se kulturní a sportovní akce. Jednu dobu jsme dokonce mohli
chodit pouze do práce a na nákup do nejbližšího obchodu a děti nechodili
pravidelně do školy, ale měli jen distanční výuku, která se dosud
u některých ročníků s tou prezenční kvůli nelepšící se situaci střídá.
Neodehrála se všechna fotbalová utkání, nekonaly se tradiční
hasičské soutěže ani střelecký den. Chyběly také školní ples, organizované
Dny matek a spousta plánovaných akcí pořádaných školou, školkami a
všemi spolky. Letní kino jsme mohli mít jen jednou. Nekonala se u nás
sportovní část tradičního Štítu Albrechtic a Setkání Březových v Březové u
Sokolova bylo úplně zrušeno. Tradiční karmášové zábavy v našich vesnicích
byly také pasé, nemohli jsme pořádat adventní jarmark a uskutečněny
nemohly být ani akce Česko zpívá koledy a veřejná rozsvícení vánočních
stromů. V neposlední řadě nám chybí i tradiční besídky dětí tří oddělení
mateřské školy a vlajková loď našich besídek Vánoční besídka žáků základní
školy.
Přejme si proto, aby epidemie ustoupila, nadobro se ztratila a život se
vrátil do starých kolejí. Docela velké množství našich občanů se během roku
koronavirem nakazilo a 2 osoby dokonce bohužel s Covidem zemřely.
Nakaženým vždy přeji brzké uzdravení a všechny ostatní vždy prosím, aby
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rodiny pozitivně testovaných, nebo těch, kterým byla nařízena karanténa,
nebyly stigmatizovány. Je doba, ve které se onemocnění Covid-19 opět
nadechuje k většímu rozmachu, a v izolaci či karanténě se může postupně
ocitnout každý z nás. Proto i v současné době buďme zodpovědní a
ohleduplní vůči druhým a nařízená protiepidemická opatření dále
dodržujme, abychom napomohli rychlejšímu ukončení koronavirové
epidemie. Stále platí, že všichni, kteří jsou díky uvedené nemoci v izolaci,
karanténě či jsou v nejvíce ohrožené skupině obyvatel a nemají možnost si
nakoupit potraviny či obstarat léky prostřednictvím svých známých či
příbuzných, se mohou obrátit na Úřad městyse Březová. Záležitost budeme
řešit.
Chci poděkovat všem dobrovolníkům – 29 ženám a 1 muži, kteří na
jaře věnovali svůj čas a někdy dokonce i svůj materiál na ušití textilních
roušek pro potřebné, a dále také těm členům jednotek Sborů dobrovolných
hasičů z Březové, Gručovic, Jančí, Leskovce a Lesních Albrechtic, kteří do
Vašich domovů rozdistribuovali městysem nakoupených přes 650 litrů
dezinfekce – a všichni tak aktivně napomohli v boji proti zmíněné nemoci
COVID-19. Vaše pomoc si zaslouží obdiv a velké poděkování. Městys ze
svého rozpočtu vynaložil na ochranu obyvatelstva částku ve výši 80.000,-Kč. Chci upřímně poděkovat také všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na organizaci akcí, které se během roku mohly konat, také těm,
kteří se podíleli na opravách, rekonstrukcích, investičních projektech i
běžném chodu všech vesnic našeho městyse. Mé zvláštní poděkování patří
panu Kašpárkovi z Leskovce, kterému leží na srdci hladký průběh
stavebních akcí prováděných obcí nenarušovaný přebujelou byrokracií
úřadů.
Mimo vše uvedené chci zmínit také záležitost, týkající se obory
Jelenice. V měsíci květnu vydal Městský úřad Vítkov na základě žádosti
uživatele honitby Obora Jelenice firmy Opavská lesní a.s. opatření obecné
povahy formou veřejné vyhlášky Zákaz vstupu do obory Jelenice, přičemž
firma Opavská lesní při vybudování obory dostala od úřadů a dotčených
obcí podmínku, že obora musí i nadále zůstat průchodná a průjezdná pro
turisty i cykloturisty. Na základě mé iniciativy podal Městys Březová správní
žalobu u Krajského soudu v Ostravě na zrušení veřejné vyhlášky Zákazu
vstupu do obory Jelenice. Oslovil jsem také starostu Města Vítkov a také
starostu Města Hradec nad Moravicí, zda by měli zájem se k našemu podání
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správní žaloby přidat. Oba souhlasili, a tak jsme ji podali za pomoci
