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NA ÚVOD

VÍCE BŘEZOVÁKŮ V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
O letních prázdninách čekají naše město hned dvě velké kulturní akce. Na konci srpna se
můžeme těšit na tradiční Bartolomějskou pouť. Program bude opět bohatý, již brzy se dozvíte
podrobnosti.
Druhou akcí, která se uskuteční poslední červencový víkend, je sraz měst a obcí s názvem Březová.
Naše město tak na pár dnů bude hostit Březováky ze sedmi dalších českých Březových a jedné
slovenské Brezové pod Bradlom.
Setkání Březových se k nám vrací potřetí, událost si tak zaslouží zvýšenou pozornost. Do Občasníku
jsme proto připravili hned několik příspěvků, které se akci věnují. Pokud zalistujete, dočtete se
třeba zajímavosti o původu jména Březová, také o dalších městech a obcích s tímto názvem.
A abychom nebyli zaskočeni, až se nás „cizí Březovák“ zeptá, co je u nás významného, připravili
jsme článek o Březovském vodovodu…
Doufáme, že si obě akce užijete.
Kamila Ondráčková
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ZE ZASEDÁNÍ MZ
V pondělí dne 29. 4. 2013 a 17. 6. 2013 proběhla veřejná zasedání
Zastupitelstva města Březová nad Svitavou.
Výzva na opravu
komunikace 1/43
Na dubnovém zasedání se hovořilo o zaslání oﬁciální výzvy na opravu komunikace 1/43. V dnešních
dnech už je jisté, že oprava skutečně proběhne a bude trvat zhruba týden. Přesný termín oprav však
dosud není znám.
Trasu objížďky pro nákladní dopravu a autobusy zajišťuje Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Pro osobní automobily bude úsek průjezdný.
ČOV
Práce na čistírně odpadních vod
běží na plné obrátky, což se bohužel neobejde bez prachu a špíny,
či vstupu na pozemky našich občanů. Věříme, že si tímto nutným
zlem/dočasným stavem nenecháte zkazit náladu, a děkujeme Vám
za Vaše pochopení a trpělivost.
Vaše město
Regenerace zeleně
města Březová nad Svitavou
Poté co byla na předminulém zastupitelstvu schválena ﬁrma Kavyl,
spol. s r. o., která projekt regenerace provede, došlo již ke kácení

stromů na hřbitově a první výsadbě. Ošetřování dalších stromů bude
probíhat v průběhu celého roku.
První lokalitou s výsadbou bylo koupaliště, kde došlo k výsadbě stromů a části keřů na svahu teras.
Svah kolem beach volejbalového
hřiště byl potažen kokosovou rohoží a osázen. Druhá fáze osazování
proběhne ještě v podzimních měsících. Většina stromů, které se mají
v jednotlivých lokalitách sázet, jsou
stromy s větším průměrem kmenu.
Uchycení těchto stromů je jednoznačně lepší při podzimním sázení.
To je také důvod, proč hlavní etapy projektu regenerace zeleně budou realizovány až na přelomu září
a října.
Workshop Náměstí
Vedení města zahájilo spolupráci se skupinou mladých architektů. Na konci spolupráce bychom
se mohli dočkat návrhu projektu
úprav náměstí a okolí kostela. Tento projekt by měl splňovat požadavky ﬁnanční dostupnosti, případně
možnosti rozdělení na etapy.
Po prostudování současného stavu náměstí, byl vytvořen dotazník,

v němž se mohli lidé vyjádřit k jednoduchým otázkám. Již na konci
dubna byla nastíněna ﬁnanční stránka projektu, poté se ke slovu dostali občané, kteří se k projektu mohli
vyjádřit v rámci vyplňování dotazníků. Po zpracování těchto dotazníků
se konal Zhruba po měsíci – po vyhodnocení dotazníků, se 24. května
v 19. hodin konal workshop pořádaný vedený mladými projektanty.
Přibližně dvacítka účastníků z řad
zastupitelů a dalších zájemců byla
rozdělena do pěti skupin.
Během tříhodinové práce plnily ho
programu skupinky plnily různé
úkoly, od zakreslování do slepých
map náměstí po intuitivní vybírání
prvků, které by na náměstí měly být
zastoupeny. Po každém úkolu jednotlivé skupiny představily svá řešení.
Architekti si vše pečlivě zaznamenávali. Nyní v kombinaci pohledu odborníků a směsice nápadů a názorů
místních připravují návrh koncepce nové podoby našeho náměstí.
O dalším vývoji zajímavého projektu budeme informovat.
Jana Povolná, Kamila Ondráčková

