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NA ÚVOD
Začátek letošních prázdnin se ponese v duchu oslav 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Březové
nad Svitavou. Slavit můžete společně s hasiči ve dnech 4. a 5. července. Součástí programu jsou například ukázky
techniky a práce jednotek požární ochrany, na své si přijdou i naši nejmladší. V rámci oslav můžete shlédnout návrh
projektu přestavby hasičské zbrojnice včetně garáží, po kterém tak voláme. Součástí bude i výstava historických
fotograﬁí s hasičskou tématikou z dob minulých. Veškeré oslavy se uskuteční v prostorách hasičské zbrojnice
a přilehlé části náměstí. V sobotu od osmnácti hodin budou oslavy završeny taneční zábavou.
Jako každý rok tak i letos se uprostřed prázdnin koná Setkání Březových. Letos je to již XXII. ročník a bude se
konat v sobotu 26. 7. v Březové u Zlína. Toto již tradiční setkání se stalo symbolem přátelství a spolupráce mezi
jednotlivými obcemi. Vzpomeňme např. pomoc hasičů z Březové u Sokolova při odklízení následků jarní povodně
před lety. Pomohli nám více než mnozí okolní. Setkání je proloženo sportovním kláním v hasičské soutěži, volejbalu,
kopané a závěrečným vyhlášením výsledků spojeným s taneční zábavou. Na setkání se pravidelně účastní zástupce
ze Slovenské republiky, čímž tato akce dostává punc mezinárodnosti.
Pravidelně k létu patří Březovská pouť. Letošní termín je pevně stanoven na neděli 24. srpna, kdy je přímo svátek
sv. Bartoloměje. Naší snahou je přilákat na březovské náměstí zajímavou nabídku tradičního stánkového prodeje.
Celý den je samozřejmě doplněn hudební produkcí na velkém pódiu se závěrečným koncertem. Bónbónek večera
vám v tuto chvíli ještě neprozradíme, ale máte se na co těšit. Věříme, že k nám bude letos počasí vlídnější než v roce
minulém a všichni si tento den náramně užijeme.
Kamila Ondráčková, Kateřinu Novotná
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM
Vedení města oslovilo veškeré organizace a spolky, aby jejich zástupci na veřejném zasedání 2. června
přednesli svoji žádost o příspěvek
a současně představili činnost
organizace.
Všechny organizace měly možnost se
představit nejen mluveným slovem,
ale také foto či video prezentací.

Celkově je na podporu organizací
v rozpočtu města 2014 vyčleněno
150 000 Kč. Z této kapitoly již bylo
čerpáno 10 000 Kč jako příspěvek
na Babybox, který je již k dispozici
ve Svitavské nemocnici.
Radou města dále prošly ke schválení 3 žádosti od spol. SALVIA
a Charita Svitavy. Jelikož se jedná

o sociální služby, byly vyjmuty ze seznamu ostatních žadatelů. Město
jim přispěje poměrnou částí, neboť
i naši občané jejich služby potřebují. V příštím roce bude v rozpočtu samostatná kolonka na ﬁnanční
přispění pro sociální služby.
Kamila Ondráčková

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM JSOU ROZDĚLENY NÁSLEDOVNĚ:
ORGANIZACE

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Salvia středisko sociálních služeb – osobní asistence
Charita Svitavy – centrum denních služeb
Charita Svitavy – pečovatelská služba
Oddíl aerobiku
Klub Jóga
Sdružení Březovských strání
Jaroslav Kříž
Kynologie ZKO Březová
TJ Sokol oddíl kopané
Street dance X- Zone
SDH Březová nad Svitavou
SDH Mor. Chrastová
SDH Mor. Chrastová
Regionální sdružení sportu
Svaz pos. civ. chorobami
MC Kocourek
Zelené Vendolí

8 000 Kč
8 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
14 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
33 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
33 000 Kč
5 000 Kč

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
V současné době je uložena v zemi
většina tlakové kanalizace a pracuje
se na připojení jednotlivých nemovitostí. I gravitační část kanalizace
se chýlí ke své dostavbě a i zde zbývají poslední úseky kanalizačních
řadů a napojení.
Postupně jsou rozesílány a podepisovány smlouvy mezi městem
a vlastníky nemovitostí o zřízení
čerpacích šachet.
Technickým oříškem zůstává část
pod viaduktem u fotbalového hřiště, kdy zhotovitel musí v těžkém
terénu a hloubce 4 metrů propojit
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již stávající šachty v požadovaném
spádu.
Do ﬁnále se blíží též úpravy povrchů
jednotlivých komunikací, které budou zaasfaltovány. Schválená šíře
nového asfaltového koberce v projektu je 190 cm a je hrazena v rámci
velké stavby. Budeme-li na některých místech komunikaci asfaltovat
v celé šíři, zbylé metry doplácí město ze svého rozpočtu.
Předpokládaný termín uvedení stavby do zkušebního provozu je konec
října 2014. Poté se mohou jednotlivé nemovitosti na celý systém po-

stupně napojovat.
Zkušební provoz bude trvat 1 rok
a měl by odhalit případné nedostatky systému tak, aby zhotovitelé
mohli celé dílo předat k plné spokojenosti do konce roku 2015.
Omlouváme se vám za zvýšenou prašnost o omezení provozu
v tomto roce. Věříme, že v následujícím období počet neupravených míst bude klesat. Děkujeme
za pochopení.
Kateřina Novotná, Martin Kiss
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KONEC PRACHU V ULICÍCH
Vedení města zvažuje pořízení zametacího stroje, který by pomohl
v řešení situace zvýšené prašnosti,
která je důsledkem prací na budování nové ČOV. Ke konci května vedení města podalo žádost o dotaci