renomované advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové společně. Ve druhé
polovině listopadu přišla nejprve neoficiálně a poté i prostřednictvím
tiskové mluvčí Krajského soudu v Ostravě výborná zpráva, a to že soud
Zákaz vstupu do obory Jelenice zrušil. Zachování průchodnosti přibližně
300 hektarové obory v nádherném údolí řeky Moravice je pro nás a
návštěvníky našeho regionu velmi důležité. Konkrétní znění rozsudku však
do této chvíle nemáme k dispozici. Jakmile ho budeme mít k dispozici,
budeme Vás více informovat obvyklým způsobem na webu, facebooku
nebo prostřednictvím rozhlasu. Doufejme, že to pro nás nakonec dobře
dopadne.
Všichni bychom si přáli, abychom si letošní Vánoční svátky dokázali i
přes všemožná omezení vychutnat, abychom nebyli přetažení a uštvaní.
Rádi bychom, aby „Ježíšek“ stihnul nakoupit všechny dárky, abychom na
sebe měli dostatek potřebného času a prožili krásné chvíle s těmi, které
máme rádi. Mnohdy je to však jinak, než bychom sami chtěli. Proto stojí za
to zamyslet se nad tím, čemu dáme přednost a co je pro nás důležitější.
Množství drahých dárků a čas strávený u počítače nebo s mobilním
telefonem, ať již na sociálních sítích nebo u počítačových her, to určitě není.
Nezapomínejme, že ty největší dary jsou skryty v nás, v naší rodině, v našich
nejbližších a přátelích. Jde přece především o umění projevit druhým
pozornost a lásku dle citátu: „Spěchejme milovat druhé, neboť nám rychle
odcházejí!“ Přeji Vám, aby byl Váš zbytek adventu a celý vánoční čas
pěkným a požehnaným obdobím a v novém roce 2021 ať jste všichni plni
síly, zdraví, radosti a přeji Vám také hodně lásky a pochopení od těch, kteří
Vás mají rádi.
Pavel Schneider, MBA
starosta městyse
S hlubokou lítostí Vám oznamuji, že 13. prosince 2020 zemřel
dlouholetý bývalý starosta obce Březová u Vítkova pan Karel Gebel
z Lesních Albrechtic.
Poslední rozloučení proběhlo ve středu 16. prosince ve 14:00 hodin
v kostele v Březové u Vítkova a poté byly jeho tělesné pozůstatky
uloženy do rodinného hrobu.
Věnujte, prosím, panu Geblovi tichou vzpomínku.
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KLUB DŮCHODCŮ BŘEZOVÁ
V této složité době, kdy žijeme s tím koronavirem, není jednoduché
zhodnotit činnost klubu a také není toho moc k hodnocení. Takže
v krátkosti:
Stihli jsme se sejít jen čtyřikrát, a to ještě s nutným omezením. Ale
s potěšením sděluji, že se nám podařilo uskutečnit jeden zájezd klubu. Byla
to plavba lodí po přehradě Slezské Harta a pak návštěva muzea
tkalcovnictví v Rýmařově. Také se nám podařilo uskutečnit tři výšlapy
klubu, a to jeden v březnu do Větřkovic s účastí 17 členů, druhý v červnu
k záchytným rybníkům u kamenolomu s účastí 20 členů a třetí výšlap v září
do lomu kolem bývalých muničních bunkrů s účastí 20 členů klubu a dvou
nečlenů. Do naší činnosti patří také účast na plese důchodců v Lesních
Albrechticích, ale musím s politováním uvést, že z našeho klubu se plesu
zúčastnili jen 4 členové.
Více už v naší činnosti nenajdeme, vždyť ani výbor klubu se nemohl
scházet. Nezbývá nic jiného než doufat, že tato špatná situace brzy skončí,
protože naše setkání a schůzky chybí všem členům našeho klubu.
Klub důchodců Březová přeje všem občanům našich obcí hezké prožití
vánočních svátků, podle možností se svými rodinami, a do nového roku
2021 všem pevné zdraví, štěstí, pohodu a jak uvedl ve své hře Jan Werich
„Na shledanou v lepších časech“.
Za klub důchodců Březová, Jan Lindovský, jednatel klubu.
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ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MĚSTYSE
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2020
Úřad městyse v Březové bude v provozu dle běžných úředních hodin
do úterý 29. prosince 2020.
V dalších dnech budou úřední hodiny následující:
PO
ÚT
ST
PO
ÚT
ST
ČT

