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NA ÚVOD…

Hned na začátek se opět zmíníme o nové podobě rozhlasu. Sice jsme o informování občanů prostřednictvím SMS zpráv psali již v minulém vydání, jedná se
však stále o aktuální téma. Zkušební provoz bude zahájen po prázdninách. Takže pokud jste třeba na registraci k odběru
informačních SMS zpráv zapomněli, máte další možnost. Na zadní straně občasníku tedy znovu přikládáme návratku.
Po vyplnění a podepsání ji odevzdejte na městský úřad.
Registrace bude možná i po spuštění systému, buď papírovým formulářem, který bude k vyzvednutí na městském
úřadu, nebo elektronickou formou na internetových stránkách Březové.
Přejeme hezký zbytek prázdnin.
Kamila Ondráčková

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Třetí zasedání v tomto roce proběhlo
v pondělí 20. června a tentokrát bylo
občany méně navštíveno. Zastupitelé
před prázdninami jednali v plném počtu. Po kontrole usnesení a zprávách
výborů začalo samotné jednání.
Mezi hlavní body, které byly projednávány, patřila nová zřizovací listina Jednotky dobrovolných hasičů, která byla
schválena. „Změna je hlavně v tom,
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že hasiči mohou provádět doplňkovou
činnost (shazovat rampouchy, atd.)
Pravidla pro vymezení doplňkové činnosti a pravidla pro její fakturaci schvaluje rada města,“ uvedla místostarostka
Kateřina Novotná.
Dále se zastupitelstvo usneslo na potřebě nového územního plánu Březové nad Svitavou. Pro spolupráci
s pořizovatelem při zpracování zadání
územního plánu města Březová nad
Svitavou byl určen starosta Martin

Kiss. „Platnost současného územního
plánu obce končí v roce 2015. Pro další
rozvoj města je důležité, abychom nezůstali bez územního plánu. Samotný
proces tvorby a schvalování územního plánu je záležitost na 1,5 až 2 roky.
Připomínky, které občané v minulosti
k územnímu plánu dávali, budou i zde
brány v potaz a k dalším připomínkám
budou vyzváni,“ informovala Kateřina
Novotná.
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Zastupitelé se dále shodli na tom,
že bude zachována současná výše ceny
jízdného naší „městské hromadné dopravy“ tedy bezplatná přeprava z náměstí na vlakové nádraží. S novým
jízdním řádem bude i tato linka součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje.
Schválena byla instalace elektrického
přímotopu v prostorách garáží hasič-

ské zbrojnice, včetně samostatného
termostatu, který bude zabezpečen
proti manipulaci. Také se jednalo o rekonstrukci nevyhovujícího topného
systému v DPS, jeho výměně a celkovém zateplení DPS včetně výměny
oken. Práce na návrhu projektu bude
zahájena nejspíše během srpna.
Po každém zasedání běží lhůta sedmi dnů na pořízení zápisu z jednání

zastupitelstva, takže 8. den po veřejném zasedání si zápis usnesení můžete
přečíst na internetových stránkách
www.brezova.cz.
Příští veřejné zasedání se bude konat
5. 9. 2011 od 16 hodin.
Kamila Ondráčková

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE AKCE
„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU“
Dne 7. 7. od 10 hodin zasedla komise pro
otevírání obálek a kvaliﬁkační komise,
která posuzovala 30 kvaliﬁkačních žádostí pro stavbu splaškové kanalizace
a ČOV Březová nad Svitavou. Všechny

žádosti splnily kvaliﬁkační předpoklady
a 26. 7. proběhl v Praze pod notářským
dohledem los, kde bylo vylosováno
10 ﬁrem. Tyto ﬁrmy budou předkládat
nabídku na zhotovení díla. Na konci

srpna zasedne hodnotící komise a navrhne vítězného uchazeče. Vítěznou ﬁrmu pak projedná zastupitelstvo.
Martin Kiss, Kateřina Novotná

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dobrá věc se podařila
Ve čtvrtek 16. června se v odpoledních
hodinách konala beseda se seniory zaměřená na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech. Besedu

cenné rady, jak se zachovat v krizových
situacích, např. jak se bránit podomním
prodejcům a podvodníkům.
Policie dále informovala o konkrétních
případech podvodů a krádeží, které
jsou nejčastěji páchány. Posluchači se
neostýchali a dotazovali se na běžné
situace, se kterými se setkávají. Velitelka městské policie Eva Graciasová
rozdala na závěr vizitky s potřebnými
kontakty.

Dopravní odpoledne
Dne 22. června paní vychovatelky spolu
s městskou policií připravily dopravní
odpoledne. Děti soutěžily v poznávání
dopravních značek a v jízdě zručnosti

za MP Eva Graciasová

uspořádala Městská policie Březová
nad Svitavou ve spolupráci s Policií
ČR. Jejich zaměstananci seniory upozornili na rizika krádeží peněženek
a dokladů při nákupech, v dopravních
prostředcích. Senioř dostali také velmi

na koloběžkách. Všechny děti si odnesly sladkou odměnu. Ty nejlepší také
diplom a cenu MĚSTSKÉ POLICIE.
Eva Graciasová,
Velitelka MP Březová nad Svitavou

KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ
Ceny energií stále stoupají. A tak se
každá domácnost snaží ušetřit, kde se
dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let
1989 – 2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo
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si však uvědomí, že velkých úspor může
dosáhnout i koupí nových, energeticky
úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka

spotřebovává o 44 % méně elektrické
energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou
energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
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O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“
se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen
ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy
musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků
nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během
posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování
doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu
jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější
a úspornější. Možná tak ubylo i času,
který mohou ekonomicky aktivní lidé
věnovat čemukoli mimo výdělečné
činnosti.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič
nový, energeticky úsporný. I když jde
jednorázově o nezanedbatelný výdaj,
Březovský občasník, číslo 03/2011

návratnost se kvůli rostoucím cenám
energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný
a který ne, by nám měl poskytnout
energetický štítek. Základní vodítko je
označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější
až po G. Štítek zařazuje spotřebič do
konkrétní energetické třídy a přináší
i další užitečné informace (spotřeba
vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý
elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového
výrobku vyvstává otázka: Kam s tím
starým? S tím, jak roste informovanost

o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například
ukazují, že o celé desítky procent klesá
deklarovaná vzdálenost, kterou jsou
lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné
místo.
Malé spotřebiče, jako třeba fény,
jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1 417 metrů,
velké na 1 475 metrů. Společnost
ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900
obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím
pokrývá města a obce, ve kterých žije
přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa
jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců
elektrozařízení.
ELEKTROWIN (placená inzerce)
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ZAJÍMAVOSTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Celostátní přehlídka
Ve dnech 27. – 29. 5. 2011 směřovaly
do městečka Uničov kroky nejlepších
dětských pěveckých sborů v republice. Po vítězství na krajské postupové
přehlídce se ve vynikající formě na
této nejvýznamnější události dětského
sborového zpěvu představil i náš školní pěvecký sbor Březováček. Během
přehlídkového koncertu zazněly nejúspěšnější skladby z jeho repertoáru.
Za skladbu „Učená moucha“ Jaroslava
Křičky obdržel Březováček zvláštní
cenu poroty.

Vystoupení Březováčku na 21. celostátní
přehlídce školních dětských pěveckých
sborů bylo nejvyšším oceněním trpělivé a náročné práce všech členů sboru,
sbormistryně Dany Pražákové a klavírního doprovodu Marcely Černé.
Atletický trojboj
Dne 10. 6. 2011 se na školním hřišti
na Dlouhé uskutečnil již VII. ročník

Atletického trojboje, kterého se kromě
nás zúčastnily školy z Brněnce, Moravské Chrastové, Radiměře a Vítějevsi.
Závodilo se ve třech atletických disciplínách: běhu na 50 (60) m, ve skoku
dalekém a hodu kriketovým míčkem
(granátem). Za každou školu závodilo
16 sportovců.
Naši školu reprezentovali Karel Dürr,
Jan Svoboda, Markéta Kovářová,
Viktorie Pavlasová, Karel Ševčík, Josef
Zapletal, Lenka Cerháková, Karolína
Šebelová, Radek Crha, Jan Ducháček,
Lenka Dvořáčková, Saša Farská, David
Duda, Miroslav Kejda, Denisa Pásková
a Kateřina Šebelová.
V celkovém součtu 1505 bodů obhájila naše škola 1. místo, 2. místo patří ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová,
na 3. místě skončila ZŠ Vítějeves a na
čtvrtém ZŠ Radiměř.

Bludiště
Žáci z osmé třídy natáčeli dne 22. 6.
2011 v České televizi Ostrava jeden
z dílů soutěžního pořadu Bludiště.
Soutěž se vysílá každou sobotu v dopoledním čase na ČT1 a žáci prokazují
nejen nabyté vědomosti, ale též sportovního ducha. Pro naše modré družstvo se stala oříškem fyzická část soutěže. Při shromažďování „bludišťáků“
do zavěšených košů muselo prokázat obratnost ve šplhu, chladnou hlavu při práci s lanem a následně přesnou mušku.
Natáčení ve ﬁnále půlhodinového pořadu trvalo téměř tři hodiny. Každý záběr
se musel nejprve nazkoušet a poté několikrát opakovat. Na vlastní kůži jsme
si vyzkoušeli neustálý pohled kamer
a náročnost herecké práce.
Jak se našemu družstvu ve složení
Miroslav Kejda, Ondřej Mrázek, Diana

Černáková a Kateřina Štoudková vedlo,
můžete zhlédnout v sobotu 5. 11. 2011.
Bohuslava Zelená

15 SEZON ODDÍLU AEROBIKU
Skončila nám sezóna jubilejního roku.
Když se poohlídnu, tak se nám zde vystřídalo několik cvičitelek – Markéta
Jozová – Drábková, Veronika Adámková – Žižková, Gábina Petrová, Pavlína
Houserová (toho času na MD) a současné Kateřina Macháňová, Zdeňka
Procházková, Irena Pavlasová. Každá
do toho vložila spoustu svojí energie
a byla něčím svá. Svědčí o tom 15 let,
které máme za sebou.
Za sebou ho však mají i ti naproti cvičitelce. Jsou mezi nimi tací, kteří si
pamatují třeba naše fotbalové utkání
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na místním fotbalovém stadionu
– Aerobik proti tehdejšímu mužstvu „A“. Utkání mělo velký ohlas. Na
oplátku se mužstvo „A“ pokusilo o jednu aerobní hodinu současně s námi.
Dále pak pěkně zorganizované akce
pro děti včetně soutěže v aerobiku, kde
se velice dobře umístily děti pod vedením Evy Švancarové a Katky Macháňové, které vychovávají novou krev do
našich řad.
V září, se zahájením nové sezóny, se
bohužel bude muset zvednout cena
cvičební hodiny, i když jsme se ji stále

snažili držet na 10 Kč. Částkou však již
není možné pokrýt náklady na hodinu.
Pokusíme se ji zvednout na 20 Kč a bude záležet na počtu cvičících.
Během léta si pohlídejte plakátky
na informačních tabulích, pokusíme se připravit akci venku na hřišti,
která bude závislá na počasí. Všem
přeji krásné léto plné slunce a budeme
se těšit znovu v září v naší tělocvičně
v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20 hodin.
Irena Pavlasová
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MOTOKROS V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU SLAVÍ 55 LET
Utíká to, utíká. Ani se nechce věřit,
že od prvního terénního závodu motocyklů v Březové nad Svitavou uplynulo
55 let. Přípravy začaly už dříve. V roce
1953 skupina nadšenců v čele s panem
Karlem Vrbou poprvé začala přemýšlet
o jeho uspořádání. V té době byli ještě
členy okresního automotoklubu Svazarmu Svitavy. Automotoklub Březová nad
Svitavou je pořadatelem od roku 1961,
v tomto roce se klub osamostatnil.
Mezníkem v pořádání terénních závodů motocyklů je rok 1970. V té
době začala příprava výstavby budovy
v areálu za koupalištěm, která trvala
řadu let. Vzniklo tolik potřebné zázemí
pro pořádání kvalitních sportovních
podniků. Další využití našla jako školicí středisko Svazarmu. Konala se tu
i rodinná a společenská setkání a tato
tradice se udržuje do dnešních dnů,
kdy jsou vedle sportovních akcí hlavní
náplní ubytovací a restaurační služby.
Sidecary se na trati vedle rozestavěné budovy poprvé objevily 30. června
1974. Lidé si je hned oblíbili a chodí
na ně dodnes. Závody sól se také pořádaly na vyšší úrovni. V roce 1981 se
14. března konal kontrolní závod reprezentantů ČSSR za účasti čtyř jezdců
tehdejšího SSSR. To byl první kontakt
se zahraničními jezdci. Naplno se mezinárodní účast rozjela 7. dubna 1991,
kdy se závodu side mimo jezdců ČSFR
zúčastnili i závodníci z Rakouska, Spolkové republiky Německo a Estonska.
V dnešní době není vzácností, když
startují Poláci, Maďaři a Slováci.
V roce 2001 se poprvé na Březovských
stráních představily terénní čtyřkolky.
Opět to bylo něco nového. V kombinaci
se sóly a sidecary připravují každý rok
hodnotnou podívanou. Automotoklub
Březová nad Svitavou již několik let
pořádá poslední závod sezóny s vyhodnocením vítězů v místním kulturním
domě. Stejně tomu bude i letos 1. října.
Za dobu existence motokrosových závodů se na pořádání podílely desítky
pořadatelů. Není možno je všechny vyjmenovat. Nutno jim ale poděkovat za
čas věnovaný ze svého osobního volna
Březovský občasník, číslo 03/2011

a desítky tisíců odpracovaných brigádnických hodin při budování areálu.
Největší odpovědnost v den závodu
má ředitel. V letech 1956 – 1966 toto
funkci vykonával pan Karel Vrba. Dále
pokračoval 1967 – 74 pan Vincenc
Novotný. V roce 1975 pak nastupuje a až do roku 1996 setrvává pan Jiří
Ondráček. Po něm pokračuje od roku
1997 pan Jiří Maršálek, který funkci
vykonává dodnes a je v současné době
i prezidentem Automotoklubu Březová
nad Svitavou.

20 side. Stavbou budovy rozvoj areálu
neskončil.
Postupně byly zpevněny plochy před
budovou, opravena příjezdová cesta,
vznikla dvě nová parkoviště závodních
strojů, prostory pro ředitelství závodu,
časoměřiče, hlasatele a sociální zařízení pro jezdce i diváky. V prostoru cíle
byl vystavěn podchod, který odstranil
nutnost přecházet přes trať. Modernizováno bylo i startovací zařízení.
Údržba závodní dráhy a zeleně v areálu
je samozřejmostí.

Nejúspěšnější posádkou side Automotoklubu Březová nad Svitavou byli bratři
Křížové, kteří v sezóně 2001 získali titul
mistrů republiky. Jaroslav Kříž startuje
v této disciplině už dvacet let. A vede
si stále dobře. Neustále se drží v první desítce jezdců v republice a startuje
i na mistrovství Německa. Letos je jeho
spolujezdcem Zdeněk Ondráček ml.
Pro něj je to první sezóna. V dřívějších letech nás úspěšně reprezentovali
v side i Viktor Dopita, Milan Sekvard,
Miroslav Knötig ml., Miroslav Kašpar
a Milan Gažík. Celá řada jezdců pak závodila v kategorii sólo.
Motokrosový areál za koupalištěm
je jedna z posledních přírodních tratí
v republice. Rozkládá se na ploše téměř
devíti hektarů. Závodní dráha měří
zhruba 1600 metrů a převýšení dosahuje 72 metrů. Toto dovoluje při minimální šířce šesti metrů start 40 motocyklů sólo, 30 terénních čtyřkolek nebo

V motokrosovém areálu se nekonají
jen terénní závody. V posledních letech
hostíme i Oranžový den KTM. Setkávají se tu příznivci silničních motorek
a automobilů. Náročný terén využívají
i příznivci horských kol. Sportovní vyžití tu nacházejí i neorganizovaní jezdci na sólech a terénních čtyřkolkách.
Po celou dobu existence terénních
závodů motocyklů by nebylo možné
jejich pořádání bez pomoci státních
orgánů, Svazarmu, Autoklubu České
republiky, města Březová nad Svitavou a okolních obcí a celé řady ﬁrem,
z nichž některé bohužel již v dnešní
době neexistují. Věříme, že nás budou
podporovat i v dalších letech, aby tato
dlouholetá tradice v Březové nad Svitavou nezanikla.
Škraňka Bedřich,
AMK Březová nad Svitavou
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HASIČI: SOUTĚŽ VE VÍTĚJEVSI
Březovští hasiči se zúčastnili okrskové
soutěže v obci Vítějeves. Soutěž se konala v sobotu 18. 6. 2011 na místním hřišti.
Z našeho okrsku se zúčastnila družstva
mužů z Rozhraní, Chrastavce, Pohledů
a Březové nad Svitavou a z okrsku Vítějeves družstva Rohozná, Radiměř I. a II.,
Bělá nad Svitavou I. a II., dále z Banína
a Bohuňova, družstva žen z Bohuňova
a Březové nad Svitavou a také družstvo
mužů nad 35 let (staří páni) z Březové
nad Svitavou.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným.

DĚTSKÉ DNY

Výsledky:
Z našeho okrsku v kategorii Muži:
1. místo – Chrastavec
2. místo – Rozhraní
3. místo – Pohledy
4. místo – Březová nad Svitavou
Ženy:
1. místo – Březová nad Svitavou
Muži nad 35let:
1. místo – Březová nad Svitavou

Ladislav Felkl

Naši hasiči jezdí na Dětské dny s ukázkou techniky na dělání pěny pro děti.
Během léta jsme techniku předváděli
například v Chrudichromech, Radiměři, Koclířově, Křetíně, Bělé nad Svitavou
či v Moravské Chrastové. Toto léto nás
ještě čeká „vystoupení“ v Rudné v sobotu 20. srpna 2011 v 16 hodin. Jste
srdečně zváni.
Ladislav Felkl

VYPALOVÁNÍ TRÁVY V PŘÍRODĚ
I když pálení suché trávy a listí není
zákonem výslovně zakázáno, měla by
se dodržovat základní pravidla.
Pro spalování látek přírodního
charakterů platí, že:
1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení
(voda, lopaty, hasicí přístroje, tlumice apod.),
3. ohniště je možno zřizovat jen
v bezpečné vzdálenosti od budov
a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen
a popel uložen na bezpečné místo
nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je možné provádět jen za
bezvětří,
5. právnické a podnikající fyzické
osoby jsou povinny se zřetelem na
rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru
a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit
územně příslušnému Hasičskému
záchrannému sboru kraje.
Na základě zkušeností hasiči doporučují
osobám, které se chystají pálení prová-
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dět, ohlásit tuto činnost na místně příslušné Operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru. V rámci Pardubického kraje je to Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje, telefonní číslo 950 570 112 (nebo
213) nebo rubrika „pálení klestí“ na
webových stránkách HZS Pardubického kraje – www.hzspa.cz pod adresou
www.hzspa.cz/paleni. Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností
a zbytečným výjezdům velkého množství požární techniky.
Hlášení o pálení musí obsahovat:
1. datum a čas pálení,
2. druh spalované látky,
3. přesnou lokalitu místa pálení (les,
pole, katastrální území, místní
název),
4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární
jednotka s technikou),
5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,
6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek, uvedení nejkratších a nejvhodnějších
příjezdových cest, orientační body
při cestě, nejbližší vodní zdroj,

7. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
8. případné další doplňující údaje
v souvislosti s místními podmínkami.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
může Hasičský záchranný sbor uložit
pokutu za přestupek na úseku požární
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty,
a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám pokutu až do výše
500 000 korun.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby
povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit operačnímu středisku
příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě
může takovou činnost zakázat.
SDH

Březovský občasník, číslo 03/2011

VÝZVY MĚSTSKÉ POLICIE
Cyklisté na chodníku
To, že je chodník určen výhradně
pro chodce, vyplývá už z jeho názvu.
Přesto si jej někteří naši občané pletou
se stezkou pro cyklisty. Tímto svým
neuváženým počínáním vystavují sebe
ale hlavně chodce, jimž je tato komunikace určena, nebezpečí úrazu.
Proto bych touto cestou chtěla nejen
za celou MP, ale hlavně za nás chodce
pokárat neukázněné cyklisty, kteří nás
takto ohrožují.
Poděkování MP od správy silnic
V měsíci květnu proběhla oprava komunikace I/43, kterou provedla správa
a údržba silnic. O plynulost dopravy
při následném omezení provozu se

postarali naši strážníci MP a díky nim
nedocházelo k ucpání města kolonami
automobilů, za což jim osobně poděkoval pan Petr Hanzal, zástupce ﬁrmy,
která tuto opravu prováděla.
Prosba pro majitele psů
V poslední době se na veřejném prostranství v centru města stále častěji
vyskytují psí exkrementy, které obtěžují občany města. Proto vás žádáme,
abyste po svých psích miláčcích vždy
řádně uklízeli. Pro tyto účely jsou na
území města rozmístěny zásobníky se
sáčky na psí exkrementy.
Stání na chodníku
Strážníci MP řeší poměrně často pro-

ROZHOVOR S NOVOU ŘEDITELKOU MŠ
Mgr. LENKOU ŠKEŘÍKOVOU

blematiku stání vozidel na chodníku,
kterým řidiči porušují zákon a také obtěžují chodce, kteří jsou tímto omezováni. Nejinak tomu bylo i v předešlých
měsících. Upozorňujeme, že strážník
poprvé vyřeší přestupek domluvou,
ale příště již udělí pokutu.
Skatepark
Začne doba prázdnin a děti budou svůj
volný čas trávit na našem nově zbudovaném skateparku v ulici Zářečí. Strážníci
MP budou v této lokalitě často provádět
obchůzkovou činnost, při níž budou
dohlížet na mladistvé, aby zde nekonzumovali alkoholické nápoje či nerušili
veřejný pořádek a noční klid.
Za MP Eva Graciasová

BŘEZOVSKÁ KAPELA
THE REBELS

Připravili jsme pro vás rozhovor s Lenkou Škeříkovou, která vyhrála výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ v Březové nad Svitavou.
Ve funkci vystřídá dosavadní ředitelku paní Ivanu Štoudkovou, které
děkujeme za odvedenou práci pro naše nejmenší.
Odkdy se s vámi mohou rodiče
a jejich děti v MŠ potkávat?
„Oﬁciálně nastupuji prvního srpna,
ale do mateřské školy budu docházet už prvních čtrnáct dní v červenci,
abych zjistila, „jak to chodí.“
Na co byste na novém místě
ráda navázala?
Ráda bych navázala na dobrou práci
dosavadní paní ředitelky Ivany Štoudkové. Byla bych ráda, aby i nadále děti
chodily do mateřské školy rády, aby
byly dobře připraveny pro vstup do ZŠ.
Velmi důležitá je rovněž i spokojenost
samotných rodičů.
V tomto ohledu bych ráda vyzdvihla
význam dobrého kolektivu, neboť jak
všichni víme, největší kus práce je vidět za těmi z nás, kteří své zaměstnání
vykonávají s láskou, jsou na své pozici
spokojeni, chápou ji jako poslání.
V rámci předškolní výchovy vnímám
jako důležitou i spolupráci s mateřským centrem.
Březovský občasník, číslo 03/2011

Co byste naopak chtěla změnit?
Toto není dobře položená otázka. Přecházím na novou pozici, což pro mne
bude v jistém smyslu krok do neznáma
a rozhodně se budu muset ještě mnoho
učit, než dobře zvládnu veškerou problematiku s ní spojenou. Čas na případné změny může přijít teprve tehdy,
až si vše dobře osvojím.
Máte nějakou vizi, kam by se měla
MŠ v budoucnu ubírat?
Nic není tak složité a zodpovědné jako
výchova dětí – budoucích generací…
Jana Povolná

Mgr. Lenka Škeříková
Vzdělání: Pedagogická fakulta
v Hradci Králové, obor ruština – dějepis
Pedagogická fakulta v Olomouci,
obor čeština a výchovné poradenství
Praxe: Ve školství působí od svých
osmnácti let, začínala na 1. stupni ZŠ,
poté se po celou dobu věnovala
výuce na 2. stupni ZŠ.

Možná jste si už několikrát všimli,
že na plakátcích místních kulturních
akcí je napsáno: Zvučí a hraje kapela
The Rebels. Pokud to ještě nevíte, tak
v Březové nad Svitavou pár hudebních
nadšenců založilo hudební skupinu.
The Rebels hrají převážně rockové
skladby a v květnu oslavili už jeden rok
od svého založení.
Přijďte si The Rebels poslechnout na
tradiční pouť v Březové nad Svitavou,
která se uskuteční 21. 8. 2011.
Kapela The Rebels hraje ve složení:
Franta Sivák – šéf, sólo kytara
Markéta Volečková – zpěv
Katka Siváková – bicí, vokály
Lukáš Heger – basa, vokály
Marcel Báča – vokály, zpěv, konferenciér
Jarmil Povolný – zvukař, manažer
http://therebelsfanclub.webnode.cz/
Kamila Ondráčková
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KALENDÁŘ AKCÍ
11. 8. 2011 – čtvrtek
10.00 cca do 12.30
Odjezd z Březové
9.38 rychlíkem
zpět osobním vlakem
ve 12.59 (či dle domluvy)

20. 8. 2011 – sobota

21. 8. 2011 – neděle
od 14 hodin
28. 8. 2011 – neděle

POZOR POZOR!

Výlet za zábavou a tvořením
do Domu dětí a mládeže Kamarád v České Třebové
Maminky si mohou vyrobit šperk z ﬁma (výrobek á 50 Kč),
děti si zasoutěží, pohrají.
BŘEZOVSKÁ POUŤ – místo konání fotbalový stadion:
turnaj přípravek (TJ Sokol Březová nad Svitavou,
9.00
Svitávka, Bystré, Moravská Třebová, TJ Svitavy)
12.30 Slavnostní otevření šaten pro fotbalovou přípravku a žáky
13.15 Zápas žáci (Svitávka, TJ Sokol Březová nad Svitavou)
Zápas dorost (Králíky-Červená Voda, TJ Sokol
14.45
Březová nad Svitavou)
17.00 Zápas muži (TJ Sokol Březová nad Svitavou „A“, Moravany)
skákací hrad pro děti, hudba zajištěna
BŘEZOVSKÁ POUŤ – místo konání náměstí:
hudební odpoledne – kapela Arcus, vystoupení mažoretek,
Do Větru, The Rebels, Dechová hudba ZUŠ Svitavy, Pink Panthers,
Karel Gott rev., Walter Bartoš Band a TOČKOLOTOČ
RODINNÁ OLYMPIÁDA
Místo konání: atletické hřiště Dlouhá, sledujte plakáty.

Město Březová n. Sv. připravuje podzimní zájezdy do MKS Letovice
Přihlášky od 1. června 2011 u paní Blažkové tel: 461 521 339 (728 764 596),
nebo v informačním centru 461 521 331
Pořad Haliny Pawlovské
22. 9. 2011 – čtvrtek
Cena 220 Kč, studenti a důchodci 170 Kč
Pořad Jiřího Krampola „Nikdo není dokonalý“
11. 11. 2011 – pátek
Cena 190 Kč, studenti a důchodci 140 Kč

Omluva:

V minulém čísle došlo k tiskové chybě. Byla zde posunutím textu o jeden řádek
špatně uvedena cena vstupného na pořad Jiřího Krampola. Pro studenty a důchodce tedy cena vstupenky činí 140 Kč (viz. Kalendář akcí)

Nová otevírací doba
pro veřejnost na atletickém
hřišti Dlouhá:
každé úterý a čtvrtek
od 13 do 20 hodin.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu 2011
se do Březové n. Svitavou
přistěhovali dva občané
a tři občané se odstěhovali.
Zemřel Eduard Kutlák.
K 31. květnu 2011
měla Březová n. Svitavou
1743 obyvatel.
V červnu 2011 se z Březové
odstěhoval jeden občan.
Narodili se Ondřej Datinský
a Štěpánka Pokorná.
K 30. červnu 2011
měla Březová n. Svitavou
1744 obyvatel.

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ POMOCÍ SMS ZPRÁV
Již v minulém čísle jsme psali o chystané změně informování občanů, a to pomocí SMS zpráv místo klasického rozhlasu. Znovu tedy opakujeme možnost
přihlásit se do databáze telefonních

čísel přes níže uvedený formulář. Uvedený formulář pak vhoďte do schránky na městském úřadě. S údaji bude
nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, a databáze

nebude poskytnuta třetím osobám.
K údajům se dostanou pouze pověření
pracovníci Městského úřadu Březová
nad Svitavou.
Kateřina Novotná

PŘIHLÁŠKA K ZASÍLÁNÍ SMS
Jméno a příjmení:
Telefonní číslo
pro SMS zprávy:

Ulice a č.p:

S údaji bude nakládáno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a databáze nebude poskytnuta třetí osobě.
Souhlasím se zařazením do databáze pro zasílání zpráv občanům Březové nad Svitavou

...................................................................
Podpis
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