Vážení spoluobčané,
příroda se nám opět pomalu začíná probouzet
ze zimního spánku, slunce začíná hřát a v zahrádkách
se objevují první krokusy. Spolu s prvními jarními dny
se k vám dostává i další vydaní našeho zpravodaje.
Je až neuvěřitelné, že dětem zbývají jen poslední tři měsíce školního
roku a jistě již spřádají plány na prázdniny. Budoucí prvňáčci mají za sebou
zápis do „světa velkých“ a deváťáky čekají přijímací zkoušky do „světa ještě
větších“.
Ani ostatní život v naší obci nezahálí. V plném proudu jsou přípravy
hned na několik akcí. Vždyť jen do zmiňovaných letních prázdnin se nám
jich sešlo dostatek! Již na tuto sobotu připravila TJ Vítěz Březová turnaj ve
stolním tenise O pohár starosty obce. V dubnu nás čeká tradiční Pálení
čarodějnic v areálu ZŠ a hned následující den, 1. května, mše ke cti
Sv. Floriána a za hasiče celého Březovska v kostele v Březové.
7. května si přijdou na své příznivci myslivců a střelby. Čeká nás totiž
okresní přebor ve střelecké soutěži „Lovecké kolo“. Kdo dává přednost
akcím pro děti, může zajít fandit mladým hasičům do Lesních Albrechtic,
kde se na tento den připravuje Okresní liga mladých hasičů.
Opomenout jistě nemohu ani oslavu 130 let Sboru dobrovolných
hasičů Březová, která se bude konat 11. června. SDH Leskovec oslaví
120 let trvání sboru a SDH Gručovice také krásných 70 let.
V Jančí nás ještě do začátku letních prázdnin čeká slavnostní otevření
zrekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie spojené s výročím 630 let
od první písemné zmínky o Jančí. S termínem Vás včas seznámíme.
Doufám, že ani v letošním roce naše akce nezapomenete podpořit
svou přítomností a ocenit tak úsilí a snahu všech organizátorů.
Do tohoto úvodníku se samozřejmě nevejdou všechny události, které
nám budou zpestřovat jarní dny, proto si o nich přečtěte uvnitř zpravodaje
a taktéž na našich webových stránkách www.obec-brezova.cz.
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Dovolím si připomenout, že na našem webu nabízíme možnost
zasílání novinek na váš e-mail. Zaregistrováním e-mailu si zajistíte, že vám
nic důležitého neunikne, zkuste to!
Velikonoce se nám kvapem blíží, v oknech a na dveřích se začíná
objevovat jarní výzdoba, vše se probouzí a září svěžími barvami. Jsem rád,
že se stále nezapomíná na velikonoční tradice a ať doma či ve školce a ve
škole se děti učí malovat vajíčka a plést pomlázky. Přece jen to k těmto
krásným svátkům patří a byla by škoda, kdyby se na to pozapomnělo.
Velikonoce pro některé symbolizují příchod dlouho očekávaného
jara, pro jiné dobu spojenou také s hlubokým zamyšlením.
Ať už je Váš vztah k této době jakýkoliv, přeji Vám na prahu Velikonoc
hodně zdraví, sluníčka, pohody a veselé prožití svátků. Ženám a dívkám
přeji hodně koledníků, aby nám zůstaly pořád mladé a krásné, chlapcům
bohatou pomlázku a pánům plnou „šťopečku“ něčeho dobrého.
S přáním krásných Velikonoc
Pavel Schneider
starosta obce
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DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů v Jančí
zve všechny spoluobčany k účasti na akci

Daruj krev s dobrovolnými hasiči
Darovat krev v rámci této akce je možné v průběhu celého května roku
2016. Jako v předešlých ročnících se akce mohou zúčastnit nejen hasiči, ale
i ostatní občané ve věku 18 – 60 let, kteří svým činem podpoří dobrou věc.
Mladí lidé se mohou také zaregistrovat do registru dárců kostní dřeně.

Darovat krev nebo krevní plazmu je možné v Transfúzní stanici Slezské
nemocnice v Opavě v těchto časech:
PO a PÁ
ÚT a ČT

od 06:00 do 11:00 hodin
od 07:00 do 09:00 hodin

Bližší informace a dotazy Vám zodpoví Transfúzní stanice Opava na
telefonu: 553 766 493. Lepší je být předem nahlášen. Na odběr můžete
zajet také do jiných transfúzních stanic v rámci celého Moravskoslezského
kraje.
Více informací na
http://www.nemocnice.opava.cz
~3~
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ORGANICKÉ ZBYTKY A BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
A ZE ZAHRAD
S příchodem jara nám opět začne přibývat na zahradách nepotřebný
materiál, který patří do sběrných nádob určených pro bioodpad.
Proto je dobré stručně zopakovat, co vše do kontejnerů na bioodpad patří
a co ne.
Pojmem organické zbytky a bioodpady z domácností se rozumí:









zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
kávové a čajové zbytky
zbytky pečiva
skořápky z vajíček a ořechů
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
zvadlé květiny, zemina z květináčů
podestýlka domácích býložravých zvířat
zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

Organické zbytky a bioodpady ze zahrad jsou:








posekaná tráva, listí, větvičky
plevele, zbytky ovoce, zeleniny
piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva
trus býložravých hospodářských zvířat
peří, chlupy, vlasy
stará zemina
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CO DO BIOODPADU NEPATŘÍ!!





tekuté zbytky jídel
kosti, maso, uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné látky
bioodpady uložené v taškách nebo sáčcích – PROSÍM, BIOODPAD DO
KONTEJNERU VŽDY VYSYPTE, TAŠKY NEJSOU BIOODPAD!

POZOR!
OD DUBNA SE OPĚT VRACÍME KE ČTRNÁCTIDENNÍ PERIODICITĚ
VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU!

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ LICHÝ
TÝDEN, JAK TOMU BYLO V LOŇSKÉM ROCE.

ZAČÍNÁME DATEM 1. DUBNA!!
OD TOHOTO DATA TAKÉ NALEZNETE KONTEJNERY NA
BIOODPAD NA OBVYKLÝCH MÍSTECH.

