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Velikonoční vydání, 2011

Vážení spoluobčané,
sotva jsme se do brzkých ranních hodin
bujaře loučili se starým rokem a s velkým
očekáváním vítali rok nový, čas letí tak
neúprosně rychle, že za dveřmi jsou
Velikonoce.
Od Vánoc jsme ve všech místních částech
vyměnili část veřejného osvětlení za LED
diodová svítidla, díky kterým budeme
spotřebovávat zase o trochu méně energie.
Za zmínku stojí také získání dotace
na většinu spoluúčasti na výměnu veřejného
osvětlení, takže výše uvedená výměna
veřejného osvětlení v hodnotě 566.042,-- Kč
bude stát obec Březová nakonec jen
do 49.000,-- Kč. Dovolte mi, abych zmínil ještě do třetice získání dotace z Programu
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011, kdy na Rekonstrukci ZŠ
Březová – spojovací krček, Moravskoslezský kraj přidá 500.000,-- Kč k našemu
1.100.000,-- Kč. Tato akce bude realizována v průběhu letních prázdnin. Vše výše
uvedené beru jako dárek k blížícím se Velikonočním svátkům.
Někteří vidí v nadcházejících svátcích hlavně jaro a počínající rozpuk přírody, pro jiné
je to doba navíc spojená s velkým zamyšlením.
Ať už je Váš vztah k této době jakýkoliv, užijte si letošní Velikonoční svátky a radujte
se jak z jara, tak ze síly myšlenek vázajících se k této době.
S přáním krásných Velikonoc

Pavel Schneider
starosta obce

K Tříkrálové sbírce
„Pozdě, ale přece“, říká jedno
naše přísloví. A to platí i o letošní
Tříkrálové sbírce. Lidé už na ni
skoro zapomněli, ale přesto se
sluší

alespoň

v nejbližším

zpravodaji ji připomenout a všem
aktérům za ni poděkovat. Štědrým
občanům,

obětavým

skupinek

malým

vedoucím
i

větším

nadšeným „Třem králům“ v každé skupince. A musím znovu zdůraznit, že občanům
štědrým, neboť i letos jsme zase překročili loňskou celkovou sumu vybraných peněz,
a to o 2 023,- Kč, to znamená, že jsme na Charitu Odry odeslali celkem 52 487,- Kč
s tím, že nám po vyúčtování vybrané částky charita poukáže zpět na účet
ZŠ a MŠ Březová pro účely mateřské školy dohodnutou část asi 40 %.
Připomeneme základní fakta o sbírce. V Březové, kde „operovaly“ 3 skupinky
pod vedením Martina Vlčka, Lenky Sommerové a Leony Tesařové, se vybralo
18 044,- Kč, v Gručovicích za dohledu malých koledníků Leony Tesařové (které patří
zvlášť poděkování, že s dětmi ve dvou dnech zvládla dva „rajóny“) se vybralo 3 020,Kč, v Jančí s novou vedoucí skupinky Hankou Scholasterovou 5 971,- Kč, v Leskovci
za doprovodu vedoucích Lenky Víchové a Pavly Stavinohové 11 625,- Kč,
v Jelenicích s obětavou vedoucí Ivanou Černínovou 1 530,- Kč a v Lesních
Albrechticích

s rekordmankou

sbírky

Zuzanou

Víchovou

vhodili

občané

do pokladničky 12 397,-Kč s průměrem na občana – farníka 52,75 Kč. Na druhém
místě takto počítáno se umístil Leskovec 41,14 Kč a na třetím místě Jančí 34,10 Kč.
Za celou farnost to je 35,70 Kč „na hlavu“ včetně kojenců, což nás řadí zase tuším
na čelo obcí v rámci Charity Odry.
Takže znovu všem srdečné „Zaplať Pán Bůh“ a v příštím roce, když bychom už
nepřekonali letošní částku, tak ať si aspoň podržíme úroveň štědrosti posledních let.
Všem přeji zároveň spokojené prožití velikonočních svátků.

