ZPRÁVY

• Město podalo žádost do projektu na podporu veřejné zeleně v rámci programu Strom
života a podprogramu Místo pro stromy, který je zaměřen na založení nových veřejných
prostranství. V případě, že naše město uspěje ve výběrovém řízení, vznikne nové
„zelené“ veřejné prostranství na Špitálském poli.
• Poté, co se doposud nepodařilo odstranit problémy s veřejným rozhlasem, mají občané,
kteří získali od města vysílací přístroj a nejsou spokojeni s jeho fungováním, možnost
tento vrátit na MěÚ. Probíhá úprava vysílacího systému.
• Rozhledna nad náměstím nemohla vyrůst kvůli špatnému počasí. Bude-li několik dní
mrznout nebo půda částečně uschne, vzniknou ideální podmínky pro dokončení
výstavby. Základy jsou hotovy, dřevo nachystáno, je nutné zajistit příjezd jeřábu.
• Bylo schváleno územní řízení na větrnou farmu v Březové nad Svitavou.
• Výstavba na Zářečí proběhne podle nového územního řízení. Investorem nebude město,
ale společnost Pekam.
• Jednání starosty a místostarosty města na ministerstvu dopravy o změně ve vlakovém
jízdním řádu mělo úspěch. Podařilo se zajistit, aby v našem městě od 4.3.zastavoval
ranní rychlík do Brna R 971. S odjezdem 6.21 z Březové nad Svitavou. Pracujeme na
dalším rozšíření nabídky spojů.
• Probíhá reklamační řízení s firmou Skanska, týkající se rekonstrukcí provedených na
budově ZŠ.
• Jako členové povodňové komise byli jmenováni - starosta, místostarosta, velitel JPOII a
starosta SDH.
• Město podalo žádosti o příspěvek na propagační materiály k naučné stezce „Údolím
řeky Svitavy“.
• Došlo k dohodě o zastavování autobusové linky Lonnex a.s. HK-Brno v obou směrech
od 4.3.

Zajímavé informace ze zasedání městského zastupitelstva
-

-

Na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích schválilo zastupitelstvo města zřízení
Domu pečovatelské služby pro seniory Březová nad Svitavou jako organizační složky
města – zařízení bez právní subjektivity.
Zastupitelstvo pověřilo starostu města jednáním o bezplatném převodu Tatry 148
hasičské jednotce.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace starosty o organizačních změnách na
MěÚ a rovněž informace o opatření městské rady v provozu webových stránek města.
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INFORMUJEME
Nová samospráva města
Na četné žádosti našich čtenářů zveřejňujeme v prvním letošním čísle Březovského
občasníku informace o složení samosprávy města.
Složení rady
Mgr. Martin Kiss - starosta
Bc. Martin Švancara - místostarosta
Mgr. Zdeňka Ducháčková
PaedDr. Jitka Gruntová
Libor Lidmila
Složení zastupitelstva
Mgr. Zdeňka Ducháčková, PaedDr. Jitka Gruntová, Sylva Ježová, DiS., Mgr. Martin Kiss,
Libor Lidmila, Jitka Marková, Jana Poláčková, Mojmír Pospíšil, Mgr. Markéta Slezáčková,
Pavel Straka, Ing. Jaromír Štěpánek, Ivana Štoudková, Bc. Martin Švancara, Libor Trojan a
Ing. Petr Vlček.

Město Březová nad Svitavou pořádá
v úterý 27.února 2007
ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA LETOVICE

NA K O N C E R T Jožky Černého.
Dále vystoupí cimbálová muzika GRACIA a zpěvačka Ludmila Malhocká.
Odjezd autobusu – z náměstí v 17.00.
Původní vstupné: 140,-Kč, pro náš zájezd po SLEVĚ
VSTUPNÉ 70,- Kč, AUTOBUS 30,-Kč = celkem 100,- Kč
Přihlášky v městské knihovně, na tel. 461 521 331 a u paní Blažkové
na tel. 461 521 339 nebo na tel. 728 764 596.

XV. Setkání měst a obcí se společným názvem Brezová - Březová
proběhne v sobotu 28. července 2007
s možností příjezdu v pátek 27.7. a odjezdem 29.7.
V letošním roce se setkání uskuteční v Březové u Karlových Varů.
Všechny zúčastněné čeká slavnostní nástup a zahájení - soutěže fotbalistů,
hasičů a volejbalistů - vyhodnocení sportovních výsledků
a společenský večer na rozloučenou.
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Pozvánka na Noc s Andersenem 2007
Milé děti, milí přátelé dětských knížek bez rozdílu věku,
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás
někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i
cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy
pohádkové dobrodružství, které připravují v mnoha knihovnách, školách, nemocnicích,
domech dětí,...

