Březová, Gručovice, Jančí, Leskovec, Lesní Albrechtice
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou podzimní číslo
Březovského zpravodaje. Prázdniny jsou již dávno
minulostí a i noví prvňáčci, kterých letos nastoupilo do
prvního ročníku naší Základní školy dokonce 18, již
leccos nového od začátku školního roku 2015/2016
umí.
Největším projektem, který letos obec realizuje, je bezesporu
Zateplení budovy ZŠ a MŠ Březová, spolufinancovaný z prostředků
Evropské unie, Operačního programu životní prostředí Státního fondu
životního prostředí. Ten ovlivňuje od začátku školního roku zásadním
způsobem provoz ZŠ i MŠ. Bylo potřeba přizpůsobit se postupujícím
stavebním pracím a více dbát o bezpečnost všech, především dětí.
Vítězná dodavatelská firma má na realizaci červenec – říjen 2015.
V současné době stále ještě probíhají náročné práce na zmíněném
projektu, jehož celkové náklady činí 12.264.260,- Kč včetně DPH, přičemž ji
tvoří cena stavby, projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci,
administrace veřejné zakázky, technický dozor investora, koordinátor BOZP
a povinná publicita. Hodnota stavebních prací vysoutěžených ve veřejné
zakázce činí 11.790.240,- Kč.
Celkové uznatelné náklady, tedy ty, které se nebetyčně dotýkají
pouze zateplení objektu, činí u zmíněné akce 8.688.019,- Kč, z toho
příspěvek z fondu Evropské unie je 7.384.816,- Kč (85 %), příspěvek
Státního fondu životního prostředí ČR 434.401,- Kč (5 %) a příspěvek obce
Březová 868.802,- Kč z uznatelných nákladů (10 %).
Byť je tedy v médiích všude proklamováno, že dotace na zateplování
veřejných budov je ve výši 90 %, skutečná realita je taková, že v našem
případě činí dotace 7.384.816,- Kč a obec, přestože obdržela dotaci
skutečně ve výši 90 % z uznatelných nákladů, tak akci spolufinancuje ve výši
4.879.444,- Kč včetně všech nepřímých nákladů.
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Další výzva k podávání žádosti o dotaci na zateplování veřejných
budov měla být zveřejněna na podzim 2015. Dotace měla být snížena
a měla v následující výzvě dosahovat max. 60 % z uznatelných nákladů,
tedy o 30 % méně. Státní fond životního prostředí ji však odložil na termín
leden 2016, přičemž evropští úředníci požadovali snížení dotace na 60 %,
ale naši státní úředníci v Praze navrhli, že by pro naši republiku stačila
klidně dotace ve výši i jen 40 %. Proto jsem rád, že i přes všechny překážky
a nesnáze a především velmi krátký čas pro samotnou realizaci stavebních
prací jsme dotaci obdrželi ve zmíněné výši, protože jinak bychom zateplení
ZŠ a MŠ Březová č. p. 78 nebyli schopni realizovat nikdy.
A tak pevně věřím, že i přes nemalá provozní omezení a způsobené
problémy díky stavbě a především časové tísni, nám naše škola po
ukončení prací „vykvete“ před našimi zraky a začátkem listopadu ji budeme
moci slavnostně otevřít již v novém kabátě.
O dalších stavbách realizovaných Obcí Březová v roce 2015 přineseme
informace v příštím čísle zpravodaje, který vyjde před Vánocemi.
Blíží se období „dušiček“, které v nás vzbuzují vzpomínky na naše
příbuzné a známé, kteří již mezi námi bohužel nežijí. Podle jednoho velmi
moudrého muže by toto období pro nás nemělo představovat jen
povinnost dojít na hřbitov, ozdobit hrob a rozsvítit svíčku. Období dušiček
je podle něj výborná příležitost k tomu, aby se lidé zastavili a zamysleli nad
vším, co se smrtí souvisí. "Měli bychom se zastavit, přemýšlet a v rodinách
mluvit o těch posledních věcech. Nejen, kde má člověk uloženou závěť
a vkladní knížky, ale také o tom, jak by si člověk přál, aby se s ním lidé
rozloučili, kde a jak by chtěl být pohřben. Také by to měl být večer, kdy lidé
hovoří o svých předcích a rodinných tradicích," vysvětlil jednou tento
moudrý muž svůj pohled na smysl dušiček.
Na závěr přeji všem čtenářům hezký, všemi barvami zářící, konec
podzimu a spoustu pozitivní energie.
Pavel Schneider
starosta obce
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PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ
Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné
účely.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se
zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun,
který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Cílem projektu určeného žákům základních a středních škol je spojit
potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Tento projekt vám nabízí seznam krásných knih ke čtení, pro vaše
pohodlí rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů. Když některou z
knih přečtete a odpovíte na několik otázek vztahujících se ke knize na webu
projektu, získáte 50 korun.
Odměnu si však nemůžete vyzvednout v hotovosti. Můžete ji věnovat
někomu, kdo čeká na vaši pomoc. Věnujte ji třeba na výcvik pejska, který
pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která
nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem.
Čtení je úžasná zábava a teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty,
kterým pomůžete. Registrovat se můžete na: http://www.ctenipomaha.cz.
Zde zároveň naleznete i podrobnější informace k tomuto projektu.
Knihy zařazené do projektu jsou k zapůjčení i v obecních knihovnách.
Knihovna Jančí
Půjčovní doby:
KNIHOVNA BŘEZOVÁ
KNIHOVNA GRUČOVICE
KNIHOVNA JANČÍ
KNIHOVNA LESKOVEC
KNIHOVNA LESNÍ ALBRECHTICE

PÁ
ST
ÚT
ČT
ST

14:00 - 17:00
15:00 - 17:00
16:00 - 18:00
15.00 - 17.00
15:30 - 17:30

V našich knihovnách jsou několikrát ročně směňovány výměnné fondy o průměru 90 svazků knih. Nákup knih
a služby knihovny jsou pro Vás placeny z rozpočtu obce Březová a Moravskoslezského kraje. Roční čtenářský
poplatek v obecních knihovnách je pouze symbolický: 20 Kč dospělí a 10 Kč děti.
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NESPALUJTE ODPAD!
Podzim a zima se v některých místech naší republiky nese obvykle v
duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství
škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona „může“ poletovat) bývají u
některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již
standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště
citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby
s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však
škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných
onemocnění potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic“, zní asi
nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně
lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry,
erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách
jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna
v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo
kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a životnímu prostředí standardním způsobem
a není vám téměř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu
bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří
lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos -například
odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí
lidé také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by
jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je
ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou
schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému
spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si
tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají.
Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU),
formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto
látek má karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech
zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat
s odpady podle systému, který stanoví obec/město, ve které žijí.
~4~
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Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa,
kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné
spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo,
seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec
si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí
nebo hnědého uhlí.
Jak škodí spalování odpadů?
 Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při
spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.
Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním
plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické
uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
 Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.)
produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly
patří do tříděného odpadu (kontejner na plasty).
 Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých
kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného
odpadu nebo do sběrny surovin.
 Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další
jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do odvozu velkoobjemového
odpadu.
 Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené
dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují například
dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek,
dřevotříska apod. patří odvozu velkoobjemového odpadu.
 Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je
pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na
kompost nebo do kontejneru na bioodpad.
Zdroj: www.arnika.org

~5~

Březovský podzim

SDH JANČÍ
Léto nám skončilo a podzim již dávno začal. Před námi jsou poslední
dva měsíce v tomto roce a za námi je opět spousta práce v rámci sboru
dobrovolných hasičů.
Na začátku léta jsme pro naše malé hasiče zorganizovali víkendové
soustředění. V pátek jsme se sešli na hřišti TJ Jiskra Jančí, kde jsme si
postavili stany a seznámili se s programem soustředění. Děti si během
tohoto víkendu procvičily vše, co se zatím z hasičské tématiky naučily.
Střílely ze vzduchovky, vázaly uzly, trénovaly požární útok a vyzkoušely si
i branný závod. Večer si prošly stezku odvahy. Také si vyrobily helmu
z přírodnin, které si nasbíraly ve svém okolí. Tuto akci, během které děti
nejen procvičují své znalosti, ale také stmelují svůj kolektiv, budeme
opakovat i v příštím roce. Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří věnovali
svůj volný čas a byli nám k ruce při organizaci jednotlivých disciplín a hlavně
pak maminkám, které nám zajišťovaly stravu.
V polovině léta, přesně v sobotu 8. srpna, jsme uspořádali hasičskou
zábavu opět na hřišti v Jančí. Počasí bylo naprosto perfektní, a tak na
zábavu zavítalo poměrně dost lidí z celého širokého okolí. Letos nám hrála
skupina GRADACE z Hranic. Pro vyhládlé hosty jsme měli připraveno
občerstvení, které si všichni moc chválili. Děkujeme všem, kteří na naši
zábavu zavítali, a už teď se na vás znovu těšíme příští rok.
Na konci léta, poslední prázdninovou neděli, jsme pro děti připravili
již tradiční akci na rozloučení s prázdninami. Tentokrát na téma „Jak se žilo
v Pravěku“. Děti si mohly vyzkoušet několik disciplín připomínajících život
pravěkého člověka, například střelbu z luku na mamuta, hod oštěpem,
skládání ohniště, cestu do pravěké jeskyně a další. Na konci této pravěké
cesty si děti mohly vyrobit přívěšek z kostí a byly odměněny dárkem
a sladkostmi. Pro děti jsme tentokrát měli připraveno překvapení, které
nám zajistili hasiči z Vítkova, a to pěnu. Dětem se tato atrakce velmi líbila
a ještě dlouho si o tom povídaly. Malí hasiči předvedli všem požární útok
a nakonec si ještě děti společně se svými rodiči nebo prarodiči zasoutěžili
v běhu přes překážky. Nejrychlejší běžci byli odměněni.
Naši hasiči se rovněž celé léto zúčastňovali různých hasičských soutěží
s pěknými výsledky. V červnu si přivezly ženy 2. místo ze soutěže ve
Výškovicích, v srpnu se družstvo mužů umístilo na 2. místě a družstvo žen
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na 1. místě v soutěži o pohár starosty obce a starosty okrsku Březová, která
se konala v Gručovicích. V září si ženy přivezly 3. místo ze soutěže
v Hukovicích. Naši malí hasiči se v září zúčastnili své první soutěže
v požárním útoku, a to ve Zlatníkách u Opavy. Byla to jejich první zkušenost
a popraly se s ní velmi dobře. Obě družstva, mladší i starší žáci, soutěž
dokončila. V říjnu jsme absolvovali ještě branný závod a štafetu dvojic
v rámci soutěže Plamen v Kajlovci. Zde se v kategorii mladší žáci umístilo
družstvo Jančí A na krásném 2. místě (Anička a Eliška Scholasterovy, Valinka
Dubová, Beátka Víchová a Markétka Haasová) a družstvo Jančí B na 6. místě
(Marek Adamus, Matyáš Kavan, Kryštof Turek, Šimon Hanák a Vít Helísek).
V kategorii starší žáci pak naše děti obsadily 4. místo (Lucie, Barbora a
Karolína Haasovy, Kateřina Scholasterová a Aneta Dubová). Všem dětem
gratulujeme!
Do konce roku nás čeká také karmašová zábava, a to 14. listopadu, na
kterou vás všechny srdečně zveme. Pro děti ještě připravujeme
mikulášskou nadílku a o Vánocích si zase zazpíváme koledy.
Gabriela Haasová
SDH Jančí
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JANECKÝ GLOBUS A DĚTSKÝ DEN
Poslední červencovou sobotu, 25. 07. 2015, pořádala TJ Jiskra Jančí již
39. ročník tradičního turnaje v malé kopané o putovní pohár „Janecký
Globus“. Turnaj byl letos plně obsazen 24 družstvy z Čech, Moravy
a Slezska. Na jeden tým, který přijel bez nahlášení, se dokonce nedostalo.
Fotbalových utkání se zúčastnilo více než 200 hráčů a mezi nimi také jedna
žena.
Hrálo se ve čtyřech skupinách po šesti družstvech na čtyřech
travnatých hřištích ve sportovním areálu v Jančí. Ve skupinách se hrálo
systémem každý s každým. Do dalších bojů postupovaly vždy dva nejlepší
týmy z každé skupiny. Čtvrtfinále se již hrálo vylučovacím způsobem.
Mezi osm nejlepších týmů turnaje se probojovaly čtyři týmy
z Ostravska a čtyři týmy z Březovska. Místní borci si však s ostravskou
konkurencí poradili a obsadili první tři místa. Z boje o třetí místo vyšel
vítězně tým Ani se neptej, který porazil poměrem 5:2 Start Ostrava. Domácí
tým TJ Jiskra Jančí A obhájil loňské vítězství, když ve finále porazil přespolní
tým Březovský válec v poměru 2:0.
Při vyhodnocení obdržely čtyři nejlepší týmy diplomy, poháry,
peněžní a věcné ceny. Cenu za nejlepšího hráče obdržel Vít Minařík hrající
za domácí tým, cenu za nejlepšího brankáře Rostislav Krejčí hrající za
Březovský válec.
Pěkné letní počasí přispělo spolu s hráči, rozhodčími, sponzory
a především všemi organizátory ke zdárnému průběhu turnaje. Množství
fotbalistů i fanoušků si pochutnalo na místních vyhlášených žebrech,
trampských cigárech i smažených řízcích. Stejně tak u stánku s nápoji bylo
mnoho spokojených zákazníků.
V neděli po turnaji proběhl na
hřišti v Jančí tradiční dětský den
pořádaný sportovci ve spolupráci
s místní mládeží. Zasoutěžit si
přišlo na padesát dětí, které
plnily různorodé soutěže. Pro
děti i dospělé byla pak připravena
improvizovaná střelnice, kde si
bylo možné vyzkoušet střelbu
Vítězný domácí tým TJ Jiskra Jančí A

~8~

Březovský podzim

ze vzduchovek, paintballových pistolí a reflexního luku. V závěru
povedeného odpoledne proběhl fotbalový zápas mezi svobodnými
a ženatými muži, kde měli tentokrát svobodní výraznou převahu
a zaslouženě vyhráli.
Již nyní se těšíme na příští, jubilejní, 40. ročník turnaje, který se
uskuteční poslední červencovou sobotu, 30. 07. 2016, opět na hřišti v Jančí.
TJ Jiskra Jančí tímto děkuje všem zúčastněným a sponzorům těchto akcí.
Jan Turovský

INFORMACE O ZMĚNĚ POŠTOVNÍHO SMĚROVACÍHO ČÍSLA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám oznámili, že se nám konečně po mnoha letech
podařilo dosáhnout toho, aby všechny místní části Březové (Gručovice,
Jančí, Leskovec i Lesní Albrechtice) měly jednotné poštovní směrovací číslo
747 44. Česká pošta vyslyšela naše prosby a požadavky na to, aby naši
občané mohli využívat jejich pobočku v Březové pro veškeré služby, což
znamená, že i nevyzvednuté zásilky na Vás již budou čekat v Březové a ne
ve Vítkově. Taktéž vyřizování veškerých úředních záležitostí, kvůli kterým
jste dříve museli do Vítkova, budete moci provádět v Březové.
Toto platí s účinností od 1. 12. 2015. Doufáme, že nyní pro Vás bude
styk s Českou poštou pohodlnější, rychlejší a méně komplikovaný.
Obec Březová
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POMOC V KRIZI?
Obětem kriminality a domácího násilí je určena nová bezplatná telefonní
linka 116 006 Bílého kruhu bezpečí.
Každý, kdo jako oběť kriminality a domácího násilí bude potřebovat
okamžitou informaci, radu nebo psychickou podporu, může kdykoliv
kontaktovat číslo 116 006, které je v rámci Evropské unie stejné pro
všechny země.
Linka funguje nonstop a zdarma. Lze zde získat informace o tom, jak
si zajistit vlastní bezpečí, jak kontaktovat policii, kde v okolí získat osobní
poradenství, jak žádat o odškodnění a podobně. Projekt již funguje
v Rakousku, Německu, Dánsku, Nizozemí, Irsku a Chorvatsku.

Pro děti a mládež je určena Linka bezpečí, která funguje nonstop na
telefonním čísle 116 111. Jedná se o celostátní bezplatnou krizovou linku,
kde dětem a mládeži důvěrně poradí se školními potížemi, šikanou,
osobními problémy, vrstevnickými a rodinnými vztahy.
Na další důležité kontakty a odkazy pamatují i webové stránky naší
obce http://www.obec-brezova.cz/dulezite-odkazy/ .
Zdroj: noviny Ostravská radnice, časopis Moderní obec a www.116006.cz, www.obec-brezova.cz
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
Muži sezóna 2015/2016
1. Těškovice
2. Hlavnice
3. Vítkov „B“
4. Dolní Životice
5. Březová
6. Štítina „B“
7. Holasovice
8. Nové Sedlice
9. Kyjovice
10. Melč
11. Skřipov
12. Brumovice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
4
4
4
3
4
4
4
3
3
2
1

2
4
3
2
5
2
2
0
1
0
2
3

2
1
2
3
1
3
3
5
5
6
5
5

20:13
25:14
31:15
27:21
15:13
14:14
17:18
20:27
24:24
16:28
12:23
12:23

17 b.
16 b.
15 b.
14 b.
14 b.
14 b.
14 b.
12 b.
10 b.
09 b.
08 b.
06 b.

2015/2016
1. V. Hoštice
2. M. Hoštice
3. Pustá Polom
4. Kylešovice
5. Skřipov
6. Březová
7. Štítina
8. Větřkovice

6
5
6
6
6
6
7
6

5
5
4
3
2
2
1
0

1
0
1
1
1
0
0
0

0
0
1
2
3
4
6
6

69:05
43:08
27:08
37:14
39:22
19:31
08:52
04:106

16 b.
15 b.
13 b.
10 b.
07 b.
06 b.
03 b.
04 b.

1+5 2015/2016
1. Budišov n/B
2. Slavkov
3. Vítkov
4. Zlatníky
5. Litultovice
6. Otice
7. Hradec n/M
8. Březová
9. Skřipov

7
7
8
7
7
8
8
6
6

7
5
4
4
2
2
2
1
0

0
1
2
0
3
2
1
1
0

0 101:29 21 b.
1 50:27 16 b.
2 41:41 14 b.
3 34:39 12 b.
2 29:49 09 b.
4 40:62 08 b.
5 43:48 07 b.
4 25:37 04 b.
6 27:58 00 b.