Za Charitu Odry
Josef Prusek
asistent Tříkrálové sbírky

ZŠ a MŠ Březová ve školním roce 2010/2011 aneb Jak se žije školákům
Vážení čtenáři,
protože je školní rok v plném proudu, dovolte, abychom vás v následujících řádcích
v krátkosti seznámili s jeho průběhem.
ZŠ a MŠ Březová vstoupila do školního roku 2010/2011 se 173 žáky v základní
škole a 66 dětmi v mateřské škole. O tyto žáky a děti se stará celkem
34 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 22 zaměstnanců pedagogických a
12 zaměstnanců nepedagogických.
K datu 1. 2. 2011 jsme se rozloučili s dlouholetým ředitelem naší školy panem
Mgr. Emilem Januškem., který odešel na zasloužený odpočinek. Ještě jednou touto
cestou děkujeme za práci, kterou pro školu vykonal a do dalších let mu přejeme
pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Vzdělávání v ZŠ probíhá různými formami a metodami. Kromě tradičního přístupu
uplatňujeme i inovativní metody, např. projektové dny, které si řada žáků oblíbila.
Přízni žáků (a také učitelů) se těší množství nejrůznějších akcí, které již tradičně
realizujeme v průběhu školního roku. Jen namátkou bych jmenoval Vánoční besídku,
Den matek, recitační soutež, soutěže na PC, Březovského Tarzana či Březovského
gladiátora. Z nově připravovaných akcí uvádíme např. jazykový výjezd do Vídně,
který se uskuteční v květnu.
Také jsme rozšířili nabídku mimovyučovacích, zejména sportovních aktivit.
Pravidelně využíváme nové multifunkční hřiště, a to jak pro výukové účely,
tak pro zájmové vzdělávání.
Díky skutečnosti, že se škola zapojila do projektu „EU - peníze školám“ byly získány
finanční prostředky na modernizaci počítačové učebny. Ta proběhne v polovině
dubna tohoto roku.
V letošním roce přinesla své plody také aktivita představitelů obecního úřadu, neboť
díky jejich činnosti se v období hlavních školních prázdnin provede velmi důležitá
stavební rekonstrukce spojovacího „krčku“ mezi budovou školy a školní tělocvičnou.
V letošním roce naše řady opustí 29 žáků 9. ročníku a těšíme se na 17 budoucích
prvňáčků.
Právě se ocitáme v období, kdy shromažďujeme přihlášky dětí do MŠ pro příští
školní rok.
K datu 1. 4. 2011 se zapsalo do MŠ 23 nových dětí. Ty se mohou těšit
na náš vzdělávací program „Dětmi jsme jen jednou“, který již v názvu nese hlavní
myšlenku - aby předškolní období bylo pro děti bohatým zdrojem poznávání, zážitků,

zkušeností, obdobím, na které budou rády vzpomínat a které jim usnadní další
životní a vzdělávací cesty.
Nejmenší děti budou umístěny převážně v klidnějším prostředí „Březové chaloupky“
u kostela, ušetřeny školního a dopravního ruchu.
Mimo předepsaný obsah vzdělávání obohacujeme život v MŠ o různorodé aktivity.
Kromě tradičních jako jsou dětský ples či vystoupení dětí pro veřejnost
uskutečňujeme také seznamování s cizím jazykem – kroužek angličtiny, sportovní
gymnastiku pro předškoláky a předplavecký výcvik. Zcela novým zážitkem byla jízda
ve spřežení severských psů.
Dětem s vadami výslovnosti nabízíme pravidelnou péči logopedické asistentky přímo
v MŠ.
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

KALENDÁŘ AKCÍ

Štít Albrechtic v Městě Albrechtice, okres Krnov

25. 6. 2011

Globus Jančí

30. 7. 2011

Setkání Březových v Březové u Hořovic, okres Beroun

6. 8. 2011

Klub důchodců v Lesních Albrechticích
Důchodci v Lesních Albrechticích si založili klub, ve kterém se budou pravidelně
setkávat. Klub založilo 20 důchodců z Lesních Albrechtic, kteří si ze svého středu
zvolili výbor klubu a rozdělili si úkoly, které je třeba splnit, aby klub mohl fungovat.
Členové klubu se rozhodli, že vedle pravidelných schůzek každoročně uskuteční dva
jednodenní zájezdy a budou pořádat přednášky na různá témata, případně si pozvou
na vystoupení umělce z našeho kraje.
Přednášky a vystoupení budeme organizovat hlavně pro důchodce, ale v případě
volných míst bude přizvána i široká veřejnost.
Členové klubu důchodců zvou do svého středu i ostatní důchodce z Lesních
Albrechtic. Schůzky klubu důchodců se uskuteční vždy poslední čtvrtek v měsíci.

Výbor klubu důchodců Lesní Albrechtice.

