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NA ÚVOD
Léto je již minulostí. Dětem i dospělým už zůstaly jen vzpomínky na chvíle volna. Abychom vám
podzimní období alespoň trochu zpříjemnili, připravili jsme pro vás nové vydání Březovského
občasníku. Dali jsme si záležet, aby byl plný zajímavého čtení.
Na str. 3 si tak nenechte ujít článek paní Hany Blažkové o historii sochy sv. Jana Nepomuckého,
která se po 36 letech dočkala zrestaurování a nyní je opět ozdobou Březové nad Svitavou.
Socha je jednou z nejvzácnějších pamětihodností našeho města, prohlédnout si ji můžete
v budově památek na náměstí.
S restaurací sochy souvisí i rozhovor na straně 5? Zpovídali jsme restaurátora a akademického
sochaře Martina Kovaříka, který měl renovaci sochy sv. Jana Nepomuckého na starost. Dozvíte
se například, co bylo na opravě sochy jednoho z hrdinů českých dějin nejtěžší.
A u hrdinů ještě zůstaneme. Náš spoluobčan Honza Dvořáček získal za svůj hrdinský
čin – záchranu života kamarádovi – medaili od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
více na str. 2
Hezký podzim
Kamila Ondráčková
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 24. 9. 2012 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města
Březová nad Svitavou. Zastupitelstvo města projednávalo fungování
školní jídelny a navýšení rozpočtu
školy z důvodů počátečních investic
při rozjezdu školní jídelny. Schvalo-

valy se také příspěvky organizacím.
Zde byla zahrnuta také pomoc farnosti Březová nad Svitavou při doﬁnancování opravy kříže a kapličky
14ti svatých pomocníků, a to v celkové výši 49 tisíc.

Zastupitelé také schválili žádost TJ
Sokol Březová n. Sv. na umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ na příjezdovou
cestu k fotbalovému stadionu.
Kateřina Novotná, Martin Kiss

PROJEKTY A INVESTIČNÍ AKCE
Socha sv. Jana Nepomuckého
po 36 letech opět dominuje
Březové nad Svitavou
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1732 byla součástí domu
na náměstí číslo 32, který v roce

musí z přední části domu odstranit,
protože v této části praskla klenba
a projevily se různé trhliny.
Po dohodě s farářem římskokatolické farnosti v Březové nad Svitavou
Ludvíkem Kusem, který zde v roce
1976 působil, byla socha pečlivě
vybourána a s patřičnou opatrností převezena. Měla být umístěna za
levé křídlo kostela.
Bohužel se tak nestalo a socha sv. Jana Nepomuckého stála mnoho let
na volném prostranství, kde docházelo k mechanickému poškozování

1947 koupili moji rodiče Vilém a Marie Brožkovi. Socha byla umístěna
na podstavci v obloukovém výklenku. Veškeré domy na západní straně
náměstí jsou od počátku narušovány železniční a hlavně silniční dopravou, kvůli tomu domy praskaly.
Stalo se tak i s domem mých rodičů a v roce 1976 bylo rozhodnuto,
že dům se musí stáhnout železnými
pruty a zaﬁxovat.
Toto rozhodnutí znamenalo, že „naše“ socha sv. Jana Nepomuckého se

ze strany vandalů i povětrnostními
vlivy, až došlo k totální destrukci
a roztříštění na desítky kusů.
Veškerá jednání o záchranu sochy
byla neúspěšná. Po mnoha letech
se podařilo fragmenty sochy převézt na farní zahradu, a tím zamezit
totálnímu zničení.
Obrat nastal v roce 2009, kdy se
podařilo sochu předat k restaurátorskému průzkumu. V prosinci
2009 průzkum vykonal akademický
sochař a restaurátor Martin Kovařík
a Ing. Ladislav Kryl.
Po velmi náročné práci byla socha restaurována a v polovině srpna 2012 přivezena zpět do Březové
nad Svitavou a umístěna ve vestibulu Památkového domu na náměstí č. 65.
Socha je vytvořena z opuky, proto je
nutné ji chránit před povětrnostními
vlivy, musí být umístěna v interiéru.
Tato socha je jednou z nejstarších
a nejvýznamnějších památek našeho města.
Hana Blažková (roz. Brožková)

DO BŘEZOVÉ PUTOVALA MEDAILE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA
Začátkem května byla v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi předána
našemu spoluobčanovi Janu Dvořáčkovi medaile Za záchranu života.
Jan Dvořáček poskytl 14. 3. 2011
v březovském skateparku první
pomoc kamarádovi, který si při
pádu způsobil těžký úraz hlavy s následným bezvědomím.
Touto okamžitou a správně provedenou první pomocí mu zachránil
život. Honza tímto činem zúročil
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své znalosti, které získal jako aktivní člen Sboru dobrovolných hasičů v Roubanině, jehož členem je
již od roku 2006. Hasiči z Roubaniny podali návrh na vedení Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska na
udělení medaile.
Janu Dvořáčkovi patří obrovský dík
a obdiv.
Jana Povolná
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RODINNÁ OLYMPIÁDA

DOPRAVNÍ ODPOLEDNE

2. 9. 2012 proběhl na atletickém
hřišti 7. ročník Rodinné olympiády.
V letošním roce se ho zúčastnilo rekordních 19 týmů. Olympiáda byla
zahájena zapálením olympijského
ohně, zdvižením olympijské vlajky
a samozřejmě také slibem rozhodčích i sportovců, že soutěž proběhne v duchu fair play.
Aby se sportovci připravili na rekordní výsledky, protáhli si tělo
při společné rozcvičce. Soutěžilo se pak v klasických disciplínách
jako hod do dálky, skok do dálky z místa, běh na 60 m a v závěru se běžela štafeta družstev. Před
vyhlášením výsledků olympiády šli
účastníci slavnostně otevřít Dětský
lanový park.
Letošním sponzorem Rodinné olympiády byla pojišťovna Generali.
Velmi děkujeme všem, kteří při přípravě a v průběhu akce pomáhali, i všem účastníkům za perfektní
atmosféru.