PROBĚHNE V PÁTEK 30. BŘEZNA 2007
Přidáte se také?
Pokud se s námi letos také chystáte přespat během dobrodružné andersenovské noci
v městské knihovně, musíte splnit následující úkol. - Přespávat s námi budou všechny
děti i dospělí, kteří přinesou do knihovny vlastnoručně vyrobenou loutku, maňáska
svého oblíbeného hrdiny z knížky nebo pohádky. Vyrábět můžete z PET lahví, z roliček od
toaletního papíru, z látky, atp. Menším dětem mohou s výrobou pomoci starší sourozenci,
nebo rodiče.
Ovšem fantazii se meze nekladou, takže máte-li pocit, že umíte vyrobit nějaký
originálnější „pohádkový či andersenovský výrobek“, než je loutka, budeme jen rádi.
Pak už pouze stačí vyplnit písemnou přihlášku a těšit se, zda budete pro letošní nocování
vybráni. Přihlášky na letošní pohádkovou noc letos přijímá Městská knihovna Březová
nad Svitavou do 15. března 2007.

Už se také nemohu dočkat.
Váš pan Andersen!!!

Poskytování právních služeb pro občany
Městskému úřadu byl předložen nový návrh ve věci poskytování právních služeb pro
občany našeho města. Z důvodu určitého nezájmu občanů o právnickou poradnu, která u nás
působila pod vedením právníků JUDr. Ladislava Stloukala a JUDr. Jaroslava Šedivého, došlo
k dočasnému přerušení poskytování těchto služeb.
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Přesto radnice města Březová nad Svitavou, vedena snahou poskytnout občanům další
služby, zajistila služby v prostorách obřadní síně naší radnice, a to vždy první středu
v měsíci od 13.00 do16.00 hod. Tyto služby budou poskytovány již od 7. února tohoto roku,
a to v rozsahu práva občanského (např. sousedské spory, sepisování kupních a darovacích
smluv, smlouvy o půjčce, závěti apod.), dále práva obchodního (zastupování podnikatelů
v obchodních sporech i před soudy I. a II. stupně), práva trestního a správního.
V individuálních případech lze sjednat poskytnutí pomoci i v jiných oborech právní
činnosti. V případě potřeby lze sjednat na sekretariátu starosty MěÚ i jiný termín nebo se
dohodnout přímo s advokáty na tel. číslech 607972128, 608883713 nebo 721009612.
Nadále platí, že prvotní konzultace a možná pomoc bude zcela bezplatná. V případech, kde
se bude jednat o případy složitější a bude nutná zvýšená pomoc advokáta, bude záležet na
každém občanovi, zda si s advokátem sjedná případné převzetí právního zastoupení na
základě uvedené plné moci. V těchto případech však vzniklé náklady již půjdou k tíži každého
občana.

Český svaz včelařů základní organizace – rok 2006
Funkcionářský sbor a členská základna:
Základní organizace Březová nad Svitavou sdružuje včelaře z celého okolí Březové - tzn.
z Moravské Chrastové, Rudné, Želivska, Horákovy Lhoty, Chrast. Lhoty, Pohledů, Hynčiny
a samozřejmě z Březové. V roce 2006 bylo na tomto území 305 včelstev a pečovalo o ně 35
včelařů. Vyprodukovalo se 8.432 kg medu a 193 kg vosku. Rok 2006 byl včelařsky velmi
úspěšný díky úsilí některých členů, kteří se o chod organizace (a především o zdravotní stav
včelstev) starají.
Funkcionáři:
Jan Mlejnek
Jiří Neudert
Josef Radiměř
Vojtěch Tuček
Tomáš Lidmila
Karel Svoboda
Ladislav Lukášek

- předseda (Moravská Chrastová)
- jednatel (Želivsko)
- pokladní (Rudná)
- zdravotní referent (Březová)
- důvěrník (Březová)
- důvěrník (Moravská Chrastová)
- důvěrník (Pohledy)

V roce 2006 jsme si pořídili za finanční podpory obecních úřadů v rámci organizace
benzínový kompresor k podzimnímu ošetření včelstev. Spolupráce ZO s obecními úřady i
hasiči je na dobré úrovni.
Počty včelstev a včelařů podle jednotlivých obcí v rámci ZO:
Březová nad Svitavou
- 63 včelstev - 8 včelařů
Moravská Chrastová
- 77 včelstev -12 včelařů
Pohledy
- 87 včelstev - 7 včelařů
Želivsko
- 41 včelstev - 4 včelaři
Rudná
- 37 včelstev - 4 včelaři
V tomto roce jsme oslavili 60 let od založení organizace. Při slavnostním posezení byli
vyznamenáni tito členové: Přikryl Zdeněk, Mlejnek Jan, Vašíček Richard, Svoboda Karel,
Tuček Vojtěch, Rybář Ludvík a Šváb Ladislav.
Český svaz včelařů ZO Březová nad Svitavou
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Výroční zpráva Městské knihovny a IC Březová nad Svitavou za rok 2006
Knihovna podala žádosti do třígrantových programů Ministerstva kultury ČR.
1) Program VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven
Žádost se týkala získání prostředků na prezentaci fondu knihovny v elektronické podobě na
webových stránkách a na revizní modul knihovnického programu (v roce 2007 bude nutno
provést kompletní revizi knihovního fondu).
2) Program Knihovna 21. století – Okruh kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
Žádost se týkala získání prostředků na akce zaměřené na všechny věkové skupiny
obyvatelstva (děti, rodiče, senioři) a na obnovení nejrůznějších kulturních tradic v naší obci.
3) Program Česká knihovna
Projekt podporuje odbyt nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, eventuálně
ilustrované tvorby pro děti a mládež a děl literární vědy a kritiky a jejich bezplatnou distribuci
do zúčastněných knihoven.
V roce 2006 se knihovna rovněž začala připravovat na vstup do systému TIC
(Turistických informačních center) Pardubického kraje. Předpokládáme, že v roce 2007 se
knihovna stane certifikovaným TIC pardubického kraje. Na konci roku 2006 došlo
k přeorganizování knihovny/ k přestavění nábytku tak, aby celý prostor více odpovídal
potřebám čtenářům a potřebám TIC. V praxi to bude pro knihovnu znamenat, že jsme dostali
přidělena smluvní území pro sběr dat do databanky Pardubického kraje (Březová nad
Svitavou, Banín, Lavičné, Bělá nad Svitavou, Brněnec, Želivsko, Rudná). TIC dodává
informace z těchto obcí, provozu databanky Pardubického kraje a aktualizuje je.
Městská knihovna byla cca jeden měsíc uzavřena kvůli nemoci knihovníka. Uzavření
knihovny se projevilo na zmenšení počtu výpůjček a čtenářských návštěv.
2002
1300
-

Počet výpůjčních dní
Počet čten návštěv
Čtenářů/ na den

2003
152
1649
11

2004
141
2550
14

2005
200
3654
18,27

2006
189
3323
17,58

Přes tuto okolnost však vzrostl počet akcí, které knihovna organizovala a akcí, na jejichž
organizaci se knihovna podílela (organizační zajištění atp.)
Rok
Počet akcí

2003
3

2004
8

2005
22

2006
26

Knihovna rovněž začala s půjčováním výměnných souborů z Městské knihovny Svitavy.
Díky metodě výměny souborů mají čtenáři knihovny k dispozici zhruba o třetinu více nových
publikací, než by bylo možno docílit pouhým nákupem.
Vyšlo 6 čísel Březovského občasníku. Knihovna je pro veřejnost otevřena 33 hodin týdně.
Výčet akcí které knihovna organizovala a akcí, na jejichž organizaci a přípravě se
knihovna podílela
1. Městský ples
2. Organizace 3. PC kurzu pro začátečníky (viz program PC gramotnosti Ministerstva
informatiky ČR)
3. Divadelní představení Neslyšitelný řev umění
4. Beseda o Austrálii
5. Beseda o dobrodružné literatuře pro 4. ročník ZŠ (May, Ransome, Foglar a další)
6. Jarní dílna
5

7. Březen měsíc internetu: internet pro zájemce zdarma
8. Noc s Andersenem 2006
9. Výstava k 50. výročí AMK
10. Organizace 4. PC kurzu pro začátečníky
11. Zájezd do Mahenova divadla (Škola žen)
12. Beseda s Jiřím Havlem
13. Posezení se seniory z domu s pečovatelskou službou
14. Týden knihoven
15. Podzimní dílna
16. Drakiáda
17. Autorské čtení Mgr. Zdeny Ducháčkové
18. Zájezd do Kulturního centra Letovice – (Simonová a Drobný)
19. Rozsvěcování vánočního osvětlení
20. Zájezd do Kulturního centra Letovice – (Divadelní představení Vrány)
21. Průvod Lucií + koncert sboru VOX JUVENALIS
22. Vánoční dílna
23. Adventní koncert (Markéta Drábková)
24. Předsilvestrovské posezení se seniory z domu s pečovatelskou službou
25. Vánoční koncert (Dalibor)
26. Zájezd do Prahy (Muzikál Kleopatra)
Jak se půjčovaly jednotlivé Beletrie Naučná B. děti N. děti Časopisy
druhy dokumentů v roce 2006
4975
2958
2098
678
2773

21%
36%
Beletrie

5%

Naučná
B. děti
N. děti
Časopisy
16%
22%
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Počet zaregistrovaných čtenářů
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321

2005
343

2006
383
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ČLÁNKY
Poděkování
•

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují tímto paní Mgr. Zdeně Ducháčkové
za příjemně prožité předsilvestrovské odpoledne a panu Janu Činčurovi, který jim
přišel při této příležitosti zahrát a zazpívat.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou

•

Automotoklub Březová nad Svitavou děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svými
dary na Bál fousatých.
AMK Březová nad Svitavou
Dík obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Březové nad Svitavou: Vážení
přátelé, Vašeho poděkování a uznání si velmi vážím. Je dokladem toho, že hezké a
slušné vztahy ještě existují a fungují především mezi starší generací. Věřte, že se
vynasnažím, abych i v dalším období si vždy našla čas a způsob, jak Vám některé
nedělní či všední odpoledne zpříjemnit.
Mgr. Zdena Ducháčková

•

CHARITA SVITAVY
Hřbitovní 1, 568 02 Svitavy
IČO 47490462, ( 461 534 897
e-mail: svitavy@caritas.cz

Tříkrálové poděkování
Chtěli bychom Vás seznámit s výsledky letošní Tříkrálové sbírky a zároveň poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se ve Březové na realizaci této akce podíleli. Jedná se o p. Julii
Chlebečkovou, p.Hanu Ducháčkovou, p.Zlatku Mackovou, p.Jarku Šimerlovou, p.Boženu
Jurkovou a Zlatku Pešlovou. A velký dík patří i ,,malým králům“ – kteří společně s vedoucími
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skupinek chodívali dům od domu. Jsou to Diana Křivková, Nikola Pavlasová, Matouš
Chlebeček, Jožka Maloň, Michal Klemša, Michal Ducháček, Kristýnka Pešlová a Lukáš Pešl.
Těšil se i Milánek Kalasů, ale pro nemoc s námi nemohl chodit.
Velká pomoc byla i od pana faráře Michuta, který s námi také spolupracoval, a pana
Jurky, který svážel do okolních obcí další dobrovolníky.
V Pohledech koledovala paní Věra Janíková (paní Siváková také onemocněla) společně
s Leošem Valentou a Vládíkem Šiškou .
Letošní ročník sbírky lze hodnotit jako mimořádně úspěšný. V oblasti, jež spadá pod
působnost Charity Svitavy, se ve dnech 2. – 7. ledna pohybovalo 47 kolednických skupinek,
kterým se díky štědrosti dárců podařilo získat celkem 237 057 Kč. Ve Březové nad Svitavou
se vybralo 20 563 Kč.
Sbírkou získané finanční prostředky byly bezprostředně po sečtení odeslány na účet
Charity České republiky, kde budou dle přesně stanoveného klíče rozděleny a použity na
financování konkrétních projektů z oblasti sociální služeb s humanitární pomocí. Jejich větší
část (pro rok 2007 bylo stanoveno 53%) se přitom vrací do míst, kde byly získány, v našem
případě na Svitavsko. Pro Charitu Svitavy se tak hmatatelným výsledkem minulého ročníku
Tříkrálové sbírky stala možnost částečného financování mikrobusu značky Ford, který kromě
využití při rozvozu obědů disponuje také nájezdovou rampou a dvěma místy pro vozíčkáře.
V předchozích letech svitavská charita financovala z výtěžku tříkrálových sbírek např.
vybavení pokoje respitní péče či nákup kompenzačních pomůcek. Pokud jde o humanitární
pomoc, rozhodly se charity olomoucké arcidiecéze věnovat 5% z výtěžku letošní Tříkrálové
sbírky na projekty v oblasti súdánského Darfouru.
Jméno
p.Chlebečková
p.Ducháčková
p.Macková
p.Jurková
p.Pešlová

Výtěžek
3275 Kč
2525 Kč
4749Kč
2870 Kč
7144 Kč

PhDr. Pavel Petr
asistent Tříkrálové sbírky

Blanka Homolová
ředitelka Charity Svitavy

Přestupkové řízení ve městě
Málokdo z občanů ví, že v našem městě již pátým rokem pracuje přestupková komise,
která řeší neshody a rozepře našich občanů. Komise pracuje v následujícím složení: dva
zastupitelé - Martin Švancara, Jana Poláčková a pracovnice Okresního soudu Svitavy JUDr.
Alena Veiglová.
V roce 2006 komise projednala v přestupkovém řízení 48 přestupků. Projednávaly se
skutky týkající se manželských neshod, vzájemného fyzického napadení mezi občany a
narušování veřejného pořádku. Pachatelé přestupků byli převážně občané našeho města, a to
různého věku, nedá se říci, že by se přestupků dopouštěli jenom mladí.
Přestupkového jednání se můžete lehce dopustit, aniž byste si uvědomili, že děláte něco
trestného. Stačí pouze, aby vás naštval soused, kterému začnete sprostě nadávat, a on vaše
jednání prostřednictvím Policie ČR oznámí k přestupkové komisi. Jednání potom probíhá tak,
že se každý z účastníků vyslechne na protokol o podání vysvětlení. V přestupkovém řízení má
podezřelý z přestupku právo pokládat svědkovi, potažmo poškozenému otázky a účastnit se
výslechu. Je to doslova a do písmene malý soud, který může být i pro slušného občana
v postavení svědka docela nepříjemný. Tohoto jsme si vědomi, a proto se snažíme občany
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těmto nepříjemnostem nevystavovat. Důležitější pro nás je, aby si lidé dokázali podat ruce a
říci „Promiň mi.“
Jsou však věci, které nejdou projednat se smírem a citem, neboť někteří z nás chtějí
úmyslně škodit spoluobčanům. K těmto pachatelům zaujímáme přísný postoj a po projednání
přestupku odcházejí s tvrdým finančním postihem, aby se jejich jednání už vícekrát
neopakovalo.
Snažíme se přispět k tomu, aby v našem městě vládl klid, pohoda a nikdo se nemusel bát u
nás žít. Právo je takové, jak ho dokážeme v praxi uplatnit a oživit. Naším cílem není udělovat
sankce za každou cenu, ale chceme urovnat křehké vztahy mezi znepřátelenými stranami.
Proto je-li vám činěno příkoří, nebojte se se svým problémem přijít na městský úřad a
požádat komisi o pomoc v případném přestupkovém řízení.
Bc. Martin Švancara
Jana Poláčková

