BŘEZOVSKÝ ZPRAVODAJ
Březová, Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice
Vánoční vydání, 2010

Vážení spoluobčané,
konec roku 2010 a s ním jedny
z nejkrásnějších dnů celého roku se blíží.
Vánoční
atmosféru
nepřibrzdila
ani
neočekávaně brzká sněhová nadílka,
která od začátku prosince komplikuje
každodenní
život.
Při
vzpomínce
na množství sněhu
na začátku letošního
roku si asi všichni říkáme, že nás letos zima
opravdu potrápila.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem
spoluobčanům, kteří i přes tzv. „chodníkovou
novelu“ pomáhají dál odstraňovat sníh
z chodníků před svými domy. Dále chci
poděkovat
bývalým
i
současným
zastupitelům obce, bývalému panu starostovi, pracovníkům a pracovnicím obecního
úřadu, spoluobčanům, společenským organizacím, firmám, působícím na našem
území a všem, kteří byli v letošním roce nápomocni svým aktivním přístupem při
dalším rozvoji naší obce.
Dovolte mi, abych Vám všem i všem Vašim blízkým popřál klidné a spokojené prožití
svátečních chvil posledních dní roku. Tyto dny by měly být spíše příjemným
rozloučením s uplynulým rokem a měly by hlavně sloužit k setkávání se s příbuznými
a s přáteli. V mnoha případech je právě to, že si vzpomeneme na někoho
ze svých blízkých, tím nejlepším dárkem. Snad nám to vše nebude ztěžovat a
znepříjemňovat další sněhová nadílka, kterou s radostí uvítali naši nejmenší
jako takové předčasné vánoční překvapení. Všem dětem bych chtěl popřát,
aby se splnila jejich přání v podobě vánočních dárků pod krásně nazdobeným
stromečkem. Každý dárek, který dáte svým nejbližším z lásky, upřímně potěší.
Všichni jsme také určitě zažili, že když má radost z dárku ten, kterému jsme dárek
darovali, je jeho radost krásným dárkem i pro nás. Také všichni jistě víme i to,
že nejhezčí dárek vlastně nic nestojí. Je to totiž přívětivé a ohleduplné chování jeden
k druhému nejen o Vánocích, ale i během celého roku. Proto Vám všem přeji
ještě jednou krásné a klidné Vánoce.
Závěrem Vám všem přeji co nejúspěšnější vstup do roku 2011, pevné zdraví, štěstí,
úspěch a hodně lásky a pochopení od těch, které máte rádi.

Pavel Schneider, starosta obce

Úřední hodiny Obecního úřadu Březová
v posledních dnech roku 2010
Obecní úřad v Březové bude v provozu dle úředních hodin do středy 29. 12. 2010.
Pokladna pro rok 2010 se uzavírá ve čtvrtek 30. 12. 2010 v 11:00 hodin.
Upozorňujeme občany, že po 11:00 hodin nebude obecní úřad přijímat žádné platby
a nebude provádět žádné správní úkony, které jsou zpoplatněny (ověřování, výpisy
z Czechpointu apod.).

Odvoz odpadu v době vánočních a novoročních svátků
Technické služby Vítkov budou domovní odpad v popelnicích odvážet v těchto
dnech:
v pátek 24. 12. 2010 (Štědrý den)
a v pátek 31. 12. 2010 (Silvestr)
Při odvozu budou brány žetony roku 2010.
Zakupte si takový počet žetonů, který do konce roku 2010 spotřebujete. Obec staré
žetony po novém roce, tj. v roce 2011, nebude brát na výměnu a nebude je
ani proplácet.
Od 7. 1. 2011 budou popeláři brát při výsypech již nové žetony. Ty budou mít jinou
barvu, než v roce 2010. Pro rok 2011 se cena žetonů nemění, zůstává 70,-- Kč
za 1 žeton.
Pavel Schneider, starosta obce

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2011 proběhne
Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky,
kteří do Vašich domovů přinášejí Boží
požehnání a zároveň Vám nabídnou
uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního
díla v naší vlasti a na humanitární
pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a
podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky
CharityČR
Josef Prusek
asistent Tříkrálové sbírky pro Březovou