Na sobotní odpoledne 6. 10. mohly děti vyrazit na náměstí, kde pro
ně bylo připraveno odpoledne s dopravní tématikou. Poznávaly značky,
určovaly nebezpečné situace, mohly si prohlédnout policejní vůz a vyzkoušet slalom. Na svých kolech,
tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech také projížděly připravenou
dráhu, kde dávaly pozor na chodce
na přechodu, projížděly kruhový objezd, vyhýbaly se kamenům i dírám
a trénovaly zastavení na stopce.
Dráha se dětem líbila, a tak ji mnohé trénovaly a jezdily celé odpoledne. Ke konci bylo ještě připraveno
hledání bonbónů v kaštanových
listech, nebo trénink správného
přecházení silnice. Děti byly pak odměněny nejrůznějšími dárky, jako
byly reﬂexní vesty, pásky, samolepky, sladkost a další. Pevně doufáme, že kdo si vybral reﬂexní prvky,
jistě je v nadcházejícím sychravém
počasí využije.

Kateřina Novotná, Martin Kiss

Kateřina Novotná, Martin Kiss

DĚTSKÝ DEN
V neděli 24. 6. 2012 se na atletickém hřišti na Dlouhé konalo Odpoledne veselé pro děti i dospělé.
Zahájení celého odpoledne bylo
ve znamení šmoulího vystoupení
v podání kroužku aerobiku ze ZŠ
Březová nad Svitavou pod vedením
paní Kateřiny Macháňové.
V první části odpoledne děti i dospěláci soutěžili a plnili nejrůznější úkoly, za které si pak vybrali odměnu.
Soutěžemi prošlo přibližně 90 dětí,
připočteme-li k účasti i „kočárkové“
děti, dostáváme se ke stovce dětí.
Ve druhé části odpoledne jsme měli
možnost vidět hasiče z Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města
Březová nad Svitavou v akci. Předvedli zásah na hořící auto a záchranu osoby, která byla uvnitř. Na konci
celého programu nechyběla slibovaná pěna, kterou nám dobrovolní
hasiči připravili. Pěny bylo hodně,
Březovský občasník, číslo 04/2012

stejně jako dětí, které si ji užívaly.
Touto cestou bychom rádi poděkovali sponzorům akce, a to JUKO
Petfood s.r.o. (www.juko-krmiva.cz),
EVT Stavby s.r.o. Svitavy a městu
Březová nad Svitavou, kteří poskytli věcné odměny pro děti. Speciální poděkování patří rodině Hrdých
(Chovatelské potřeby Březová nad
Svitavou) za pomoc při zajištění odměn pro děti.
Velký dík patří zase všem, kteří se
podíleli na organizaci rodinného odpoledne, a to členům kulturní komise a jejich rodinným příslušníkům
a přátelům, MC Kocourek o.s., šesti
tanečníkům ze street dance studia
X-Zone, Sboru dobrovolných hasičů i výjezdové jednotce města Březová nad Svitavou. Celkově se na
přípravě odpoledne podílelo 37 lidí
a 16 šmoulů.

PODĚKOVÁNÍ
Základní kynologická organizace
Březová nad Svitavou – Brněnec
děkuje následujícím jednotlivcům
a ﬁrmám za poskytnutou pomoc
a podporu činnosti:
• město Březová nad Svitavou
– poskytnutí chatky, sečení trávy
• TJ Sokol Březová nad Svitavou
– poskytnutí části pozemku
pro umístění chatky
• obec Bělá nad Svitavou
– ﬁnanční dar ve výši 1 000,- Kč
• manželé Hertlovi
– ﬁnanční dar ve výši 3 000,- Kč;
zajištění ušití plachet na zástěny
• p. Ivan Žák
– ﬁnanční dar ve výši 1 300,- Kč;
práce při natírání chatky a železných
konstrukcí kladin a zástěn
• p. Emanuel Joza
– práce při natírání chatky
a železných konstrukcí kladin a zástěn
• p. Slavomír Slezáček
– výroba mříží na dveře a okna
• p. Petr Černý
– sváření kladin pro cvičení psů, tyčí
na zástěny a dvířek ke kotcům
• Zahradnictví Janků
v Březové nad Svitavou
– ﬁnanční dar ve výši 1 000,- Kč
• Truhlářství Kříž
– pomoc při různých stolařských pracích
• Stavební ﬁrma Alexa Martin
Bělá nad Svitavou – zajištění převozu
podkladního materiálu pod chatku
... a v neposlední řadě patří
poděkování všem členům ZKO,
kteří se aktivně podílejí na úklidu
a údržbě prostor pro společná
setkání! Další informace najdete na
http://cvicakbrezova.webnode.cz/