Vážení občané
Je pravda, že o čem se nepíše, jako by neexistovalo? Možná ano, možná ne, nicméně
bychom Vás dnes chtěly podrobněji informovat o naší sportovní činnosti – o AEROBIKU.
Ve Březové nad Svitavou se cvičí již několik let. Mění se složení cvičících, zdokonalují se
choreografie, zvyšují se nároky na technické vybavení, stoupají ceny za pronájem tělocvičny i
poplatky za autorská práva.Každý, kdo ve svém volném čase dělá zdarma něco pro ostatní, ví,
co máme na mysli.
V současné době cvičíme dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ. Scházíme se v úterý a ve čtvrtek
vždy od 19.00 – 20.00hod. „Cvičitelky“ - Gábina, Irena, Zdena a Katka - nevlastní licenci, ani
neabsolvovaly Školu aerobiku, a je tedy pouze na vás, zda s důvěrou přijdete. Rozhodně nám
nechybí elán, chuť do cvičení a snaha stále něco vylepšovat.Velmi nám pomáhá zkušená
cvičitelka Markéta Jozová – Drábková. Seznamuje nás se zásadami tvorby choreografie, radí,
jak pracovat s hudbou, informuje o novinkách a patří jí náš velký dík. Kromě klasického
aerobiku využíváme i bedýnky – STEP AEROBIK.
Příprava cvičební hodiny je poměrně náročná a vyžaduje od každé z nás spoustu času.
Děkujeme proto všem příznivkyním / zatím chodí pouze ženy, ale můžete to změnit/, protože
jejich účast a hlavně úsměv na zpocené tváři, je tou nejlepší odměnou.
Pokud máte zájem rozšířit naše řady, potřebujete vhodnou obuv a pohodlné sportovní
oblečení.Za hodinu aerobiku zaplatíte 10 Kč.Lze si zakoupit i permanentku za 200 Kč na 20
vstupů a získat malý dárek.Nezapomeňte na pitný režim!
Finanční stránka nás trápí asi nejvíc. Pokud nepřijde víc jak 13 lidí, proděláváme. Přesto se
snažíme stále naše cvičení zdokonalovat. Zakoupili jsme aparaturu – zesilovač, DVD,
reprobedny a máme objednaný hlavový mikrofon / abyste nás lépe slyšeli /.Obměňujeme a
pořizujeme v rámci možností hudbu / i ta má v aerobiku svá specifika /.Poděkování patří panu
Trojanovi, který nám velmi pomáhá s výběrem i nákupem technického vybavení.
CO DĚLÁME NAVÍC?
Prázdninové cvičení na hřišti/ ženy – aerobik, děti – hry a soutěže, muži – obsluha a diváci /.
- Víkendová POWER JÓGA
- AEROBIK s Veronikou / víkendová dvouhodinovka /
- AEROBIK s Markétou / víkendová dvouhodinovka /
- AEROBIK s Markétou pro děti
Jestli Vás tato „slohovka“ zaujala, tak určitě přijďte, protože pohybovat se umíme lépe než
psát. Pokud zrovna aerobik není pro Vás to pravé, nevadí, určitě se potkáme někde jinde. No a
jestli jste dočetli až do konce a nic Vám to neřeklo, děkujeme za pozornost.
Gábina, Irena, Zdena, Katka

