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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas letí jako bláznivý, za chviličku začínají Vánoce a
velmi brzy si už zase budeme zvykat psát u datumu
nový letopočet. Čtvrté svíčky na adventních
věncích byly zapáleny, za dveřmi je konec tohoto
roku a s ním i jedny z jeho nejkrásnějších dní. Před
nedávnem nás navštívil sv. Martin na bílém koni,
který šel v čele průvodu dětí, rodičů a prarodičů
s lampiony. Váže se k tomu i veselá historka, kdy
mu kůň před zahájením průvodu utekl ze školní
zahrady, a několik občanů mu bělouše doslova
nahánělo kolem našich vesnic, strachujíc se o
jezdcovo zdraví. Naštěstí jezdec z koně nespadl,
ale koník si velmi snadno našel cestu ze školního
areálu ven. Ten opravdový sv. Martin však dle
pranostiky na bílém koni nepřijel – sníh tedy nebyl.
Doufáme tedy, že po tom, co byla na přelomu
listopadu a prosince bohatá sněhová nadílka, si
děti budou moci o vánočních prázdninách užít
volné dny venku sněhovými radovánkami.

uhonění. Byli bychom jistě rádi, aby „Ježíšek“
stihnul nakoupit všechny dárky, abychom na sebe
měli dostatek potřebného času a prožili s těmi,
které máme rádi, krásné a nezapomenutelné
chvíle. Mnohdy se však situace vyvine v náš
neprospěch. Dnešní společnost je díky především
posledním letům ovlivněných existencí nemoci
Covid-19 rozdělena na dva tábory a tyto se mezi
sebou vadí, ať už jde o nemoc samotnou, její šíření,
dodržování protiepidemiologických opatření či o
očkování. Vzniká díky nim mezi námi mnoho zloby.
Zkusme ji, alespoň v období Vánoc potlačit a
inspirovat se následujícím textem písně:
„Prosím Vás, mějte se rádi, ničí nás nenávist.
Otočme se k ní zády, obraťme suchý list.
Člověk se narodil, aby tu s lidmi žil v úžasu dítěte.
Znova se najdete.
Z jesliček dívá se boží neviňátko,
každý tu šanci má, ale jen hrozně krátko.

Dnešní doba si bohužel žádá, abychom se
s koncem roku stále za něčím hnali, ať již jde
o vánoční úklid či o plnění všech potřebných úkolů
v práci, které je nutné stihnout do konce
kalendářního roku. Konec roku nás také nutí
k zamyšlení nad zhodnocením práce za uplynulý
rok. Těší mě, že mohu říci, že pro naše vesnice byl
i rok 2021 rokem úspěšným. Chci upřímně
poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na organizaci povolených akcí, které
umožňovala aktuální epidemiologická opatření, a
také těm, kteří se podíleli na území městyse na
opravách, rekonstrukcích, přípravách projektů pro
nadcházející rok i běžném chodu všech vesnic
našeho městyse.

Na českou krajinu
napadá čistý sníh v půlnoční hodinu.
Odpustíme si hřích.
V krajině upíří lidé se usmíří, hleďme si do očí,
než nás čas rozloučí.
Můj sen, že prý je kýč.
Dar Vánoc je to spíš.
Pozemský nebe klíč, pozemský nebe klíč.
Prosím Vás, mějte se rádi!“
Nezapomínejme, že ty největší dary jsou skryty
v nás, v naší rodině, v našich nejbližších a přátelích.
Jde přece především o umění projevit druhým
pozornost a lásku. Přeji Vám, aby byly Vaše Vánoce
pěkným a požehnaným obdobím a v novém roce
2022 ať jste všichni plni síly, zdraví, radosti,
neochvějné víry v dobro, radostné naděje a účinné
lásky, abychom všichni dobře žili a měli se fajn.

Letošní Vánoční svátky sice budou opět
doprovázeny díky stále vyskytující se nemoci
Covid-19 nejrůznějšími omezeními. Zkusme si je
však i přesto vychutnat a pokusit se, abychom
nebyli všemi možnými činnostmi přetažení a tzv.

Pavel Schneider, MBA
starosta městyse
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ČLÁNEK LESKOVSKÉHO RODÁKA PANA FRANTIŠKA ŠENKA
Jsem leskovský rodák, kde jsem se na č. 14 narodil
téměř před 76 lety. Až před několika lety jsem se
dověděl, že můj pravý dědeček – staříček – nebyl
Josef, ale Richard Šenk. Ten se narodil v roce 1880
a po vypuknutí 1. světové války narukoval
k opavskému regimentu a s ním se dostal na
haličskou frontu. Bohužel hodně brzy byl těžce
raněn a převezen do nemocnice – krakovského
Garnizon – Spital Nr. 15, kde dne 19. 9. 1914, pár
měsíců po vypuknutí války zemřel.

stařenku prý nasměrovali do nějaké velké
místnosti, kde byly řady mrtvých vojáků, aby si tam
svého manžela vyzvedla – podle vyprávění to ale
nezvládla, omdlela a zpátky se vrátili sami…
A tak zkouším, zda někomu z leskovských občanů
nevykládal jeho příbuzný o tom, že on byl tím, kdo
stařenku do Krakova doprovázel. Snad jen na závěr
to, že si stařenka se třemi dětmi později vzala
nebožtíkova bratra Josefa – toho, kterého jsem
prakticky celý život považoval za svého pravého
dědečka – staříčka. Vypátral jsem též, kde byl
staříček v Krakově uložen do společného hrobu –
na vojenském hřbitově Nr. 388, to všechno téměř
před 106 lety…

Dověděl jsem se z vyprávění mé příbuzné, že jeho
manželka a má stařenka Florentina Šenková si
najala nějakého souseda nebo známého a jeli do
Krakova převézt mrtvého staříčka k řádnému
pohřbu do své domoviny. Usuzuji, že jeli vozem,
protože na bryčku by se mrtvý staříček nevešel.
Cesta je to dlouhá, kolem 200 km. V Krakově

Děkuji za každou zprávu...
František Šenk, Opava

Deska na vojenském hřbitově v Krakově
Fotografie Richarda Šenka

ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MĚSTYSE
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2021
Úřad městyse v Březové bude v provozu dle
běžných úředních hodin do středy 29. 12. 2021.

ČT 30. 12. 2021 ZAVŘENO
PÁ 31. 12. 2021 ZAVŘENO

V dalších dnech budou úřední hodiny následující:

Pokladna pro rok 2021 se uzavírá ve středu
29. 12. 2021 v 11:00 hodin.

PO
ÚT
ST
ČT

20. 12. 2021
21. 12. 2021
22. 12. 2021
23. 12. 2021

8:00 – 11:00 12:30 – 15:00
8:00 – 11:00 12:30 – 15:00
8:00 – 11:00 12:30 – 17:00
ZAVŘENO

Další dny do konce roku 2021 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.

PO 27. 12. 2021 8:00 – 11:00 12:30 – 15:00
ÚT 28. 12. 2021 8:00 – 11:00 12:30 – 15:00
ST 29. 12. 2021 8:00 – 11:00

~3~

ZPRAVODAJ MĚSTYSE BŘEZOVÁ – VÁNOCE 2021

~4~

ZPRAVODAJ MĚSTYSE BŘEZOVÁ – VÁNOCE 2021

KLUB DŮCHODCŮ BŘEZOVÁ
S blížícím se koncem roku 2021 i my, klub
důchodců Březová, v krátkosti zhodnotíme naši
činnost.

různé soutěže a také 29 výšlapů po okolí a 24
zájezdů pro naše členy.
V této složité době se budeme snažit využít každé
možnosti se sejít a pobavit se. Jsou to pěkné chvíle
a jsme spolu rádi.

Opět byla omezení, která nám nedovolila se každý
měsíc scházet, ale když ta možnost sejít se byla, tak
jsme ji řádně využili. Bavili jsme se, grilovali,
uspořádali jsme jeden výšlap a jeden moc pěkný
zájezd. Ale hlavně jsme slavili. Klub důchodců
Březová oslavil v říjnu výročí. Deset let trvání
našeho klubu. Proto byla říjnová schůzka velice
slavnostní. Slavnostní výzdoba, slavnostní
pohoštění i slavnostní nálada. A ve výroční zprávě
i shrnutí a výčet akcí, které klub za těch deset let
uspořádal. Byly to besedy, přednášky, promítání
fotek, zpívání koled, mikulášské nadílky, divadla,

Klub důchodců Březová přeje všem spoluobčanům
hezké prožití vánočních svátků, do nového roku
2022 všem hodně zdraví, štěstí a pohodu, a hlavně
krásné chvíle prožité v kruhu svých rodin a přátel.
Za klub důchodců Březová, Jan Lindovský,
jednatel klubu.

Oznámení o zrušení otevírací doby hřbitova v Březové
Městys Březová oznamuje, že na svém zasedání 15. 12. 2021 schválilo zrušení otevírací doby hřbitova
v Březové od 16. 12. 2021 a hřbitov bude od tohoto data veřejně přístupný.
Uzamčena bude pouze hlavní brána. Otevření hlavní brány je nutné předem dohodnout s provozovatelem.
Pavel Schneider, MBA, starosta
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SDH JANČÍ
Začátek letošního roku 2021 se opět nesl v duchu
vládních opatření, které souvisejí s Covidem. Tato
opatření bohužel dopadají na veškerou činnost
spolků, ať už kulturní, sportovní nebo jakoukoliv
jinou, která souvisí se setkáváním lidí. A tak se
v naší vesnici snad historicky poprvé nekonal
tradiční masopustní průvod vesnicí a ani večerní
zábava s pochováním basy. Věřím, že většina
občanů na tuto tradici nezapomněla a určitě
alespoň malou myšlenkou ve své mysli si
Masopust připomněli. Doufáme, že příští rok už
bude moct medvěd se svou družinou vyrazit a
pozvat místní občany na večerní zábavu. Stejně
jako Masopust se nemohl konat ani dětský
maškarní ples a velmi oblíbená akce pro ženy MDŽ.
I tyto akce budeme určitě příští rok připravovat,
pokud nám to situace dovolí.

AKCE V DUCHU COVIDU
Na začátku měsíce května jsme s dětmi a jejich
rodiči uspořádali akci Den Země. Podařilo se nám
opět vyčistit příkopy širokého okolí Jančí.
Děkujeme Městysi Březová za to, že zajistil odvoz
všech nasbíraných odpadků do sběrného dvora.

„VAJÍČKOVNÍK“
Podobně to bylo se soutěžemi mladých hasičů,
které byly všechny zrušeny, takže děti nemohly ani
trénovat. A tak jsme se aspoň na Velikonoce
připojili k akci, kterou vyhlásilo OSH Opava, a to
„Vajíčkovníkem k normálnímu životu“. Děti měly
za úkol ozdobit strom nebo keř ve svém bydlišti
ručně malovanými vajíčky. My jsme pro toto místo
vybrali vrbu u naší kaple v Jančí. Pro děti jsme ještě
připravili velikonoční stezku, na jejímž konci byl
pro děti ukrytý malý poklad. Kdo ho našel a přišel
na Velikonoční pondělí k našemu vajíčkovníku,
mohl si najít v blízkém okolí schovanou
velikonoční nadílku. Dětem se to moc líbilo a
všichni se této akce zúčastnili.

Na jaře jsem se s dětma přihlásili do soutěže
Požární ochrana očima dětí, a to ve výtvarné
kategorii. Letos se na krásném 3. místě ve své
kategorii umístila Markéta Haasová, která si
převzala cenu na slavnostním vyhlášení této
soutěže v Dolních Životicích.

V květnu se v omezeném množství členů
jednotlivých SDH konala mše na počest sv.
Floriána. Letos nebyl ani hudební doprovod a ani
počasí nepřálo. Nicméně i přes tato úskalí se hasiči
ve stejnokrojích přesunuli do místního kostela, kde
proběhla tato mše. Po skončení mše se opět hasiči
seřadili a pochodovali až k hasičské zbrojnici. A i
když slavnostní průvod letos nedoprovázela
dechová kapela, zazpívali si hasiči sami píseň „Co
jste hasiči…“.

PRÁZDNINOVÉ AKCE
Během léta jsme měli hned několik akcí. První
víkend v červenci jsme s dětma z mladých hasičů
vyrazili na víkendové soustředění. Letošní
soustředění bylo jiné než ty předchozí, protože
jsme nestanovali na hřišti, ale vyrazili jsme s dětmi
kousek dál od domova, a to na ubytovací středisko
do Kunína. Pro děti jsme měli připravený bohatý
program, např. večerní stezku odvahy v zámeckém
parku, prohlídku bažantnice a divočáků, kravína,
mechanizačního střediska nebo stezku v oboře.
Program byl nabitý, a i když počasí bylo vrtkavé a
občas pršelo, zvládli jsme všechno, co jsme si
naplánovali. Dětem i dospělým se soustředění
moc líbilo a už se těšíme na příští rok.
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První víkend v srpnu jsme zorganizovali srpnovou
hasičskou zábavu, na kterou letos přišel rekordní
počet návštěvníků. Doufáme, že se všem zábava
líbila a že se dobře bavili.

keře před kulturním domem a několik kaštanů
směrem na Kunčice.
Na konci října jsme pro děti připravili ještě jednu
akci, a to Halloween. Děti se mohly obléknout do
masek strašidel a společně jsme prošli kolem
vesnice. V místním kulturním domě si pak děti
mohly vyrobit svícen ze skleniček a občerstvit se
teplým čajem nebo upečenými dobrotami. Jakmile
se sešeřilo, čekala na děti stezka odvahy od
kulturního domu až na hřiště. Tam musely najít ve
strašidelném úkrytu malý talisman. Kdo se nebál,
mohl jít sám, kdo měl přece jen menší strach, mohl
si vzít na pomoc kamaráda nebo rodiče. Všichni
strašidelnou stezku zvládli, a tak za nalezeného
talismana obdrželi balíček haloweenských
sladkostí.