Kateřina Novotná
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD – ČÁST II.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jedná se o starý nábytek, koberce,
linolea, skříně,… prostě vše, co by
patřilo do popelnice, ale nevejde se
tam. Jedná se o inertní odpad, laicky řečeno takový odpad, ze kterého se za standardních podmínek
nevyloučí nic toxického. Pro tento
odpad slouží právě sběrné místo
v ulici Horní.
KOVOVÝ ŠROT
SDH Březová nad Svitavou pořádá
každoročně sběr železného šrotu,
kdy máte možnost odložit železné
věci před dům a hasiči je odvezou.
Sběrné místo v ulici Horní – sem je
také možno donést odpady ze železného i neželezného kovu.
Výkupny – Svitavy, Letovice.
VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Sběrné místo – ulice Horní – je současně i místem zpětného odběru
elektrozařízení. Můžete zde odložit
veškeré elektrospotřebiče – ledničky, pračky, mikrovlné trouby, varné
konvice, televizory, monitory, malá
elektrozařízení, včetně vysloužilých
hraček na baterky.
Drobné elektrospotřebiče lze dát
také do Základní školy Březová nad
Svitavou, nebo do Mateřské školy Březová nad Svitavou, které jsou
zapojeny v projektech zaměřených
na třídění.
BATERIE
Jedná se o knoﬂíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé
a velké monočlánky, ploché baterie
i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Před odevzdáním
přelepte nebo jinak izolujte póly použitých (lithiových) baterií z videokamer, fotoaparátů nebo mobilních
telefonů.
Baterie jsou odváženy také v systému zpětného odběru, a proto nekončí na skládkách. Můžete je odložit
na následujících místech: Základní škola Březová nad Svitavou, Ma-
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teřská škola Březová nad Svitavou,
městský úřad – krabice na baterie je v 1. patře, Městská knihovna
a IC Březová nad Svitavou, prodejna Qanto.
Do nádobek na zpětný odběr baterií nepatří: rozbité, lepkavé, rezavé
autobaterie a jiné baterie s tekutým
elektrolytem!
Více informací o zpětném odběru
baterií také na www.ekobat.cz

AKUMULÁTORY
Celé olověné automobilové baterie a akumulátory také podléhají
zpětnému odběru. Můžete je tedy
odevzdat tam, kde jste je koupili,
případně při koupi nového odevzdat
starý. Pokud se vám to nepovede,
můžete využít svozu nebezpečného odpadu, který se v našem městě
koná dvakrát ročně (jarní a podzimní sběr).

místa tomu určená. Jedná se jak
o dlouhé zářivky, tak o malé úsporné zářivky, které se dnes již běžně
používají.
Sběrné místo ulice Horní – zde jsou
zářivky uloženy do košů a následně
předávány v systému zpětného odběru. Dále se ze zářivek recykluje
rtuť.
PNEUMATIKY
Dle zákona o odpadech podléhají vysloužilé pneumatiky zpětnému
odběru dovozci, nebo prodejci pneumatik, a to bez nároku na úplatu.
Bohužel je v praxi často problém například při objednávání pneumatik
přes internet, kdy se jen stěží podaří vrátit opotřebené pneumatiky.
Sběrné místo ulice Horní – pokud
se vám nepodaří uplatnit své právo
na zpětný odběr, můžete pneumatiku odložit na sběrném dvoře. Tato
možnost se týká pouze fyzických
osob s trvalým pobytem v Březové
nad Svitavou. Ostatní mohou využít
sběrný dvůr v Brněnci – Moravské
Chrastové.
Pneumatiky dále putují buď do spaloven, jako palivo do cementáren,
případně na recyklaci, kde se z nich
dále vyrábějí nejrůznější pryové
materiály, přídavky do asfaltových
povrchů a podobně. Skládkování
pneumatik je zakázáno – mají velký
objem a při požáru velmi ztěžují hašení, lze je použít pouze na stavebně technické zabezpečení skládky.
Snaha je v současné době zejména podporovat recyklaci tohoto
materiálu.

ŽÁROVKY
Rozbité žárovky se mohou vyhodit
do odpadkového koše, tedy do popelnice. Obsahují wolframové vlákno, což je sice vzácný kov, ale není
toxický.

LÉKY
Nespotřebovaná léčiva, prošlé
léky, to vše můžete zdarma odevzdat v lékárnách. Nejbližší lékárny
jsou Lékárna Březová nad Svitavou,
Pražská 12, nebo Lékárna Brněnec,
Brněnec 31.

ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY
Zářivky obsahují malé množství rtuti, a proto nepatří do koše, ale na

Kateřina Novotná
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ROZHOVOR: Z NĚKOLIKA KUSŮ JE OPĚT SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Vyzpovídali jsme restaurátora a akademického sochaře Martina Kovaříka, který se zhostil nelehkého
úkolu – renovace vzácné sochy sv. Jana Nepomuckého.
Kdy a jak jste se se sochou
poprvé setkal? Je právě tato
socha něčím výjimečná?
V roce 2009 jsem byl požádán paní
PhDr. M. Novákovou z MěÚ v Litomyšli, zda bych se neujal zpracování restaurátorského průzkumu
a následně i realizace prací na této
soše. Byly určité pochybnosti, zda
je možné takto závažně poškozený
originál ještě restaurovat.
Socha je svým způsobem výjimečná celkovým výtvarným pojetím
a zejména zpracováním povrchu
kamene osobitým – možno říci ve
své době moderním – přístupem
k pojednání výtvarné formy a struktury materiálu. Datování sochy je
určeno k roku 1732, tento údaj
není však přesně podložený. Historická hodnota sochy je prakticky
nevyčíslitelná.
Jak závažně byla poškozena?
Došlo k úplné destrukci sochy a rozlámání na desítky větších či menších fragmentů. Po inventarizaci
zlomků bylo navíc zjištěno, že zcela chybí velké partie v oblasti hlavy,
draperie pláště, kruciﬁxu atd.
Jakým způsobem probíhalo její
nakládání a transport z Březové
a do Březové?
Transfer z Březové do ateliéru a zpět
byl proveden na vleku za autem, naložení fragmentů probíhalo ručně,
menší kusy byly soustředěny do papírových krabic. Po opravě byla socha jeřábem položena a umístěna
do měkkého lůžka na vleku. Složení v Březové probíhalo pomocí vysokozdvižného vozíku a dále ručně po
válečkách a pomocí heverů a trámků byla postavena na podstavec.
Podstavec sochy je nový, byl zhotoven pro umístění v nynějších prostorách. Původní se nezachoval.
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Kde jste ji restauroval a jakým
způsobem? Můžete stručně
zmínit postup restaurátorských
prací?
Socha byla restaurována v ateliéru ve Svratce. Nejprve došlo k inventarizaci a postupné identiﬁkaci
jednotlivých částí a fragmentů.
Po několikanásobné konsolidaci kamene byly spojeny (slepeny) nejdříve velké celky navazující na sebe
v lomových plochách. K tomuto základu byly postupně připojovány
další menší úlomky, buď jednotlivě, nebo po slepení do větších celků. Tímto způsobem byly nakonec
všechny zachované prvky zkompletovány. Do spojů byly vloženy
v případě potřeby spojovací trny.
Následně po návrhu plastické podoby chybějících partií byly tyto
části postupně modelovány přímo
v umělém kameni na poškozený
originál. Umělý kámen byl nanášen
tak, aby mohl být následně plasticky
a strukturálně upraven podle okolního povrchu (tesáním, broušením,
rytím atd.) s cílem vytvořit jednotný
a harmonický celek původní autentické hmoty a nových doplňků. Tyto
partie byly dále plasticky a barevně
retušovány, byly rovněž doplňovány ostatní drobné defekty na modelaci ﬁgury. Tímto způsobem byly
postupně doplněny např. chybějící
části hlavy, kříže a těla Krista, záhybů pláště a suknice, plinty s botami atd. Povrch kamene byl na závěr
konzervován. Byla zhotovena replika svatozáře.
Jak dlouho jste
na soše pracoval?
Na soše probíhaly restaurátorské
práce cca 7 měsíců, s technologickými přestávkami, nutnými k vytvrzení zpevňovačů, vyzrání a stabilizaci
doplňků a tmelů atd.

Co bylo nejtěžší a co naopak
nejjednodušší?
Nejtěžší bylo bezpochyby samotné
odhodlání pustit se do takto obtížného úkolu. V samotném procesu
restaurování a rekonstrukce pak
bylo asi nejobtížnější vyřešit podobu a tvar nedochovaných částí – doplnit zcela chybějící a nedochované
partie, jejichž podoba nebyla zřejmá a bylo nutné je doplnit formou
sochařské rekonstrukce. Částečně
byla využita jediná dochovaná fotograﬁe, spíše však jsem vycházel
z celkového pojetí sochy, dochovaných částí a studia plastických
hodnot, s respektem k výtvarnému
názoru a rukopisu někdejšího tvůrce sochy. V těchto případech je restaurátor vždy povinen podřídit se
původnímu autorskému rukopisu
a názoru a musí se vzdát svých výtvarných invencí.
Snazší etapa vždy nastává po vyřešení zásadních problémů – čili po
kompletaci a plastickém vyřešení
a doplnění všech partií. V tomto případě to byla zřejmě ﬁnální prezentace, barevné a plastické retuše,
přizpůsobení povrchu kamene atd..
Jak jste se se sochou loučil?
Vzhledem k tomu, že se delší dobu
hledalo vhodné umístění a řešila se
i podoba nového podstavce, stala
se socha na téměř tři roky součástí mého ateliéru. Za tu dobu jsem
mnohokrát a čím dál častěji obdivoval nadání a řemeslnou zručnost
tehdejšího autora, který jistě nebyl
školeným umělcem a přesto vytvořil
takto hodnotné a přesvědčivé dílo.
Jana Povolná

5

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Školní učebny se opět naplnily
dětmi. A jaké bylo prázdninové období z pohledu strážníků městské
policie?

hu odbočují vozidla na ulici Okružní,
velmi často zde zastavují, protože
dávají přednost protijedoucím vozidlům, čímž zde vzniká z doprav-

Nejpalčivějším problémem, stejně
tak jako mimo prázdninové období,
byla doprava. Vzhledem k tomu, že
naše město protíná významná komunikace I/43, téměř každý Březovák pozoruje stále narůstající
zatížení této silnice projíždějícími
vozidly a s tím spojené vysoké hladiny hluku a exhalací. Přetížená komunikace generuje i agresivní chování
některých spěchajících řidičů, kteří
ohrožují občany města. Jejich auta
jedoucí nepřiměřenou rychlostí zvyšují hladinu hluku, zanechávají za
sebou daleko větší množství škodlivých látek, ohrožují bezpečnost občanů a jejich majetku. Dokladem
toho je i nehoda, která se v těchto
místech stala 18. července (viz přiložené foto). Tento problém se týká
především stoupání na Pražské ulici. Z tohoto důvodu městská policie
prováděla intenzivní kontroly dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
Situace je alarmující, rychlost projíždějících vozidel 80 km/h a vyšší není nikterak výjimečná. Na ulici
Pražská, v místě kontroly, není vybudován chodník, je zde zástavba
rodinných domů s vjezdy na přilehlé pozemky. Z levého jízdního pru-

ně – bezpečnostního hlediska velmi
nebezpečné místo. Městská policie
bude i nadále v kontrolách rychlosti
pokračovat a po právu trestat neukázněné řidiče.

miony, kterých na našich silnicích
neustále přibývá. Proto se strážníci
věnovali i kontrolám dodržování tohoto zákazu.
Kromě dopravy strážníci dohlíželi v parných letních dnech na pořádek v obci, především pak v okolí
koupaliště, naší krásné rozhledny
a sportovišť – zde nebyly zjištěny
žádné vážné nedostatky.
Snad největší prázdninovou akcí,
tak jako každoročně, byla Bartolomějská pouť. Vzhledem k velkému
množství návštěvníků, kteří často
konzumují alkoholické nápoje, je
obzvlášť obtížné zajištění veřejného
pořádku. Městská policie děkuje občanům za vzorné chování. Po celou
dobu nemuseli strážníci provádět
žádné velké zákroky. Snad jen malou černou tečkou bylo rozbité sklo
vitríny u kostela a posunuté kontejnery na tříděný odpad. K tomuto
však došlo v ranních hodinách, kdy
už strážníci předali dohled nad veřejným pořádkem Policii ČR.

U dopravy ještě chvíli zůstaneme,
v prázdninových měsících byly na
začátku obce osazeny dopravní
značky „Zóna zákazu stání pro nákladní automobily“ s omezením na
noční hodiny. Důvodem opatření
bylo zabránit tomu, aby se v nočních hodinách z Březové stalo jedno
velké odstavné parkoviště pro ka-

V červenci dopadli strážníci občana
sousední obce, který i přes upozornění usedl značně posilněn alkoholem za volant svého motorového
vozidla. Neposlušný řidič byl předán
přivolané hlídce Policie ČR. Alkohol
za volant nepatří, městská policie
nemůže a ani nadále nebude tolerovat jízdu pod vlivem alkoholu.
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S nástupem školního roku budou
opět pravidelně strážníci dohlížet
na cestu dětí do školy a ze školy v nebezpečných místech, především na přechodech pro chodce.
Pro děti též ve spolupráci se školou
připravujeme podzimní besedu, kde
se dozvědí něco o práci strážníků
městské policie a získají další důležité informace, jak se chovat na silnici nejen cestou do školy a zpět.
S končícím létem se pomalu krátí
den, proto bychom chtěli upozornit

cyklisty na povinnou výbavu, především předepsané osvětlení kola.
Každý cyklista by si měl uvědomit,
že jde především o jeho bezpečnost, obzvláště pak, pokud se pohybuje za tmy se svým kolem po
frekventované silnici I. třídy. Protože chtějí strážníci předejít zbytečným nehodám cyklistů, zaměří se
na jejich kontroly.
Závěrem uvádíme kontakty na
Městskou policii Březová nad Svitavou. Naši strážníci jsou připraveni

pomáhat s řešením vašich problémů spojených s vaší bezpečností
a ochranou majetku:
tel.: 461 521 156
mobil:731 412 036
e-mail: mp@brezova.cz
V naléhavých případech mimo pracovní dobu městské policie prosím
kontaktujte Policii ČR na lince pro
tísňová volání: 158.
Eva Graciasová, velitel MP

Z HASIČÁRNY…
Naše výjezdová jednotka hasičů má
na svém kontě od začátku roku již
35 zásahů. Kolektiv se rozšířil o dva
nové členy.
V současné době provádíme předělávku zásahového vozidla Man-Cas24. Úpravy provádíme z důvodu
lepšího uložení nově zakoupeného
vybavení, které je modernější než
dosud používané. Jedná se především o prostředky pro první pomoc
při vyprošťování z havarovaných vozidel, dále pak prostředky pro efek-

tivnější hašení a technické zásahy.
S novým vybavením jsme spokojeni
a s nadšením se s ním učíme pracovat. 15. září 2012 jsme absolvovali taktické cvičení přímo v Březové
nad Svitavou v budovách bývalých
kravínů. Cvičení bylo zaměřeno na
možný vznik požárů v půdních prostorách, bylo simulováno dýmovnicí, na záchranu osob a vyhledávání
tlakových lahví. Cvičení se zúčastnilo JSDH-Březová, JSDH-Moravská
Chrastová a HZS-Svitavy.

Přibíráme nové členy
I vaše děti mají možnost navštěvovat kroužek Mladých hasičů. První
setkání nových malých hasičů bylo
9. 9. v 16:00, zúčastnilo se jej 5 dětí. Pevně věříme, že se řady našich
Mladých hasičů dále rozrostou.
Další zájemce s radostí přivítáme.
Kroužek se koná každou neděli
v 16:00.
SDH Březová nad Svitavou

DVACET LET SDRUŽENÍ BŘEZOVSKÝCH STRÁNÍ
Motokros a branné sporty
mají v Březové nad Svitavou
dlouhou historii.
Tak jako na jiných místech vznikla
i u nás základní organizace Svazu
pro spolupráci s armádou. Hlavní její náplní byl od počátku motorismus, nejdříve silniční. Od roku
1956 se pak konají v areálu za koupalištěm terénní závody motocyklů.
Dalšími obory činnosti bylo střelectví a radioamatéři. Krok za krokem
se rozvíjel motokrosový areál.
Na místě dřevěné boudy začala
v roce 1971 vyrůstat nová třípodlažní provozní budova, která byla dokončena 1983. Dále byly zpevněny
plochy v parkovišti závodních strojů
a rekonstruován vodovod z lesního
pramene do budovy. Od roku 1974
se na Březovských stráních začaly objevovat motocykly side, které
Březovský občasník, číslo 04/2012

si okamžitě získaly řadu příznivců.
Ani střelci nezůstali stranou. Velmi
populární byla vzduchovková soutěž Březovský džbán. Někteří mladí
střelci, kteří zde soutěžili, to později
dotáhli až do reprezentace. Po listopadu 1989 bohužel přišel střelecký
kroužek o tréninkové prostory v základní škole a zatím se toto sportovní odvětví nepodařilo obnovit.
V roce 1990 byla činnost Svazarmu
ukončena a následnickou organizací se stalo Sdružení technických
sportů a činností. Po vydání zákona o sdružování občanů v roce 1991
bylo rozhodnuto se osamostatnit.
Přípravné práce byly zahájeny na
jaře 1992. Po Svazarmu zbyla kartotéka s asi 250 členy. V době před
rokem 1989 se totiž každý branec
automaticky stával členem Svazarmu a byl přidělován do základních

organizací blízko svého bydliště.
Někteří ani nevěděli, kde sídlíme.
Po vytřídění tohoto podivného dědictví bylo asi 70 bývalým členům
Svazarmu nabídnuto přejít do nového občanského sdružení. Dostalo
název Sdružení Březovských strání. Následovalo vypracování stanov
a jejich odeslání ke schválení na ministerstvo vnitra. To proběhlo v červenci 1992.
Sdružení Březovských strání sdružuje Automotoklub Březová nad
Svitavou a Branně-technické sporty. Hlavní činnost probíhá v automotoklubu.
Pokračování příště…
Bedřich Škraňka
předseda Sdružení Březovských strání