~5~
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ŠKOLNÍ KUKÁTKO (2015/2016)
aneb Velikonoce klepou na dveře
Vážení čtenáři,
již tradičně vám prostřednictvím zpravodaje přibližujeme školní život.
Je skutečně pestrý, plný nejrůznějších akcí.
Máme na mysli například zdařilý lyžařský výcvik. Proběhl koncem
ledna v Jeseníkách a letos se ho zúčastnil netradičně vysoký počet žáků,
a to 33. Všichni účastníci se domů vraceli zdraví, spokojení, plni nových
zážitků a dokonce nikdo nemusel oplakat zlomenou kamarádku lyži.
S pozitivním ohlasem žáků 5. a 6. ročníku (doplněni o některé žáky
4. ročníku) se setkala staronová aktivita, a sice výlet do ostravského
planetária. Program s názvem “Spanilá jízda Sluneční soustavou“
zprostředkoval žákům zajímavý vesmírný zážitek, ale koupit si
z potravinového automatu sladkou tyčinku, to bylo pro některé žáky víc než
všechny hvězdy nebeské.
Při únorovém zápisu prvňáčků do nového školního roku jsme zapsali
23 žáčků. Předpokládáme, že z tohoto počtu obohatí školní řady 18 nových
dětských tváří. 5 dětí pravděpodobně dostane odklad. Rovněž nutno
zmínit, že v letošním roce ukončí docházku v naší škole 21 deváťáků.
V dubnu se budou v rámci přijímacího řízení ucházet o přijetí na odborná
učiliště, střední školy či gymnázia. Přejeme jim, ať se jim jejich tužby splní.
Ve výčtu již proběhlých zajímavých akcí nemůžeme opomenout
bubenické vystoupení pro žáky 2. stupně. To proběhlo sice na konci února,
ale s trochou nadsázky můžeme říci, že se školní tělocvična vlní v rytmu
bubnů ještě dnes. Takový to byl příval energie… Snad pomohl našim žákům
při tradičním sportovním klání Březovský gladiátor k pěkným výkonům.
Z akcí, které proběhnou ještě před Velikonocemi, uvádíme vzdělávací
a vzpomínkový pořad pro žáky 9. ročníku o člověku, který na počátku
2. světové války zachránil mnoho životů malých dětí – „Nicholas Winton –
síla lidskosti“.
Před velikonočními prázdninami si naši žáci ještě zahrají turnaj
ve všem dobře známé karetní hře pexeso. Věříme, že turnaj žáky nejen
pobaví, ale zároveň posílí vzájemné sociální vazby a soudržnost.
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Výčet aktivit by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o činnosti
školního klubu. Žáci „klubáci“ již tradičně svými vystoupeními obohacují
plesy a oslavy významných dnů v našem mikroregionu. Bez jejich
obětavosti, obětavosti jejich rodičů a paní vychovatelky Halamíčkové by to
nebylo možné, a proto jim touto cestou vyjadřujeme veřejné poděkování.
Přede dveřmi máme jaro, přitom si děti v MŠ zimních radovánek
téměř neužily. Vymýšleli jsme náhradní programy, jako např. návštěvu
místní knihovny k posílení vztahu dětí ke knihám, pozvali jsme na besedu
policistku ČR, která dětem prostřednictvím pohádkového příběhu přiblížila
zásady bezpečného chování nejen v dopravě, ale i dalších rizikových
situacích. V nedávných dnech proběhla recitační soutěž pro děti MŠ
s názvem Šikulka, kde děti za podpory rodičů změřily svou odvahu
i talent.
…a máme tu Velikonoce. Nejsou už, co bývaly, místo zdobení vajíček
v cibulové slupce se koupí umělá barviva nebo přímo nazdobená vajíčka.
Páni kluci už nepletou tatary, taky si ho raději koupí za peníze. A jestli umí
koledu? Možná bychom je spočítali na prstech jedné ruky.
Abychom se alespoň trošku vrátili k tradicím, pořádali jsme
v tomto předvelikonočním týdnu v MŠ tvořivou dílnu pro rodiče s dětmi,
kde si mohli ozdobit vajíčko, vyrobit jarní dekoraci na stůl či do oken a ti
šikovnější se pokusili uplést si vlastní tatar.
Fotografie z akcí naleznete na: http://zsbrezova.leris.cz.
Všem čtenářům přejeme veselé Velikonoce a pohodové jarní dny plné
sluníčka.

Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy

Anna Dubová
zástupkyně
pro předškolní vzdělávání
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SDH JANČÍ
Nový rok jsme v našem sboru zahájili výroční valnou hromadou,
na které jsme zhodnotili práci našich členů v roce 2015. Informovali jsme
všechny přítomné členy o našich úspěších ve sportovních i kulturních
a obecně prospěšných akcích a také jsme se pochlubili výsledky našich
malých hasičů, kterých v loňském roce dosáhli.
V polovině ledna jsme již tradičně zavítali na ples našeho sousedního
sboru, a to na Hasičský ples ve Větřkovicích, který jsme opět navštívili
v hasičském stejnokroji. Na konci ledna se naši malí hasiči zúčastnili
uzlových závodů ve Vítkově, kde v kategorii mladší žáci děti získaly
nádherné 1. místo (Kryštof Turek, Marek Adamus, Anička Scholasterová,
Valérie Dubová a Markéta Haasová). Děti dostaly pohár a medaili a také
věcné ceny. Moc blahopřejeme a doufáme, že i příští rok se umístí
na předních místech.
V sobotu 6. 2. 2016 proběhl masopustní průvod naší vesnicí. Účast
masek byla letos opravdu hojná, takže se bylo na co dívat. Titul nejhezčí
a nejzajímavější masky si odnesla maska Medúza a ocenění také získaly
masky ženich a nevěsta Zombie a veslařky s kajakem. Ceny byly předány
na večerní zábavě.
V loňském roce jsme náš sbor přihlásili do soutěže Dobráci roku,
kterou vyhlásil Český rozhlas Ostrava. Jedná se o soutěž pro dobrovolné
sbory hasičů, které se krátkým medailonkem představí v rádiu a následně
jim jsou zasílány hlasy pomocí SMS zpráv. Náš sbor byl vylosován v pátek
12. 2. 2016 a v úterý 16. 2. 2016 přijel redaktor Českého rozhlasu do Jančí
natočit rozhovor s našimi členy. Na natáčení jsme se připravili a dorazili
v poměrně hojném počtu, včetně dětí – malých hasičů. Náš medailónek jste
mohli vyslechnout hned dvakrát, a to v pátek 19. 2. a potom ještě reprízu
v neděli 21. 2. 2016. Pro ty, kteří se rozhlasového natáčení zúčastnili, to
byla zajímavá zkušenost.
V březnu jsme pořádali dvě akce - maškarní ples a MDŽ. V sobotu
5. 3. 2016 jsme pro děti připravili maškarní ples na téma Mimoni. Pro děti
jsme měli připraveny soutěže a dárky v mimoňském duchu, což se dětem
velmi líbilo. Účast byla, stejně jako v předchozích letech, hojná, což svědčí
o tom, že děti tyto akce mají rády a vrací se na ně každý rok.
~8~
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V neděli jsme pro naše ženy připravili kulturní program u příležitosti
svátku MDŽ. Stejně jako loni se nám podařilo připravit bohatý program, ve
kterém vystupovalo 20 dětí z Jančí a také naše mladé hasičky. Ohlas byl
opět velký a všem se program moc líbil. Proto se budeme snažit v této
tradici pokračovat i v dalších letech.
Poslední akcí v měsíci březnu je soutěž Požární ochrana očima dětí,
do které jsme se i letos s našimi dětmi přihlásili. Děti opět namalovaly
hezké obrázky s hasičskou tématikou a Katka Scholasterová letos vytvořila
také prezentaci v PowerPointu. Výsledky budou vyhlašovány v měsíci
dubnu, tak nám držte palce, ať máme zase hezká umístění jako loni.
Gabriela Haasová
SDH Jančí

SOUTĚŽ DOBRÁCI ROKU
Český rozhlas nově uspořádal soutěž pro všechny sbory dobrovolných
hasičů z Moravskoslezského kraje o titul „Dobráci roku“. V této soutěži se
také prezentovaly tři sbory dobrovolných hasičů z Březovska. Reportér
Českého rozhlasu Ostrava Arthur Kubica navštívil SDH Lesní Albrechtice,
SDH Březová a naposledy také SDH Jančí.
Fotografie, články a rozhlasové reportáže z místních sborů najdete
na webu: http://www.rozhlas.cz/ostrava/dobraci/_archiv
Jan Turovský

Fotografie z natáčení rozhlasové reportáže dne 16. 2. 2016 v Jančí
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SEZÓNA TJ VÍTĚZ BŘEZOVÁ
1+5 MINI žáci
10. 04. 2016
20. 04. 2016
24. 04. 2016
02. 05. 2016
08. 05. 2016
18. 05. 2016
22. 05. 2016
26. 05. 2016
04. 06. 2016

10:00
16:30
10:00
17:00
10:00
17:00
10:00
17:00
11:00

Březová - Vítkov
Hradec n/M – Březová (středa)
Březová - Litultovice
volno - Březová
Březová - Skřipov
Otice – Březová (středa)
Březová - Zlatníky
Slavkov – Březová (čtvrtek)
Budišov n/B - Březová

12:30
16:30
13:00
10:00
13:30
14:30
14:00
15:00

Březová - Kylešovice
Malé Hoštice – Březová (čtvrtek)
Březová - volno
Pustá Polom – Březová (hraje se v S. Lazcích)
Březová - Velké Hoštice
Větřkovice - Březová
Březová - Štítina
Skřipov – Březová (hraje se v Březové)