Na konci srpna jsme se zúčastnili tradiční soutěže
o pohár starosty obce a starosty okrsku, která se
letos konala v Gručovicích. Za náš sbor soutěžilo
družstvo starších dětí (1. místo) a mužů (3. místo).
Na konci prázdnin jsme uspořádali také tradiční
akci Ukončení prázdnin, letos na téma Večerníčky.
Pro děti byl připraven skákací hrad, ale především
disciplíny na téma různých večerníčků. Akce pro
děti jsou v posledních letech velice vyhledávané a
každým rokem se počet dětí, které se zúčastňují,
zvyšuje. Letos si přišlo zasoutěžit více než 100 dětí!
Těší nás, když vidíme takový zájem a jsme rádi, že
se naše akce líbí.

Vzhledem k tomu, že první adventní neděle
připadá na poslední listopadový víkend, proběhlo
rozsvěcování vánočního stromu a vánoční
jarmark už v pátek před touto první adventní
nedělí. A jako by to bylo objednáno, začalo v pátek
krásně sněžit, takže večer jsme měli opravdu
krásnou vánoční atmosféru. Hlavně dětem se
sněhová nadílka moc líbila a dováděly ve sněhu.
Na začátku prosince pak k dětem opět zavítala
mikulášská družina, aby jim předala balíčky
s dobrotami. Podle aktuální situace pak snad i na
konci roku proběhne výroční valná hromada.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo nám pomáháte
s organizací všech námi pořádaných akcí, ať už jste
členy SDH či nikoliv a také bych chtěla poděkovat
Městysi Březová za finanční příspěvky, za které
můžeme tyto akce pro děti realizovat.

PODZIMNÍ AKCE
Na konci září jsme s dětmi z mladých hasičů
vyrazili na první soutěž ligy čtyř okrsků, a to do
Vítkova na vítkovského Soptíka. Soutěž se skládala
z požárního útoku a štafety požárních dvojic. Starší
se umístili na 2. místě ve štafetách a na 1. místě
v požárním útoku. Mladší svou kategorii opět
ovládli, takže z toho byla zlatá medaile v obou
soutěžích. Dorost se umístil na druhém místě za
družstvem z Vítkova.

Dovolte mi, abych nám všem v této nelehké době
popřála hodně zdraví a hlavně optimismu, že bude
lépe. Hezké Vánoce a ať ty letošní svátky prožijete
v klidu domova obklopeni svými blízkými.
Gabriela Haasová
SDH Jančí

V říjnu nás čekala další soutěž s dětmi, tentokrát
štafety 4x60m a štafeta CTIF. Soutěž se konala
v Leskovci. I tady děti bojovaly a získaly krásná
medailová umístění. V polovině října jsme se opět
přihlásili do akce 72 hodin a letos jsme vysázeli
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2020/2021, 2021/2022)
ANEB JAK SE ŽIJE ŠKOLÁKŮM I DĚTEM
Vážení čtenáři,
již tradičně vám prostřednictvím zpravodaje
přibližujeme školní život. Někdy fotkou, jindy
psaným slovem. Aktuální příspěvek bude
netradiční, neboť bude zachycovat 2 poslední
školní roky.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Přesto se nám podařilo zorganizovat několik již
tradičních akcí. Máme na mysli např. „anglický
týden“ či „Svatováclavský běh“. Rovněž probíhají
přerušené aktivity jako školní plavání či projekt
OKAP, v jehož rámci žáci navštěvují průmyslové
podniky v okolí.

INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Naši žáci strávili v roce 2021 na distanční výuce
řadu týdnů a byli jsme všichni rádi, že aspoň konec
roku jsme prožívali společně. Pravda, nebylo to
takové, jako před coronavirem, protože nás čekaly
testy a na chodbách jsme nosili roušky, ale zvládli
jsme to. Důležité bylo, že školní třídy opět ožily.

Nově proběhly pro žáky 2. stupně besedy o
dospívání,
besedy
s pracovníky
Odboru
sociálních věcí Vítkov a pro žáky od 3. ročníku
vzdělávání ve výukovém autobusu ODIS.

Z 28 žáků devátého ročníku bylo na střední školy
přijato všech 28. Dá se tedy říci, že deváťáci zvládli
příjímací zkoušky i ve složité době distanční výuky
dobře.
Červen byl i letos měsícem, ve kterém probíhaly
různé drobnější akce. Za všechny připomenu
tradiční školní výlety všech tříd, žáky oblíbený
sportovní den nebo novinku – polytechnický den
ve Vítkově pro žáky 7. a 8. ročníku.
Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje základní
školu 199 žáků rozdělených do 10 tříd.
V 1. ročníku máme 15 žáčků a na opačném pólu
školní docházky se nachází 38 deváťáků.

Vítaným zpestřením společenského života byl také
Svatomartinský lampionový průvod, který byl
zrealizován paní Halamíčkovou ve spolupráci
s městysem Březová a panem farářem Bohačíkem.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
I letos proběhla obměna mezi našimi zaměstnanci.
Na zasloužený odpočinek odešel dlouholetý
školník pan Miroslav Krejčí. Děkujeme za
odvedenou práci a přejeme do další části života
zdraví a pohodu. Na jeho místo nastoupil pan
Miroslav Vojvodík.
Nové tváře v pedagogickém sboru představují
asistentka pedagoga paní Valerie Musilová
a paní učitelky Mgr. Adéla Motyčková a Mgr. Hana
Řehulková. Všem začínajícím přejeme hodně
pracovních úspěchů a ať se jim ve škole líbí.
V rámci projektu vznikly nové zahradní prvky,
které stojí v areálu ZŠ i MŠ 4 a jsou určeny také pro
březovskou veřejnost. Jako součást modernizace
těchto prostor aktuálně probíhá výstavba plotu,
protože starý plot již byl poškozený, zrezivělý a
neplnil dobře svou funkci.

ŠKOLA A COVID
Stejně jako loni i průběh letošního školního roku je
poznamenán epidemií coronaviru. Nejsme sice
celkově uzavřeni jako škola, ale odesílání žáků do
karantény, stejně jako nedoporučované slučování
tříd se nepříznivě promítá do školního života.
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Nelehký covidový půlrok opět prověřil schopnosti
a duševní odolnost našich žáků, rodičů
i zaměstnanců školy. A za to, že se se vzniklou
situací všichni perou dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, jim patří velký dík.

Poslední akcí bylo slavností rozloučení
s předškoláky, kteří si zažili své první minipromoce
a obdrželi tak titul Bp. uváděný před jménem
(budoucí prvňák). Celý akt byl velmi slavnostní a
kladně hodnocený.