7

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Projekt Komu se nelení,
tomu se zelení
Během měsíce června 2012 byla
dokončena realizace školního projektu Komu se nelení, tomu se
zelení. Finanční prostředky poskytnuté společností RWE byly využity
na vytvoření městského arboreta
– parkové sbírky stávajících dřevin v městském parku, na náměstí
a v okolí kostela. Místní obyvatelé
a návštěvníci města se díky informačním tabulím seznamují nejen
s názvy dřevin, ale též s jejich latinským názvem a se zemí původu.
Nejvýznamnějším přínosem projektu je podpořit vytvoření kladného
vztahu žáků k životnímu prostředí
a úcta k výsledkům vlastní práce.
O to víc nás mrzí, že někteří nenechavci nepřijali výstupy projektu
s pochopením. Část informačních
tabulí již byla bohužel poničena,
nebo dokonce zcizena.
Projekt Poznáváme své sousedy
Na podzim připravujeme další setkání s rakouskými přáteli. Připomeňme si proto průběh jejich poslední
návštěvy u nás.
Ve dnech 14. – 16. května 2012
jsme v rámci projektu Poznáváme své sousedy u nás opět přivítali žáky a učitele z rakouské školy
v Großweikersdorfu.
Program třídenního výměnného
pobytu byl zahájen návštěvou Zemědělského družstva Vendolí, kde
jsme se díky hlavnímu zootechnikovi panu Ing. Drápelovi dozvěděli vše
o produktech výroby, chodu družstva a náplni práce jednotlivých zaměstnanců. Byli jsme také přítomni
při dojení mléka a prohlédli si nedávno narozená telata.
Druhým cílem dne byla jen několik
desítek metrů vzdálená Záchranná
stanice volně žijících zvířat Zelené
Vendolí. Stanice léčí zraněná, nemocná nebo handicapovaná zvířata a připravuje je na jejich opětovné
navrácení do přírody. Rovněž pe-
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čuje o ty, pro které již návrat není
možný.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Svitavách. Několik minut jsme
strávili u pomníku zachránce stovek Židů za 2. světové války Oskara
Schindlera a ukázali si jeho rodný dům.
Druhý společný den jsme pobývali
v Boskovicích. Nejdříve jsme se vrátili časem na Divoký západ ve Western parku Boskovice. Zde si každý
mimo jiné mohl vyzkoušet své dovednosti v hodu sekyrou, střelbě
lukem nebo hodu oštěpem. Poté následovala prohlídka bývalého boskovického židovského města. Nejvíce
nás zaujal prostor mikve a zajímavé informace o jejím původu, stavbě a využití. Pro některé relaxaci ve
vířivce, pro jiné možnost dovádění v divoké vodě nebo na tobogánu
přinesla návštěva Městských lázní Boskovice. Na závěr dne byl pro
žáky v prostorách školy připraven
tradiční večírek na rozloučenou.
Závěrečný den patřil návštěvě březovské Dobře ukryté rozhledny Járy
Cimrmana a místní prodejny jezírek, kamenů nebo japonských lamp
Vodní království.
Spolupráce ZŠ Březová nad Svitavou a IBHS Großweikersdorf je
z obou stran hodnocena nesmírně
kladně.
Projekt je ﬁnancován z grantu kanceláře hejtmana Pardubického kraje.
Informace o školní jídelně
Na základě usnesení zastupitelstva
byla vypovězena smlouva se společností Garﬁ s.r.o. a jídelna převedena zpět pod ZŠ.
Provozovatelem školní jídelny je
tedy od 1. 9. 2012 Základní škola
Březová nad Svitavou. Šéfkuchařem
je pan Miroslav Trnka. Zajištění stravy je možné pouze při včasném zaplacení. Přihlašování a odhlašování
stravy se provádí minimálně 1 den
předem do 13:30 hodin, telefonicky na č. 734 231 227 nebo osobně

v kanceláři školní jídelny. Každý přihlášený strávník si před zahájením
stravování vyzvedne čip za poplatek 100 Kč. Při ztrátě nebo jeho poškození se musí zakoupit čip nový.
Školní jídelna připravuje stravu dle
jídelního lístku. Vaří denně 3 druhy
jídel.
Věříme, že změna přinese zkvalitnění a zatraktivnění nabídky stravování v našem městě nejenom pro
žáky, ale i cizí strávníky.
CENY STRAVY OD 1. 9. 2012
7 – 10 let
oběd 19,- Kč
11 – 14 let
oběd 21,- Kč
nad 15 let
oběd 23,- Kč
cizí strávníci
oběd 52,- Kč
Zahájení školního roku
2012/2013
Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3. 9. 2012. Mgr. Kateřina Macháňová přivítala v nově vybavené
třídě 30 zvídavých a na školní docházku těšících se prvňáčků. Celkově navštěvuje naši základní školu
v letošním školním roce 203 žáků.
Ukázka výcviku psů
Ve čtvrtek 27. září 2012 uspořádala Základní kynologická organizace
Březová nad Svitavou - Brněnec pro
žáky základní školy ukázku sportovní a služební kynologie.

Cvičitelé nejprve všechny přítomné
přesvědčili o poslušnosti svých psů.
Ti okamžitě a bezchybně reagovali
na různé povely. Ani vyšší než metrová překážka pro ně nebyla žádným problémem. Zaujalo nás, že
Březovský občasník, číslo 04/2012

dobře vycvičený pes může paničce
přinést třeba doma zapomenutou
kabelku.
Ve druhé části ukázky se představil ﬁgurant se speciálním rukávem.
Žákům byly předvedeny možnosti protiútoku v případě napadení
a způsoby zadržení nepřítele. Úlohu
ﬁguranta si mohli žáci vyzkoušet.