Starší žáci 1+7

MINI žáci
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2015/2016) aneb ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN
Vážení čtenáři,
dovolte, abychom vás touto cestou seznámili s činností ZŠ a MŠ
Březová na počátku nového školního roku. Vstoupili jsme do něj se 185 žáky
v devíti třídách a 66 dětmi v MŠ.
Jak jistě všichni víte, prochází v současnosti školní budova rozsáhlou
rekonstrukcí. Snad nejviditelnějšími prvky této úpravy jsou výměna oken a
zateplení fasády. Protože se jedná o náročnou akci, byla zahájena již
v prázdninových měsících. A přestože jsme slýchali řadu „sýčků“, školní rok
byl zahájen a provoz školy běží.
Pochopitelně musíme zvládnout různá omezení a kompromisy, ale
věříme, že konečný výsledek bude stát za to a že budeme mít v obci
krásnou školu.
V měsíci září jsme tradičně obeslali sportovní akci „Běh okolo
Stříbrného jezera“. I letos se našim žákům v nabité konkurenci (120 žáků)
podařilo obsadit velmi pěkné 11. místo v jednotlivcích a 8. místo
v družstvech.
Také jsme zorganizovali žáky i učiteli oblíbený Svatováclavský běh,
jehož trať letos vedla novou, dosud nevyužitou trasou a přivedla všechny
žáky na čerstvý vzduch.
Z akcí, které se významně podepisují do školního života, uvádíme
ukončení školního projektu „Škola digitálního věku“, jenž přinesl
zkvalitnění vybavení školy dotykovou technikou a zvýšení PC gramotnosti
pedagogických pracovníků.
Další projekt pošle během října a listopadu do Velké Británie
a Německa celkem 24 žáků osmého a devátého ročníku, aby si zlepšili své
jazykové dovednosti. V rámci tohoto projektu vyjedou také dvě naše paní
učitelky na jazykové vzdělávání do zahraničí.
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Naše mateřinka využila prázdninové měsíce k vylepšení interiéru
školy Březová 78 – vymalováním a novými dekoracemi ožily všechny
místnosti, velkou třídu jsme zmodernizovali novým nábytkem.
Prostor pro pobyt dětí venku zdobí nový zahradní domeček. Avšak
zjištění, že pravidelnými hosty po skončení provozu jsou místní vandalové,
v nás vyvolává opodstatněné obavy o jeho životnost. Tito nezvaní
„návštěvníci“ si sotva uvědomují, že veškeré vybavení zahrady je
konstruováno pro věkovou kategorii dětí do šesti let.
Ze stavebních důvodů byl prázdninový provoz MŠ přestěhován do
budovy u kostela. Při této příležitosti dodatečně děkujeme rodičům za
vstřícnost a shovívavost, se kterou nám mnozí pomohli řešit tuto
neplánovanou situaci.
1. září opět naplno ožily zdi obou „mateřinek“ dětskými hlásky. Na
odloučeném pracovišti se první dny neobešly bez slziček nad tím, že se děti
musí na chvíli pustit máminy sukně, ale brzy si všechny děti zvykly a již se
těší na různé akce MŠ. Nedávno proběhlá akce - Uspávání broučků, o tom
vypovídá.
Závěrem bychom chtěli všem, kteří mají se školou cokoli do činění,
poděkovat za vstřícnost, trpělivost a ochotu, s níž nám pomáhají
překonávat různá úskalí spojená se stavbou.
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně ředitele pro pšv.

Rekonstrukce školy
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PROJEKT 72 HODIN
Projekt 72 hodin znamená tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se
v ČR konají již počtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (v letošním roce
8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém
Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.
Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů
z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Malí hasiči z Březové se letos rozhodli do tohoto projektu zapojit
a v rámci něj uklidit Březovou. Proto jsme se dne 9. října v 15.30 sešli před
hasičskou zbrojnicí v Březové, v rukou lopaty, smetáky a hrábě a začali jsme
uklízet naši náves, prostory před hasičárnou, obchodem a kulturním
domem. Poté jsme přichystali parčík před obchodem na podzimní a zimní
období, shrabali jsme listí a vyčistili keře a všechna zákoutí od odpadků.
Následně jsme se přesunuli před kostel, kde jsme rovněž uklidili spadané
listí.
Všichni, kteří se projektu zúčastnili, pracovali usilovně a bylo vidět, že
i s radostí. Společnost nám dělali i pan starosta Březové a starosta SDH
Březová, kteří ochotně přiložili ruku k dílu.
Počasí nám taktéž přálo, a tak jsme si užili krásné odpoledne,
protkané dobrou náladou a vůní podzimu. Odcházeli jsme domů s pocitem
dobře odvedené práce a příjemně unaveni. Věřím, že se v příštím roce
sejdeme v ještě větším počtu.
Soňa Janečková
Kateřina Rychtářová

Účastníci projektu 72 hodin

~ 14 ~

Březovský podzim

PODZIMNÍ A JARNÍ ÚKLID
Podzimní čas je obdobím úklidu a příprav na zimu. Pro tuto příležitost
bylo občanům Březovska opět umožněno bezplatně odevzdat k ekologické
likvidaci nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad. Obec pravidelnými
jarními a podzimními svozy těchto odpadů splňuje požadavek Zákona
o odpadech a dokonce nad jeho rámec zajištuje pro občany sběr pneumatik
z osobních vozidel. Ty je možno odevzdat zároveň s dalšími
velkoobjemovými odpady.
Za velkoobjemový odpad je považován odpad, který svou velikostí
překračuje rozměry běžné popelnice, např.:
 starý nábytek (křesla, válendy, sedačky)
 podlahové krytiny (koberce, linolea, PVC, gumolit)
 sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
 ostatní (matrace, staré lyže, velká zrcadla, peřiny)
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje
negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, např.:
 syntetické barvy, laky, ředidla, mořidla
 elektrické baterie, autobaterie
 oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice
 tiskařské barvy, tonery, inkousty
 těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 léky
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Řádnou likvidací těchto odpadů chráníte naše životní prostředí.
Odvozy proběhly z místních částí v průběhu října. Informace o přesném
termínu odvozů bývají vždy k dispozici na vývěsních tabulích
prostřednictvím letáků, a dále na webových stránkách obce.
Samozřejmostí je připomenutí obecním rozhlasem.
Také v příštím roce bude možné velkoobjemový a nebezpečný odpad
z domácností bezplatně odevzdat. Předpokládaný termín tzv. „jarního
odvozu“ bude v dubnu nebo květnu 2016.
Důležité informace:
 v MŠ a ZŠ Březová probíhá celoročně sběr vybitých drobných baterií
 hasiči v Leskovci a Jančí pravidelně provádějí sběr vysloužilých
elektrozařízení
 úsporné zářivky je možno předat k ekologické likvidaci v prodejně
Tempo v Březové
 nevyužité léky je možno odevzdat v kterékoliv lékárně

INFORMACE O SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A
BIOODPADU
Vážení spoluobčané,
jak jsme vás informovali již dříve prostřednictvím letáků, obecního
rozhlasu, na webových stránkách a také v minulém čísle zpravodaje, od
poloviny letošního roku probíhá svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní,
a to každý lichý týden v pátek. V sudé týdny probíhá svoz bioodpadu.
Od listopadu vzhledem ke změně skladby odpadů (topná sezóna,
méně bioodpadů) bude probíhat svoz komunálního odpadu opět každý
týden. V jarních měsících se pak vrátíme ke čtrnáctidenní periodicitě.

To znamená, že od jara budeme opět každý lichý týden vyvážet
komunální odpad a každý sudý týden budeme vyvážet bioodpad.
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KAM A KDY ZA ZÁBAVOU
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A dále…
14. 11. 2015
10. 12. 2015
11. 12. 2015
17. 12. 2015

Karmašová zábava v Jančí
Besídka MŠ u kostela (Březová 4)
Besídka ZŠ v Kulturním domě
Besídka MŠ – Březová 78

KLUB DŮCHODCŮ Z BŘEZOVÉ VÁS TAKÉ ZVE…
Vážení spoluobčané,
senioři z Březové si pro vás připravili do konce letošního roku jednu
akci, na kterou vás srdečně zvou.
Připravovaná akce je celorepubliková a má název Česko zpívá koledy.
Obec Březová se bude účastnit již druhým rokem. Jistě si vzpomenete,
jakou krásnou předvánoční atmosféru se nám podařilo vykouzlit v loňském
roce. Letos se sejdeme 9. prosince v 18.00 hodin opět v parčíku pod
vánočním stromem u obchodu. Prosíme účastníky a příznivce vánočního
zpívání, aby si sebou přinesli zvonečky pro vytvoření té správné
předvánoční nálady. Doufáme, že se letos sejdeme v ještě větším počtu než
v minulém roce.
Na připravovanou akci zveme všechny naše spoluobčany a těšíme se
na hojnou účast.
Jan Lindovský
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NARODILI SE
Kupková Karolína, Březová
Fiebrichová Anastazie, Březová
Omanik Maxmilián, Březová

Turovský Tomáš, Jančí
Burdík Lukáš, Březová
Knapek Vojtěch, Březová

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Šindler Martin – Paverová Martina
Cahel Jakub – Šenková Anna

Jahn Petr – Seidlerová Jana

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Drahňáková Kateřina, Gručovice

RODINĚ VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST
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BŘEZOVSKÝ PODZIM

VYDAVATEL:

Obecní úřad Březová, 747 44 Březová 106

PERIODICITA:

občasník

NÁKLAD:

550 výtisků – NEPRODEJNÉ

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

Prosíme, ke každému příspěvku uvádějte jméno autora.

Vyšlo dne 22. 10. 2015
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