Vážení spoluobčané,
za dveřmi je konec roku 2015 a s ním jedny
z nejkrásnějších dnů celého roku. Před nedávnem nás
navštívil sv. Mikuláš s anděly a čerty. Čerti nás naštěstí
neodnesli a tak můžeme pomalu letošní rok bilancovat.
Vezměme to dle částí obce abecedně.
V Březové se podařila za finančního přispění obce upravit garáž hasičské
zbrojnice a momentálně čekáme na novou dodávku v hodnotě 3.850.000,- Kč,
na kterou bude obec přispívat jen 250.000,- Kč. Celkové výdaje obce činí
450.000,- Kč.
V Gručovicích byla dokončena první etapa rekonstrukce sálu a hospody,
včetně oken a dveří od firmy TESKO Kolovrat, kdy letos na tuto opravu bylo
vydáno 740.000,- Kč. Dále byly pořízeny informační tabule. Vše v hodnotě
770.000,- Kč.
V Jančí byla dokončena oprava kaple, na které se maximální měrou
podíleli zaměstnanci obce. Hodnota opravy činí 300.000,- Kč, přičemž v letošním
roce bylo vydáno 200.000,- Kč. Obecní zaměstnanci opravili také čekárnu
autobusové zastávky a komín na společenském domě. Odstraněn byl havarijní
stav dětských průlezek, vyměněny byly okapy na společenském domě. Drobné
opravy proběhly i na komunikaci k rybníku. Instalovány byly nové informační
tabule a v současné době se pracuje na dokončení odvodnění a instalaci nové
jímky u budovy společenského domu. Vše v hodnotě 640.000,- Kč.
V Leskovci provedli zaměstnanci obce výměnu dlažby na autobusové
zastávce, zhotovili zpevněnou plochu pro umístění kontejnerů na tříděný odpad
a také vznikla vydlážděná plocha před obecní kaplí. Firma STAMEX strojně
vyčistila část koryta potoka. Během roku se podařilo opravit dvě komunikace,
kolem pana Srubka a od Hůlů k Vondrovým. Instalovány byly nové informační
tabule. Hodnota oprav v Leskovci za rok činí 510.000,- Kč.
V Lesních Albrechticích proběhla oprava záhumenní komunikace kolem
firmy STAMEX až k pozemkům určeným pro novou zástavbu v hodnotě
450.000,- Kč, kdy 275.000,- Kč hradila obec a materiál a práce v hodnotě dalších
250.000,- Kč poskytla firma STAMEX. Opravena a pasportizována byla také
komunikace, tzv. Černínův kopec, v hodnotě 350.000,- Kč. Pracovníky obce bylo
vybudováno také nové sociální zařízení v obecní budově, kde se nachází obchod,
knihovna, rozhlas a klubovna hasičů. Nově vznikl také společenský prostor pro
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40 lidí v přístavbě společenského domu, která byla kompletně vnitřně
rekonstruována, včetně výměny oken a jedněch vchodových dveří do hlavního
sálu od firmy TESKO Kolovrat v celkové hodnotě 180.000,- Kč. Instalovány byly
nové informační tabule. Celková hodnota vložených investic činí 660.000,- Kč.
Ve společných akcích se nám podařilo vyměnit 48 svítidel za nová LED
svítidla o spotřebě 28 W v celkové hodnotě 672.356,- Kč. Zároveň se nám
podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje na tuto rekonstrukci veřejného
osvětlení ve výši 250.000,- Kč, takže obec měla výdaje na tento projekt
423.000,- Kč.
Největší investiční akcí letošního roku bylo bezesporu Zateplení budovy ZŠ
a MŠ Březová v hodnotě 12.500.000,- Kč, přičemž dotace z Operačního
programu životní prostředí činí cca 7.500.000,- Kč a přibližně 5.000.000,- Kč se
podílí obec. Chci zdůraznit, že jsme obdrželi dotaci ve výši 90 % ze způsobilých
výdajů. Od 1. 12. 2015 poskytuje OPŽP dotaci na zateplování ve výši pouhých 40
% a v případě, že chce žadatel docílit vyšší dotace, musí zahrnout ve školském
zařízení povinnou rekuperaci vzduchu a volitelně také instalaci fotovoltaického
a solárního systému, což radikálně sníží podíl dotace a také velmi zvýší cenu
projektu. Akci se povedlo dokončit snad ke spokojenosti všech a u příležitosti
prvního adventního jarmarku jsme budovu ZŠ Březová za účasti velkého počtu
vzácných hostů, zastupitelů a mecenášů obce slavnostně otevřeli.
Mnoho by samozřejmě ještě vykonáno být mohlo. Přesto si myslím, že se
letos podařil odvést i díky zaměstnancům obce kus práce. Chci všem, kteří se při
jakékoli aktivitě na úpravách, opravách a zvelebování všech našich částí obce
účastnili, poděkovat.
Dovolte mi, abych Vám všem i všem Vašim blízkým popřál klidné
a spokojené Vánoce. Děti, které již jistě dávno napsaly dopis Ježíškovi, se
nemohou dočkat, kolikrát půjdou do Štědrého večera ještě spát. Určitě byly
hodné, zvláště když si to Ježíšek porovná se zlobením nás, dospělých. A proto
chci dětem, a nejen jim, popřát, aby se pod nazdobeným stromečkem splnila
jejich přání.
Děkuji také všem zastupitelům obce, pracovníkům a pracovnicím
obecního úřadu, spolkům, firmám působícím na území obce a všem, kteří
pomohli v letošním roce svým aktivním přístupem v rozvoji celé obce.
Závěrem Vám všem přeji co nejúspěšnější vstup do nového roku 2016,
pevné zdraví, štěstí, úspěch a hodně lásky a pochopení od těch, kteří Vás mají
rádi.
Pavel Schneider
starosta obce
~2~
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2015
Obecní úřad v Březové bude v provozu dle úředních hodin do pátku,
18. prosince 2015.
V dalších dnech budou úřední hodiny následující:
PO
ÚT
ST
PO
ÚT
ST
ČT

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

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
zavřeno

12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Pokladna pro rok 2015 se uzavírá ve středu 30. 12. 2015 v 11.00
hodin. V odpoledních hodinách bude již pokladna uzavřena, to znamená,
že Obecní úřad již nebude přijímat žádné platby a nebude provádět žádné
správní úkony, které jsou zpoplatněny (ověřování, výpisy z CZECH POINTU
apod.)