Na vlastní kůži poznali, že odolat
ataku psa není legrace.
V Březové nad Svitavou se mohou
fandové kynologie věnovat svému
koníčku od jara letošního roku. Organizace pro svou činnost využívá
prostor za sokolským hřištěm.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR SE SPORTOVNÍ TEMATIKOU
Letní dětský tábor proběhl v RS Vysoké pole v termínu 7. – 14. 7. 2012.
Olympionici se pustili s chutí a v duchu fair play do celotáborové hry, která seznamovala se sporty
typickými pro kontinenty olympijských kruhů.
EVROPA – modrý kruh:
hoši soupeřili ve fotbalových a ﬂorbalových dovednostech, děvčata se
zaměřila na tance (valčík, polka).
ASIE – žlutý kruh:
zatímco holky uchvátily penízkové
šátky a břišní tance, kluci hráli netradiční hry a šifrovali písmo.
AUSTRÁLIE – zelený kruh:
plavecké disciplíny (skok do vody,
potápění, plavání na čas). „Protinožci“ nás zlákali vyzkoušet vše naruby, a tak se holky vrhly na ﬂorbal
a kluci zazářili na lekci aerobiku.
AMERIKA – červený kruh:
basketbal pro kluky, holky se zavlnily v rytmu zumby. Společně jsme si
zatančili country.
AFRIKA – černý kruh:
vyvrcholením byly OLYMPIJSKÉ
HRY. Po úvodním ceremoniálu (zahájily naše roztleskávačky, zavlála olympijská vlajka a zaplál oheň)
začal boj o medaile. Týmy ČERVENÝCH, BÍLÝCH A MODRÝCH šly do
všech soutěží (sprint, skok, hod,
štafeta) naplno, a tak každý závodník právem získal cenný kov.
Z dalších činností dětí stojí za zmínku výroba vlajek, trénink choreograﬁí, oddílové a sportovní hry či
střelecká soutěž. Všechny oddíly se
aktivně zúčastnily JUMPIG MARATOBřezovský občasník, číslo 04/2012

NU (skákání na trampolínkách pod
vedením lektorky Kateřiny Vařejkové ze Svitav) a celodenního výletu
na BOBOVOU DRÁHU do rekreačního areálu Dolní Morava – „to bylo
fakt hustý“.

Ve volném čase si dobrovolníci mohli vyzkoušet, jak se dělá muzikál.
Režie pohádky „Co takhle svatba,
princi?“ se ujala Eliška Macháňová.
V poledním klidu se studovaly role
a zdařilá premiéra byla součástí závěrečné diskotéky.
Pohodovou atmosféru nám ke konci
tábora značně pokazila střevní viróza, a tak bohužel některé děti musely předčasně odjet domů. Přesto
doufám, že v nich zůstanou vzpomínky na to lepší.
Ráda bych poděkovala všem táborníkům, že svým chováním přispěli
ke zdárnému průběhu. Pracovníkům
za jejich trpělivou, obětavou práci
a čas, který věnovali dětem a přípravě činností. SRPŠ, které se letos
stalo pořadatelem akce (dík zejména p. Jiřině Janků za vedení a spravování účtu a p. Ireně Šimkové za
poradenství). Městu Březová nad
Svitavou za poskytnutí nemalé ﬁnanční dotace, která pokryla náklady pracovníků tábora a autobusovou
dopravu. Rodičům za drobné odměny pro děti a za to, že respektovali a dodržovali předem dohodnutá
pravidla.
Olympionici se mohou těšit na připravované DVD a ostatní mrkněte
na fotky.
Kateřina Macháňová
hlavní vedoucí
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SVĚTLANKA – CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Obyvatelům Svitav a okolních obcí
nabízí Charita Svitavy registrovanou
sociální službu – centrum denních
služeb pro seniory, které pomáhá lidem již od roku 2003. Tato služba je
určena seniorům nad 65 let a lidem
se zdravotním postižením či s chronickým onemocněním nad 50 let,
kteří nechtějí nebo nemohou přes
den zůstat sami doma. Do centra
přicházejí uživatelé ráno a odpoled-

ne se vracejí zpět do svých domovů.
Během pobytu u nás mají možnost
se setkat s jinými lidmi, popovídat

si a zajímavým způsobem prožít
svůj volný čas.
Centrum dále zajišťuje pomoc při
osobní hygieně, stravu, dopravu
do centra a zpět. Zabezpečuje doprovod při procházkách, návštěvách bohoslužeb či kulturních akcí.
V rámci aktivizace si uživatelé mohou zazpívat s doprovodem hudebního nástroje, zatancovat si, upéci
si něco dobrého, vyzkoušet si aran-

žování květin, či si zacvičit na rotopedu. K využití je i canisterapie,
masáž, hydromasáž a perličko-

vá koupel. K dispozici je i zahrada
k pěstování rostlin či k odpočinku.
Služba je otevřena od pondělí do

pátku od 7:00 do 16:00 hodin. Centrum se nachází v bezbariérovém
zařízení Světlanka na ulici Jungmannova 6 ve Svitavách v budově bývalé mateřské školy naproti krytému
bazénu.
Podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách:
www.svitavy.caritas.cz
Bc. Vendula Pešková
sociální pracovnice Charity Svitavy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU – NABÍDKA SLUŽEB
Pečovatelská služba města Březová nad Svitavou si dovoluje touto cestou nabídnout občanům
našeho města své služby. Jedná se o následující služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Nabízené sociální služby jsou určeny seniorům nad 50 let věku, kteří potřebují z důvodu vysokého věku,
zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
Pomoc je poskytována v domácnosti občana.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny (pondělí až pátek – mimo svátky)
od 7:30 do 16:00 hodin. Čas, četnost a rozsah služby je vždy sjednán individuálně s uživatelem.
Podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.brezova.cz/pecovatelska-sluzba
V případě zájmu o některou z nabízených služeb kontaktujte pečovatelku paní Boženu Jurkovou
na telefonním čísle 461 521 181.
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NOVÁ PRODEJNA

KVĚTIN
NA NÁMĚSTÍ

Nabízíme:

pokojové květiny, řezané květiny,
odbornou literaturu, ﬂoristiku,
dárkové předměty, květináče,
hnojiva, zeminy,
prostředky pro ochranu rostlin,
a další zahradnické potřeby.
Je zde také možnost objednávky
vazby smuteční, svatební, výzdoby oslav,
výzdoby interiérů a můžete využít
i nabídky návrhů soukromých zahrad,
předzahrádek či skalek.

OTEVŘENO OD PONDĚLÍ DO SOBOTY.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

účetnictví

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ DANÍ PRO:
podnikatele, živnostníky, ﬁrmy, bytová družstva, neziskové společnosti

Jarmila Frgalová
Hradecká 336
Březová nad Svitavou
tel.: 724 101 533
www.astraucetnictvi.cz

+ vedení účetnictví živnostníkům, ﬁrmám, bytovým družstvům
a neziskovým organizacím
+ vedení kompletní účetní agendy přímo ve Vaší společnosti,
nebo přes vzdálený přístup na Váš server
+ zpracování směrnic a účetních metodik na míru
+ zpracování daňových přiznání
+ pomoc při inventarizacích a přípravě společnosti na účetní audit
+ poradenství a aktivní pomoc při nastavování automatických účetních operací ve Vašem SW
+ rekonstrukce účetnictví a párování saldokont
+ zavedení controlingu nákladovosti ﬁrmy ve Vašem SW
+ poradenství v oblasti daní
+ výpomoc při dlouhodobější absenci vaší účetní
+ zkušenosti s účtováním v účetních SW - SAP R/3, VEMA, Vario, E-Soft, Uniteam
+ zkušenosti s vedením účetnictví v zahraničních společnostech
+ zkušenosti s nastavením dvouokruhového účetnictví (převod. můstek CZ účtů
na účty používané mateřskou společností v zahraničí)
+ zkušenosti s evidencí a odpisováním majetku
+ nastavení skladových operací v modulech výroby, či prodeje

Březovský občasník, číslo 04/2012
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KALENDÁŘ AKCÍ
10.11.2012
2.12.2012
7.12.2012
8.12.2012
8.12.2012
9.12.2012
15.12.2012

17:00
15:00
20:00
17:00
14:00

sobota
neděle
pátek
sobota
sobota
neděle
sobota

15.12.2012

sobota

16.12.2012
21.12.2012
24.12.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
30.12.2012
31.12.2012

17:30 neděle
18:30 pátek
15:00 pondělí
22:30 pondělí
úterý
9:00
9:00 středa
neděle
18:30 pondělí

Svatomartinský lampionový průvod
Rozsvěcení vánočního stromu s překvapením
Mikulášská nadílka v hasičárně
Mikuláš + následuje mikulášská zábava, kterou pořádá TJ Sokol
Mikulášská zábava (pořádá TJ Sokol)
Karel Gott Revival Morava – koncert v Kostele sv. Bartoloměje
Vystoupení tanečního studia X-Zone
Zájezd na muzikál Robin Hood – Praha, divadlo Kalich. Přihlášky v Městské
knihovně a IC Březová n. Svitavou.
Koncert PS ČERVÁNEK Svitavy pod vedením sbormistra Karla Saxe
Koncert PS Dalibor Svitavy pod vedením sbormistrině Miroslavy Ducháčkové
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI a RODIČE – kostel sv. Bartoloměje
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DOSPĚLÉ – kostel sv. Bartoloměje
MŠE NA PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ – kostel sv. Bartoloměje
Mše na Štěpána – kostel sv. Bartoloměje
Předsilvestrovská zábava – pořádá TJ SOKOL
Ohňostroj na Špitálském poli

Sdružení přátel zábavné pyrotechniky „prstyfuč“
Tak jako loni a předloni pořádáme ohňostroj na Špitálském poli.
Ohňostroj je pořízen „svépomocí“, tedy za příspěvky občanů. Pokud máte zájem
podílet se na ohňostroji jakoukoli částkou, kontaktujte Městskou knihovnu
a informační centrum Březová nad Svitavou, Moravské nám. 65, tel.: 461 521 331.
Z důvodu objednání a vyhotovení ohňostroje se příspěvky přijímají do 21. 12. 2012.

Ohňostroj vypukne 31. 12. 2012 v 18:30 na Špitálském poli.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu 2012 se do Březové přistěhovali 4 občané. 6 občanů se odstěhovalo. Narodila se Tereza
Vítková. K 30. červnu 2012 měla Březová nad Svitavou 1743 obyvatel.
V červenci 2012 se do Březové přistěhovali 3 občané, 8 občanů se odstěhovalo. Zemřely Božena
Teteková a Jiřina Karkošková. K 31. červenci 2012 měla Březová nad Svitavou 1736 obyvatel.
V srpnu 2012 se do Březové přistěhovali 2 občané. Narodil se Michal Sperát. Zemřeli Ilona Kudová
a Miroslav Štrof. K 31. srpnu 2012 měla Březová nad Svitavou 1737 obyvatel.

NEDOSTÁVÁTE BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK? OZVĚTE SE!

Vzhledem k opakovaným stížnostem na roznos Březovského občasníku bychom touto cestou rádi požádali občany,
aby se v případě, že k nim, nebo k jejich blízkým, či známým, některé z čísel městského zpravodaje nedorazí, obrátili
na Městskou knihovnu a IC Březová nad Svitavou – tel.: 461 521 331, případně na tajemnici městského úřadu
paní Magdalenu Šudomovou – tel.: 461 521 280. Zpravodaj jim bude doručen, nebo si jej mohou na výše uvedených
kontaktních místech vyzvednout sami. Děkujeme za vaše pochopení a za váš zájem.
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