A NĚCO O MATEŘSKÉ ŠKOLE
A nyní z pohledu mateřské školy. Koronavirová
krize nás sice nezasáhla tolik jako základní školu,
ovšem několika karanténami jsme si prošli.
V jejich
průběhu
se
děti
dobrovolně
i povinně účastnily distanční výuky a plnily její
úkoly. Jelikož děti znaly dálkovou výuku již
z minulého roku, popraly se s jejími nástrahami
velmi dobře. Naplánované akce jsme se také
snažili dodržet a zrealizovat, avšak akcí se nemohla
účastnit veřejnost. Touto formou proběhl
například maškarní ples, při kterém se paní
učitelky snažily dětem vše vynahradit. Touto
cestou děkujeme také našemu městysi za dotaci
na tuto akci.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok
2021/2022 a spolu s ním nové změny. Největší se
týkaly modernizace školních zahrad v přírodním
stylu. Přivítali jsme také plno nových tváří ve
třídách. Nejenže děti odešly do první třídy, a tak
nastoupili noví kamarádi do školky u kostela a do
školky v budově č. p. 78, ale včetně nich k nám
přibyla nová paní učitelka a školní asistentka. Pro
podzimní čas jsme měli připravené pro děti a
rodiče další akce. Ty byly bohužel zrušeny (vysoká
nemocnost dětí, prevence šíření Covid-19).
Jednalo se např. o adaptační pohádku v MŠ,
drakiádu, rej broučků a berušek apod.
A nyní zde máme nejkrásnější období v roce, a to
Vánoce, které jsme přivítali společně s dětmi
andělsko-čertovským
dopolednem
a
Mikulášskou nadílkou.

Od 1. března 2021 vláda poprvé uzavřela
mateřské školy, proto jsme pokračovali
v distanční výuce. Předškolní děti si poprvé
vyzkoušely on-line výuku přes aplikaci Teams.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za
technickou podporu – děti to zvládly skvěle.
V pondělí 12. dubna 2021 mateřské školy opět
otevřely své dveře, ovšem pouze předškolákům a
dětem z IZS (MŠ 4 a MŠ 78, 1. třída). Tento režim
byl opatrnějšího charakteru, ale zvládli jsme
během něj potěšit srdce nejen maminkám
krátkým video vystoupením ke Dni matek.
Dne 10. května se do školek konečně vrátily
všechny děti, které se zde opravdu těšily. Opatření
se postupně rozvolňovala, proto jsme uskutečnili
výlety, zahradní slavnost, třídní akce,
vyhodnocení různých soutěží, školu v přírodě,
která mimochodem dopadla prima – přálo nám
počasí, zvolili
jsme krásnou
lokalitu
a
složení dětí bylo
také
skvělé.
Téma naší školy
v přírodě bylo
indiáni. Tímto
děkujeme také
městysi Březová
za dotaci a hasičské vozy, které nás bezpečně
dovezly tam i zpět.

Děti nyní čeká adventní tvoření, vánoční video
vystoupení a samozřejmě dlouho očekávaný
Štědrý den v MŠ, kdy se rozzáří oči našich dětí a
snad se splní jejich tajná přání.
Věříme, že 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 rok 2022
plný zdraví, radosti, pohody a úspěchů.
Mgr. Petr Očadlík, ředitel školy
Mgr. Markéta Stix a Radka Slípková
zástupkyně ředitele pro pšv.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA CHARITY ODRY
Již
přes
rok
se
všichni
potýkáme
s pandemickou situací související s šířícím se
virem Covid – 19. Pandemická situace je těžkou
zkouškou pro nás všechny a nařízená krizová
opatření změnila život prakticky každému
z nás. Pečovatelská služba je ale především služba
lidem, a i přes veškerá infekční rizika plnily
pečovatelky své poslání v terénu v plné míře. Patří
jim naše obrovské poděkování za jejich odvedenou
práci, mimořádné úsilí a obětavost. Pracovníci
pečovatelské služby v době nouzového stavu
poskytovali stálou podporu a pomoc všem
stávajícím klientům a dopomoc s nákupy a
pochůzkami všem seniorům a osobám
v karanténě. Všichni pracovníci Charity Odry byli
vybaveni
ochrannými pomůckami (rouškami,
respirátory, rukavicemi a dezinfekcí). Byly přijaty
opatření pro minimalizaci osobních kontaktů mezi
pracovníky. Každá pečovatelka má k dispozici své
vlastní služební vozidlo a administrativní úkony
plní doma na služebním notebooku. Snažili jsme
se, aby situace ovlivnila naše klienty v co nejmenší
míře, ale i přes to jsme museli přistoupit k omezení
některých úkonů, které nejsou životně důležité.
Např. úklid v bytě nebo doprava vozidlem a
doprovody. Od listopadu 2020 dochází
k pravidelnému testování všech pracovníků
na Covid 19 výtěrem z nosohltanu a v dubnu 2021
došlo k plošnému dobrovolnému očkování
pracovníků. Díky společnému úsilí tuto situaci
zvládáme a nadále pokračujeme v poskytování
podpory všem osobám, které potřebují naši
pomoc. Pomocí terénních pečovatelek, které

dojíždějí přímo do domácností, se snažíme
umožnit našim klientům zůstat doma za
důstojných podmínek i přes to, že se již sami o
sebe nedokáží postarat v plné míře.
Přes veškerá negativa poslední doby došlo i
k pozitivním
změnám.
V rámci
úspěšně
realizovaného dotačního projektu EU jsme
v závěru roku 2020 obdrželi pro pečovatelskou
službu 9 nových vozů Hyundai, které podstatně
zkomfortnily terénní práci pečovatelkám.
V současné době se připravujeme na nadcházející
letní období, kdy je naší prioritou zajistit zasloužilý
odpočinek pečovatelkám a zároveň zabezpečit
péči o klienty. V tomto období nám vypomůžou
pracovnice na Dohodu o provedení práce.
V případě zájmu nebo pro zjištění více informací,
prosím, kontaktujte Vedoucí pečovatelské služby
Martinu Hezinovou, tel: 731 075 802. Můžete
také, po předchozí domluvě, osobně přijít na
adresu Hranická 1110/32, Odry nebo navštívit
naše internetové stránky https://odry.charita.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Úřad městys Březová
Březová 106
Tel.: 556 307 017
www.mestys-brezova.cz

Mateřská škola Březová
Březová 4
Tel.: 734 240 157
Školní jídelna
Tel.: 556 307 013, 739 302 356

Základní škola Březová
Březová 78
Tel.: 556 307 040, 778 204 855
www.skolabrezova.cz

Česká pošta, s.p.
Březová 106
Tel.: 556 307 025

Mateřská škola Březová
Březová 78
Tel.: 556 307 042, 730 179 752

Tempo Březová
Tel.: 556 307 035
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TJ JISKRA JANČÍ
Milí spoluobčané, uběhl rok, který bude určitě
patřit mezi ty nezapomenutelné, bohužel ničím
výrazně pozitivním, ale nemocí, která ovlivnila
život celé země. I přes často nepříznivou situaci
jsme se snažili udržovat aktivní činnost spolku,
některé akce se nám bohužel situací zrušily, ale
dovolte mi poukázat na ty činnosti a aktivity, které
se nám podařily uskutečnit.

B získali první a třetí místo. Hrálo se ve dvou
skupinách po pěti týmech. Celý den bylo ideální
počasí a hrací plocha byla tentokrát v ideální
formě. Následně probíhaly vyřazovací boje osmi
nejlepších týmů. Finále mezi domácí TJ Jiskra Jančí
a prostějovským AC ROMA A skončilo v poměru
3:4 pro hosty. Náš tradiční turnaj podpořil městys
Březová, místní podnikatelé a členové TJ. Po celou
dobu turnaje bylo připraveno chutné občerstvení,
které si lidé velmi chválili. Doufáme, že se vydaří
i další ročníky tohoto již zavedeného turnaje.

Již
začátkem
roku
jsme
se
zpozdili
s dlouhodobě plánovanou realizací úprav a
vylepšování podmínek na herně stolního tenisu.
Zde je důležité poděkovat hlavnímu aktérovi
většiny prací a dlouhodobému členu panu
Miroslavu Víchovi, ale samozřejmě musíme
poděkovat i všem ostatním dobrovolníkům, kteří
jakkoliv pomohli. V roce 2021 se podařilo
realizovat pružnou bezpečností podlahovou
krytinu do obou heren, téměř dokončit i celé horní
patro, dosud nedodělané, herny a mnoho dalšího.
Mimo nalepení bezpečnostních povrchů jsme si
všechny práce prováděli sami, bez finančních
nákladů na práci, za což všem patří ještě jednou
velké díky.

Dětského dne se zúčastnilo 89 dětí, bylo předáno
15 hlavních cen v pěti věkových kategoriích, ale
každé dítě dostalo minimálně balíček s cenou
útěchy. Těšíme se z toho, že o náš již tradiční
dětský den je stále větší zájem, a to jak z řad
místních obyvatel, tak z širokého okolí. Děkujeme
všem dobrovolníkům a také dárcům, bez kterých
by se tento den nedokázal uskutečnit.
V září jsme uskutečnili již dlouho plánovaný výlet
do krásného vodního mlýna rodiny Cihlářovy
v Leskovci. Účastníci si mohli prohlédnout celý
mlýn a poslechnout si poutavý výklad Petra
Cihláře. Máme také naplánovanou akci Vánočního
turnaje ve stolním tenise, a to jak pro děti, tak pro
dospělé, ale vzhledem k současné situaci, ještě
uvidíme dle aktuálních nařízení, zda se bude konat
či nikoliv.

Jako každý rok 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 10. ročník. Do sportovního klání se zapojilo
celkem 11 týmů. Prozatím nejúspěšnějším celkem
ligy je tým Orlů z Radkova, následuje je KST Radkov
a jako třetí je naše „Starší Garda“ Jančí.

Děkujeme za přízeň všem našim členům,
dobrovolníkům z řad nečlenů, sponzorům
a příznivcům, bez kterých by naše činnost nebyla
možná. V neposlední řadě děkujeme městysu
Březová za podporu našich aktivit. Přejeme Vám za
všechny sportovce
příjemné, radostné
a požehnané prožití
nadcházejících
svátků a vše dobré
v roce 2022.

V soutěžní sezóně 2021/2022 se naše B družstvo
stolního tenisu drží na třetím místě v okresním
přeboru III. třídy z celkem třinácti týmů. Naše A
družstvo se zatím v okresním přeboru II. třídy drží
jako osmé z deseti týmů, mládež je rovněž
zařazena do okresní soutěže II. třídy a zatím je
v tabulce pátá z osmi týmů, ale ještě není zdaleka
všem dnům konec a věříme, že výsledky na konci
soutěže budou daleko příjemnější. Ovšem není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se a mít radost
z činností, které děláme.

za TJ Jiskru Jančí
Petra Sommer

Již 45. ročníku turnaje v malé kopané o putovní
pohár „JANECKÝ GLOBUS“ se letos zúčastnilo 10
týmů. Šest týmů z Opavska, dva z Novojičínska a
dva z Prostějova. Prostějovské týmy AC ROMA Aa
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ČINNOST SDH LESNÍ ALBRECHTICE V ROCE 2021
Činnost SDH byla vlivem koronavirových opatření
omezena.
V neděli 2. května jsme se zúčastnili oslav
Sv. Floriána v Březové a v následujícím měsíci,
16. června, jsme byli na srazu starostů hasičů ve
Stěbořicích.
V sobotu 14. srpna se konal v Březové
48. ročník Setkání obcí s názvem Albrechtice
- ŠTÍT ALBRECHTIC. Připravili jsme netradiční
soutěž v hasičských dovednostech. Naši muži i
ženy vybojovali první místa.

Během roku jsme navštěvovali a blahopřáli našim
členům SDH, kteří měli kulaté výročí narozenin.
Oslavenci obdrželi dárkové koše.

Týden na to, 21. srpna jsme pro všechny děti
z Lesních Albrechtic i okolních vesnic přichystali
dětský den se soutěžemi, orientačním během,
střelbou ze vzduchovek, skákacími atrakcemi,
elektrickými motorkami a vystoupila Lady Fox
s ukázkou jízdy na koni. Dospělí si mohli vyzkoušet
práskání bičem a po vystoupení se děti vozily na
koni. Dětský den vyvrcholil turnajem v malé
kopané.

Naše zásahová jednotka JSDH, která je v počtu čtyř
až osmi lidí 24 hodin denně připravena pomáhat,
letos vyjížděla celkem čtyřikrát. Dvakrát
odstraňovali spadlé stromy přes hlavní silnici, byli
povoláni k odchytu zmije u rodinného domu a
v den konání Štítu Albrechtic vyjížděli na pole do
Lesních Albrechtic hasit požár lisu na slámu.

Také jsme se zúčastnili hasičské soutěže „O pohár
starosty městyse a starosty okrsku Březová“
konané 28. srpna v Gručovicích. Naši muži vyhráli
a již potřetí obhájili putovní pohár.

V neděli 19. září v pravé poledne nastoupila
zásahová jednotka JSDH před hasičskou zbrojnici
a minutou ticha se zapojila do celorepublikového
pietního aktu k uctění památky dvou hasičů
jednotky SDH Koryčany, zesnulých při výbuchu
rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku. Na
budovách hasičských zbrojnic a stanicích HZS ČR
po celé zemi byly vyvěšeny černé vlajky,
symbolizující smutek nad tragickou ztrátou těchto
dvou našich kolegů. Čest jejich památce!

V sobotu 4. září jsme byli pozváni do Píště na
24. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských
zástav okresu Opava a zároveň oslavy 110. výročí
založení SDH Píšť. Hasičské muzeum města
Ostravy zapůjčilo na tuto akci historický vůz Praga
A 150.
Dne 2. října jsme byli na oslavách 135 let výročí
založení SDH v Březové.
V neděli 5. prosince jsme obnovili tradici a po
vesnici chodili Mikuláš s čerty a anděly. Všechny
děti z vesnice dostaly balíčky se sladkostmi a firma
TESKO Kolovrat s.r.o. přidala dětem dřevěné
kostky, model hasičské zbrojnice Lesních
Albrechtic.

Děkuji hasičům zásahové jednotky, kteří byli
povoláváni a jsou stále připraveni pomoci při
nepříznivých událostech. Velice děkuji všem, kteří
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pomohli při pořádaných akcích a poděkování si
zaslouží také Městys Březová za finanční podporu.

Do nového roku 2022 přejeme všem občanům
především hodně zdraví, lásky, pohody a
optimismu.

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 nasvícený betlém.

Za Sbor dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice
Vlastislav Kolovrat st.

HASIČI LESKOVEC V ROCE 2021
Sbor dobrovolných hasičů je jedinou fungující
organizací v Leskovci. Bohužel život s pandemií
Covid – 19 nás naučil, že nic není fungující jako
doposud. Jako celá společnost se také hasiči
v Leskovci v roce 2021 zmítali v obavách,
nařízeních, pravidlech a nových společenských
standardech tak, aby si našli své „nové“ místo
v kulturním a společenském životě, tak jako asi
všichni jedinci a organizace, které se musí
přizpůsobit novým životním podmínkám.

Ostatní hasičský, společenský i kulturní život
v roce 2021 se ubíral spíše opatrným směrem,
přece jen čísla nemocných v nemocnicích a
zemřelých jsou hrozivá a kdo by měl jít jiným
příkladem, než právě hasiči, na které se spousta
lidí obrací o pomoc, když jsou v nesnázích a
zdaleka se nejedná jen o činnosti související
s hasičinou.
Chtěl bych poděkovat všem členům hasičského
sboru v Leskovci, kteří se aktivně podílí na jejím
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 dobrovolnou činnost tolerují a podporují nás.
Závěrem mi dovolte Vám popřát veselé a klidné
Vánoce. Do Nového roku 2022 bych chtěl všem
občanům popřát vše nejlepší, mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě, hodně zdraví a
osobní spokojenosti.

Z toho důvodu se neuskutečnilo mnoho
společenských a kulturních akcí v obci, které
pravidelně pořádáme.
Jediné činnosti, které jsme nechtěli zanedbat a
věříme, že se nám do budoucna vrátí, jsou naši
následovníci v hasičském kroužku. S dětmi jsme
absolvovali, pokud to situace a počasí dovolovalo,
pravidelné tréninky, účastnili jsme se kompletního
seriálu závodů Ligy čtyř okrsků, přičemž jsme
závěrečnou soutěž pořádali přímo v Leskovci.
Mimo jiné jsme s dětmi navštívili naše kamarády
v Leskovci u Vsetína a zasoutěžili jsme si i s jejich
mladými hasiči.

Tomáš Slípek
Starosta SDH Leskovec

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 2022
24.12.2021 Štědrý den – Vigilie Slavnosti Narození Páně - 20:00 hod.
25.12.2021 Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční - 7:30 hod. a 10:30 hod.
26.12.2021 Svátek sv. Rodiny, svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - 7:30 hod.,
10:30 hod. v kapli svaté rodiny v Lesních Albrechticích
31. 12. 2021 sv. Silvestra, papeže, Silvestr – 17:30 hod.
01.01.2022 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 podávaní rukou při pozdravení pokoje.

~ 14 ~

ZPRAVODAJ MĚSTYSE BŘEZOVÁ – VÁNOCE 2021

TERMÍNY SVOZU ODPADU KONCEM ROKU 2021
V měsíci prosinci provedou Technické služby města Vítkova svoz odpadu v těchto termínech:
ve středu 22. prosince
v pátek 24. prosince
v úterý 28. prosince
ve středu 29. prosince
v pátek 31. prosince

plast
komunální odpad
papír
plast
komunální odpad

Zakupte si, prosím, takový počet žetonů, který do konce roku 2021 spotřebujete. Městys staré žetony
po novém roce, tj. v roce 2021, nebude brát na výměnu a nebude je ani proplácet. Od 1. 1. 2022 bude Městys
Březová přecházet na nový systém odvozu komunálního odpadu (viz článek níže).
Pavel Schneider, MBA
starosta

ZMĚNA V SYSTÉMU ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1. 1. 2022
S novým rokem díky legislativní změně dojde také
ke změně v systému odvozu komunálního odpadu.
Ta nejdříve zapříčinila potřebu vzniku nové obecně
závazné vyhlášky městyse Březová č. 1/2021 – o
místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, kdy nám zákonodárci
stanovili místo úhrady za odvoz komunálního
odpadu místní poplatek za odkládání odpadu
z nemovité věci. Tato vyhláška byla schválena na
zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2021 a je
zveřejněna na úřední desce i na webu městyse.

úřadě vyhotoven hromadný předpis a dle toho
budete za žetony (vývozy popelnic s komunálním
odpadem) místní poplatek úřadu platit. I když nám
zákonodárci výpočet, administraci i způsob úhrady
místního poplatku (úhradu za odvoz komunálního
odpadu) velmi ztížili, zastupitelstvu i úřadu
městyse velmi záleží na tom, aby pokud je to
možné, byl místní poplatek za vývoz jedné
popelnice o objemu 110 l zjednodušen na úhradu
i nadále ve výši 100,-- Kč. Místní poplatek bude
vypočten pouze za uskutečněné výsypy. Díky
legislativě se však v konečném důsledku celková
úhrada za uskutečněné vývozy popelnic se
směsným
komunálním
odpadem
z jedné
domácnosti bude dělit počtem osob v dané
domácnosti, bude tedy rozpočítán na osoby
v domácnosti, avšak místní poplatek bude úřadu
za zmíněné osoby hradit vlastník nemovitosti.

Dosud jsme aplikovali tzv. žetonovu metodu, kdy
jsme si před odvozem popelnice se směsným
komunálním odpadem koupili žeton za 100,-- Kč a
ten umístili na popelnici o objemu 110 l. Na
popelnici o objemu 240 l dosud bylo nutné umístit
pro vývoz 2 žetony.
Díky tomu, že od 1. 1. 2022 nově vznikne odvozem
popelnice se směsným komunálním odpadem
místní poplatek, nemůže již úřad městyse vybírat
peníze při předávání žetonů občanům. I nadále
však budeme dle rozhodnutí zastupitelstva
používat dočasně tzv. žetonovou metodu, tedy
budeme dále alespoň v prvním pololetí roku 2022
umisťovat žetony tak, jak jsme zvyklí. Jen s tím
rozdílem, že na začátku roku si přijdete na úřad pro
žetony a ty převezmete oproti podpisu. Nebudete
je při převzetí platit. Pro žetony si můžete přijít
dále kdykoliv v úředních hodinách úřadu.
Vyzvedněte si, prosím, pouze tolik žetonů, kolik
dle Vašeho uvážení zvládnete v prvním pololetí
roku 2022 použít. K tzv. vyúčtování dojde na konci
prvního pololetí. To bude probíhat tak, že bude na

Příklad: V rodinném domě v jedné domácnosti žije
5 osob. Od ledna do června vyvezou 5 popelnic o
objemu 110 l. Na hromadném předpisu na konci
prvního pololetí 2022 bude u každé osoby v této
domácnosti uveden propočet 110 l x 0,91 Kč/l (dle
schválené vyhlášky), tj. 100,10 Kč. Vlastník
nemovitosti uhradí za uvedené osoby do 20. 7.
2022 místní poplatek za první pololetí 2022
v celkové výši 500,50 Kč.
Do konce prvního pololetí by měl městys nakoupit
čipy a mělo by dojít k očipování nádob na
komunální odpad, které jsou ve Vašem vlastnictví.
Proto jsme během výdeje popelnic na tříděný
odpad – plast a papír – od Vás potřebovali
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informace do dotazníku o druhu, počtu a velikosti
nádoby (popelnice) na komunální odpad.

zákonodárci nám nedali mnoho manipulačního
prostoru při tvorbě nové obecně závazné vyhlášky.
Mohli jsme v ní měnit pouze několik málo údajů.
Snažíme se však co nejvíce nastavit podmínky
vývozu směsného komunálního odpadu od
1. 1. 2022 co nejblíže těm, které jsme měli dosud.

Po očipování popelnic na komunální odpad již
nebude probíhat výdej žetonů, ale bude probíhat
svoz popelnic tak, že při výsypu očipované
popelnice s komunálním odpadem dojde k načtení
čipu popelnice svozovým vozem a za následující
druhé pololetí bude místní poplatek za komunální
odpad splatný do 20. ledna roku 2023.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Zkusíme se
společně se změnou systému vývozu směsného
komunálního odpadu poprat.

Víme, že výpočet i úhrada místního poplatku je
zbytečně složitý a vývoz komunálního odpadu za
nakoupené žetony nám vyhovoval. Bohužel

Pavel Schneider, MBA
starosta městyse

TERMÍNY VYDÁVÁNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ROCE 2022
Oznamujeme občanům, že začátkem roku 2022 proběhne dovydávání nádob na tříděný odpad, tedy na papír
a plast o objemu 240 l pro občany, kteří si zatím nádoby nevyzvedly. Nádoby si mohou občané vyzvednout
v tyto termíny:
4. 1. 2022 od 13:00 hod. do 17:00 hod. – občané Gručovic a Leskovce
6. 1. 2022 od 13:00 hod. do 17:00 hod. – občané Březové, Jančí a Lesních Albrechtic
Nádoby obdrží domácnosti žijící v rodinných domech na území městyse Březová a bytových domech
v Leskovci č.p. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 a 82. Bytové domy v Březové č.p. 84, 88, 102, 103, 109, 110, 116 a
117 obdrží kontejnery o objemu 1100 l.
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MĚSTYS BŘEZOVÁ
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vážení občané,
třídění odpadů je smysluplná součást našich životů,
kterou
každodenně
přispíváme
k
ochraně
našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn,
slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů
a neskončí bez využití na skládce. Třídění odpadů by
mělo být jednou z priorit našich domácností
a společnými silami se musíme snažit zvýšit množství
vytříděných odpadů, abychom na skládky byli nuceni
ukládat co nejméně směsných odpadů.
S příchodem nové odpadové legislativy dojde
k omezení ukládání využitelných odpadů na skládky.
V souvislosti s tímto omezením budou také výrazně
zvýšené poplatky, které musí naše obec
za uložení odpadu na skládku hradit.
Naší snahou je maximalizovat a zefektivnit systém
třídění komunálního odpadu, zvýšit komfort třídění
pro obyvatele našich obcí a dlouhodobě udržet ceny
za svoz a likvidaci odpadu na přijatelných hladinách.

Bydlíte v rodinném domě? Zapojte se do nového systému svozu!
CO SE ZMĚNÍ?
• Městys Březová zapůjčí ZDARMA všem domácnostem žijícím v rodinných domech na území městyse

2 označené plastové nádoby o objemu 240 litrů.
• U bytových domů prověříme možnost zvýšení počtu nádob na separovaný odpad (plasty, papír, sklo).
• V lokalitách rodinných domů omezíme kontejnery (1 100 l) na plast a papír a zvážíme přidání kontejnerů

na sklo.
• Třídění a svoz SKLA zůstávají beze změny.

JAK SE BUDE TŘÍDIT DO NOVÝCH POPELNIC?
ŽLUTĚ OZNAČENÁ POPELNICE

je určená pro tříděný sběr plastu, drobného kovového odpadu (např.
plechovky) a nápojového kartonu.

MODŘE OZNAČENÁ POPELNICE

je určená pro tříděný sběr papíru.

Naplněné popelnice budou sváženy svozovou firmou 1 x za 4 týdny.
Velké žluté a modré kontejnery o objemu 1 100 litrů zůstanou nadále u bytových a činžovních domů, u školy
a u úřadu městyse.
Další podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách městyse Březová.
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Nový systém třídění odpadů se týká zejména domácností v rodinných domech.
Při zavádění nového systému obdrží domácnosti po jednom kusu nádob od každého typu, tedy na každé
číslo popisné 1x nádoba na papír a 1x nádoba na plasty.
Nádoby musí být opravdu využívány pouze ke svozu odpadu. Nádoby budou opatřeny čipy, které
usnadní evidenci vývozu.
V případě zájmu se stačí s občanským průkazem dostavit v den vydávání nádob na stanovené místo,
uzavřít na místě smlouvu o výpůjčce a nádoby si hned odvézt. Za rodinné domy může nádoby převzít
vlastník nebo zletilá osoba, která je na uvedeném čísle popisném přihlášena k trvalému pobytu.

NÁDOBY UŽ MÁM! A CO DÁL?
Nádoby jsou určeny pro sběr plastů spolu s drobným kovovým odpadem a nápojovým kartónem a sběr
papíru. Jednoduchý přehled, jak správné třídit odpad, dostanete při převzetí nádob.

Všechny nádoby vám budou pravidelně sváženy ve frekvencích:
druh odpadu:

četnost vývozu:

Směsný komunální odpad od rodinných domu
Plast s drobným kovovým odpadem a nápojovým kartónem
Papír

1x za 14 dní
1x za 4 týdny
1x za 4 týdny

Nový systém svozu bude zahájen od 1. 1. 2022.
Od tohoto data budou z veřejných prostranství u domovní zástavby staženy některé kontejnery
na papír a plast. Svozový kalendář bude zveřejněn na webových stránkách městyse Březová.
Nádoby u rodinného domu musí být umístěny na vlastním pozemku tak, aby jejich umístění nebránilo
průchodu, nezhoršovalo dopravní situaci a rozhledové poměry, v zimě nebránilo úklidu sněhu z komunikací
a celkově nezhoršovalo estetický vzhled obce. Současně je třeba, aby nádoby byly zabezpečeny proti
odcizení, příp. poškození. Ideálním místem je např. zahrada nebo dvůr k nemovitosti.
V den svozu odpadu přistaví vlastník nebo uživatel domu sběrnou nádobu na místo přiléhající
ke komunikaci. Prázdnou popelnici je třeba odstranit z veřejného prostranství nejpozději do konce
svozového dne.
Případné dotazy vám rádi zodpovíme na úřadu městyse Březová.
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
Tabulky po podzimní části 2021/2022
Muži okresní přebor
1

Píšť

13

12

1

0

78:9

37 b.

2

Stěbořice

13

10

1

2

39:16

31 b.

3

Březová

13

7

5

1

38:17

26 b.

4

Jakartovice

13

6

5

2

29:17

23 b.

5

Litultovice

13

7

1

5

42:27

22 b.

6

Těškovice

13

7

1

5

31:29

22 b.

7

Štítina

13

6

2

5

23:31

20 b.

8

Komárov

13

5

2

6

29:35

17 b.

9

Vřesina

13

5

1

7

34:31

16 b.

10

Melč

13

4

2

7

20:44

14 b.

11

Dolní Životice

13

3

2

8

14:38

11 b.

12

Vávrovice

13

3

1

9

27:37

10 b.

13

Závada

13

2

3

8

10:39

9 b.

14

Kylešovice

13

0

1

12

11:55

1 b.

Starší žáci
1

Oldřišov

7

7

0

0

35:4

21 b.

2

Chvalíkovice

7

4

0

3

15:10

12 b.

3

Hradec n. Mor.

7

3

1

3

21:14

10 b.

4

Kylešovice

6

3

0

3

15:10

9 b.

5

Hněvošice

7

3

0

4

12:34

9 b.

6

Březová

6

2

1

3

16:17

7 b.

7

Štítina

7

2

1

4

13:30

7 b.

8

Chlebičov

7

1

1

5

11:19

4 b.

Mladší žáci
1

Chvalíkovice

7

7

0

0

105:20

21 b.

2

Oldřišov

7

6

0

1

83:39

18 b.

3

Hradec n. Mor.

6

4

0

2

55:42

12 b.

4

Vítkov

5

2

0

3

38:43

6 b.

5

Brumovice

7

2

0

5

41:60

6 b.

6

Úvalno

6

2

0

4

42:64

6 b.

7

Jakartovice

6

2

0

4

42:92

6 b.

8

Březová

6

0

0

6

21:67

0 b.
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Mladší přípravka
1

Holasovice

6

6

0

0

89:38

18 b.

2

Hradec n. Mor.

7

5

1

1

72:40

16 b.

3

Slavkov

6

4

0

2

70:47

12 b.

4

Vítkov

5

4

0

1

36:18

12 b.

5

Velké Heraltice

7

3

0

4

54:74

9 b.

6

Budišov n. Bud.

7

2

1

4

41:47

7 b.

7

Březová

7

0

1

6

52:93

1 b.

8

Štáblovice

7

0

1

6

33:90

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 venkovní 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 2022 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních
úspěchu. Těšíme se, že i v příštím roce se uvidíme.
Členové Tělovýchovné jednoty Vítěz Březová,z.s.

OSLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ SVATBY ČI ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ
V OBŘADNÍ SÍNI MĚSTYSE BŘEZOVÁ
Komise pro občanské záležitosti Městyse Březová
upozorňuje občany městyse a všech jeho místních
částí, kteří v příštím roce slaví stříbrnou, zlatou,
nebo diamantovou svatbu nebo významné životní
jubileum a chtějí si tento den slavnostně
připomenout v obřadní síni úřadu městyse
Březová, aby tuto skutečnost oznámili na
telefonním čísle 556 307 017 nebo na email:
podatelna@mestys-brezova.cz.

Především u výročí svateb je prvotní kontakt ze
strany oslavenců nutný proto, aby je úřad mohl do
obřadní síně vůbec pozvat. Úřad totiž nemá jinou
možnost, jak se dozvědět, že se některému páru
takovéto výročí blíží. Proto úřad musejí
kontaktovat sami jubilanti nebo někdo z rodiny.
Centrální databáze, kde by se dala tato skutečnost
zjistit, neexistuje.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MOKŘINY BŘEZOVÁ
Blíží se konec roku 2021 a stojíme na prahu roku
nového, proto bychom chtěli veřejnosti přiblížit
naši celoroční činnost.

Dovolte, abychom touto cestou poděkovali našim
členům Jaromíru Kláskovi, Ing. Petrovi Soudkovi a
Ing. Radimu Hrabovskému za vzornou
reprezentaci jak našeho spolku, tak našeho
městyse. V družstvech obsadili druhé místo a v
jednotlivcích 7., 8. a 9. místo.

Náš myslivecký spolek je jednou z největších
zájmových a společenských organizací na území
městyse Březová. Máme dnes 52 členů, kteří
aktivně pracují pro rozvoj naší krásné myslivosti.

Náš myslivecký spolek pečuje o zvěř v honitbě,
která má rozlohu 2600 ha. Zabezpečujeme
ochranu zemědělských a lesních pozemků před
výraznými škodami, které působí přemnožená
zvěř. V honitbě máme zřízeno více jak 42 krmelců,
o které naši členové pečují po celý rok, ale hlavní
přikrmování probíhá v zimním období, kdy zvěř
strádá.

Náš myslivecký spolek vedle hlavní činnosti,
kterou je péče o zvěř a přírodu, organizuje celou
řadu společenských a sportovních akcí. V letošním
roce jsme pořádali tradiční akci s celokrajským
významem a to 36. ročník Barvářských zkoušek
honičů – nově nazývaný jako Memoriál Jana
Víchy, který se konal 11. 09. 2021 a zúčastnilo se
ho 12 psů s vůdci. Veškeré aktivity našeho spolku
jsou mysliveckou veřejností kladně hodnoceny.
V uplynulém období byla díky protiepidemickým
opatřením částečně omezena naše činnost.
Bohužel se neuskutečnil např. okresní přebor ve
střelbě na asfaltové holuby, dětský den a střelecký
den.

Pokud chcete i Vy zvěři trochu přilepšit, můžete
donést ke krmelcům mrkev, brambory, řepu,
cibuli, jablka, hrušky, kaštany, žaludy, ořechy,
popř. suché rohlíky a chleba. Tyto potraviny zvěři
v rozumném množství neuškodí, ale prospějí.
Naopak zbytky jídel, cukroví, čokoláda, slané a
sladké pečivo, popř. plesnivé potraviny mohou
zvěři způsobit zažívací potíže a někdy i smrt.
Náš spolek umožňuje občanům nákup místní
zvěřiny, která se prodává ihned po ulovení.
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
2022. U této příležitosti bychom chtěli poděkovat
městysi
Březová,
firmám,
společenským
organizacím, občanům a 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 úspěchů
v práci a v podnikatelských aktivitách.

Spolkem pořádané akce jsou určeny myslivcům
i široké veřejnosti. Na každé akci máme zajištěnou
mysliveckou kuchyni a budeme moc rádi, když
přijdete ochutnat a shlédnout naši činnost.

Jaromír Klásek, jednatel MS
Ing. Jan Turovský, člen MS

Zástupci našeho spolku také reprezentovali náš
městys dne 14. 08. 2021 na Štítu Albrechtic, který
jsme pro městys organizovali na naší střelnici.
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NARODILI SE
Kubánek Eliáš
Mazurová Tereza
Lyčková Vivien
Poupa Evelin
Blažková Klára
Plisková Kristýna

Scholaster Ondřej
Pécsi Lilien
Klásková Magdaléna
Mihulková Michaela Patricie
Galdia Michael
Holainová Melánie

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Maschke Robert a Fajmonová Vendula
Honka Jan a Boháčová Renata
Sommer Dominik a Čechová Petra
Vochoč Aleš a Škrobánková Jana
Gemsa pavel a Pavlíková Eliška
Hellebrand Břetislav a Richterová Jitka
Böhm Jakub a Fryčková Nikola

BLAHOPŘEJEME!
Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Zedníková Jitka
Klásková Bedřiška
Pavlíček Miroslav
Mořkovská Marie
Cihlář Josef
Janečková Helena
Hellebrandová Zdenka

Anlauf Milan
Brožová Věra
Hellebrand Josef
Dubová Anna
Krejčí Marie
Myslikovjanová Pavlína
Švajdová Eva

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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