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Vážené hasičky, hasiči, milí spoluobčané,
blíží se konec roku a je tedy čas se ohlédnout za uplynulým rokem 2010. Pro členy
Sboru dobrovolných hasičů z Březové byl tento rok naplněný velkým množstvím
práce.
Od začátku roku jsme začali s přípravou a následně pořádáním naši tradiční kulturní
akce Vodění medvěda a večerní zábavu Pochování basy.
30. 4. 2010 jsme pořádali na hřišti u Základní školy Březová veřejné a hojně
navštívené Pálení čarodějnic.
Veškeré naše úsilí jsme však směřovali k největší akci za posledních 10 let,
a to k Setkání obcí a měst se společným názvem Březová- Brezová. Tuto akci jsme
společně s Obecním úřadem Březová a s fotbalisty TJ Vítěz Březová pořádali
7. 8. 2010. Naši hasiči se podíleli na vybudování multifunkčního hřiště u školy,
vybudování hasičského hřiště a dalších drobných úpravách v naší obci. Na přípravu
a organizaci této akce hasiči odpracovali celkově přes 1 000 hodin. Také díky
obětavosti našich členů, bylo setkání velmi úspěšné. Naši hosté byli velmi spokojeni,
hodně se jim u nás líbilo.
V sobotu 28. 8. 2010 jsme na našem hasičském hřišti pořádali druhý ročník
Březovské hasičské ligy. Soutěžilo se v netradičních hasičských disciplínách
a i družstva byly velmi zajímavá. Vždyť nejmladšímu soutěžícímu byly dva roky
a ti nejstarší měli přes šedesát let. Všichni se dobře bavili, a to byl náš cíl.
Dovolte mi jménem Sboru dobrovolných hasičů Březová poděkovat našim štědrým
sponzorům, kteří nám pomohli vybudovat hasičské hřiště a podporovali nás po celý
rok. Díky také Obecnímu úřadu Březová za poskytnutí dotace na činnost mladých
hasičů. Velké díky také patří všem členům našeho sboru za obrovské množství
práce, které za celý rok vykonali.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům Březové a jejich místních částí, šťastné
prožití svátku vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2011.
Jiří Mareth ml., starosta SDH Březová

Vážení občané,
srdečně vás zveme v pátek 21. ledna 2011
do kulturního domu Březová
na 9. obecní ples.
Hraje skupina Relax.

Jsme rádi, že jsme venkovskou školou, kde lidé znají místní podmínky a mnozí z nich
investují čas i prostředky, aby vyšli vstříc našim potřebám.
Všem těm patří naše poděkování, ať jsou to členové SRPŠ, místní podnikatelé nebo
Charita Odry, která letos uvolnila část prostředků Tříkrálové sbírky na dovybavení
zahrady MŠ o dřevěnou sestavu pro sportovní činnost. V neposlední řadě děkujeme
také Obci Březová a zastupitelům obce za vstřícný postoj k požadavkům školy.
Nejen našim čtenářům přejeme, aby si ve zdraví užili letošní Velikonoce a abychom
se v dobré náladě potkávali na akcích, které pro vás připravují děti a žáci naší školy.

Anna Dubová – zástupkyně pro MŠ, Mgr. Petr Očadlík – ředitel školy

Celé Česko čte dětem - Celostátní projekt na podporu psychického, morálního a
myšlenkového zdraví dětí a mládeže.
Také nám dětem v mateřské škole v Březové čtou pohádky každý den paní učitelky.
Někdy nám přijdou číst také maminky, babičky, tety, pohádku nám četla i paní
učitelka z první třídy. Nedávno nás navštívil pan starosta Pavel Schneider a přečetl
nám pohádku Zdeňka Svěráka „Hotelová pohádka“. Moc se nám líbila.
Čtení máme moc rádi, je to zábavné, ale také se dozvíme plno zajímavých věcí a
poznáme spoustu knih. Vždy se těšíme na další návštěvu, která nám přijde číst. Paní
učitelky chtějí, aby z nás vyrostli dobří, moudří a šťastní lidé. Proto chcete- li, přijďte
nám číst i vy!
Těšíme se na vás.
Předškoláci z MŠ Březová