21. 12. 2020
22. 12. 2020
23. 12. 2020
28. 12. 2020
29. 12. 2020
30. 12. 2020
31. 12. 2020

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

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Pokladna pro rok 2020 se uzavírá v úterý 29. 12. 2020 v 11:00 hodin.
Další dny do konce roku 2020 již bude pokladna uzavřena, to znamená, že
Úřad městyse 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.

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 2021
24.12.2020 Štědrý den – Vigilie Narození Páně - 20:00 hod.
25.12.2020 Slavnost Narození Páně - 7:30 hod. a 10:30 hod.
26.12.2020 Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka - 7:30 hod.
27.12.2020 Svátek sv. Rodiny – 7:30 hod., 10:30 hod. v kapli svaté rodiny
v Lesních Albrechticích
01.01.2021 Nový rok, Slavnost Matky, Boží Panny Marie - 7:30 hod. a 10:30
hod.
V závislosti na vývoji situace pandemie může kdykoli
dojít ke změnám! Nadále trvá povinnost roušek,
dezinfekce a zákaz hromadného zpěvu.
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VÁNOČNÍ KVÍZ
1. Kdy vznikla tradice velkých vánočních stromů na městských náměstích a
kdo ji vymyslel?
a) v Praze v roce 1918 na popud T. G. Masaryka
b) v Brně v roce 1924 a vymyslel to novinář Rudolf Těsnohlídek
c) v Olomouci v roce 1926 a byl to nápad olomouckého arcibiskupa
2. Kde se v Česku poprvé rozsvítil ozdobený vánoční stromeček?
a) v roce 1852 na Hradě v domácnosti excísaře Ferdinanda Dobrotivého
b) v roce 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla
c) v roce 1855 v domku pražského kata
3. Kdo nosí dětem dárky v Norsku
a) Děda Mráz
b) Papá Noel
c) Skřítek Nisser
4. Odkud pochází rostlina zvaná vánoční hvězda?
a) z Asie
b) z Afriky
c) ze střední Ameriky
5. Z čeho se dělá vánoční františek?
a) z mletého dřevěného uhlí a kadidla
b) nedělá se, roste v lese podobně jako jmelí
c) kope se ze země jako uhlí
6. Kolik druhů vánočního cukroví má být na svátečním stole?
a) žádný, abychom pak nemuseli držet dietu
b) sedm druhů – symbolicky na každý den v týdnu jeden
c) dvanáct – symbolicky na každý měsíc v roce jeden
7. Kolik figurek má náš nejznámější Třebechovický betlém?
a) 256, z toho přes 100 pohyblivých
b) 351, přes 200 pohyblivých
c) 421, přes 250 pohyblivých
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8. Proč slaví pravoslavní věřící např. v Rusku Vánoce až 6. a 7. ledna?
a) slaví je podle tzv. juliánského kalendáře
b) prodlužují si tak oslavy Silvestra
c) v prosinci je to nebaví
9. Jak správně zacházíme s vánočním
kaprem?
a) dáme mu nějaké hezké jméno a povídáme
si s ním o životě
b) pustíme ho do nejbližší řeky nebo potoka
c) odborně ho usmrtíme a pěkně usmažíme
10. Kdo je autorem známé české písničky Purpura?
a) Karel Gott
b) dvojice Suchý – Šlitr
c) Jára Cimrman
11. Kolik alkoholu můžeme o Vánocích vypít?
a) raději míň než víc
b) o Vánocích se alkohol vůbec nesmí pít, protože by se Ježíšek moc zlobil
c) co se do nás vejde
Správné odpovědi (za každou máte bod): 1b, 2b, 3c, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c,
10b, 11a
Vyhodnocení
8-11 bodů: Gratulujeme! Vánoce jsou vaším svátkem číslo 1, těšíte se na
ně celý rok. Domácnost máte krásně vyzdobenou, pohádky znáte
nazpaměť, takže nejlepším relaxem pro vás bude svařák na nějakém
vánočním trhu.
4-7 bodů: Některé otázky byly těžké, takže i vám patří gratulace. Raději si
užíváte osobních vánočních radostí, než abyste o nich dlouze rozmýšleli.
Zasloužíte si vanilkový rohlíček!
0-3 bodů: Vánoce zrovna nemusíte, ale dny volna určitě uvítáte. Pohádky
v televizi vás moc neberou, takže pro vás je největší odměna dlouhá
procházka nebo klid na počítačové hry. Dejte si!
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SDH JANČÍ
Letošní rok se nesl pod jedním slovem, a to COVID. Tento divný virus
doslova ochromil celou zemi a život nás všech. A tak i činnost našeho sboru
nebo jakéhokoliv jiného spolku byla tímto ovlivněna. Ale i přesto, že na jaře
a na podzim byl v naší zemi zastaven jakýkoliv společenský život, podařilo
se nám některé akce zrealizovat ještě v době, kdy to bylo možné. A tak se
s vámi o ně nyní podělím.
Začátkem roku, a to hned 3. ledna (v té době ještě nikdo z nás vůbec
netušil, co se na nás žene…) se konala výroční valná hromada našeho sboru
za rok 2019. Účast byla opět hojná včetně všech našich mladých hasičů, a
tak v kulturním domě bylo plno. Schůze proběhla podle programu, shlédli
jsme fotky z akcí, které proběhly v roce 2019 a schůzi jsme zakončili
výborným gulášem. V lednu jsme se ještě s dětmi v rámci ligy čtyř okrsků
zúčastnili uzlových závodů ve Vítkově, kde nejlepší umístění za náš sbor
získala Markéta Haasová v jednotlivcích, a to 5. místo.
Na konci února se naší vesnicí prošel masopustní průvod masek v čele
s medvědem. Počasí bylo slunečné, takže nikomu nebyla příliš zima. Večer
jsme se sešli v kulturním domě, kde nám k tanci a poslechu zahrál Martin
Janeček. Před půlnocí jsme vyprovodili naši milou basu na její poslední
cestu a pak proběhlo vylosování bohaté tomboly.
Začátkem března jsme ještě zorganizovali maškarní ples pro děti a
velmi oblíbenou akci posezení žen u příležitosti svátku MDŽ. Obě akce se
vydařily. Dětí přišlo spoustu a z plesu si odnášely nejen hezké vzpomínky,
ale také spoustu cen a každý, kdo přišel v masce, si také mohl vybrat
plyšáka. S dětmi z mladých hasičů jsme i letos připravili bohatý kulturní a
zábavný program pro jejich maminky, babičky, tety a ostatní ženy z Jančí.
I letos se program povedl a všichni se dobře bavili.
No, a pak nastal lockdown! Všechno se zavřelo, děti zůstaly doma,
s nimi i rodiče a skončily všechny akce. Toto trvalo až do konce června.
Takže jsme nemohli uspořádat pálení čarodějnic, museli jsme zrušit
hasičskou soutěž pro děti nebo tradiční soustředění s dětmi.
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Na jaře jsme se s dětmi ještě zúčastnili soutěže Požární ochrana očima
dětí, kde se naši mladí hasiči přihlásili do výtvarné části soutěže.
Vyhodnoceni ve svých kategoriích nakonec byli Ondra Turovský (2. místo
v kategorii MŠ), Viktor Haas (1. místo v kategorii ZŠ1) a Vít Helísek (2. místo
v kategorii ZŠ2). Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo na konci
června v areálu Lesík v Dolních Životicích.
Během letních prázdnin se začalo s uvolňováním, a tak jsme
netrpělivě čekali, co bude nebo nebude. Měli jsme v plánu uspořádat
hasičskou zábavu na hřišti, ale do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli ano
nebo ne. Nakonec jsme se na členské schůzi dohodli, že do toho půjdeme i
za cenu určitých opatření. V té době byly povoleny venkovní akce do 500
osob. A tak se zábava konala. Počasí vyšlo, aspoň to! A i lidi přišli, za což
jsme byli rádi. Každému jsme u vstupného změřili teplotu. Všude jsme měli
nachystanou desinfekci na ruce. I letos jsme měli připravené občerstvení,
naší tradiční játru na topince nebo bramboráčky. Zábava se vydařila a
myslím, že lidé odcházeli spokojeni.
V srpnu jsme ještě pro mladé hasiče uspořádali náhradu za zrušené
soustředění v červnu. S dětmi jsme odjeli do Opavy, kde jsme v Městských
sadech měli domluvené zapůjčení různých vozítek, koloběžek, kol a jiných
pohyblivých předmětů, které si děti mohly vyzkoušet. Bylo to docela
zábavné, a i
dětem se to
líbilo. Byl pravý
letní den, a tak
jsme si dali
zmrzlinu a jeli
zpět do Jančí
na hřiště, kde
jsme pro děti
připravili hry a
soutěže. Kdo
chtěl, mohl se
zchladit v hasičské kádi. Děti přespaly na hřišti pod velkým stanem a
v neděli ráno se rozešly domů. Na konci prázdnin jsme ještě uspořádali
ukončení prázdnin pro děti nejen z Jančí, ale i okolních vesnic. Pro letošní
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ročník jsme připravili téma Masterchef aneb všechny chutě a vůně světa.
Na děti čekalo spoustu stanovišť, které byly spojené s jídlem. Dětí přišlo
hodně a každý, kdo splnil všechna stanoviště, si mohl vyzvednout balíček
s odměnou. Pro děti byl připravený i obrovský skákací hrad.
No, a pak přišel znovu lockdown! Takže se zrušily všechny vnitřní
i venkovní aktivity. Museli jsme zrušit pravidelné schůzky mladých hasičů.
Zrušily se podzimní soutěže a také jsme nemohli uskutečnit akci 72 hodin.
Alespoň jsme si objednali trička a vyzvednuté ovocné stromy se vysadily na
zahradách.
S příznivějším vývojem šíření Covidu se na začátku prosince uvolnily
některé aktivity, a tak jsme pro děti z Jančí připravili mikulášskou nadílku.
Mikuláš, anděl a čert roznesli dětem balíčky, ale letos se Mikulášská družina
s dětmi pozdravila na dálku, venku přes otevřené dveře nebo okno. Dětem
to však nevadilo, byly rády, že Mikuláš na ně letos nezapomněl a přinesl jim
balíček dobrot. Bohužel jsme nemohli uspořádat krásnou akci, a to
rozsvěcování stromku s vánočním jarmarkem a teplým svařáčkem. A tak mi
dovolte, abych vám všem popřála hlavně zdraví (važme si ho) a hlavně
hodně optimismu, že bude líp!
Závěrem bych chtěla jménem sboru dobrovolných hasičů v Jančí
poděkovat všem, kteří jste nás letos jakkoliv podpořili, ať už cenou do
tomboly nebo finančním darem. Dále bych chtěla poděkovat všem
spolkům, které nás také podporují, a hlavně městysu Březová za finanční
dotace, díky kterým můžeme tyto akce pro děti pořádat.
Dovolte mi, abych nejen dobrovolným hasičům, ale všem občanům
popřála hezké vánoční svátky, plné klidu, pohody a do nového roku hodně
zdraví.
Gabriela Haasová, SDH Jančí
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JAK A PROČ ODSTRAŇOVAT JMELÍ…?
Jmelí se v posledních 20 letech
hojně
rozšířilo
na
území
Moravskoslezského
kraje
a
způsobuje usychání a umírání
stromů
nacházejících
se
v zahradách, v parcích, podél
komunikací,
ale
také
na
významných
stromořadích,
alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté
polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé
plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou
naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým
poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální
látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný
na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé
sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let,
výjimečně až 70 let.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí
po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody
jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut),
přenos semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen.
Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných
částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve
stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně
napadené jmelím patří: lípy, topol kanadský, topol bílý, vrby, javory,
jabloně, jeřáb ptačí, arónie, trnovník akát, hlohy, ořešák černý, jedle
bělokorá, borovice lesní.
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Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu
nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě
trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se
obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se
z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou
likvidací zabránit dalšímu šíření,
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se
nezabrání jeho dalšímu šíření),
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke
kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry
v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či
kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady
(popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová,
595 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území
Moravskoslezského
kraje
2012,
Aktuální
informace
k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
Ing. Lenka Peichlová
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ČINNOST SDH LESNÍ ALBRECHTICE V ROCE 2020
Svou činnost jsme zahájili 10. ledna, slavnostní Valnou hromadou
členů SDH.
22. února jsme pořádali tradiční „Vodění medvěda“ s průvodem
masek po vesnici a následně večer Masopustní taneční zábavu
s programem „Pochování basy“.
6. března proběhl již 10. ročník oblíbené soutěže „O nejlepší pálenku,
Palmaister 2020“.
7. března jsme pro místní ženy připravili oslavu svátku MDŽ. Naši
mladí hasiči přichystali společně s rodiči krásný program, který byl pro
všechny zúčastněné ženy nádherným dárkem. Tato oslava se stala
v letošním roce poslední možnou společenskou akcí.
Po zbytek roku byla činná pouze naše zásahová jednotka JSDH, která
je v počtu čtyř až osmi lidí 24 hodin denně připravena pomáhat. Letos
vyjížděli celkem šestkrát odstraňovat spadlé stromy přes hlavní silnici,
zajišťovali dodávku elektřiny pomocí elektrocentrály, rozváželi dezinfekci
seniorům, vyjížděli k požáru lesa a k požáru slámy v Lesních Albrechticích.

ODSTRAŇOVÁNÍ SPADLÝCH STROMŮ PŘES
SILNICI, 25.11.2020

POŽÁR SLÁMY, LESNÍ ALBRECHTICE,
26.8.2020

Velice děkuji našim hasičům ze zásahové jednotky, kteří byli
povoláváni k pomoci při nepříznivých událostech, ať už ve dne či v noci.
Děkuji také všem, kteří jakkoliv pomohli při jmenovaných akcích a velký dík
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patří také mladým hasičům a jejich vedoucím za přípravu programu na
oslavu svátku MDŽ.
Poděkování si zaslouží také členové obecního zastupitelstva Městyse
Březová, kteří nás podpořili při pořádání akcí.
Pro zpříjemnění vánoční atmosféry jsme pro Vás rozsvítili vánoční
stromečky na věži hasičské zbrojnice a před kapličkou Svaté rodiny, kde je
navíc jako každý rok umístěn krásný nasvícený betlém.
Do nového roku 2021 přejeme všem občanům především hodně
zdraví, lásky, pohody a optimismu.
Za Sbor dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice
Vlastislav Kolovrat st.

TERMÍNY SVOZU ODPADU V PROSINCI
V měsíci prosinci provedou Technické služby města Vítkova svoz
odpadu v těchto termínech:
ve středu 16. prosince
v pátek 18. prosince
ve středu 23. prosince
v sobotu 26. prosince
ve středu 30. prosince
v sobotu 2. ledna

plast
komunální odpad
plast
komunální odpad
plast
komunální odpad

Zakupte si, prosím, takový počet žetonů, který do konce roku 2020
spotřebujete. Městys staré žetony po novém roce, tj. v roce 2021, nebude
brát na výměnu a nebude je ani proplácet. Poslední den, kdy budou brány
žetony z roku 2020 (červené), bude v sobotu 2. ledna 2021. V pátek
8. ledna již budou odvezeny pouze popelnice s modrými žetony.
Pavel Schneider, starosta
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INFORMACE Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
JISKRA JANČÍ
Vážení spoluobčané, nastává poslední měsíc roku, který nám přináší
Advent a Vánoce. Zejména děti se těší na dárečky, které najdou pod
stromečkem a my se těšíme na to, že budou mít radost. Než vykročíme tou
správnou nohou do nového roku 2021, rád bych se ohlédl za tím, co se
v Tělovýchovné jednotě Jiskra Jančí letos podařilo.
Díky dobrovolné aktivitě členů naší tělovýchovné jednoty, podpoře
městyse Březová, přízni sponzorů a návštěvníků našich akcí, se nám i letos
dařilo úspěšně reprezentovat ve stolním tenise, „nepravidelně“ trénovat
stolní tenis s mládeží, udržovat sportovní areál v Jančí, uspořádat turnaj
v malé kopané o putovní pohár „Janecký Globus“, uspořádat dětský den,
zazimovat sportovní areál, upravit ocelové držáky krovu střechy pro
možnost pokládky obkladu stěn, osekat stěny a provést na nich hrubou
omítku. Nyní se připravuje realizace bezpečnostní pružné podlahové
krytiny do obou heren pro zvýšení bezpečnostních parametrů hlavně kvůli
dětem a mládeži. Nyní se čeká na dodání a budeme ji upravovat a pokládat
sami.
44. ročníku turnaje v malé kopané o putovní pohár „JANECKÝ
GLOBUS“ se zúčastnilo 9 týmů. Ráno panovalo v Jančí nevlídné počasí, ale
přes den se vylepšilo. V zápase o 1. místo zvítězil tým Alko Karviná nad
týmem TJ Jiskra Jančí v poměru 5:3. Několik zápasů nám odpískal také
starosta městyse, za což ještě jednou děkujeme.
Dětského dne, odloženého až na srpen, se zúčastnilo více než 73 dětí.
Bylo předáno na patnáct hlavních cen v pěti věkových kategoriích.
Tradičně jsme se zúčastnili Ligy Moravy a Slezska ve stolním tenise.
Tato soutěž stolních tenistů, ve které se již pravidelně utkávají ve hře týmy
obcí našeho regionu, letos zaznamenala již svůj 8. ročník. Do sportovního
klání se zapojilo celkem 14 týmů. Nejúspěšnějším celkem ligy se letos stal
tým Čermné ve Slezsku před Starší Gardou z Jančí a Domoradovicemi „A“.
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V soutěžní sezóně 2020/2021 se naše B družstvo stolního tenisu drží
na prvním místě v okresním přeboru III. třídy. Naše A družstvo letos
v okresním přeboru II. třídy ještě nehrálo. Mládež je zařazena do okresní
soutěže 2. třídy a čeká se na zahájení.
Ke konci roku 2020 děkujeme za přízeň všem našim členům,
sponzorům a příznivcům, bez kterých by naše činnost nebyla možná.
V neposlední řadě děkujeme městysu Březová za podporu našich aktivit.
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém
roce Vám přeje za TJ Jiskra Jančí
Jan Turovský

VÁNOČNÍ OSMISMĚŘKA
Slova k vyškrtnutí:
betlém, cesmína, cukroví, dar,
fleutýn (šlechtěný výr), jmelí,
kapr, koleda, med, mír, oblak,
opus, ozdoba, papír, perník,
purpura, řetěz, strom, svíčka,
vůně
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JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ – TEXTIL
Sběr textilu
Podařilo se nám zajistit obnovení sběru textilu v městysi. Na území městyse
opět sbírá textil společnost TextilEco a.s., která si za pronájem každého
kontejneru nechává ročně platit 1.600 Kč. Předchozí bezplatné kontejnery
odstranila Diakonie Broumov, protože do kontejnerů byl vhazován odpad
a znečištěné věci. Do kontejneru nepatří plesnivé, mokré či od chemikálií
zašpiněné hadry, které mohou poškodit i ostatní odevzdané věci. Oblečení,
prosím, balte do igelitových pytlů, aby nedošlo k jeho znečištění. Níže
podáváme tyto informace ještě podrobněji.
Předcházet vzniku odpadů se společnosti TextilEco a.s.
To je naše filosofie. Naše sběrné kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše
nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Sesbírané věci
přirozeným způsobem vracíme zpátky k lidem. Dáváme věcem druhý život,
a navíc pomáháme potřebným. Díky našim aktivitám získáváme
prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní
projekty.
Jaké věci lze dávat do našeho kontejneru?
KATEGORIE A
Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další využívání
k dalšímu nošení. Jejich život bude pokračovat dál v původní podobě.
Naleznou dalšího nositele. Hračky, módní doplňky i knihy dokážeme
vytřídit a dát jím druhou šanci.
Oblečení, prosím, zabalte do igelitových pytlů, aby nedošlo ke znečištění.
Igelitové pytle se v naší třídírně potom vytřídí do plastů.
KATEGORIE B
Oděvy, které již nelze využít k původnímu účelu. Šatstvo v této kategorii se
dále rozčlení s ohledem na jejich materiálové složení. Dále se může
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průmyslově zpracovat. Například rozřezáním, rozcupováním, případně jako
příměs do kartonů. Práce s touto skupinou vyžaduje drahé technologie a je
velice náročná na spotřebu energie. Vznikne však nový výrobek.
KATEGORIE C
Jsou to oděvy, které nebylo přes veškerou snahu možno zachránit a zařadit
do skupin A a B. Šatstvo se termicky zhodnocuje. To znamená, že slouží jako
palivo v elektrárnách. Jedno kilo má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí.
Z šatstva tak vznikne světlo a teplo.
Co do kontejneru nepatří
Plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry.

NOVINKY E-MAILEM
Pro větší informovanost občanů o novinkách, pozvánkách na kulturní
a sportovní akce, rozhlasových hlášeních, upozorněních a dalších
důležitých informacích je možné dostávat „čerstvé“ informace přímo do
vašich e-mailových schránek. Stačí se pouze registrovat na webových
stránkách www.mestys-brezova.cz. Těšíme se na co nejvíce vašich
registrací.
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2020/2021)
ANEB VÁNOCE JSOU TADY…
Vážení čtenáři,
v tomto vydání BZ vás v krátkosti seznámíme se základními
informacemi o životě v základní škole ve školním roce 2020/2021.
Školu navštěvuje 209 žáků rozdělených do 10 tříd. Našich nejmladších
– tj. prvňáčků napočítáme 14 a žáků 9. ročníku máme 28.
Pedagogický sbor se v tomto roce rozšířil o paní učitelku Mgr. Kláru
Paulerovou, která působí na 1. i 2. stupni. Další viditelnou změnou je
doplnění pedagogického sboru o novou asistentku pedagoga paní Zuzanu
Duškovou. Oběma novým pedagogickým tvářím přejeme, ať je práce těší
a jsou ve škole spokojené.
Přestože „koronavirus“ zavřel od poloviny října školy, podařilo se
zorganizovat několik zajímavých akcí. Mám na mysli např. „anglický týden“
či výjezdy do záchranné stanice v Bartošovicích, kde se žáci mohli seznámit
s různými aktivitami na ochranu přírody.
Ačkoli jsme všichni doufali, že se nevrátíme k zavření škol, bohužel
k němu došlo. Přechod na distanční výuku opět nebyl jednoduchý, ale
domníváme se, že celá společnost tento přechod zvládla lépe než na jaře.
A za to patří obrovský dík zejména rodičům, učitelům a v neposlední
řadě také velké většině žáků, kteří se s náročnou distanční výukou vyrovnali
velmi dobře.
Rovněž v mateřské škole začal nový školní rok 2020/2021 a spolu
s ním nové změny. Největší se týkají modernizace pracovišť. Na mateřské
škole 4 u kostela proběhla plánovaná výměna podlahy ve třídě, ve které
také září nový nábytek a provozní pracovnice se pyšní novou výdejnou.
V mateřské škole 78 u školy proběhla celkové modernizace třídy Soviček.
Přivítali jsme plno nových tváří ve třídách. Nejen, že děti odešly do první
třídy, a tak nastoupili noví kamarádi do školky u kostela a do školky u školy,
ale včetně nich k nám přibyla nová paní učitelka Annette Chmelířová, která
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působí na mateřské škole u kostela. V průběhu měsíce září a října se
pedagogický sbor rozšířil o dvě asistentky pedagoga, a to o paní Bc. Ivu
Mrovcovou a paní Marii Štefkovou.
Zanedlouho byl podzim a my jsme měli připravené pro děti a rodiče
další akce, které musely být zrušeny (vládní nařízení). Jednalo se např.
o adaptační pohádku v MŠ, drakiádu, rej broučků a berušek apod.
Předškoláci však stihli mnoho zajímavých výletů, a to nejen po okolí.
Sovičky se zapojily do dalšího projektu, náš kamarád strom a nejmladší
sluníčka prošly adaptací. V měsíci listopadu také došlo k personálním
změnám. Přivítali jsme novou pracovnici provozu paní Marcelu Kohutovou
a paní Valerie Musilová se stala asistentkou pedagoga.
A nyní zde máme nejkrásnější období v roce a to Vánoce, které jsme
zahájili společně s dětmi adventním tvořením, on-line edukačním
programem Vánoce ve městě Nový Jičín, andělsko-čertovským
dopolednem a Mikulášskou nadílkou. Děti nyní čeká netradiční vánoční
vystoupení, kterými potěšíme nejen rodiče a sourozence, ale i naše babičky
a dědečky, výlet do Olomouce na vánoční trhy a samozřejmě dlouho
očekávaný Štědrý den v MŠ, kdy se rozzáří oči našich dětí a snad se splní
jejich tajná přání.
Věříme, ze nadcházející rok bude v mnohém lepší, a že budeme
s dětmi moct prožít různá dobrodružství při společných výletech,
vystoupeních a také akcích pro rodiče i veřejnost.
Přejeme vám krásné vánoční svátky a mnoho zdraví do Nového roku.

Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Mgr. Markéta Stix
zástupkyně ředitele pro pšv.
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
Tabulky po nedohrané podzimní části 2020/2021
Muži okresní přebor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stěbořice
Vávrovice
Vřesina
Březová
Štítina
Melč
Těškovice
Jakartovice
Píšť
Litultovice
Komárov
Dolní Životice
Závada
Kylešovice

9
9
9
9
9
8
8
8
9
9
9
8
8
8

8
7
6
5
4
4
4
4
3
3
2
2
0
0

0
1
1
1
2
2
1
1
1
0
2
0
4
0

1
1
2
3
3
2
3
3
5
6
5
6
4
8

36:7
31:13
32:15
23:18
19:14
15:17
23:18
14:17
15:20
10:23
14:28
18:24
12:20
10:38

24 b.
22 b.
19 b.
16 b.
14 b.
14 b.
13 b.
13 b.
10 b.
9 b.
8 b.
6 b.
4 b.
0 b.

4
5
4
5
4

4
4
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
4
4

32:3
23:21
15:10
14:36
4:18

12 b.
12 b.
6 b.
3 b.
0 b.

5
6
5
6
5
5
4
4

5
4
3
3
2
1
0
0

0
0
1
0
2
1
0
0

0
2
1
3
1
3
4
4

59:15
80:58
70:27
65:35
51:28
37:58
8:77
17:89

15 b.
12 b.
10 b.
9 b.
8 b.
4 b.
0 b.
0 b.

Starší žáci
1
2
3
4
5

Štítina
Mokré Lazce
Oldřišov
Pustá Polom
Březová

Mladší žáci
1
2
3
4
5
6
7
8

Brumovice
Budišov n. B.
Hradec n. Mor.
Hlavnice
Litultovice
Březová
Otice
Jakartovice
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Starší přípravka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hradec n. Mor.
Kylešovice
SFC Opava „A“
Chvalíkovice
Skřipov
Budišovice
Březová
Pustá Polom
Slavia Opava „A“

5
6
4
5
6
6
7
5
4

5
4
4
3
2
1
1
1
0

0
1
0
0
1
2
1
0
1

0
1
0
2
3
3
5
4
3

72:30
48:34
59:11
45:30
30:57
36:49
36:63
30:63
25:44

15 b.
13 b.
12 b.
9 b.
7 b.
5 b.
4 b.
3 b.
1 b.