9

Mateřské centrum ve Březové nad Svitavou
Již před více než rokem (v Občasníku 6/05) jsem se na Vás, čtenáře a především čtenářky,
obracela s otázkou, zda naše město potřebuje mateřské centrum. Můj článek tehdy vzbudil
alespoň částečný ohlas. Přihlásilo se několik maminek, které myšlenka mateřského centra
oslovila. Snahy o zřízení centra tehdy ztroskotaly nejen díky nedostatku zkušeností, ale také
proto, že se nepodařilo nalézt vhodné prostory, do kterých by mohlo být centrum umístěno.
V současné době se však zdá, že se situace začíná měnit. A nepřispívá k tomu jenom fakt,
že ve Březové nad Svitavou žije v současnosti mnoho mladých rodin s dětmi. Již delší čas je
možno v našem městě pozorovat snahy několika skupin, které mají nezávisle na sobě zájem o
zřízení mateřského centra. Ve čtvrtek 1. února 2007 jsem se zúčastnila Regionálního setkání
mateřských center Pardubického kraje v Moravské Třebové. Když jsem zde o situaci v našem
městě informovala, dostalo se mi následující rady. Pokud se má mateřské centrum u nás stát
skutečností, měli bychom odhodit vzájemnou nevraživost a ostych a snažit se najít společné
cesty k realizaci mateřského centra.
Následující řádky bych ráda věnovala těm, kteří nemají jasnou představu o tom, jak
mateřské centrum funguje. Mateřská centra jsou zřizována proto, aby zde děti smysluplně
trávily svůj čas společně s matkou a zároveň se připravily pro vsup do MŠ. Centra představují
pro děti nenásilný přechod z domu do mateřské školy. Je to jakýsi mezistupeň mezi rodinou a
školkou. Děti si ve společnosti matky osvojují život v dětském kolektivu a prohlubují si zde
imunitu. Pro maminky je centrum přínosné tím, že jim umožní vzájemně se seznamovat a
neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí.
Vznik mateřského centra je podmíněn vznikem občanského sdružení. Sdružení je
financováno ze členských příspěvků, z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, ze
získaných darů a z vlastní činnosti.
Mateřské centrum v našem městě by si po založení mohlo vytyčit např. tyto cíle:
•
Vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti.
•
Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou,
pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
•
Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii
rodinného života.
•
Organizace vzdělávacích a zábavných programů pro členy centra i pro veřejnost.
•
Snaha o spolupráci se všemi zájmovými skupinami ve městě (orgány státní správy a
samosprávy, senioři, sdružení a organizace, církev, školy, knihovna atd.) na společných
projektech zaměřených na posílení rodinného života v obci a na vztah obyvatel i celých
rodin k místu.
Zaujala Vás myšlenka mateřského centra? Potom Vás prosíme, abyste se zapojili do naší
podpisové akce. Přijďte dát najevo, zda by se podle vašeho názoru mateřské centrum ve
Březové vyplatilo založit. Podpisová listina je pro vás připravena v Městské knihovně a
informačním centru Březová nad Svitavou. V případě Vašeho zájmu můžete svůj souhlas
s přípravou tohoto zařízení dát najevo i telefonicky - na tel. čísle 461 521 331 nebo
elektronickou formou na adrese knihovna@brezova.net nejlépe do 8. března 2007. Vaše
reakce, názory a nápady vyhodnotíme a určíme datum informační schůzky, na které budeme
všechny zainteresované informovat o tom, jakým způsobem bude možné postupovat dál, aby
u nás mohlo mateřské centrum vzniknout.
Jana Poláčková
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
XXX
Vážená radní Ducháčková,
Děkuji Vám za komsomolskou agitku v duchu 50. let minulého století, kterou zveřejnil
Březovský občasník 6/06. Napadá mne, že buď jste oprášila své zkušenosti z té doby nebo
dokonale znáte melodram divadla Sklep „Na brigádě“. Pro ilustraci krátká ukázka:
„Je to tak těžké…,“ hlesne učitelka a hledá další slova. Všechno se v ní sváří, tak rády by,
ale je tady ještě společnost, morálka a zodpovědnost. „Všechno by bylo jiné, kdyby…“
„Kdyby jste se tak neštítil práce.!“
„Vždyť Vy přece nejste špatný člověk… tak proč s námi nejdete v jedné řadě…?!“
Za posledních 17 let, domnívám se, demokratického vývoje jsem neměl možnost číst
takový článek vytvořený zastupitelem našeho města. A to tady žiji již 39 let.
Naprosto chápu postoje pana Šperky a pana Vaňka vyjádřená v článcích téhož vydání
občasníku. Považuji je jako volič této kandidátky za zcela objektivní a pravdivé. Nikde jsem
se v programu této kandidátky nedočetl, že ihned po volbách jsou schopni někteří členové
vlastního 15-ti členného týmu, promiňte mi to slovo „ZRADIT“ své spoluhráče a kolegy, i
když k tomu nebyl žádný taktický důvod (vyjma snad osobního).
K práci pana starosty Kisse jako občan tohoto města nemám zásadních připomínek.
Pracuje, reprezentuje, stará se o město, je vidět na sportovních, společenských i kritických
akcích (povodně). Toto však nemohu tvrdit o lidech ostatních kandidátek a proto jsem volil
SNK. Přeji panu starostovi, aby v nastalém volebním období nezažil na vlastní kůži zradu od
svých „nových“ spolupracovníků, které si z nepochopitelných důvodů vybral jako nejbližší.
Myslím, že nejen pro pana starostu, ale i pro město Březová by to byla tragédie.
Jan Slezáček

XXX
Vážený pane Slezáčku,
V rubrice Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ jsem byla Vámi oslovena, a proto Vám jako slušně
vychovaná žena podle pravdy odpovím.
Velmi lituji, že jsem svým článkem způsobila tak velké starosti člověku, kterého vůbec
neznám. Vídám žáky, jež jsem kdysi učila, znám jejich rodiče, vedení a zaměstnance radnice,
obchodů, pracovité hasiče, část šikovných sportovců, výborných divadelníků, mnohé z řad
prostých občanů atd. Podle Vašeho vyjádření zde žijete 39 let, já pouhý 23. rok. Jak je možné,
že jsme se spolu ještě nesetkali?
Vážený pane, 39 let práce s dětmi ve škole a ta stará (Vámi odsuzovaná) doba mě naučily
hledat v lidech dobro, nepodezírat je zbytečně z nepodložených špatností, vážit si jich za to,
jak se ke mně a k ostatním občanům chovají. Nejsem alibista, proto se k problémům stavím
čelem. Vítám každé jednání, které vyjasní stanoviska a přivede znepřátelené strany k rozumu.
Snažím se lidi získat na svou stranu, ne je rozdělovat. Tak jsem to už jednou řekla, za tím si
stojím.
K ukázce z divadla Sklep se nebudu vyjadřovat, protože dramatická díla tohoto typu
nesleduji, tudíž ani neznám. Ironie a sarkasmus jsou mi cizí. Některá z vlastností uvedených
v předchozím odstavci mi však získala přízeň a přátelství spolupracovníků, dokonce i části
místních zastupitelů. Mým cílem nejsou hádky, vyvolávání dusného ovzduší, bezdůvodné
napadání lidí, ale plnění úkolů daných mou funkcí, snaha o dosažení slušných výsledků
v práci pro místní občany. A to, pevně doufám, ani pana starostu neohrozí.
Mgr. Zdena Ducháčková
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Možná nevíte o tom, že dvě dívky z našeho města nás reprezentovaly v soutěži Česko hledá
Superstar 3. Byly to Michaela Müllerová a Helena Poslíšilová. Soutěž už má sice své oficiální
vítěze, ale téma se nám zdálo natolik zajímavé, že jsme se rozhodli obě účastnice oslovit.
Děvčata byla sdílná, ochotně nám přiblížila atmosféru panující v zákulisí soutěže a podělila se
o své zážitky a zkušenosti ze soutěže.
1. Redakce: Měly jste trému?
Michaela:
„Ano… tréma na mne nejvíc doléhala zvlášť ke konci, kdy jsem měla přijít na řadu. Už jsem
skoro ani nemohla udržet tužku.“
Helena:
„Strašnou.“
2. Redakce: Jak dlouho jste musely čekat, než jste mohly zazpívat před porotou?
Michaela:
„Čekala jsem celkem asi osm hodin a na řadu jsme přišla zhruba kolem sedmnácté hodiny
odpoledne. Čekání ve třicetistupňových vedrech ve velkém davu lidí opravdu nebylo nic
příjemného.
Helena:
„Před hotelem jsem byla o hodinu dříve, než bylo uvedeno na přihláškách. Diky tomu jsem
přišla na řadu za pouhé čtyři hodiny.“
3. Redakce: Přijely jste na soutěž samy, nebo vás někdo doprovázel a čekal s vámi, než
jste přišly na řadu?
Michaela:
„Doprovázela mě kamarádka ze Březové.“
Helena:
„Jela se mnou kamarádka Magda.“
4. Redakce: Jaký je váš nejlepší zážitek ze soutěže?
Michaela:
„Největším zážitkem pro mne bylo setkání s novými lidmi a s významnými osobnostmi, např.
s Leošem Marešem, kterého si moc vážím a kterého obdivuji jako člověka. Podařilo se mi ale
navázat i nová kamarádství. Seznámila jsem se soutěžícím ze Slovenska, který napodoboval
Louise Amstronga. Jedna ze ztrémovaných soutěžících mne prosila, abych jí pomohla vybrat
píseň, se kterou by měla předstoupit před porotu. Takových zážitků bylo víc. Mrzí mne, že
jsem nepostoupila do druhého kola. Pak by mi k úplné spokojenosti už nic nechybělo.“
Helena:
„Celá soutěž byla jeden velký zážitek. Nejlepší alespoň pro mne bylo nahlédnutí do práce
kameramanů, osvětlovačů i samotného moderátora.“
5. Redakce: Jaký je váš nejhorší zážitek ze soutěže?
Michaela:
„Nejhorší? Asi když mi řekli, že mne nevezmou do dalšího kola. Nakonec jsem to vzala se
slzami na krajíčku, ale sportovně a ne hystericky, jako někteří ostatní soutěžící. – Hodně
negativně na mne působila i organizace soutěže. Ta se pořadatelům vymkla z rukou. Všichni
zájemci byli pozváni na stejnou hodinu, tlačili se úzkou uličkou jeden přes druhého a bořili
vše, co jim stálo v cestě, aby přišli co nejdřív na řadu.“
Helena:
„Nemám nejhorší zážitek jako takový. Záporné bylo to čekání, spousty lidí, žádné místo
k sezení, zoufalství vyřazených a zmíněná tréma.“
6. Redakce: Kterým finalistům jste fandily?
Michaela:
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„Nejvíce mě určitě upoutaly výkony Davida Spilky, z dívek pak zřejmě Leona Černá. Ale
nejlepší pro mne vždy zřejmě bude Aneta Langerová, která se stala první českou Superstar. V
následujících ročnících již nešlo zřejmě tolik o zpěv, ale spíše o image a o charisma.“
Helena:
„Nejvíce mě zaujala Leona Černá. Fandila jsem ale všem, protože sama vím, čím museli
projít jak po stránce psychické, tak fyzické.“
7. Redakce: Měly jste nějakého svého oblíbence i ve Hvězdné pěchotě?
Michaela:
„Fandila jsem soutěžícímu z České Třebové a moc mě mrzelo, že nakonec nevyhrál.“
Helena:
„Pokaždé mě rozesmál věrný fanoušek Rammsteinů.„
8. Redakce: Jaká byla porota? Jak na vás jednotliví porotci působili?
Michaela:
„K srdci mi přirostl hlavně pan Hejma a příjemně na mne působil i profesor Klezla. Ilona
Czaková podle mne často nevěděla, co má na výkony soutěžících říci a jak je má
okomentovat.“
Helena:
„Nebyla jsem u poroty, kterou jste viděli v televizi. Nejprve musí každý projít jednou ze tří
podporot. Byli to lidé ze štábu televize Nova. Popravdě, žádný z nich nepůsobil jako
odborník. Měla jsem pochyby o tom, zda mě vůbec poslouchají.“
9. Redakce: Zúčastnily byste se soutěže znovu?
Michaela:
„Ano, příště bych ráda zkusila své štěstí znovu, tedy bude-li vypsáno další kolo soutěže. První
řada Superstar byla pro televizní diváky něčím nová, a proto měla velký úspěch. Nebudou-li
však mít další ročníky velkou sledovanost, je možné, že Nova soutěž ze svých obrazovek
stáhne.“
Helena:
„Ještě před měsícem bych si poklepala na čelo a zcela vážně bych řekla, že ne. Momentálně si
ale říkám, že až bude obdobný casting vyhlášen znovu, tak o tom popřemýšlím.“
10. Redakce: Už jste se účastnily některého z předešlých ročníků soutěže?
Michaela:
„Tentokrát jsem se účastnila vůbec poprvé. V minulém ročníku jsem pro svůj věk nesplňovala
podmínky, které byly nutné pro přihlášení.“
Helena:
„Nemohla jsem, bylo mi patnáct.“
11. Redakce: Proč myslíte, že jste nepostoupily dál?
Michaela:
„Jedním z důvodů je možná fakt, že jsem se zpěvu po ukončení základní školy přestala
aktivně věnovat. Navíc mi připadalo, že porota pouští dál jen soutěžící s určitou barvou hlasu
a s obdobnou intonací.“
Helena:
„O tom jsem přemýšlela mockrát. Postupující museli splňovat nějaká kritéria, a já je zřejmě
nesplňovala, alespoň ne všechna.“
12. Redakce: Co vám soutěž dala?
Michaela:
„Co mi soutěž dala? No příště už bych asi lépe věděla, jak se připravit na porotu. – Jsem také
vděčnáa za to, že jsem mohla vidět známé osobnosti, zpěváky a zákulisí. Je určitě moc fajn,
když si člověk může říci, že to tam zná a že se toho všeho také mohl účastnit.“
Helena:
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„Už vím, co si představit pod pojmem casting a natáčení. Mohla jsem se setkat se spoustou
zajímavých lidí z celé České republiky a také s nimi mluvit. Hlavně jsem přestala vést řeči
typu: „Kdybych tam byla, zazpívala bych to líp.“
13. Redakce: Co vám soutěž vzala?
Michaela:
„Po dlouhém čekání v horku mne bohužel opustilo to hlavní. Chyběla mi jistota.“
Helena:
„Iluze. Vždy jsem si myslela, že to bude „brnkačka“.
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Společenská kronika
V prosinci 2006 se do Březové přistěhovalo 8 nových obyvatel a
1 občan se odstěhoval. Narodila se Denisa Havlová a Julie Novotná.
K 31. prosinci 2006 měla Březová nad Svitavou 1696 obyvatel.
V lednu 2007 se do Březové přistěhovalo 5 nových obyvatel a
7 občanů se odstěhovalo. Zemřela paní Anna Přichystalová. Narodili se 3 noví občánci
Daniel Švancara, Sylva Procházková a Tomáš Datinský.
K 31. lednu 2007 měla Březová nad Svitavou 1696 obyvatel.
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