– je možné získat až 90 % ﬁnančních
prostředků ze strany Evropské unie
na jeho pořízení. Pokud výsledek
dotačního řízení dopadne kladně,
město nejspíše přistoupí k nákupu
zametacího stroje, jehož pořizovací

cena se v závislosti na typu pohybuje od 3 do 3,7 milionů Kč. Vedení
města se inspirovalo v nedaleké
Olešnici na Moravě, kde již několik
měsíců obdobný stroj používají.
Kamila Ondráčková

KOSTELNÍ VĚŽ BUDE MÍT NOVÉ ŽALUZIE
Zastupitelstvo města schválilo
žádost Římskokatolické farnosti
Březová nad Svitavou o ﬁnanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na žalu-

zie pro kostel sv. Bartoloměje. Nové
žaluzie – oproti stávajícím dřevěným okenicím – zajistí lepší zvuk
pro březovský kostelní zvon pany

Marie z roku 1524, který byl v průběhu roku 2011 restaurován, od roku 2012 opět „zvoní“.
Kamila Ondráčková

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
POSÍLENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Od poloviny června budou občané
potkávat v ulicích města Březová nad
Svitavou dva nové
strážníky – čekatele, kteří prošli výběrovým řízením z pěti uchazečů. Musí
absolvovat náročný tříměsíční kurz
završený zkouškou odborné způsobilosti, takzvanými licencemi. Před
komisí složenou ze zástupců ministerstva vnitra budou muset prokázat
znalosti zákona o obecní policii, přestupkového zákona, trestního zákona,
zákona o obcích a množství dalších
norem. Dle zákona o obecní policii budou do úspěšného absolvování
„Osvědčení strážníka“ působit jako

čekatelé a poté jako strážníci Městské policie Březová nad Svitavou.
ZADRŽENÍ PACHATELE
V květnu ve večerních hodinách
oznámila na linku městské policie
správcová Kulturního domu (KD)
Březové nad Svitavou vniknutí neznámého pachatele do prostoru
KD. Na místo se neprodleně dostavil strážník MP a pachatele, který
rozbil okno v kulturním domě, zpaciﬁkoval a předal hlídce PČR Svitavy. Ukázalo se, že se jedná o cizího
státního příslušníka z Bosny a Hercegoviny, který žije v ČR.

DOHLED NAD VP
– BRNĚNECFEST 2014
28. června proběhl v Brněnci
na tradičním místě „pod komínem“
XV. punkový festival BRNĚNECFEST. Během této akce městská
policie v součinnosti s Policií ČR
Svitavy zajišťovala hladký průběh
celé akce. Strážníci hlídali veřejný
pořádek ve městě a zejména na nádraží ČD ve Březové nad Svitavou,
kde se návštěvníci festu každoročně nejvíce pohybují.
Eva Graciasová

NÁŠ ŽIVOT U SILNICE
Březová nad Svitavou je jedním
z mnoha míst, které má problémy
s narůstající dopravou na silnicích.
Hustota vozidel na silnici, která protíná naše město, se výrazně zvyšuje. Je to zejména v důsledku změny
dopravní politiky a působení logistiky domácích a také zahraničních
ﬁrem a v této souvislosti převedení dopravy zboží ze železnice na silnici. Firmy, obchodní organizace,
zdravotnictví, ale i my jednotliví občané chceme, aby nám zboží bylo
dopraveno ihned.
Problémem je také kritický stav
českých dálnic a takzvaných páBřezovský občasník, číslo 02/2014

teřních komunikací, nebo dokonce
toho, že některé vůbec neexistují
a jejich výstavba se stále pro nedostatek státních ﬁnancí pouze oddaluje. Město Březová nad Svitavou
se dostává téměř do neřešitelné
situace.
Vzhledem ke své poloze nelze silniční provoz řešit žádným jednoduchým obchvatem. Řešením by
mohlo být jedině vybudování silnic
R 35 a zejména pak R 43. Tyto by
se měly stát komunikací spojující
pardubický a hradecký region, včetně tranzitu z Polska s moravskými
kraji, Slovenskem a Rakouskem.

Tím by se silniční doprava odklonila mimo naše město, ale i dalších
měst a obcí, tedy od Litomyšle kolem Svitav na Moravskou Třebovou a následně přes Malou Hanou,
kolem Boskovic a dále směrem
na Brno. Druhou otázkou by pak
také ale bylo, zda by se z našeho
města nestalo zapadlé městečko.
DOPRAVA HOUSTNE,
VZNIKÁ DOPRA
V posledním desetiletí zvýšený počet projíždějících automobilů, jak
osobních, tak zejména nákladních,
nám jako obyvatelům města začal
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hodně znepříjemňovat život. Časté
dopravní kolize a havárie, dopravní situace, hluk a další nepříjemné dopady vyburcovaly řadu našich
občanů k požadavkům na jejich řešení. Proto mimo jiné vznikla občanská iniciativa „DOPRA“. V ní
se sdružili a celkem aktivně se do
její činnosti zapojili všichni zástupci rodinných domů horní části ulice
Pražská, a to od křižovatky na Pohledy až do konce města na kopci
zvaném „Březovák“.
Od svého vzniku v roce 2008 proběhla za účasti našich zástupců
řada schůzek a jednání s představiteli města, ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), krajského úřadu, Policie
ČR a dalších státních organizací.
Za období našeho trvání se nám za
poměrně dobré spolupráce s vedením města podařilo odstranit,
zlepšit nebo upravit celou řadu problémů, které nás dlouhodobě trápily. Jednou z největších záležitostí
byl projekt připravený a realizovaný
ŘSD, který zajistil například částečné zúžení jízdních pruhů směrem
do kopce a vytvoření tzv. krajového
pásu pro bezpečnější pohyb chodců, úprava značení jízdních pruhů,
zákaz předjíždění nákladních automobilů, zákaz zastavení, přednosti
v jízdě a dalších úprav.
Dalším požadavkem, ke kterému
jsme také svým podílem přispěli, byla výměna oken u všech bytových domů podél silnice za plastová
s vyššími protihlukovými parametry.
Nedílnou součástí opatření ke zlepšení dopravní situace byla také například instalace pevného radaru
na měření rychlosti projíždějících
vozidel. Přestože řada z nás jsme
aktivními řidiči, s povděkem se snažíme o dobrou spolupráci s Městskou policií. Podporujeme měření
rychlosti pomocí mobilního radaru
u vozidel projíždějících do březovského kopce a postihování řidičů
„hříšníků“, kteří výrazně porušují
dovolenou rychlost v obci. V tomto
směru je sice Březová tak trochu již
známá a „proﬂáknutá“. Rozhodně
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však toto měření významně přispívá
k zajišťování dopravní kázně a bezpečnosti v našem městě. A pokud někdo říká opak, tak rozhodně
nemá pravdu.
ZA LOŇSKÝ ROK
1652 PŘESTUPKŮ
Městskou policií bylo například
za rok 2013 zjištěno celkem 1652
přestupků za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Jistým
problémem v případě, když řidič nezaplatí pokutu na místě, postupuje
se zjištěný přestupek ke správnímu řízení do Svitav a tato uhrazená
částka jde celá do pokladny města Svitav. Podle nás by se alespoň
část těchto ﬁnancí měla vrátit zpět
do města Březová nad Svitavou.
Dalším problémem je povolování
místa, kde může být radar k měření umístěn, což schvalují vyšší

složky Policie ČR a státních orgánů. Vyvstává otázka, zda to není
další dílčí ústupek pro lobby movitějších a neukázněných řidičů.
O tom že se dopravní situace zlepšuje, svědčí mimo jiné také statistiky dopravních nehod v úseku ulice
Pražská za poslední roky. Z nich vyplývá, že za léta 2007 až 2014 došlo
celkově ve městě Březová k celkovému počtu 47 dopravních nehod,
z toho na horní části ulice Pražská
to bylo 9 nehod, na náměstí také
9 nehod a na ulici Brněnská 16 dopravních nehod. Při těchto 47 nehodách byl pouze ve 3 případech
zjištěn u řidičů alkohol. To že situace není kritická jen na ulici Pražská
nebo na březovském kopci dokazuje například nedávná vážná dopravní nehoda u kulturního domu,
kde zasahoval i vrtulník Záchranné
služby.
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Snažili jsme se také zařadit opatření do dlouhodobějších plánů
stavebních úprav na tomto úseku, například chodník u křižovatky
na Dlouhou. Někdy se však dokonce
zdá, že více jak dopravní prostředky
nám ztěžují život někteří spoluobčané, a to svými nereálnými požadavky. Naše snaha o řešení problému
je trvalá, a proto např. na posledním zastupitelstvu města, pan starosta navrhl, že zajistí dopravního
experta, který by zpracoval koncept

možnosti řešení dopravní situace,
které společně projednáme.
V neposlední řadě jsme také písemnou formou požádali o pomoc
všechny poslance a senátory za náš
volební obvod. Vyzvali jsme je především k jejich podpoře v urychlení výstavby zmíněných komunikací
R 35 a R 43. Celkem jsme ve dvou
volebních obdobích oslovili asi
50 poslanců a senátorů. V tomto
směru bychom rádi očekávali účinnější pomoc. Řada z oslovených

nám sice vyslovila podporu, avšak
za předpokladu, že se zlepší státní ﬁnanční situace a možnosti tyto
uvedené stavby realizovat.
Je to boj na dlouhou trať a někdy nejsou vidět okamžité výsledky. Proto
bych chtěl touto formou poděkovat
všem, kteří se na řešení této složité dopravní situace v našem městě
aktivně podílí.
Jaromír Staněk,
DOPRA Březová nad Svitavou

SITUACE NA BŘEZOVSKÉM KOPCI
Nikdy jsem do občasníku ničím
nepřispěl a tak by to zřejmě pokračovalo i nadále, nebýt té „naší
silnice“.
Chtěl bych tady zrekapitulovat události několika posledních let.
Jelikož se profesně zabývám mimo
jiné také problematikou hluku a sám
jsem díky úrazu měl velké zdravotní problémy z negativního působení hluku tak jsem někdy začátkem
roku 2007 oslovil zástupce Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD)
ing. Hostašu se žádostí o řešení tohoto problému. Byl jsem několikráte odmítnut, s tím, že naše město
není v plánu s realizací protihlukových opatření.
Jako jediné možné řešení, dle legislativních požadavků, na odmítavé stanovisko ŘSD bylo podání
stížnosti na Krajskou hygienickou
stanici (dále jen KHS) – tu jsem
podal 15. 7. 2007. Na základě mé
stížnosti provedla KHS ve dnech
3 a 4. 10. 2007 24 hodinové měření. Výsledky měření prokazatelně
překročily hygienické limity a KHS
vyzvala Ředitelství silnic a dálnic
k opatřením vedoucím ke snížení limitu hluku, s daným termínem
a pod možnou sankcí 250 000,-.
Poté mě ŘSD vyzvala, abych předložil lékařské posudky a po jejich prověření mně byla okna vyměněna.
Po výměně oken se na mě obrátili se
žádostí o pomoc a informace další
občané a já jsem se rozhodl vyvolat
Březovský občasník, číslo 02/2014

nové kolo několika jednání na ŘSD
v Pardubicích směřujícím k výměně oken pro všechny domy v našem
městě a o těchto jednáních jsem informoval jak DOPRU tak i starostu
města, kteří již také s ŘSD jednali. V tuto dobu jsem se také dostal
k materiálu o nově chystané legislativě, zmírňující hygienické limity
hluku a naměřené výsledky, které
jsem měl z měření KHS k dispozici,
by již výměnu oken neumožnili, proto jednání musela probíhat co nejrychleji, což se podařilo.
Problematika překračování rychlosti v naší obci.
V roce 2007 jsem byl na profesním
veletrhu v Brně a jedna část expozice se týkala zařízení zajišťujícího
měření rychlosti v obcích pro zvýšení bezpečnosti. Získané kontakty
jsem následně předal panu starostovi a výsledkem jeho iniciativy byla
dne 29. 5. 2008 instalace „Ukazatele okamžité rychlosti“, což následně pomáhalo téměř stoprocentně
dnes odhadem tak na třetinu.
Občanská iniciativa „DOPRA“
Po mnoha jednáních realizovalo Ředitelství silnic a dálnic návrh,
na kterém se „DOPRA“ podílela. Cílem navržených opatření bylo oddálit provoz od domů, po pravé straně
komunikace směrem do kopce, tak
aby vznikl širší prostor pro chodce, což se v praxi velmi osvědčilo.
Druhým cílem bylo snížit rychlost

ve středním jízdním pruhu a dopravním značením zamezit předjíždění nákladních automobilů. Tady
se navržená opatření minula bohužel účinkem a po přejetí místa,
kde stává radar městské policie,
nastupuje „těžká noha řidičů“ a to
bohužel i řidičů kamionů, kteří často v prostředním pruhu předjíždí
i osobní automobily s ukázněnými
řidiči. Na tuto situaci jsem upozornil
na posledním zastupitelstvu a tam
jsem se také rozhodl k zápůjčce
měřícího zařízení, vlastněného jedním mým kolegou z branže. Měření proběhlo v „pátek 13“ a radar
byl nastaven na 90ti kilometrovou
a vyšší rychlost. Vše proběhlo skrytě, bez zastavování vozidel městskou policií nahoře na kopci, bez
varovného blikání již od Moravské
Chrastové, s radarem „ukrytým
v tůjích“. A to s těmito výsledky
– devadesátku překročilo směrem
do kopce 261 řidičů, z toho 82 jelo
více jak 100 km a 22 jelo rychlostí atakující 130km/hod. Zarážející
je i to, že více jak „devadesátkou“
jelo také 7 kamionů (zřejmě nevytížených) a samozřejmě v prostředním jízdním pruhu. Jaká by asi byla
jejich brzdná dráha v kritické situaci. To vše stihli „páni“ řidiči za dobu
od cca 13:00 do cca 19:00 hodin.
Opravdu máme důvod být spokojeni s tím, co vidíme denně i bez radaru na vlastní oči?
Rudolf Jurka
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
Dne 8. dubna 2014 se v Domě hudby v Pardubicích konalo krajské
kolo Přehlídky dětských recitátorů, kterého se zúčastnila žákyně
8. třídy Tereza Švancarová. Pro své
účinkování zvolila ukázky Nejkrásněji je tam, kde jsme od Giny Ruck-Pauquetové a Jak jsme připravovali
školní besídku od Jiřího Holuba.
Zejména v druhém výstupu projevila
Terezka naplno svůj všestranný umělecký talent. Kultivované mluvené
slovo dokonale sladila s precizním
pohybem celého těla. Za bezchybný výkon ji porota odměnila Pamětním listem.
Bohuslava Zelená

TERÉNNÍ EKOLOGICKÁ EXKURZE – KAPRÁLŮV MLÝN
Poslední dubnové dny prožili žáci 6. a 7. třídy ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn.
V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji
se ve dnech 28. – 30. dubna 2014 vydali objevovat přírodu jižní části Moravského krasu.
Po příjezdu a ubytování se žáci seznámili s pohnutou historií krásně zrekonstruované budovy mlýna
a osudy jejích původních majitelů. Při prohlídce budovy ocenili
moderní ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody pomocí
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solární energie, tepelných čerpadel a rekuperace. Ve zbývající části odpoledne se pustili do zábavné
ekologické hry. Jejím úkolem bylo
vytvořit stabilní a fungující ekosystém. Po večeři se někteří zájemci
vydali pozorovat netopýry, pro něž

jsou jeskyně Moravského krasu významným zimovištěm.
V úterý na žáky čekal celodenní pobyt v přírodě. Dopoledne si je lektoři rozdělili do menších skupin
a vydali se s nimi poznávat Údolí Říčky. Během putování na ně čekalo plnění řady zajímavých úkolů
– slaňování z Bayerovy skály, průzkum plazivek jeskyně Netopýrka,
objevování ponorů a vývěrů Říčky.
Část trasy absolvovali s lektorem,
který je upozorňoval na výskyt
rostlin a živočichů a na geologické zvláštnosti krasové oblasti.
Na Mokerské plošině pozorovali
habrové lesy se záplavou konvalinek a česneku medvědího, na úpatí Bayerovy skály statné bukové
porosty, na suťových polích v okolí jeskyní vzácnou měsíčnici vytrvalou. Ve druhé části putování museli
žáci prokázat své orientační schopnosti. Každá skupina dostala tablet
s vyznačenou trasou a pomocí GPS
navigace museli hledat vyznačené
body, plnit zadané úkoly a zaznamenávat data do tabletů.
Březovský občasník, číslo 02/2014

Ve středu dopoledne je čekala poslední aktivita třídenního pobytu. Ve skupinách vytvářeli plakáty,
na kterých následně prezentovali
poznatky z úterního putování.
Ekologická exkurze byla velice zajímavá, i když pohyb rozmanitým terénem byl mnohdy náročný. Žáci
se podrobně seznámili se zvláštnostmi biotopů v okolí Kaprálova
mlýna a měli možnost pozorovat
rostliny, které se vyskytují pouze
na vápencovém podloží.
Bohuslava Zelená

AEROBIK MASTERS CLASS – SOUTĚŽ V DĚTSKÉM AEROBIKU
1. 6. na DEN DĚTÍ připravil Oddíl
aerobiku v naší obci sportovní akci
pro děti.
Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. O 1. kategorii (MŠ + 1. třída)
se postarala Kateřina Macháňová, 2. kategorii (2. – 5. třída) rozhýbala Diana Křivková a 3. kategorie
(6. – 9. třída) si zacvičila pod vedením Evy Švancarové.
Věříme, že všech 35 účastníků
(a jsme rádi, že nešlo jen o děvčata)
si pohyb s hudbou užilo a přítomní diváci se dobře bavili. Program
zpestřilo vystoupení kroužku aerobiku ze ZŠ Březová nad Svitavou
pod vedením Kateřiny Macháňové a kroužku aerobiku ze ZŠ Moravská CHrastová pod vedením
Evy Švancarové.

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří tuto
akci ﬁnančně podpořili či přispěli
drobnými dárky. Jsou to: Mudr. Oldřich Vaněk, Město Březová nad
Svitavou, Zahradnictví Janků, Potraviny Jedlinský, Květiny Moravcová,
Pohoda Hrdá, Fibertex, Wiky – Svitavy, Auto – auto, Pavlasovi, p. Marie Felklová, Autopneu Urban, SDH
Mor. Chrastová.
Všichni soutěžící získali pěkné
a hodnotné ceny. Startovní lístek
byl slosovatelný v tombole, kterou
organizovala a řídila Zuzana Juránová. Každý účastník získal startovní
balíček a cenu z tomboly. První tři
místa v každé kategorii byla oceněna diplomem a dárkovou taškou.
O technické zázemí a obsluhu hu-

dební aparatury se výborně postarala DJ Irena Pavlasová.
Poděkování patří rovněž porotě ve složení: Zdeňka Procházková, Sylva Ježová, Lenka Kissová,
Dagmar Křivková. Jejich úkol hodnotit spravedlivě všechny výkony,
nebyl vůbec jednoduchý. Posuzovalo se držení těla, výraz, vnímání
hudby, správnost kroků a schopnost reagovat na jejich změnu.
Cvičitelky připravily nápadité choreograﬁe, a tak měla napilno
i Zdeňka Procházková, která vše fotila, aby Vám mohla atmosféru celé
akce přiblížit.
Závěrem výsledková listina:
1. kategorie: 1. místo Julie Nováková, 2. místo Eva Kadlecová, 3. místo
David Bauer.
Zvláštní kategorie – nejmladší a nejsympatičtější sportovec: Marjánka
Nováková a Honzík Zapletal.
2. kategorie mladší: 1. místo Anežka Bauerová, 2. místo Monika Juránová, 3. místo Kristýna Zapletalová
starší: 1. místo Apolena Urbanová,
2.místo Petra Ducháčková, 3.místo
Tereza Furchová.
3. kategorie: 1. místo Eliška Macháňová, 2. místo Zuzana Dufková,
3. místo Lenka Cerháková.
Gratulujeme a těšíme se na další
ročník.
Kateřina Macháňová

Březovský občasník, číslo 02/2014
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DRUHÁ ČERVNOVÁ NEDĚLE PATŘILA DĚTEM
Již tradiční Den dětí pořádalo město
Březová nad Svitavou, MC Kocourek, volejbal Březová nad Svitavou
a SDH Březová nad Svitavou 8. června od 14 hodin na hřišti na Dlouhé.

Akce se zúčastnilo přibližně 130 dětí, což je doposud rekordní počet.
Součástí programu byla ukázka
aerobiku pod vedením Katky Macháňové, děti dále mohly změřit

své síly na v disciplínách jako skákání v pytli, vození na kolečku či lovení rybek, nechybělo ani oblíbené
malování na obličej. Vrcholem akce
byla dětmi milovaná pěna, kterou
zajistili hasiči. O skvělé občerstvení se postaral oddíl místních volejbalistů. Velký dík patří pořadatelům
– více než třiceti člennému týmu
dobrovolníků a jejich rodinám.
Kamila Ondráčková

KRONIKA MĚSTA ANEB JAK SE ŽILO VE BŘEZOVÉ PŘED 47 LETY
Píše se rok 1967. Citujeme z kronikářského zápisu bývalého knihovníka pana Václava Švancary:
„V letošním roce oslavila Březová
n. Svit. 470. výročí prohlášení městem. Před vjezdem do našeho města
na státní silnici byly umístěny transparenty upozorňující na tuto událost. V celé republice a také u nás
jsme vzpomínali 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K těmto
významným výročím bylo v Březové
uspořádáno mnoho kulturních akcí,
jako: přednášky, výstavy, divadla,
sportovní utkání. K slavným výročím
plnili březostí občané pod vedením
poslanců MNV uzavřené socialistické závazky za účinné pomoci společenských organizací a některých
závodů. V parku na náměstí byla
před májovými dny provedená úprava zeleně a cest, opraveno zábradlí, umístěno 15 košů
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na odpadky. Bylo vysázeno 80 keřů
růží. Ženy z výboru ČS žen upravily zahradu a dvorek mateřské školy.
Došlo k opravě bazénu koupaliště, k opravě sprch, natření laviček
a zábradlí. V ulici nad družstvem
Vkus občané zdarma položili kanalizaci. Černá stezka na Dlouhé,
prostranství u Koutného mlýna a Domácích potřeb Jednoty byly upraveny
navezením škváry. V základní škole byla provedena výměna oken,
omítnutí zdi 500m2 v částce 24 000
Kčs. V mateřské škole byla opravena jídelna a omítnut strop za částku
4 370 Kčs. Na náměstí bylo vybudováno autobusové nástupiště
a část chodníku ve Slunečním údolí
(délka 231 m2 za 9 282 Kč). Od Kalasových po Moravcovi bylo položeno
70 m kanalizace za 280 Kčs. Pro
služby obyvatelstvu byl zakoupen
postřikovač stromů a nový traktor

s vlečkou. Pro místní rozhlas byla
zakoupena nová rozhlasová ústředna za 34 700 Kčs. Ke konci r. bylo
v akci Z uskutečněno pokrytí střechy
kulturního domu. Prodejna drogerie, vedoucí S. Sobol, byla přemístěna do větších a lépe vyhovujících
prostor na dolním okraji náměstí.
V druhé polovině roku byla přestěhována Místní lidová knihovna
z Dlouhé a sloučena s březovskou
knihovnou. Měla 915 knih.“
Je zajímavé začíst se do kronikářského zápisu z 60. let a dozvědět
se, že předchozí generace řešily
totožné problémy. Upravovaly zeleň na náměstí, pokládaly kanalizaci, vyměňovaly okna na veřejných
budovách, opravovali koupaliště,
nebo (pro obecní blaho) pořizovaly
traktor.
Jana Povolná
Březovský občasník, číslo 02/2014

VÍTE, ŽE…

Ačkoliv byl Hasičský sbor ve Březové nad Svitavou založen v roce 1874,
v důsledku častých požárů se rozhodl magistrát města již roku 1822 zakoupit
první ruční požární stříkačku, na jejíž pořízení byla uspořádána sbírka.
Přispěli i místní mlynáři a také Obecní úřad v Moravské Chrastové.

Pozvánka na oslavu 140 let od založení

SDH Březová nad Svitavou

PÁTEK 4. ČERVENCE 2014

18.30 slavnostní valná hromada
v kulturním domě Březová nad Svitavou

SOBOTA 5. ČERVENCE 2014

9.00 zahájení výstavy v areálu hasičské zbrojnice
10.00 mše za zesnulé bratry a sestry
a položení věnce na místním hřbitově
14.00 zahájení ukázek techniky
a ukázky práce jednotek požární ochrany
18.00 začátek taneční zábavy
Na oslavy tohoto významného výročí Vás srdečně zvou pořadatelé.
Březovský občasník, číslo 02/2014
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SAJDKÁRKROSEM SEZONA 2014 NEKONČÍ
Mezinárodní mistrovství České republiky side a čtyřkolek – CONDOR TRANZIT TIR CUP, které se
jelo poslední květnovou sobotu, se
stalo minulostí. Díky obětavé práci pořadatelů a podpoře sponzorů

ří Zatloukalů, kteří stáli na startu
již v roce 1974. A i letos si nevedli špatně. Přítomen byl i autor tratě
z roku 1974 pan Jan Všetečka. Tomu
ve startu v letošním ročníku zabránilo zranění z předchozího startu

se podařilo důstojně připomenout
čtyřicáté výročí, kdy se motocykly
s postranním vozíkem poprvé objevily na motokrosové trati za koupalištěm. Ani tentokrát nebyla nouze
o dramatické okamžiky. Obdiv patří posádce side – veterán brat-

v Kramolíně. Své příznivce potěšila
i místní posádka Kříž Jaroslav – Kříž
Libor. Ta si zajela jak hlavní závod,
tak i kategorii veteránů. V hlavním
závodě se umístili sedmí a v celkovém pořadí seriálu mistrovství
republiky se drží v první desítce.
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Diváci se mohli též podívat na závod z ptačí perspektivy z vyhlídkového vrtulníku.
Dalším sportovním podnikem bude
závod horských kol
Cross country – Velká cena Mirva
Jede se v sobotu 12. července opět
v motokrosovém areálu. Zvláštností
tohoto závodu je, že se ho mohou
zúčastnit i místní občané od nejmladších po veterány. Stačí kolo,
přilba a chuť poprat se tratí postavenou pořadatelem.
Velká cena Mirva je jedním ze čtrnácti závodů Poháru Drahanské vysočiny, které se jedou od 26. dubna
do 27. září. Březovský je sedmý
v pořadí. Více informací najdete na
www.pohardrahanskevysociny.cz.
Stejně jako v květnu, i tentokrát
bude možno využít vyhlídkového
letu vrtulníkem a pohlédnout na
dění pod sebou z výšky. Vrtulník
bude přistávat přímo v motokrosovém areálu.
Pro startující i diváky bude připraveno občerstvení.
Bedřich Škraňka

Březovský občasník, číslo 02/2014
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ROZHOVOR: KNIHY PRAXI NENAHRADÍ – SE PSEM MUSÍTE VYRAZIT NA CVIČÁK
Kynologie je krásný a velmi zajímavý koníček, a i ve Březové máte možnost vycvičit svého psa pod
odborným dohledem. Vyzpovídali jsme pana Ivana Žáka, který se výcviku psů věnuje již přes dvacet let.
Jaká plemena psů pro cvičení
doporučujete a jaká ne?
Sám preferuji německé ovčáky. Výborní jsou i labradoři, kteří se hodí
i pro lidi bez zkušeností. Neboť jak
praví stará moudrost prvního psa člověk vždycky „zkazí“. Rozhodně nedoporučuji pitbula, nebo rotvajlera.

TJ Sokol. Dávám přednost osobnímu kontaktu.
Jaká je ﬁnanční a časová
náročnost, pokud by chtěli své
čtyřnohé miláčky začít trénovat?
Poplatek za celoroční návštěvu cvičiště činí 500 Kč pro dospělé a 250 Kč pro děti. Krom toho
platíme ročně 160 Kč za členství
v mateřské organizaci – Českém
kynologickém svazu. Může se to
zdát dost peněz, ale podle mých
informací např. v nedalekých Svitavách se platí za 12 výcvikových
hodin/lekcí 1 200 až 1 500 Kč.
Za takový krátký čas se nemůžete
naučit ani to nejzákladnější. Naše
cvičiště je pro vás za poloviční cenu
přístupné celoročně.

Jak dlouho trvá výcvik psa?
Podle vlastní zkušenosti mohu říci,
že nejméně jeden rok. Sám chodím
psy cvičit denně, také proto, že s nimi jezdím na zkoušky.
Jak se tyto zkoušky oﬁciálně
jmenují a jak probíhají?
Řeč je o zkouškách ZVV tzn.
zkouškách všestranného výcviku,
které se skládají ve třech stupních obtížnosti. Každá zkouška má
tři části: stopa, poslušnosti a obrana. Podmínkou postupu do další
části zkoušky je získání minimálně
70-ti bodů ze 100, jinak nejste
k další části zkoušky připuštěni.
Např. kdo nezvládne stopu, další
části ZVV už neabsolvuje.
Pak také existují ZPO – Zkouška
psa obranáře, ZPS Zkouška psa stopaře atd..

který trávení volného času se zvířetem považuje za svůj koníček. Knihy
o výcviku sice neodsuzuji, ale člověku téměř nic nedají. Praktické
znalosti se nedají načíst, se psem
musíte vyrazit na cvičák.

Jaké předpoklady, znalosti
či dovednosti by měl člověk mít,
pokud chce vycvičit psa?
Psy by měl cvičit pokud možno kliďas, člověk s vyrovnanou povahou,

Jak Vás mohou zájemci o výcvik
kontaktovat?
Téměř každý Březovák ví, že pejsky
cvičím denně po 17.00 na našem
cvičišti, vedle fotbalového hřiště

Jana Povolná a Ivan Žák

TIP PRO VÁS:

Pokud máte 10-ti leté a starší dítě a hledáte pro něj odpovídající volnočasovou
aktivitu a zároveň máte psa, nebo si jej hodláte v budoucnu pořídit, neváhejte.
Výcvik psa pro vás může být tím pravým řešením.
Vaše dítě i pes mohou společně rozvíjet svůj vztah. Dítě se učí rozumět pojmům
jako je vytrvalost, poslušnost, cílevědomost.
12
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POZOR NA BOLŠEVNÍK
Už se Vám někdy stalo, že vašemu
neposednému dítěti, nebo dokonce
Vám samotným se na nohou objevili podivné zarudlé puchýřky a vy
jste si marně lámali hlavu, z čeho
to jen může být?
Pak vězte, že obdobné problémy
mohou mít souvislost s tím, že jste
ve volné přírodě, nebo dokonce
na obecním udržovaném a sekaném prostranství narazili na rostlinu jménem bolševník velkolepý

či bolševník obecný. S bolševníkem se na některých místech můžete setkat i ve Březové nad Svitavou.
Šťáva z lodyh a listů této rostliny obsahuje fototoxické furanokumariny,
ty ve tmě jen dráždí kůži, na denním světle způsobují těžké poleptání a „zpuchýřnatění“ pokožky.
Je velice důležité v oblastech výskytu bolševníku varovat děti a dávat
na ně pozor, neboť duté lodyhy rostliny je mohou svádět ke hrám (např.

k výrobě mečů, dalekohledů atp.)
Prvotní kontakt s rostlinou a jejími
šťávami je bezbolestný, takže např.
děti si s ní mohou hrát i několik hodin, aniž by si vůbec uvědomily,
jakou škodu si tím způsobují. Fototoxické reakce, které jsou příčinou
následných problémů, se aktivují obvykle po 15 minutách osvětlení (závisí ovšem na intenzitě světla
– tzn. čím víc se na nás sluníčko
směje, tím je rostlina nebezpečnější). Zánětlivá zranění se objevují po
cca 24 hodinách v rozsahu, který
je závislý jednak na množství šťáv,
kterými byl člověk potřísněn, délky
jejich působení a obranyschopnosti poškozeného, jsou velmi bolestivá a velmi těžce se hojí. Účinek
rostlinných šťáv dále zvyšuje horko a vlhkost. Jejich pozůstatky, jako
jsou pigmentace a jizvy, zůstávají
patrné přinejmenším celé měsíce.
Pokud dokážete sami bolševník
identiﬁkovat, máte zpola vyhráno.
Při kontaktu s rostlinou můžete
provést následující první pomoc.
Místa potřísněná šťávou je nutno
okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím proudem vody a po opláchnutí zabránit přístupu světla vhodným
zakrytím
Bolševník velkolepý byl do Evropy zavlečen z Kavkazu a přilehlých
oblastí jako okrasná rostlina. V ČR
pravděpodobně nechal vysadit první bolševníky kníže Metternich, první záznam o jejich pěstování v parku
zámku Kynžvart pochází z roku
1862. Jedná se tedy o rostlinu nepůvodní, nebezpečný invazní druh,
který se rychle šíří a ničí všechny
původní ekosystémy. Na boj s touto rostlinou dokonce ze svých
fondů přispívá EU. Podle zákona
je za likvidaci nebezpečného bolševníku zodpovědný majitel pozemku, odbor životního prostředí však
informace o výskytu rostliny vítá
a nabízí poradenství a spolupráci
při jeho likvidaci.
Jana Povolná
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PRÁZDNINOVÉ HRY
S DĚTMI
4. - 8. SRPNA 2014

Pro děti od 6 let

(výjimky dle domluvy v knihovně)

Cena 500 Kč (4x oběd, pitný režim, výlet – cesta)

RÁMCOVÝ PROGRAM
lovení Bobříků, zdravotní den,
výlet, sportovní den
Více informací a přihlášky v Městské knihovně
a informačním centru v Březové nad Svitavou
14
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KALENDÁŘ AKCÍ
4. - 5. 7. 2014

sobota, neděle

12. 7. 2014

sobota

26. - 27 .7. 2014

sobota, neděle

24. 8. 2014

neděle

POUŤ SV. BARTOLOMĚJE – tradiční bohatý program

14. 9. 2014

neděle

CROSSRACING CUP – areál AMK

27. 9. 2014

sobota

POUTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKÉHO MARIAZELLU, pořádá místní farnost

OSLAVY 140 LET OD ZALOŽENÍ SDH
ZÁVODY HORSKÝCH KOL: VELKÁ CENA MIRVA – areál AMK
SETKÁNÍ BŘEZOVÝCH V BŘEZOVÉ U ZLÍNA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu 2014 se přistěhoval 1 nový občan, 1 občan se odstěhoval. Narodili se Alžběta
Zahradníková, Hugo Jirapat Pařil a Vanesa Macků. Zemřely Helena Pásková,
Eliška Žáková a Mudr. Dana Vaňková.
K 30. dubnu 2014 měla Březová nad Svitavou 1734 obyvatel.
V květnu 2014 se do Březové nad Svitavou přistěhovalo 12 nových občanů.
K 31. květnu 2014 měla Březová nad Svitavou 1746 obyvatel.

VÍTE, ŽE…

Předpokládaná výše stočného po zprovoznění ČOV by se měla pohybovat
kolem 39 Kč bez DPH a nájemného, což znamená, že po přičtení stočného
bychom za kubík vody mohli zaplatit okolo 80 Kč.
INZERCE
Prodám byt 3+1 ve Březové nad Svitavou s garáží v osobním vlastnictví, se zahrádkou,
krbem atd., byt je po celkové revitalizaci, nové radiátory, kuchyň, voda v plastu, nová koupelna,
WC atd., klidné prostředí ve Březové nad Svitavou. Cena dohodou. tel.: 739 991 114

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.

Vydavatelem BŘEZOVSKÉHO OBČASNÍKU je Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou, IČO: 483869.
BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK je do evidence periodického tisku zapsán pod evidenčním číslem MK ČR E 14767.
© Redakční rada: Mgr. Jana Povolná a Mgr. Kamila Ondráčková, tel.: +420 776 120 668, +420 732 177 982,
e-mail: obcasnik.brezova@email.cz, Městská knihovna Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 65, 569 02 Březová nad Svitavou.
Graﬁcká úprava a sazba: Ivana Chalabalová Megová. Uzávěrka příštího čísla: konec září 2014.