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOCÍCH
Ve svátečním období Vánoc a před koncem roku provedou technické
služby města Vítkova svoz komunálního odpadu ve dnech:
23. prosince 2015 (středa)
31. prosince 2015 (čtvrtek)
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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Vážení spoluobčané,
dne 13. prosince 2015 došlo ke změnám jízdních řádů autobusů.
Drobné změny se týkají i spojů, které projíždějí naší obcí. Přinášíme vám
stručný přehled o těchto změnách:
LINKA 234
Dříve autobus odjížděl ze stanice Vítkov, aut. st. v 18.40 a přijížděl na
zastávku Březová, střed v 19.03. Nyní je o 10 minut opožděn a na zastávku
Březová, střed přijíždí 19.13 hodin. Tento spoj má v Březové konečnou
stanici.
LINKA 234
Dříve autobus odjížděl ze stanice Březová, farma Masospol v 19.09
a přijížděl na zastávku Vítkov, aut. st. v 19.42. Nyní je o 6 minut opožděn
a na zastávku Vítkov, aut. st. přijíždí v 19.48 hodin.
LINKA 242
Na všech dotčených spojích této linky byla nově zavedena zastávka
Roosveltova ve směru do Opavy.
LINKA 242
Dříve autobus odjížděl ze stanice Vítkov, aut. st. ve 14.10 a přijížděl na
zastávku Březová, střed ve 14.29. Nyní je o 5 minut opožděn, z Vítkova
vyjíždí ve 14.15, na zastávku Březová, střed přijíždí ve 14.34 a dále
pokračuje do Opavy, s dojezdem na zastávku Bílovecká TQM v 15.05 hodin.
LINKA 261
Na všech dotčených spojích této linky byla nově zavedena zastávka
Roosveltova ve směru do Opavy.
LINKA 261
U spoje, vyjíždějícího v 8.30 z Opavy (ve směru na Fulnek) a 10.00 z Fulneku
(ve směru na Opavu) byly nově zavedeny zastávky Otice, Rybníčky;
Kajlovec, hájovna; Kajlovec, lom a Březová, rozcestí Skřipov.
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INFORMACE O UZAVŘENÍ ORDINACE V BŘEZOVÉ
V POSLEDNÍCH DNECH ROKU 2015
Dovolujeme si vás informovat, že MUDr. Zakreničnyj nebude ve
dnech 28., 29., 30. a 31. 12. ordinovat z důvodu čerpání dovolené.
Akutní případy ošetří MUDr. Volfová v ordinaci Melč, a to ve dnech
28. 12. (8 – 12 hodin) a 29. 12. (8 – 11 hodin). Kontakt na ordinaci v Melči
je 556 309 019.
Ve dnech 30. 12. a 31. 12. ošetří akutní případy Lékařská služba první
pomoci v Opavě (pohotovost).

NOVINKY E-MAILEM
Dostávejte obecní novinky přímo do vašich e-mailových schránek. Stačí se
zaregistrovat.
Začátkem měsíce dubna 2015 jsme umístili na webové stránky obce
novou funkcionalitu - NOVINKY E-MAILEM.
Pro větší informovanost občanů o novinkách, pozvánkách na kulturní
a sportovní akce, rozhlasových hlášeních, upozorněních a dalších
důležitých informacích je možné nově dostávat "čerstvé" informace přímo
do vašich e-mailových schránek.
Stačí
se pouze
zaregistrovat
na
webových
stránkách
www.obec-brezova.cz. Těšíme se na co nejvíce vašich registrací.
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ODPOČINEK S DOBROU KNÍŽKOU
Knihy jsou ideálním vánočním dárkem. Pokud nedostanete pod
stromeček svou vysněnou knihu, můžete navštívit místní knihovny.
Knihovny nabízí k výpůjčce široký výběr knih, můžete si jednoduše
vybrat tu, kterou potřebujete, a pak už si jen užít svět příběhů i poučení.
Stačí málo - přijít a dobře si vybrat.
Příjemné čtení nejen o Vánocích Vám přeje knihovna Jančí.

Statistika výpůjček v knihovně Jančí

Rok
Čtenáři celkem

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26

Z toho do 15
15
let
Výpůjčky knihy
260
dospělí
Výpůjčky knihy
357
děti
Výpůjčky
0
časopisy
Výpůjčky
617
celkem

24

20

17

19

18

17

17

16

19

22

11

10

7

9

6

7

7

9

7

15

267

280

249

220

206

252

252

337

198

289

325

345

307

273

165

138

232

247

197

212

0

0

0

22

24

24

24

68

90

69

592

625

556

515

395

414

508

652

485

570

Zdroj: Knihovna Vítkov
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
Muži sezóna po podzimu
1. Vítkov "B"
11
2. Těškovice
11
3. Březová
11
4. Holasovice 11
5. Hlavnice
11
6. Dolní Životice 11
7. Štítina "B"
11
8. Nové Sedlice 11
9. Kyjovice
11
10. Skřipov
11
11. Brumovice 11
12. Melč
11

6
6
5
6
4
4
4
5
4
3
2
3

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

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

36:16
25:14
21:14
21:20
27:20
32:28
19:20
28:32
27:27
14:27
17:27
16:38

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
3
3
2
1
0

1
0
1
1
1
0
0
0

0
1
1
3
3
5
6
7

73:6
47:12
37:8
51:23
37:17
20:43
8:52
4:116

8
5
5
5
2
2
2
2
0

0
1
1
0
3
2
1
1
1

0
2
2
3
3
4
5
5
7

21
20
20
20
16
15
15
15
13
11
9
9

Starší žáci 1+7 po podzimu
1. Velké Hoštice
2. Malé Hoštice
3. Pustá Polom
4. Skřipov
5. Kylešovice
6. Březová
7. Štítina
8. Větřkovice

19
18
16
10
10
6
3
0

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

123:32
53:31
49:48
38:42
32:53
34:45
43:48
47:70
35:85

24 b.
16 b.
16 b.
15 b.
9 b.
8 b.
7 b.
7 b.
1 b.

Jménem TJ Vítěz Březová, bychom chtěli poděkovat všem divákům a
příznivcům, kteří navštěvují náš fotbalový areál. Jsme rádi za Vaše povzbuzování
a výjezdy na hřiště soupeřů. Věřte, že nám Vaše podpora pomáhá k dosahování
lepších výkonů. Chtěli bychom popřát všem občanům Březové a jejich místních
částí šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů. Těšíme se, že i v příštím roce se
uvidíme.
TJ Vítěz Březová
~7~
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2015/2016) aneb VÁNOCE JSOU TADY…
Vážení čtenáři,
v minulém (říjnovém) vydání jsme vás informovali o situaci v naší
organizaci na začátku školního roku. V tomto čísle vás blíže seznámíme
s životem ve školních lavicích od října do Vánoc.
Za tuto relativně krátkou dobu se toho u nás událo více než dost.
Především je nutno říci, že utichly stavební práce a my se můžeme těšit
z toho, že naše škola má nový „kabát“. Je slušivý a hřejivý. A to je fajn.
Takovou symbolickou tečkou za stavbou bylo slavnostní uvedení zateplené
fasády do provozu dne 5. 12. 2015.
Na tento akt se sjelo mnoho významných lidí z blízkého i dalekého
okolí a všichni škole přáli radost z práce a úspěch. Doufejme, že se přání
vyplní.
Také nutno uvést, že 5. 12. proběhl ve škole nultý roční Adventního
jarmarku. Byla to taková zkouška, snaha zavést něco nového. Vzhledem
k hojné účasti a zatím spíše pozitivním ohlasům se domníváme, že může
být hlavní organizátorka paní S. Janečková spokojená.
Z těch novot, které provázely naší školu, uvádíme ještě zdařilé
jazykové výjezdy žáků do Berlína a Londýna a besedu pro žáky
6. a 7. ročníků na téma „Plazi“. Beseda se účastníkům dle jejich vyjádření
moc líbila.
V době, kdy budete číst tyto řádky, budeme již mít za sebou pro nás
nevýznamnější akci podzimu a zimy. Ano, jedná se o již tradiční vánoční
besídku. Věřte nám, že jak mateřinka, tak základka těmito vystoupeními
žijí. Pilují se scénky, chystají kostýmy. Paní učitelky organizují, děti a žáci se
hádají a křičí … inu, tvůrčí kvas. Věříme však, že až nastane ona chvíle,
všechno se zúročí a vy, diváci, se příjemně pobavíte a řeknete si: „Ten náš
Tonda, to je kluk šikovná.“ Nebo: „Podívej, táto, jak to naše Lenička
zvládla…“
Vánoce již skutečně klepou na dveře a my při této příležitosti
děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům, přátelům školy
i spoluobčanům za dobré vztahy a přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí
a pohody v rodinách.
~8~
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Ať se vám v nastávajícím roce splní všechna osobní a pracovní
předsevzetí tak, abyste mohli říct, že rok 2016 byl pro vás a vaše nejbližší
šťastný a úspěšný.
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně ředitele pro pšv.

INFORMACE O SRPŠ
V červnu letošního roku jsme informovali, že činnost SRPŠ při ZŠ
Březová ukončuje svou činnost. Na základě častých dotazů a proseb
o pokračování SRPŠ sdělujeme, že SRPŠ svou činnost nepřeruší, bude však
pokračovat v jiném složení.
Rovněž bude nutné z důvodů legislativních změn přetransformovat
SRPŠ (čili sdružení rodičů a přátel školy) na spolek, neboť s účinností
od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení Zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.)
a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového
občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“). K této transformaci by mělo
dojít nejpozději do tří let od nabytí účinnosti NOZ, čili do 1. 1. 2017.
Jak již bylo řečeno, SRPŠ bude ve své činnosti pokračovat a v současné
době shání nové a aktivní rodiče a přátele školy, kteří by se chtěli podílet
na organizování akcí pro děti a na přerozdělování peněz z fondu SRPŠ.
Uvítáme kohokoliv, kdo chce dělat něco pro děti a má zájem na tom, aby
naše děti zažily i jinou zábavu než jen televizi a počítač.
Nebuďme lhostejní k tomu, co se v současné době jeví jako zcela
reálné, a sice žádné dětské dny, maškarní plesy a podobné akce pod
záštitou osvědčeného sdružení, žádné příspěvky na výlety či dárky
prvňáčkům i deváťákům, odměny za reprezentaci školy na olympiádách a
soutěžích apod. Ano, o to vše se SRPŠ stará! A my potřebujeme, aby nás,
aktivních rodičů, bylo více!
Pokud máte zájem stát se členem SRPŠ, kontaktujte mne, prosím, na
telefonu 605 880 305 nebo na mailu sona.janeckova@seznam.cz. Děkuji.
Soňa Janečková, DiS.
předsedkyně SRPŠ
~9~
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ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V BŘEZOVÉ
Vážení spoluobčané,
v nastalém předvánočním čase bychom vás malým ohlédnutím za
rokem 2015 chtěli v krátkosti informovat o své činnosti.
Je již tradicí, že se každý měsíc scházíme na pravidelných schůzkách
klubu. Tyto schůzky bývají spojeny i s malým programem, například
s grilováním klobás, se zajímavou přednáškou, soutěží, či s promítáním
fotek z našich i obecních akcí. Kromě těchto měsíčních schůzek připravuje
výbor klubu pro členy i jiné akce, např. zájezdy či výšlapy.
Koncem dubna se konal zájezd do Ostravy na prohlídku Nové radnice,
výstavu Mini Uni na Černé louce a exkurzi v hornickém muzeu Landek. Ke
konci prázdnin se uskutečnil druhý zájezd, a to do muzea Frýdecka na
výstavu Svět z kostek, do Včelařského muzea v Chlebovicích a exkurzi ve
firmě Marlenka.
Pěší výlety, které podnikáme po našem krásném okolí (v letošním
roce byly čtyři), zahajuje již tradičně Novoroční výšlap. Další výšlapy
plánujeme většinou podle momentálního počasí. Je jen škoda, že těchto
krásných dlouhých procházek se mohou zúčastnit jen ti zdravotně zdatnější
členové klubu. Věříme ale, že členství v našem klubu svými rozmanitými
akcemi přináší potěšení všem.
Náš klub zorganizoval již podruhé akci „Česko zpívá koledy“. V parčíku
před obchodem s potravinami jsme si zazpívali celkem sedm koled. Pro
navození vánoční atmosféry byl vyroben sice skromný, ale moc pěkný
betlém, na jehož výrobě se podílela i členka spolku Betula, Katka
Rychtářová, která postavy nakreslila a člen našeho klubu Josef Ehler, který
postavy vyřezal a sestavil celý betlém. Členové spolku Betula se postarali
o uvaření punče a čaje, který zdarma rozdávali účastníkům zpívání koled.
Děkujeme všem občanům naší obce, kteří se této krásné akce zúčastnili.
Klub důchodců Březová bude i v příštím roce pracovat tak, aby svým
členům připravil hezké zážitky a hodně pěkných společných chvil. Přejeme
všem občanům našich obcí krásné Vánoce plné pohody a klidu a do nového
roku 2016 hlavně pevné zdraví a radost ze svých blízkých i přátel.
Výbor klubu důchodců Březová.
~ 10 ~
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ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V LESNÍCH ALBRECHTICÍCH
Vážení spoluobčané,
náš klub důchodců funguje již pátým rokem a snaží se vytvořit pro
naše členy prostor pro setkávání a zábavu. Končící rok 2015 jsme zahájili
dnes již tradičním plesem, který byl díky sponzorům a aktivitě našich členů
hodnocen jako zdařilý.
V uplynulém roce jsme uskutečnili zájezd do Kroměříže, kde jsme
navštívili zámek, biskupské vinné sklepy a květnou zahradu. Tohoto zájezdu
se zúčastnili také senioři z Leskovce a Jančí.
Dále jsme navštívili výrobnu vánočních ozdob v Opavě a zámek
v Hradci nad Moravicí. Ten dokonce dvakrát – poprvé v létě, kdy někteří
členové šli na zámek pěšky a podruhé v prosinci, abychom shlédli vánoční
expozici. K příležitosti ukončení prázdnin jsme připravili pro děti z obce
táborák, u kterého si děti opekly klobásu. Připraveny byly také drobné hry
se sladkou odměnou.
Z dalších našich aktivit bych chtěl zmínit tradiční smažení vajec,
mikulášskou nadílku, či akci Česko zpívá koledy, které jsme se zúčastnili již
potřetí. Samozřejmostí je i blahopřání našim členům, kteří oslavili svá
kulatá a půlkulatá výročí.
Rok 2015 končí, a proto nám dovolte, abychom u této příležitosti
poděkovali Obci Březová, Obecnímu úřadu a všem jeho zaměstnancům,
firmám Stamex, Tesko, Březovská zemědělská a.s., i soukromým
zemědělcům Haasovým, Pavle Jahnové majitelce prodejny,
Mysliveckému spolku Mokřiny Březová a Sboru dobrovolných hasičů Lesní
Albrechtice, a rovněž také všem našim členům za podporu a pomoc při naší
činnosti.
Všem občanům obce přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2016
pevné zdraví a mnoho pohody a úspěchů.
Karel Gebel
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ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU MOKŘINY BŘEZOVÁ
V roce 2015 došlo v naší organizaci ke změně názvu, kterou si vyžádal
nový občanský zákoník. Nyní neseme název Myslivecký spolek Mokřiny
Březová, z.s.
Náš myslivecký spolek je jednou z největších zájmových
a společenských organizací na území obce Březová. V současné době
máme 62 členů, kteří aktivně pracují na rozvoji naší krásné myslivosti.
Pečujeme o zvěř v honitbě, která má rozlohu 2 100 ha a v této honitbě
máme zřízeno více než 30 krmelců, o které naši členové pečují po celý rok.
Hlavní přikrmování však probíhá v zimním období, kdy zvěř strádá. V tomto
zimním období jsme vděční za každou pomoc občanů, ale žádáme, aby
zvěři v zimním období nenosili sladkosti, jako např. cukroví. Toto není pro
lesní zvěř vhodné a mohlo by ublížit. Pokud zvěři chcete něčím přilepšit, do
lesa noste ovoce či zeleninu.
Vedle přikrmování zvěře také zabezpečujeme ochranu zemědělských
a lesních pozemků před škodami, které působí zvěř. Největším problémem
v naší honitbě jsou divoká prasata, která i přesto, že je intenzivně lovíme,
způsobují největší škody. Letos bylo uloveno více než 200 kusů divočáků.
Škody rovněž působí lišky. Těch bylo uloveno více než třicet.
Kromě hlavní činnosti našeho spolku, což je péče o zvěř a přírodu,
ještě organizujeme celou řadu společenských a sportovních akcí.
V letošním roce jsme pořádali dětský den, okresní přebor ve střelbě,
střelecký den, společný hon na drobnou zvěř, pronajali jsme chatu pro
konání diskoték.
I v letošním roce jsme pořádali tradiční akci s celokrajským
významem, a to jubilejní 30. ročník Barvářských zkoušek honičů.
Všechny akce, které náš spolek pořádá, jsou širokou mysliveckou
veřejností velice kladně hodnoceny. Jsou určeny nejen myslivcům, ale
může je navštívit široká veřejnost. Vždy máme připraveno bohaté
občerstvení i program a trošku nás mrzí, že zájem našich občanů o tyto
námi pořádané aktivity je velice nízký. Snad se to v blízké budoucnosti
spraví a i vy, naši spoluobčané, kteří nejste členy mysliveckého spolku
Mokřiny, přijdete na chuť krásným akcím, spojeným s naší přírodou.
Myslivecký spolek Mokřiny také nabízí našim občanům možnost
zakoupit si zvěřinu, která se prodává ihned po ulovení. Využijte této
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nabídky, pomůžete nám tím vyřešit problém se skladováním zvěřiny,
protože spolek nemá dostatečnou kapacitu vhodných skladovacích
prostor.
Stojíme dnes před koncem roku 2015 a na prahu nového roku 2016.
U této příležitosti bychom chtěli poděkovat Obci Březová, všem firmám,
které působí na území obce Březová, společenským organizacím, ale také
všem občanům. V neposlední řadě také samozřejmě všem našim členům
za aktivní pomoc při naší činnosti v uplynulém roce.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody, a také hodně úspěchů
v podnikatelských aktivitách.
Karel Gebel
jednatel MS

~ 13 ~

BŘEZOVSKÉ VÁNOCE 2015

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
Rok 2015 byl pro naši obec Lesní Albrechtice významný a úspěšný.
Nebudu připomínat akce, které proběhly v první polovině roku, protože už
byly zaznamenány v předešlém zpravodaji.
V letošním roce jsme oslavili 110 let založení sboru SDH Lesní
Albrechtice. V pátek, 17. července začaly tyto oslavy slavnostní schůzí ve
společenském domě za účasti vzácných hostů, zástupců okolních SDH,
mysliveckého sdružení, Březovské zemědělské a.s., starosty obce,
zastupitelů, starosty hasičského okrsku a zástupce OSH Opava. Svou
návštěvou nás poctil i místní farář Petr Bohačík. 36 členů bylo oceněno
věrnostními medailemi a stužkami. Dva členové obdrželi medaili Sv.
Floriána. Byli to pan Rudolf Schustek a pan Karel Jahn. Nejstarší člen
místního SDH, pan Josef Urbánek, obdržel věrnostní medaili za 70 let
členství.
V sobotu, dalšího dne oslavy pokračovaly hasičskou pohárovou
soutěží za účasti 28 družstev a večer rockovou nocí se skupinou Špekbend.
V průběhu sezóny absolvovali členové SDH LA spousta soutěží
v okrese Opava i mimo něj. Nemůžu opomenout Pohár starosty obce a
okrsku konanou v Gručovicích, na které se naši muži umístili na 1. místě.
Velký úspěch jsme zaznamenali i mezi mladými hasiči, kterým patří
průběžné 1. místo v soutěži Opavská liga.
10. října SDH LA uspořádala zájezd do Prahy na muzikál Mama Mia!
Účastníci výletu cestovali ranním Pendolinem a po příjezdu do naší
metropole měli dopolední rozchod, který každý trávil podle svého uvážení.
Představení začínalo ve 14 hodin v Kongresovém centru. Velké poděkování
patří panu Radimu Dubovému a panu Vlastislavu Kolovratovi ml., kteří
zajišťovali jízdenky do vlaku a vstupenky na představení.
14. listopadu jsme si v kulturním domě mohli připomenout, jak se žilo
za dob našich předků. Členové místního Klubu důchodců zapůjčili
předměty, které mají po svých rodičích a prarodičích. Děti si připomenuly
současná slova v nářečí, zabavily se připravenými úkoly a vyrobily si
drobnost ve výtvarné dílničce. Příjemné odpoledne zpestřili členové
mladých hasičů, kteří si nacvičili krátký taneček a písně ve slezském nářečí.
Náš hasičský sbor se přihlásil do soutěže Českého rozhlasu Ostrava
DOBRÁCI ROKU. Dne 6. listopadu jsme byli vylosováni ze 40 sborů. Celý
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týden mohli občané podpořit místní hasiče pomocí SMS zpráv. Děkujeme
všem za přispění.
Dne 5. prosince obcházel Svatý Mikuláš s čertem a anděly rodiny
s dětmi, kterým byly předány dárky podle zásluh. Členové hasičského sboru
ozdobili místní hasičárnu osvětleným vánočním stromečkem a osvětlili také
stromeček u kaple.
Dne 9. prosince se obec připojila k celorepublikové akci „Česko zpívá
koledy“. Občané si před samotným zpíváním přinesli vánoční ozdoby
a zkrášlili už zmiňovaný strom u kaple. Po odzpívání určených koled byly
menší odměněni sladkostí a větší vánočním punčem.
Vedle hasičského sboru má v obci své nezastupitelné místo také
místní Klub důchodců, jehož členové se schází jednou měsíčně ve
společenském domě. Pořádají svůj ples, který je velice oblíbený a zájezdy
svých členů a jejich přátel.
V roce 2015 také Obec Březová přispěla ke zvelebení naší obce.
Financovala opravu přísálí společenského domu, výměnu dveří v sále
a zřízení sociálního zařízení v prodejně potravin. Také byly opraveny cesty
směrem k Černínům a Schustkům. Děkujeme také za údržbu zeleně
a veřejného osvětlení.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem občanům Lesních
Albrechtic, kteří pomáhali při různých akcích v naší obci nebo se jinak
zapojili do zvelebení své vesnice, a popřát všem příjemné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku 2016.
Starosta SDH Lesní Albrechtice
Vlastislav Kolovrat st.
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ČINNOST TJ JISKRA JANČÍ V ROCE 2015
Na sklonku letošního roku si dovolíme připomenout aktivity naší
tělovýchovné jednoty.
V zimním období se naše tělovýchovná jednota každoročně věnuje
především stolnímu tenisu. Náš oddíl stolního tenisu se v ročníku
2014/2015 účastnil tří soutěží v okrese Opava. Těmito soutěžemi byl
okresní přebor II. třídy, okresní přebor III. třídy, a námi založená Liga
Moravy a Slezska, kterou naše družstvo vyhrálo. Stolnímu tenisu se u nás
aktivně věnuje více než 15 hráčů z Březovska. V sezóně 2015/2016 se naše
družstvo drží na čtvrtém místě v okresním přeboru III. třídy a druhé naše
družstvo je v okresním přeboru 1. třídy na 12. příčce. Již čtvrtého ročníku
Ligy Moravy a Slezska, kterou pořádáme, se účastní 11 týmů. V současné
době jsou naše družstva na prvním a druhém místě. Třetí příčku drží tým
Hospody na sedmičce z Březové. Věříme, že všechna místní družstva budou
i nadále důstojně reprezentovat a dosáhnou předních příček.
V dubnu jsme se s SDH Jančí podíleli na již tradičním „Dni Země
v Jančí“, o kterém jsme Vás již podrobně informovali. Letos se tohoto úklidu
přírody zúčastnilo 16 dětí a 13 dospělých. Úspěšná akce byla ukončena
táborákem u obecního rybníku, kde byly děti i dospělí za svou aktivitu
odměněni.
Poslední červencovou sobotu jsme uspořádali již 39. ročník turnaje v
malé kopané o putovní pohár „Janecký Globus“. Letošního turnaje se
zúčastnilo více než 200 hráčů z 24 družstev z Čech, Moravy a Slezska.
Domácí tým TJ Jiskra Jančí A se opět dostal do finále, kde porazil „Březovský
válec“ v poměru 2:0. Z boje o třetí místo vyšel vítězně přespolní tým „Ani
se neptej“, který porazil poměrem 5:2 Start Ostrava. Z reakcí hráčů
i fanoušků byla cítit s letošním turnajem všeobecná spokojenost. Již nyní
pro Vás chystáme jubilejní 40. ročník, který se uskuteční 30. 7. 2016 opět
na hřišti v Jančí.
Hned následující neděli jsme uspořádali i díky štědrosti sponzorů Den
dětí, kdy Janecká mládež připravila pro děti množství sportovních disciplín.
Výkony asi padesáti dětí, které se zúčastnily všech disciplín, byly následně
vyhodnoceny a vyhlášeny. Nejlepší výkony děti byly oceněny hodnotnými
cenami. Děti i dospělí měli po celé odpoledne možnost si zastřílet
na improvizované střelnici ze vzduchovek, paintballových pistolí
~ 16 ~

BŘEZOVSKÉ VÁNOCE 2015

a reflexního luku. V závěru povedeného odpoledne proběhl recesistický
zápas v malé kopané mezi svobodnými a ženatými muži, kde měli tentokrát
svobodní výraznou převahu a zaslouženě vyhráli.
V průběhu celého letošního roku odpracovali naši členové opět
mnoho hodin na stavbě herny stolního tenisu, na údržbě a rekonstrukcích
v areálu fotbalového hřiště. Například v rámci dobrovolnického projektu
„72 hodin“ jsme provedli údržbu zeleně v okolí našeho sportoviště.
Snažíme se nabídnout nejen občanům naší obce co nejširší možnosti
sportovního i kulturního vyžití. Přiměřený pohyb a sport jsou pro naše
zdraví velmi přínosné, proto věříme, že se nám v nastávajícím období
podaří připravit společné zimní radovánky pro děti i dospělé a v příštím
roce pro Vás uspořádáme i další akce zaměřené na turistiku, sport a zdraví.
Chystáme již další pěší výlet za krásami našeho kraje a chceme založit oddíl
stolního tenisu dětí a mládeže pod vedením pana Miroslava Víchy.
Zde si dovolíme ještě jednou poděkovat za přízeň všem našim
členům, sponzorům a příznivcům, bez kterých by naše činnost nebyla
možná. Naše poděkování patří také Obci Březová za finanční podporu
našich aktivit. V nastávající předvánoční době Vám všem přejeme pokojné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů v celém roce 2016.
Za TJ Jiskra Jančí
Jan Turovský
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SDH JANČÍ
Blíží se konec roku a s ním již každoroční poohlédnutí se za tím, co
jsme tento rok v rámci sboru dobrovolných hasičů udělali. Letošní rok byl
opět plný společenských, obecně prospěšných a sportovních akcí.
V průběhu roku jsme Vás již informovali o tom, jak členové našeho sboru
pracovali, a tak bychom nyní uvedli jen krátké shrnutí činnosti našeho
sboru v tomto roce:

Leden

Výroční valná hromada, na které jsme vyhodnotili předchozí rok
2014
Únor
Masopustní průvod s večerní zábavou a již tradičním pochování
basy
Březen
Maškarní ples pro děti ve stylu večerníčku; MDŽ pro ženy
Duben
Výlet s mladými hasiči do Opavy u příležitosti 20. let od založení
profesionálního hasičského sboru v Opavě; Den Země aneb
recyklujte s hasiči a úklid okolí naší obce
Květen
Lampiónový průvod u příležitosti 70. let od konce II. světové
války; účast na akci Daruj krev s hasiči (opět 1.místo společně
s dalším sborem hasičů z Opavska); účast na mši sv. Floriána;
vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí v Opavě (naši
mladí hasiči obdrželi 7 ocenění z devíti zaslaných příspěvků)
Červen
Víkendové soustředění mladých hasičů
Červenec Účast na soutěžích TFA a soutěží v požárním útoku (od května
do října)
Srpen
Hasičská letní zábava; účast na soutěži o pohár starosty obce a
starosty okrsku Březové v Gručovicích; ukončení prázdnin pro
děti
Říjen
72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ – úklid okolí obce;
Drakiáda
Listopad Karmašová zábava ve stylu Black and White; rozsvěcování
vánočního stromu
Prosinec Mikuláš pro děti
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Mimo výše uvedené akce se naši hasiči zúčastnili několika soutěží
v požárním útoku v kategorii muži, ženy i mladší a starší žáci. Děti se letos
také zapojily do soutěže Plamen s velmi dobrými výsledky. Naše hasičky,
Jana Beinhauerová a Iva Minaříková, se pravidelně zúčastňují také velmi
náročných soutěží ve fyzické zdatnosti, tzv. TFA, ve kterých se umisťují na
předních místech.
Celkově, když zhodnotím rok 2015, musím říct, že dobrovolní hasiči
v Jančí nezahálí a o tom svědčí i množství akcí, které pořádají nebo kterých
se zúčastňují. Chtěla bych všem, kteří se aktivně na práci dobrovolných
hasičů podílejí, velmi poděkovat za to, že si dokážou najít čas, který jsou
ochotni věnovat dobrovolnické práci. Jejich odměnou jsou potom hezké
vzpomínky a dobrý pocit z vykonané práce, která prospěla nejen jim
samotným, ale také ostatním občanům.
Chtěla bych všem popřát příjemné a poklidné prožití vánočních
svátků a do příštího roku 2016 mnoho sil, elánu a nadšení pro další práci
v rámci sboru dobrovolných hasičů v Jančí.
Gabriela Haasová
kronikářka SDH Jančí
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZOVÁ
Vážení spoluobčané, milé hasičky, hasiči,
blíží se konec roku 2015, dovolte mi tedy ohlédnout se v krátkosti za
činností Sboru dobrovolných hasičů Březová.
Jako již tradičně jsme začátkem roku začali s přípravou a organizací
konce Masopustu. Ten v letošním roce připadl na 14. únor. Na večerní
zábavě s pochováním basy jsme přivítali velké množství našich
spoluobčanů, což nás opravdu moc potěšilo. Díky sponzorům a občanům
naší obce, jsme mohli připravit bohatou tombolu.
30. dubna jsme na hřišti u školy v Březové uspořádali Pálení
čarodějnic. Pro děti připravila naše děvčata jako obvykle bohatý program
se soutěžemi a hrami. V letošním roce byl navíc vylepšen skákacím hradem,
přijeli členové skupiny 4BFOR se svými airsoftovými zbraněmi a také nás se
svými koňmi navštívila Iva Minaříková z Jančí. Účastnice se mohly ucházet
o titul nejkrásnější březovské čarodějnice. Jakýmsi záhadným kouzlem si
ale hodnotné ocenění odnesli všichni zúčastnění.
Ihned na druhý den, tedy 1. května, jsme započali s bouracími
pracemi v garáži hasičské zbrojnice. Ptáte se proč? Důvodem rekonstrukce
je nízký strop pro nový hasičský automobil Mercedes Sprinter, který náš
sbor získá z dotace Moravskoslezského kraje. Při této rekonstrukci členové
našeho sboru odpracovali 674 hodin. Pro zajímavost - vybourali, převezli
a naložili 32 tun suti! Za odvedenou práci všem účastněným touto cestou
upřímně děkuji. Rekonstrukce byla hotová za necelé tři měsíce a garáž nyní
čeká na nové hasičské vozidlo.
1. srpna se naše sportovní družstva mužů a žen zúčastnila setkání obcí
a měst se společným názvem Březová - Brezová. Letošní ročník se konal
v Březové u Uherského Brodu. Naše Březová, byla výpravou největší a také
nejúspěšnější. Družstvo mužů hasičskou soutěž vyhrálo a děvčata skončila
druhá.
Naše družstvo žen se účastnilo celkově 10 soutěží a vybojovalo
několik krásných umístění: druhé místo na okrskovém kole v požárním
sportu ve Větřkovicích, na noční soutěži v Bravinném skončily opět druhé,
druhé skončily rovněž na soutěži v Lukavci a třetí místo vybojovaly na noční
soutěži v Jelenicích.
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Také družstvo mužů se po několika chudých letech opět začalo
soutěží účastnit a ostudu určitě nikde neudělali.
Do soutěže ve Větřkovicích, TFA o železného hasiče, se zapojil 18letý
Daniel Burdík a také jeho otec, bezmála šedesátiletý, Josef Burdík. Soutěž
ve zdraví dokončili, což je nejdůležitější.
14. listopadu jsme pořádali KARMAŠOVOU ZÁBAVU ve stylu 30 let.
Byli jsme mile překvapeni, kolik našich hostů přišlo v opravdu krásných
kostýmech. Hlavně ženám a dívkám to velice slušelo. Hasičky sál vyzdobily
opravdu v retro stylu a i krátkou scénkou překvapily a pobavily všechny
přítomné.
Naši hasiči se účastní pravidelných školení velitelů, strojníků, nosičů
dýchací techniky a školení družstva. Pravidelná účast na námětových
cvičeních je samozřejmostí.
Bohatou činnost také vykazuje družstvo mladých hasičů. Naše
vedoucí připravují na různé hasičské soutěže celkem 28 dětí. Vedoucí pro
děti v letošním roce připravily víkendový tábor na Ústřední hasičské škole
v Jánských koupelích. Měly na celý víkend pro děti připraven bohatý
program a dětem se v netradičním prostředí líbilo.
Je již samozřejmostí, že náš sbor pro mladé hasiče pořádá
Mikulášskou nadílku, která je pro děti zároveň ukončením roku. Práce
vedoucích je velice obětavá a touto cestou jim děkujeme.
Ve stručnosti jsem popsal činnost SDH Březová v roce 2015. Rád bych
Vám všem touto cestou chtěl poděkovat za dary při Vodění medvěda
a za účast na námi pořádaných akcích. Děkuji také našim sponzorům za
jejich dary, dále Obecnímu úřadu Březová za podporu mladých hasičů
a financování rekonstrukce garáže ve zbrojnici. V neposlední řadě děkuji
všem členům SDH Březová, kteří se jakkoli zapojili do práce našeho sboru.
Mé poděkování, směřuje také našim rodinám, které nám svou podporou
pomáhají při naší činnosti.
Závěrem bych chtěl jménem hasičů z Březové popřát všem občanům
Březové a jejich místních částí šťastné prožití svátků vánočních a hodně
štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2016.
Jiří Mareth ml.
starosta SDH Březová
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DRUŽSTVO MLADÝCH HASIČŮ Z BŘEZOVÉ - 2015
Stejně jako v předchozích letech, i v letošním roce jsme díky podpoře
školy mohli v zimních měsících využívat školní tělocvičnu, kde se děti
připravovaly na soutěže, které nás v tomto roce čekaly.
Hned 31. ledna jsme absolvovali soutěž v uzlování ve Vítkově, kde se
starší děti umístily ve štafetě družstev na 2. místě.
28. března jsme byli pozváni na druhou soutěž v uzlování a to do
Fulneku, kde se družstvo starších umístilo na 2. místě a družstvo mladších
na 13. místě. V jednotlivcích se ze starších hasičů umístila Naďa Kopýtková
na 25. místě z 66 soutěžících a z mladších Terezka Vrbatová na 9. místě
z celkem 68 soutěžících.
16. května se konalo Jarní kolo hry Plamen v Hrabství, kde se starší
družstvo umístilo ve štafetě CTIF na 3. místě, ve štafetě 4x60m na 5. místě
a v požárním útoku na 5. místě. Celkově v okrsku se umístilo družstvo
starších na 5. místě. Mladší družstvo se umístilo ve štafetě CTIF na 1. místě,
ve štafetě 4x60m na 2. místě a v požárním útoku na 2. místě. Celkově
v okrsku bylo družstvo mladších na 2. místě.
6. června jsme se zúčastnili druhého ročníku Memoriálu p. Drašáka
v Kajlovci, kde se v požárním útoku umístilo starší družstvo na 4. místě
a mladší na 2. místě.
O víkendu 19. - 21. června jsme si s vedoucími a rodiči pro děti
připravili pobyt v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, kde jsme
byli ubytovaní v chatkách. Bylo zajištěno i celodenní stravování ve školní
jídelně. Bohužel nám počasí příliš nepřálo, ale i tak si myslím, že si tento
pobyt děti i dospělí náležitě úžili.
Dne 9. října se konala celorepubliková akce "72 hodin". Do této akce
jsme se s malými hasiči také zapojili, a to projektem "Ukliďme si Březovou".
Děti si donesly hrábě, košťata a lopaty a společně jsme uklidili náves před
hasičárnou a obchodem a dále pak schody a okolí před kostelem. Odměnou
nám byl dobrý pocit z dobře odvedené práce a každý účastník obdržel
i pěkné tričko k projektu a sladkou odměnu od pana starosty Pavla
Schneidera a od našeho SDH.
10. října jsme jeli na Podzimní kolo hry Plamen, tentokrát do Kajlovce.
Zde se soutěžilo v požární všestrannosti, kde se starší družstvo umístilo na
6. místě a mladší na 3. místě.
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Na podzim jsme si s dětmi udělali i volnější dny, kdy jsme v hasičárně
vyráběli andělíčky z těstovin. Těmi jsme pak ozdobili vánoční stromeček,
který nám provoněl a ozdobil naši hasičárnu.
7. listopadu jsme absolvovali již poslední letošní soutěž, a sice
v uzlování v Hradci nad Moravicí, kde se starší družstvo umístilo na 4. místě
a mladší na 2. místě. V jednotlivcích za mladší hasiče se velmi dařilo Míši
Vrbatové, která se umístila na 1. místě, za starší hasiče pak Barči
Marethové, která obsadila 2. místo a Simoně Zelenákové, která skončila na
3. místě.
3. prosince nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Naštěstí si čerti
nikoho neodnesli, takže se ve stejném počtu setkáme i v následujícím roce.
Moc bych chtěla poděkovat starostovi SDH Jirkovi Marethovi
a starostovi obce Pavlu Schneidrovi za velkou finanční podporu při letní akci
pro děti v UHŠ v Jánských Koupelích, dále pak panu Budovi, který nás po
celý rok trpělivě dopravoval na všechny soutěže, panu Gebauerovi za
dopravu do Jánských Koupelí i zpět, Michalu Burdíkovi za pomoc
s dopravou dětí v Jánských Koupelích a za zpestření programu o projížďky
na loďkách.
Dále bych chtěla poděkovat Vlastíkovi Hertlovi, který na nás
nezanevřel a pomáhal nám s tréninky, jak se dalo, taktéž Verči Tesařové za
celoroční práci s mladými hasiči a ženám hasičkám za pomoc při přípravě
mikulášské nadílky. V neposlední řadě děkuji panu řediteli naší ZŠ za
vstřícnost a za zapůjčení školní tělocvičny.
Přeji Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2016.
Kateřina Rychtářová
vedoucí mladých hasičů
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomáhali při
přípravě prvního adventního jarmarku. Možná to nebylo na první pohled
vidět, ale za organizací celé akce je spousta práce. Bez ochoty a trpělivosti
lidí, kteří mi pomáhali, bych byla v koncích.
Děkuji všem prodejcům a vystavovatelům za to, že byli ochotni přijít,
i když věděli, že v Březové se adventní trhy nikdy nekonaly.
Děkuji všem, kteří jste se přišli podívat, nakoupit a nasát předvánoční
atmosféru. Bylo vás hodně!
Děkuji všem pracovníkům Obecního úřadu za pomoc při shánění
prodejců a panu starostovi Pavlu Schneiderovi za to, že se nechal přemluvit
ke konání takovéto akce.
Děkuji panu řediteli Mgr. Petru Očadlíkovi za zapůjčení a přichystání
prostor školy a za to, že jej od toho neodradily ani mé nápady ani selhávající
technika, paní Halamičkové za nacvičení krásného vystoupení s dětmi
a dětem i učitelskému sboru za krásně vánočně vyzdobené prostory školy.
V neposlední řadě děkuji Katce Rychtářové, Pavle Fischerové, Barči
Gondrové, Radku Rychtářovi a Vlastíkovi Hertelovi za ochotu pomoci,
kdykoli jsem si vzpomněla a taktéž Pavlu Pruskovi a Verči Tesařové za
pomoc s dětmi v adventních dílničkách a při návštěvě Mikuláše.
Doufám, že se z adventního jarmarku v Březové stane příjemná
tradice a budeme se v předvánočním čase rádi setkávat a zpříjemňovat si
tak adventní čas.
Štědrý den již klepe na dveře a já Vám přeji tu správnou sváteční
pohodu s cukrovím na klíně, Třemi oříšky či Mrazíkem, spoustu radosti
s rodinou a blízkými a spolu s prvním Novoročním přípitkem i splněná
přání.
Soňa Janečková