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH V ROCE 2010
Jako ve všech částech Březovska, tak i v Lesních Albrechticích zajišťuje kulturní a sportovní
akce Sbor dobrovolných hasičů.V letošním roce bylo mnoho akcí, které jsme ve spolupráci
s obecním úřadem a místními firmami připravili. Tradičně letos v únoru hasiči pořádali
Vodění medvěda s taneční zábavou a pochováním basy. Následně byl uspořádán dětský
maškarní ples s programem. Zúčastnili se ho nejen místní děti, ale i děti z okolních vesnic.
Dětem se ples velice líbil. Každý něco vyhrál a mnohým rodičům se děti nedařilo dostat
domů.
Koncem února vznikla nová soutěž pro dospělé, a to o nejlepší pálenku PALMAJSTER.
Na akci bylo přihlášeno 32 vzorků, které hodnotila nestranná porota složená pouze
z odborníků. Akce se zdařila. Vítěz získal putovní pohár a vzorky poražených. V sobotu
8. května proběhlo v centru města Opavy celookresní Svatofloriánské setkání hasičských
zástav. Letošní setkání se konalo v rámci oslav 65. výročí založení profesionálního
hasičského sboru v Opavě a 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Opava -Kateřinky. Této akce jsme se zúčastnili s naší hasičskou zástavou.
Tentýž den jsme pořádali Den matek s programem dětí ze ZŠ v Březové pod vedením paní
učitelky Halamíčkové. Této akce se zúčastnilo mnoho maminek. Akce se velmi líbila.
Začátkem května se tradičně pořádají oslavy osvobození obce s lampiónovým průvodem
na hřiště, kde se podpálí táborák. Letošní počasí však akci odložilo až na druhý červnový
pátek. Následně v sobotu byl uspořádán Dětský den. Mohly přijít také děti z okolních vesnic.
Akce měla pestrý program. Děti si mohly zahrát různé soutěže, vyzkoušet střelbu
ze vzduchovek, stříkání z hasičské džberovky, kolo štěstí, zhlédnout ukázku kynologů,
zaskákat si na trampolíně, povozit se na veliké nafukovací skluzavce, svézt se na konících
nebo v bryčce tažené koňmi a také proběhla poprvé ukázka požárního útoku v podání
našeho mladého družstva hasičů pod vedením pana Karla Černína. Děti odcházely z této
akce unavené, ale šťastné a spokojené. Veškeré atrakce měly všechny děti zdarma.
Tečku za kulturními akcemi byl tzv. „Svinský Karmaš“, tradiční zábava s bohatou tombolou.
SPORT V SDH
V letošním roce reprezentují SDH dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Zúčastnili jsme
se 29 soutěží v požárním sportu. Muži skončili 12x na 1. místě, 5x na 2. místě,
8x na 3. místě, 6x na 4. místě. Ženy skončily 6x na 1. místě, 3x na 2. místě, 2x na 3. místě,
1x na 4. místě. Družstvo mužů letos v Rohově na Opavsku již popáté obhájilo vítězství a
získalo putovní pohár starosty Obce Rohova.
25. července SDH pořádal místní pohárovou soutěž za účasti 18 sborů. Místní hasiči
předvedli vynikající výkon. Ženy se umístily na 2. místě, muži „A“ se umístili v prvním kole
na 3. místě a ve druhém kole také na 3. místě. Muži „B“ se umístili v prvním kole na 4. místě
a ve druhém kole na 1. místě.
22. srpna SDH pořádal soutěž o putovní pohár starosty Obce a starosty okrsku Březová.
Ženy se umístily na 1. místě, muži „A“ se umístili na 1. místě a muži „B“ se umístili
na 3. místě.
Nejrychlejší čas sezóny 14,025 sekundy, nejrychleji sražený terč sezóny 13,890 sekundy.
Za skvělé výkony a reprezentaci mužů i žen jim patří srdečné poděkování.

Člen obecního zastupitelstva Vlastislav Kolovrat ml.

Sbor dobrovolných hasičů Leskovec je jedinou fungující organizací v Leskovci. Vzhledem
k tomu, že se blíží konec roku, dovolte i mně velmi stručně připomenout něco z toho, co jsme
v roce 2010 udělali.
První významnou akcí v letošním roce, bylo tradiční Vodění medvěda s pochováním basy. Je
to nejnáročnější akce v roce z pohledu organizace. Vytvořit celodenní zabezpečení pro
vodění, připravit pro všechny účastníky oběd, zajistit celodenní občerstvení a uspořádat
zábavu, včetně smutečního průvodu. Akce se každoročně setkává s kladným ohlasem široké
veřejnosti, stejně tomu bylo i letos. Rovnou mi při této příležitosti dovolte Vás pozvat na
následující Vodění medvěda s pochováním basy, které se uskuteční 5. 3. 2011.
Jako největší počin letošního roku 2010 považuji vybudování dětského hřiště u budovy
bývalé obecní školy v Leskovci. Za velkého přispění členů hasičského sboru, ale i dalších
dobrovolníků a sponzorů jsme se konečně zařadili mezi ostatní obce, které nabízejí alespoň
minimální sportovní vyžití pro naše nejmenší. Předpokládám, že se všichni uživatelé
prolézaček a houpaček k nim budou chovat stejně jako by byly jejich vlastní. Chtěli bychom
toto hřiště dále rozšiřovat a zachovat i pro budoucí generace.
28. 9. 2010 jsme uspořádali Sportovní odpoledne pro děti u budovy bývalé školy. Tato akce
měla být současně i jakýmsi oficiálním otevřením dětského hřiště. Pro děti byly připraveny
spousty vědomostních soutěží i soutěží zručnosti. S největším ohlasem se setkaly soutěže
s hasičskou tématikou, např. stříkání džberovou stříkačkou. A protože nám přálo počasí,
akce byla hojně navštívena. V těchto soutěžích bychom chtěli pokračovat i v příštím roce.
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 2011 bych chtěl
všem občanům popřát vše nejlepší, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, hodně
zdraví a osobní spokojenosti.