1+7 STARŠÍ žáci
09. 04. 2016
14. 04. 2016
23. 04. 2016
01. 05. 2016
07. 05. 2016
15. 05. 2016
21. 05. 2016
28. 05. 2016

MUŽI
02. 04. 2016
09. 04. 2016
17. 04. 2016
23. 04. 2016
01. 05. 2016
07. 05. 2016
15. 05. 2016
21. 05. 2016
29. 05. 2016
04. 06. 2016
11. 06. 2016

15:30
15:30
15:00
16:00
10:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hlavnice - Březová
Březová - Těškovice
Vítkov „B“ - Březová
Březová - Holasovice
Dolní Životice - Březová
Březová - Kyjovice
Nové Sedlice - Březová
Brumovice - Březová
Štítina „B“ - Březová
Melč - Březová
Březová - Skřipov

Zveme všechny příznivce fotbalu na zápasy našich družstev.
Na Vaši hojnou účast se těší členové TJ Vítěz Březová
~ 10 ~
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DEN ZEMĚ
Přijměte srdečné pozvání na již pátý

Den Země v Jančí,
který proběhne v sobotu 16. 4. 2016.
V době od 10:00 do 11:00 můžete odevzdat v hasičské zbrojnici v Jančí
vysloužilá elektrozařízení, autobaterie a baterie. Sběr elektrozařízení v rámci
kampaně „Recyklujte s hasiči“ proběhne za každého počasí. Odvoz sporáků,
myček a praček přímo od Vás možno domluvit s Janem Turovským
na tel. 732 528 633. Rádi přijmeme kompletní vysloužilé elektrozařízení
od občanů z širokého okolí.

Odpoledne zveme děti, mládež i dospělé na nenáročnou procházku okolo
Jančí spojenou s úklidem přírody. Akci pořádá SDH Jančí a TJ Jiskra Jančí
v rámci celostátní kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sraz je
naplánován na 14.00 hodin před obchodem v Jančí. Akce bude zakončena
táborákem u rybníku. O vybavení, občerstvení a odměny pro zúčastněné
bude postaráno. Špekáčky s pečivem budou zajištěny.

NARODILI SE
~ 11 ~
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Svatby, Oslavy, Květinové vazby,
Smuteční vazby a věnce
+420 603 181 640
info@kvetinovy-at.cz
www.kvetinovy-at.cz

Podolská 156, Hradec nad Moravicí
(VEDLE KINA)
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ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO
SLEZSKÁ DUBINA, 747 43 VĚTŘKOVICE 198
Přijme pracovníky do živočišné výroby na pozici ve směnném provozu:

 Ošetřovatel skotu
 Dojička na mléčné farmě
Nabízíme:

práci v moderním provozu
dobré platové podmínky
dovolená 5 týdnů
příspěvek na rekreaci, obědy
při dosahování dobrých pracovních výsledků jistotu
zaměstnání

Požadujeme:

kladný vztah ke zvířatům
dobrou pracovní morálku
u ošetřovatele skotu řidičský průkaz sk. T

Bližší informace podá předseda družstva Ing. František Hellebrand,
tel. 608465295
nebo zootechnik p. Lenka Šenková, tel. 608243254.
Zájemci se mohou hlásit na personálním oddělení
u p. Bohumíry Cihlářové,
tel. 556455275, e-mail: b.cihlarova@zodvetrkovice.cz
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NARODILI SE
Sofie Theuerová, Březová

Ondřej Lang, Březová

VÍTEJTE NA SVĚTĚ!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Pavel Vašek – Eva Gebauerová

BLAHOPŘEJEME!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Ludmila Černohorská, Jančí
Helga Černá, Gručovice
František Balhar, Březová

RODINÁM VYSLOVUJEME UPŘÍMNOU SOUSTRAST
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BŘEZOVSKÉ VELIKONOCE 2016

VYDAVATEL:

Obecní úřad Březová, 747 44 Březová 106

PERIODICITA:

občasník

NÁKLAD:

500 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. 03. 2016
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