Jménem TJ Vítěz Březová bychom chtěli poděkovat všem divákům a
příznivcům, kteří navštěvují náš fotbalový areál.
Jsme rádi za Vaše povzbuzování jak na domácích, tak i na venkovních
zápasech. 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 2021 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů. Těšíme se,
že i v příštím roce se uvidíme.
Členové Tělovýchovné jednoty Vítěz Březová, z.s.
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HLOUPÝ ČERT
Chudý švec z Jančí měl roztrhanou chalupu, ženu, hodně dětí a velkou bídu.
Nové boty si u něho nechal šít málokdo a za opravu starých si vydělal leda
pár krejcárků. Nejvíce mu bylo líto dětí, že je nemůže zaopatřit tak, jak by
chtěl. Když zase jednou plakaly hlady, vzal provaz a šel se do lesa oběsit.
Když tam došel, hledal strom, na kterém by se mu dobře viselo. Kde se vzal,
tu se vzal a najednou se mu zjevil čert a ptá se ho, co tam dělá. „Hledám
místo, kde bych mohl čerty dřít,“ zalhal mu švec. Čert se hrozně polekal:
„Ale to přece hrozně bolí! Prosím tě, nech nás být a nebudeš toho litovat,“
prosil ten nejhloupější čert z pekla. „Dej mi sto dukátů a já vám dám pokoj!“
řekl švec. Čert dal příštipkáři sto dukátů a hned se letěl pochlubit do pekla,
jak to dobře zařídil, jaký dobrý obchod se ševcem uzavřel, aby je, čerty, o
stromy nedřel. „No, ty troubo, ty hlupáku, co jsi to vyvedl?“ křičeli na něho
čerti. „Takovému zasmolenému ševcovi jsi dal sto dukátů? To jsi nemohl
chvíli počkat, když se šel oběsit? Hned bys měl jeho duši. Běž hned za ním a
vyřiď to s ním!“ čert vzal na sebe podobu loupežníka, přepadl ševce, který
se už vracel z lesa, namířil na něho bambitku a zařval: „Dej sem ty dukáty,
co máš v gatích!“ švec měl ale veliké štěstí! Protože měl kapsy v kalhotách
děravé, dal si ty čertovy peníze do kapsy kabátu, aby je neztratil. A tak si
s klidem sundal kalhoty a hodil je čertovi. Ten popadl gatě a letěl s nimi do
pekla. Čerti hledali po kapsách, ale žádné dukáty nenašli. Vysmáli se mu, že
je ještě hloupější, než si mysleli, že se zase nechal napálit. Jenom Lucifer se
nesmál. Přikázal, aby mu naložili sto ran na záda za to, že svojí hloupostí
připravil peklo o sto dukátů. Od té doby chodí ten čert po pekle smutný, že
se nechal oklamat chudým ševcem, topí pod pekelnými kotly a na svět jej
už z pekla neposílají.
Uvedenou pověst vydal v nové publikaci POVĚSTI A VYPRÁVĚNÍ OD ŘEKY
MORAVICE Spolek Zálužné. Autory publikace jsou Petr Zahnaš a Marie
Zegzulková. Autoři v ní převyprávěli více než 110 historických pověstí
z kraje kolem řeky Moravice, od Guntramovic až po Raduň. Knihu je možné
zakoupit u vydavatele (SPOLEK ZÁLUŽNÉ – tel 777 201 352). Cena vázaného
výtisku je 250,- Kč. Knihu je možné zakoupit také v INFOCENTRECH v Hradci
nad Moravicí, Vítkově a Odrách nebo na e-shopu spolku Za Opavu.
Doslovný přepis pro Březovský zpravodaj připravila Leona Turovská.
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NARODILI SE
Čechová Ema
Vojvodík Matyáš
Pavera Dominik
Černohorská Aneta
Vojvodíková Leontýna
Kusý Matěj
Scholaster Josef
Hladík Jan
Derflová Emili
Malichová Alice
Slezáková Adéla
Sommer Dominik
Čechová Eliška
Cihlář Jindřich
Sokolová Rozálie
VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Lízal Radek a Janečková Martina
Schindler David a Paverová Lucie
Krakovčík Michal a Lorková Denisa

Blažek Tomáš a Černínová Natálie
Svarožič Miroslav a Janečková Soňa
p. Poupa a Šťastníková Zuzana

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Tesařová Marie
Nechanický Rostislav
Gebauer Milan
Vícha Miroslav
Haas Jaromír
Janečková Alenka
Kozlíková Anna
Brož Alois
Johnová Eliška
Vondra Vladimír
Kovalová Eliška
Scholasterová Alenka
Hellebrandová Marie
Rychtar Jan
Štefková Aloisie
Pavlíčková Ludmila
Hiemerová Rozálie
Beinhauer Jan
Gebel Karel – bývalý dlouholetý starosta obce
VŠEM RODINÁM VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST

ŽÁDOST O HLÁŠENÍ NOVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ
Prosíme občany s trvalým pobytem na území městyse Březová, včetně těch,
kteří se zde dlouhodobě nezdržují, aby nám poskytli informaci o nově narozených
dětech. Toto, prosím, sdělte bez zbytečného odkladu na Úřadě městyse.
Děkujeme.
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VYDAVATEL:

Úřad městyse Březová, 747 44 Březová 106

PERIODICITA:

občasník

NÁKLAD:

500 výtisků – NEPRODEJNÉ

Příspěvky do občasníku zasílejte ve formátu .doc nebo .jpg na adresu
asistentka@mestys-brezova.cz
nebo na podatelnu Úřadu městyse.

Prosíme, ke každému příspěvku uvádějte jméno autora.

Vyšlo dne 15. 12. 2020
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