POZVÁNKA NA OBECNÍ PLES
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Obecní ples, který se koná v pátek
22. ledna 2016. Těšíme se na Vás!
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2016 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 Charity ČR
Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Josef Prusek
asistent Tříkrálové sbírky pro Březovou

Charita Odry podpořila částí výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 Mateřskou
školu Březová organizací akce pro děti a také nákupem vybavení, jak bylo
dohodnuto.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika:
- Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude
mít průkazku
- Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před
Tříkrálovou sbírkou na místním obecním úřadu a rozpečetění
a spočítání bude provedeno tamtéž.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2015:
Březová
17.136,-- Kč
Gručovice
3.323,-- Kč
Jančí
7.600,-- Kč
Jelenice
2.240,-- Kč
Leskovec
11.029,-- Kč
Lesní Albrechtice
13.440,-- Kč
CELKEM
54.768,-- Kč
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat na těchto kontaktech:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel.: 556 731 947, e-mail:
info@odry.charita.cz,
web: www.odry.charita.cz
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OBCHODNÍ AKADEMIE A SOŠ LOGISTICKÁ = MODERNÍ ŠKOLA
S MODERNÍMI OBORY
Opavská Obchodní akademie a SOŠ logistická je škola s 95letou tradicí, která
však stále pracuje na inovacích a zatraktivňování svých oborů a školního prostředí.
Její ředitel Petr Kyjovský vysvětluje: „Na střední škole by si mladí lidé měli osvojit
znalosti a dovednosti nutné pro jejich pozdější pracovní uplatnění či vysokoškolské
studium. Při výběru oboru by měli rodiče a uchazeči o studium vycházet ze zájmů
žáka, z jeho studijních předpokladů a z toho, v jakém zaměstnání by po absolvování
chtěl pracovat. Je také důležité vybrat školu, na které se bude dobře cítit. Na naší
škole s žáky pracujeme na moderních audiovizuálních prostředcích, dáváme jim
možnost účastnit se zajímavých projektů, zahraničních stáží, odborných soutěží
apod., jsme proto přesvědčeni, že jsme školou, která je pro mladé lidi skutečně
atraktivní.“
Škola nabízí 5 ekonomických maturitních oborů: Obchodní akademie je
tradičním oborem školy, v němž žáci získávají komplexní středoškolské ekonomické
vzdělání. Informační technologie zase propojují ekonomické znalosti a světem ICT.
Absolventi se mohou uplatnit jako vývojáři, programátoři, analytici apod.
Ekonomické lyceum propojuje oblast všeobecného a ekonomicky odborného
vzdělání. Provoz a ekonomika dopravy je obor specializovaný na logistiku se
zaměřením na zasilatelství. Absolventi oboru se mohou mj. uplatnit jako pracovníci
spedičních, dopravních a logistických firem, mohou vykonávat pozice, jako jsou
dispečeři, vedoucí skladů apod. Součástí studia je získání řidičského oprávnění
skupiny B zdarma. Skladbou vzdělávacího programu je unikátní obor logistické a
finanční služby, který vychovává mladé specialisty v oblasti logistických,
poštovních a finančních služeb. Tento obor lze studovat v našem kraji jen v Opavě,
díky čemuž mohou absolventi oboru získat poměrně snadno zaměstnání v oblasti,
jíž se na škole primárně věnovali.
Obchodní akademie a SOŠ logistická připravila na počátku roku 2016 dva
termíny dnů otevřených dveří. V hlavní budově školy v ulici Hany Kvapilové 20 se
koná ve čtvrtek 7. ledna 2016 od 13:30 do 17:00 hodin (pro obory obchodní
akademie, ekonomické lyceum a informační technologie). V budově v Otické ulici
23a proběhne v sobotu 9. ledna 2016 od 10:00 do 14:00 hodin (pro obory
logistické a finanční služby a provoz a ekonomika dopravy). Zájemci o návštěvu
školy si na telefonním čísle 553 712 526 mohou dohodnout i individuální prohlídku
v jiném termínu.
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NARODILI SE
Hana Elfmarková, Gručovice

Samuel Janeček, Březová

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Anežka Horňáková, Leskovec

RODINĚ VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST

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