Tomáš Slípek, starosta SDH Leskovec

Činnost TJ Jiskra Jančí v roce 2010 spočívala především v organizování sportovních akcí a
údržbě sportovního areálu a tenisových kurtů. Rovněž se s pomocí svých členů, sponzorů a
obecního úřadu Březová podílí na dokončení herny stolního tenisu v Jančí. V roce 2010 se
členové TJ Jiskra Jančí účastnili soutěží ve stolním tenise. Byly pořádány velikonoční a
vánoční turnaje ve stolním tenise.
31. 7. 2010 byl pořádán tradiční turnaj v malé kopané „GLOBUS“. Turnaj byl založen v roce
1977 a letos byl již jeho 34. ročník. Zúčastnilo se ho celkem téměř 200 hráčů, z toho více než
10 žen. Hrálo se v šesti čtyřčlenných skupinách.
V neděli 1. 8. 2010 TJ Jiskra Jančí zajišťovala dětský den. Do soutěží se zapojilo okolo 50
dětí z Jančí a okolí. V rámci možností a příznivého počasí je organizován závod v sáňkování
pro děti a „pokročilé“.
Do dalšího roku 2011 přejeme všem mnoho sportovních a osobních úspěchů.

Členové a příznivci TJ Jiskra Jančí

V roce 2010 se Sbor dobrovolných hasičů Jančí věnoval činnosti spojené s běžným
zajištěním chodu jednotky. SDH se zúčastnil několika hasičských soutěží. V únoru byl
pořádán Dětský maškarní ples a Pochování basy – konec masopustu. V červenci někteří
naši členové pomáhali při zajištění soutěží na Dětském dni v Jančí na fotbalovém hřišti.
V prosinci 2010 byla organizována Mikulášská nadílka spojená s maškarním plesem pro děti.
Zúčastnilo se celkem 35 dětí.
Děkujeme všem našim členům a nečlenům, kteří se podíleli na těchto akcích, a věříme, že
jim vydrží elán i do dalších let. Přejeme všem jen to nejlepší do roku 2011.

Hasiči z Jančí

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2011 Vám přejí všichni
členové Sboru dobrovolných hasičů Gručovice.

Petr Lubojacký, starosta SDH Gručovice

Narodili se tito občánci:
Tenglerová Markéta, Březová
Vícha Ondřej, Leskovec
Briová Elen, Březová
Cihlář Vojtěch, Leskovec
Záviský Michal,Březová
Miech Matyáš, Březová
Janečková Annika, Březová
Víchová Michaela, Leskovec
Vrbata Vendelín, Březová
Cihlářová Štěpánka, Leskovec
Smolková Zuzana, Leskovec
Varadi Matyas, Březová
Martinková Natálie, Leskovec
Michlíčková Lucie, Březová
Svobodová Nikola, Březová
Kolenovská Markéta,Lesní Albrechtice
Sommer Lukáš, Březová

Manželství uzavřeli:
Šram Radek – Gebauerová Vlasta
Plachký Jiří – Savická Taťána
Sommer Radek – Vozničková Petra
Kukol Jaroslav – Buchtová Eva
Turek Petr – Stoklasová Lucie
Vícha Luděk – Černá Lenka
Hrabovský Lumír – Marethová Andrea
Tengler Oto – Kupková Pavla
Kunz Ladislav – Štenclová Milada
Všem blahopřejeme

Z našich řad odešli:
Černohorská Marie, Jančí
Stix Stanislav, Leskovec
Langer Miroslav, Jančí
Fiebrich František, Březová
Stixová Marie, Leskovec
Cihlářová Marie, Březová
Cihlář Jan, Leskovec
Polová Olga, Gručovice
Víchová Otilie, Leskovec
Vícha František, Leskovec
Rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast