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

Vážení spoluobčané, milé hasičky, hasiči,
sbor dobrovolných hasičů Březová dne 5. 3. 2011 pořádal tradiční akci Vodění
medvěda po vesnici a večerní zábavu s Pochováním basy. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem spoluobčanům za dary, jak finanční tak i věcné, které dali během
dne průvodu s medvědem. Dále bych chtěl poděkovat sponzorům bohaté tomboly
při večerní zábavě. Mé díky také směřuje ke všem pořadatelům, a to jak hasičům,
tak i našim sympatizantům. Díky Vám všem se námi pořádaná akce povedla.
Ještě mi dovolte, Vás všechny spoluobčany pozvat na plánovanou akci: “Pálení
čarodějnic“. Slet všech čarodějnic, čertů, bosorek a jiných nadpřirozených bytostí se
uskuteční v sobotu 30. 4. 2011 v odpoledních hodinách v areálu Základní školy
v Březové.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití Velikonočních svátků.

Jiří Mareth
starosta SDH Březová

Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
v letošním roce 2011 bude tělovýchovná jednota „Jiskra“ Jančí pořádat především
tyto akce: na poslední sobotu v měsíci červenci je plánován turnaj v malé kopané
„GLOBUS“. Letos se bude konat již jeho 35. ročník. Následující den v neděli bude
jako každoročně pořádán na fotbalovém hřišti dětský den.
Na obě tyto akce Vás již s předstihem zvou členové tělovýchovné jednoty „Jiskra“
Jančí.
V roce 2011 je také naplánována brigádní činnost členů tělovýchovné jednoty.
Bude se jako každoročně jednat především o úpravu tenisových kurtů, fotbalového
hřiště a přilehlých prostor.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát klidné prožití Velikonoc.

Ing. Martin Vícha, člen obecního zastupitelstva

Termíny mistrovských utkání TJ Vítěz Březová
NIKOL Nápoje III. třída muži skupina B
sobota 23. 4. 2011
sobota 30. 4. 2011
neděle 8. 5. 2011
sobota 14. 5. 2011
sobota 21. 5. 2011
sobota 28. 5. 2011
sobota 4. 6. 2011
sobota 11. 6. 2011
sobota 18. 6. 2011

Hlavnice - Březová
Březová – Budišov n.B „B“
Větřkovice - Březová
Březová - Skřipov
Vávrovice - Březová
Chvalíkovice - Březová
Březová – Nové Sedlice
Komárov - Březová
Březová - Brumovice

16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

MERKURO okresní soutěž starší žáci 1 + 10 skupina B
sobota 23. 4. 2011
sobota 30. 4. 2011
sobota 7. 5. 2011
sobota 14. 5. 2011
sobota 21. 5. 2011
sobota 28. 5. 2011
neděle 5. 6. 2011

13:45 hod.
12:00 hod.
14:15 hod.
14:15 hod.
15:00 hod.
14:45 hod.
15:00 hod.

Březová - Kylešovice
Melč - Březová
Březová - Velké Heraltice
Březová - Radkov
Hlavnice - Březová
Březová - Jakartovice
Malé Hoštice -Březová

Přijďte povzbudit naše fotbalové týmy!!!
Na Vaši podporu se těší členové TJ Vítěz Březová.

Vážení přátelé,
rád bych Vás stručně seznámil s některými připravovanými aktivitami SDH Gručovice.
První plánovanou akcí, která se uskuteční v Březové 1. 5. 2011, je svátek svatého Floriána patrona hasičů, na kterém se podílí všechny sbory hasičů.
Druhou akcí se stane oslava ke dni matek s připraveným programem, občerstvením a malým
překvapením pro naše maminky.
Další v pořadí třetí akcí se stane soutěž o pohár ve Vítkově, konaná 18. 6. 2011,
budou soutěžit i naší hasiči z Gručovic.

kde

Plánujeme také brigádu na opravu místní hasičské zbrojnice.
Závěrem bych chtěl poděkovat našemu sboru za kus dobře odvedené práce. Mladým
hasičům přeji mnoho štěstí a zručnosti na soutěžích.
Všem spoluobčanům přeji krásné prožití Velikonočních svátků a bohatou pomlázku.

Petr Lubojacký, starosta SDH Gručovice

Narodili se tito občánci:
Fischerová Simona, Březová
Vrbová Kristýna, Březová
Fiebrichová Natálie, Březová
Turková Adéla, Jančí
Široká Adéla, Březová
Zelenák Matěj, Březová

Manželství uzavřeli:
Brühweiler Andreas Martin – Heflerová Magdaléna
Tesárek Petr – Byrtusová Žaneta

Všem blahopřejeme

Z našich řad odešli:
Vlčková Anna, Březová
Čagalová Anna, Leskovec

Rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast