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA
Město Březová nad Svitavou lednem 2013 změnilo svozovou ﬁrmu
na odpad, a to na LIKO Svitavy, a.s.
Svozová ﬁrma LIKO Svitavy nám
nyní sváží nejen odpad z popelnic,
ale také veškerý tříděný odpad,
nebezpečný odpad i odpad velkoobjemový.
V praxi tak vidíme, že se dá odpadové hospodářství dělat různě - pro
příklad uvedu cenu, kterou jsme zaplatili, když hlavní ﬁrmou na svoz
byly TS Letovice. Celkem za svoz
a uložení odpadů z popelnic a kontejnerů na tříděný odpad jsme
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v prvním čtvrtletí roku 2012 zaplatili 286 669 Kč. Při současném svozu
ﬁrmou LIKO Svitavy jsme za stejné
období, tedy leden až březen roku
2013, zaplatili 264 404 Kč.
Další podstatnou změnou je tzv. vratka od ﬁrmy Ekokom. Jsou to peníze,
které dostaneme zpět podle toho,
jak dobře třídíme. V prvním čtvrtletí loňského roku to bylo 30 690
Kč, za první čtvrtletí roku 2013 to je
43 775 Kč. Pokud sečteme rozdíly,
ušetřili jsme změnou svozové ﬁrmy
v prvním čtvrtletí 35 340 Kč.
Náklady na odvoz odpadů se nesklá-

dají pouze z ceny svozu popelnic
a tříděného a nebezpečného odpadu, ale také z ceny za odvoz kontejnerů a odpadu ze sběrného místa,
kontejnerů ze hřbitova a za svoz
odpadů z černých skládek. V současné době hledáme, spolu s ﬁrmou LIKO Svitavy, optimální řešení
na provoz a fungování právě našeho sběrného místa.
V roce 2012 byly náklady na svoz
odpadů 720,- Kč na obyvatele. Vratka za tříděný odpad byla 96 251 Kč
(tedy cca 55 Kč na obyvatele). Poplatek za odpad je vybírán pouze
Březovský občasník, číslo 02/2013

490,- Kč. Z toho plyne, že 175,- Kč
na obyvatele doplácí občané z městského rozpočtu. Doplatek je ovšem
ve skutečnosti ještě o něco vyšší,
to když připočteme tzv. „neplatiče“.
Při vyřešení svážení odpadu
ze sběrného místa by se nám mohlo podařit náklady snížit k 620,- Kč
na obyvatele. Při správném třídění
odpadů můžeme také zvýšit „vratku“ od Ekokomu.
V dnešní době, kdy prakticky rostou ceny všeho, bohužel nejsou

výjimkou ani odpady. Je tak velmi důležité s odpady efektivně nakládat a zejména třídit a třídit.
Vytřídění odpadu vede nejen ke snížení hmotnosti směsného odpadu,
který jde na skládku – první úspora,
ale také navýšení peněz za třídění
od Ekokomu – druhá úspora. Obrovský význam to má samozřejmě také
pro přírodu. Nejen že se nezvyšuje objem skládek, ale recyklace ve
svém důsledku ulevuje přírodě ještě jednou.

Uspořené peníze lze jistě využít
jinak, věřím, že každý by našel
využití.
Naučme se jednoduché kroky.
O tom, jak správně třídit, jsme psali již v minulých číslech Občasníku. Stačí to zkusit. Třiďme, třiďme,
třiďme.
Příště se můžete těšit na některé zajímavosti z oblasti recyklace plastů.
Vojtěch Tuček a Kateřina Novotná

BŘEZOVSKÝ VODOVOD OSLAVÍ V ŘÍJNU 100 LET PROVOZU
Když se řekne Březová nad Svitavou,
mnohým se ihned vybaví Březovský
vodovod, spojení s kvalitní pitnou
vodou či zásobárna pitné vody pro
Brno. Od místních se pak očekává,
že budou vědět o něco víc... A protože se letos koná sraz Březových

právě u nás, myslím, že stojí za to
si pár zajímavostí o I. a II. Březovském vodovodu připomenout. Možná se Vám pak na konci července
budou některé zajímavosti hodit
„do placu“.
Březovský občasník, číslo 02/2013

Navíc v říjnu tomu bude přesně sto
let, co Brňanům po otočení kohoutkem teče naše voda. Již sto let je tak
soustava původních litinových trubek přivádějící vodu z puklinových
podzemních vod v okolí Březové
nad Svitavou nepřetržitě v provozu.

Prameniště využívá velkých zásob puklinových podzemních vod
v komplexu křídových vrstev v okolí Březové nad Svitavou, doplňovaných především vsakováním srážek
do horninového prostředí.

Tisíc litrů za sekundu
První Březovský vodovod pro město Brno byl vybudován v letech 1911
– 1913, průzkumné práce na něm
ale začaly už na konci 19. století,
konkrétně v roce 1898. Vodovodu
padla za oběť obec Muzlov. Ta byla
po roce 1948 vysídlena a asanována. Podobný osud měl dokonce potkat i Březovou.
Postupem času přibyl v roce 1975
i druhý přivaděč. Voda odčerpávaná z 300 metrů hlubokých štol
proudí samospádem až do Brna.
V roce 1997 byl II. přivaděč napojen na systém Vírské přehrady.
Součet průměrného odběru z obou
přivaděčů dnes převyšuje tisíc litrů
za sekundu.
Jaká je kvalita?
Kvalita vody z prameniště Březová
je velmi vyrovnaná a splňuje průběžně požadavky normy na pitnou
vodu bez úpravy. Některé vrty dokonce splňují podmínky kvality pro
umělou výživu kojenců a jsou také
pro tyto účely využívány. Celkově
však pro zvýšený a bohužel i vzrůstající obsah dusičnanů pro kojence
vhodná není. Jinak má velmi vyvážený obsah minerálií, stálou teplotu
9 – 10 °C a patří mezi velmi kvalitní, pro lidskou spotřebu hodnotné,
pitné vody. K udržení současného
stavu kvality vody jsou vyhlášena
ochranná pásma vodního zdroje.
Kamila Ondráčková
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21. SETKÁNÍ BŘEZOVÝCH
Proč Březová…?
Když se dnes v našem městě a jeho
okolí rozhlédneme, vidíme převážně smíšené lesy, ale ještě zhruba
před patnácti lety a dříve byly kolem nás obvyklými smrkové monokultury. Proč se tedy nejmenujeme
Smrková? Jak nejspíše už tušíte,
smrk v tak hojném zastoupení není
pro českou kotlinu úplně přirozenou
dřevinou. V našich zeměpisných šířkách byl přirozený výskyt listnatých
a smíšených lesů.
Březová
okr. Liberec

Jak prozrazují jména Březová, Březová nad Svitavou, Březina, Březinky,
Březůvky, Březnice, Březno a Březové Hory, v našich končinách byla
hojně zastoupena právě bříza. Již ve
dvanáctém století ale naši předkové
postupně začali ve velkém lesy kácet – bylo nutné „udělat místo“ pro
zemědělství. Masivní obnova lesů
a s ní i výsadba smrkových monokultur pak začala v 18. století.
Další stromy, další názvy
Snad nikde ve světě nenajdeme
najednou tolik jmen měst a míst,
která nějak souvisejí s poBřezová
jmenováním stromů jako

okr. Náchod
Březová
u Karlových Varů Březová
Praha - Západ
Březová
Březová - Úmonín Březová u Štěbořic
u Sokolova
okr. Kutná Hora
okr. Opava
Březová Březová - Oleško
okr. Beroun
Březová u Vítkova
Březová nad Svitavou
Březová okr. Zlín

u nás. Při pohledu na mapu pak
podle názvů Český Dub, Dubí, Dubno, Dubník, Dubenec a Dubňany
můžeme usuzovat, že se v Česku
kdysi hojně vyskytovaly také duby
– celkem dokonce 16 názvů obcí.
Z listnáčů pak zaujímala druhé místo lípa. Tak máme například Českou
Lípu, Lipovou, Lipůvku či Lipník.
Pravděpodobně méně u nás rostlo buků (Bukov, Buková, Bukovec,
Bukovina).
Nejméně jsou v našich místních jménech zastoupeny jehličnany (Bor,
Borek, Borová, Borovany či Borovnice). Je však velmi pravděpodobné,
že se tyto názvy nemusí vztahovat
ani tak k borovici, ale k původnímu
rašeliništi s drobnou lesní ﬂórou,
jakou jsou například borůvky.
Kamila Ondráčková

Březová u Uh. Brodu
Silická Brezová okr. Rožňava
Brezová pod Bradlom

MEZNÍKY NAŠICH SETKÁNÍ:
1993 – Březová u Karlových Varů

1. ročník setkání Březových za účasti
čtyř Březových, hraje se fotbalový turnaj

Březová nad Svitavou

1994 – Březová u Sokolova

Brezová pod Bradlom

1995 – Březová nad Svitavou

Březová u Sokolova

1996 – Březová u Hořovic

Březová u Karlových Varů

součástí programu se stává setkání
představitelů samospráv
do programu přibývá soutěž hasičských družstev
dokončeno pořadatelské kolečko „zakládajících Březových“,
počet zúčastněných Březových se poprvé rozšiřuje, a to na pět

Březová u Stěbořic

1997 – Březová u Zlína

setkání získává mezinárodní charakter
– přidává se Brezová pod Bradlom ze Slovenska

Březová u Zlína

2000 – Březová u Vítkova

Březová u Hořovic

2004 – Brezová pod Bradlom

Březová u Uherského Brodu

počet zúčastněných obcí je již na čísle 10
poprvé zařazena kategorie žen v hasičské soutěži

2005 - Březová nad Svitavou

program setkání rozšířen o turnaje ve volejbale a nohejbale
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Březová u Kutné Hory
– obecní úřad Úmonín
Březovský občasník, číslo 02/2013

POLICIE INFORMUJE
Cyklohlídka městské policie
vyrazí letos poprvé do terénu
Letos poprvé vyjedou strážníci
na kole. Během své služby budou
moci zkontrolovat rozsáhlé území,
rychle se dostanou k osobám v nesnázích a bicykl dokonale kombinuje přednosti pěší obchůzky
a hlídkové služby v motorem poháněných dopravních prostředcích.
Strážníci se totiž mohou velmi operativně přesouvat, zároveň se ale
dostanou i tam, kde není vhodné
využívat automobil. Od veřejnosti
uvítáme zpětnou vazbu na činnost
cyklohlídky. Budou také kontrolovat
chatové oblasti a další odpočinkové plochy.
Dopravní výchova už od školky
Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnila již tradiční beseda s dětmi v Mateřské škole Březová nad Svitavou.
Cílem besedy bylo seznámit děti se
zásadami bezpečného chování v silničním provozu. Prostřednictvím
pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, se
děti seznámily s pravidly pohybu na
pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do
děje průběžně zapojovány a prakticky se zúčastňují řešení různých
situací. Současně s tím jsou děti

vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly
je aplikovat na každodenní všední
život, například při cestě do školky,
na výletech, při hrách apod.
Nezvaný spoluobčan
Od května narušuje poklidný život
v Březové nový, nezvaný spoluobčan. Nemá žádné trvalé bydliště,
nadměrně konzumuje alkohol, budí
velmi často veřejné pohoršení. Pod
vlivem alkoholu se chová agresivně, je velmi nebezpečný pro řidiče projíždějící Březovou, protože
se v podnapilém stavu pohybuje po
březovských komunikacích na kole.
I když jeho pohyb městská policie
průběžně monitoruje, nemůže být
všude, navíc nemá zavedenou nepřetržitou službu. Městská policie
proto žádá spoluobčany, pokud budou svědky nevhodného chování tohoto nezvaného spoluobčana, aby
neprodleně kontaktovali strážníky,
v případě jejich nepřítomnosti Policii ČR.

také odcizil litinové poklopy kanalizace. Kromě materiální škody tím
způsobil i velmi nebezpečná místa
na místních komunikacích. Nezakryté kanály mohou poškodit projíždějící vozidla při najetí na nezakrytý
kanál, způsobit vážná zranění cyklistů a chodců. Městská policie proto pomocí technických prostředků
udělala opatření, která v budoucnu
přispějí k odhalení pachatelů vandalizmu a trestné činnosti.
Kontroly rychlosti jsou na místě
Městská policie upozorňuje na časté kontroly rychlosti vozidel projíž-

Potýkáme se
se zvýšenou kriminalitou
V poslední době se Březová potýká
se zvýšenou kriminalitou. Neznámí vandalové zničili naučnou stezku na rozhlednu. Neznámý pachatel
dějících březovskými ulicemi a žádá
všechny Březováky, aby dodržovali
nejvyšší dovolenou rychlost. V poslední době se totiž stává, že s rychlostí mají problém i místní. Účelem
častých kontrol je zvýšení bezpečnosti v našem městě. Kontrolní stanoviště bude městská policie měnit,
není proto dobré spoléhat na to,
že radar stojí pouze na úpatí kopce nebo u odbočky na nádraží. Určitě si nepřejeme, aby platili pokuty
občané Březové. Pro všechny však
musí být nastavena stejná pravidla,
proto není možné dělat výjimky.
Eva Graciasová – velitelka MP

Březovský občasník, číslo 02/2013

5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Stříbrné pásmo Březováčku
Ve dnech 20. a 21. března 2013
se v Chrudimi uskutečnilo Krajské
kolo přehlídky školních dětských

ceremoniálu převzal z rukou předsedy poroty stříbrné pásmo. Navíc
dostal pochvalu za vynikající výběr
repertoáru a obdivuhodné nadšení

na podporu ochrany životního prostředí. V tento den pomáhá základní škola již tradičně při úklidu
některých částí obce. Letos se žáci
druhého stupně postarali o vyčištění lesní cesty vedoucí k rozhledně,
o prostory lanového parku a dětského hřiště na Špitálském poli.
Několik pytlů odpadků, včetně některých neuvěřitelných věcí, svědčí
o tom, že ne všichni návštěvníci odpočinkových zón dodržují stanovená pravidla.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ

mladých členů souboru. Soutěžní
vystoupení obsahovalo písně lidové
Nestarej se, ženo má a Koupil jsem
si kozu a skladby s názvy Proč?,
Bouřka, Barevný svět a Pět ježibab.
Poděkování patří všem členům Březováčku, sbormistryni Daně Pražákové a za hudební doprovod paní
Marcele Černé.
Den Země
K příležitosti Dne Země se konají po celém světě nejrůznější akce

pěveckých sborů. První den se konala soutěž sborů ze ZŠ, druhý den
soutěž sborů ze ZUŠ a ZŠ s rozšířenou hudební výchovou. Členy poroty
byli Karel Štrégl, sbormistr pěveckého sboru Carmina v Rychnově
nad Kněžnou, Jaroslava Macková,
teoretička a dlouholetá poradkyně
v oboru sborového zpěvu a Petr Lukáš, sbormistr Loučňáčku z Loučné
nad Desnou.
Pěvecký sbor Březováček byl porotou velmi dobře ohodnocen. Zazpíval bezchybně a při závěrečném
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OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH CENTER
V sobotu 18. května 2013 se uskutečnil 2. ročník Olympiády MC

přechod po kladině a přelez přes
žirafu. Za každý splněný úkol ob-

na zámku v Pardubicích u příležitosti akce Pohádkové království.
Za MC Kocourek se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo složené z Julinky
a Matěje Novotných, Terezky Faturové a Pepíka Cupala v doprovodu
fandících a asistujících maminek.
Naše statečné družstvo soutěžilo
v disciplínách jako lovení slámové
osoby lasem, chůze na sloních chůdách, sloní šťouchaná chobotem,
přechod přes houpající se kládu,

držel soutěžící razítko, které bylo
jako bod do celkového hodnocení
MC. Naše družstvo se umístilo na
4. místě z celkem sedmi soutěžících mateřských center a obdrželo
z rukou krále balíček dobrot a hraček pro MC.
Součástí Pohádkového království
byl dále středověký kolotoč a soutěže jako střelba z katapultu, jízda
s trakařem, hod sekerami, střelba z luku a souboj s „beranidly“.

Za každou soutěž obdržel soutěžící žeton, který pak mohl směnit
za sladkosti.
Na obou nádvořích pardubického
zámku se hrála různá pohádková
divadla. Celým Pohádkovým královstvím provázel král s královnou,
princem a princeznou a samozřejmě s královským doprovodem. Král
několikrát během dne zavítal mezi

svůj lid, aby je povzbudil při soutěžích, případně se s nimi nechal vyfotografovat. Program vyvrcholil
karnevalem s královskou rodinou.
Pavla Cupalová, za MC Kocourek

VÍTE, ŽE…
– sezona na Březovském koupališti začala 1.7.?
Otevřeno bude od 11.00 do 19.00 hodin.

Březovský občasník, číslo 02/2013
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POSTŘEHY Z VÝSTAVY „VČELA – ZÁKLAD ŽIVOTA“
V sobotu 8. června jsem se vypravil vlakem ze Březové nad Svitavou
do Svitav, kde v Městském mu-

V 18 hodin byla výstava slavnostně zahájena ředitelkou muzea paní
Blankou Čuhelovou. Poděkova-

la všem zaměstnancům za enormní výkon při přípravě celé výstavy
a neopomněla připomenout, že iniciativa výstavy vyšla ze záchranné
stanice Zelené Vendolí. Odborně
se na výstavě podílel René Kulhan,
včelař z Koclířova. Následně pan
Kulhan ve své řeči vysvětlil, že cílem
výstavy je to, aby každý z návštěvníků pochopil význam včel pro člověka i pro naši planetu, což se mu dle
mého názoru velmi povedlo.
Po oﬁciálním úvodu následovala praktická ukázka vytáčení medu
z plástů, které mnoho účastníků
určitě vidělo poprvé. Následovala ochutnávka čerstvě vytočeného
medu, který má výraznou vůni i aroma a byla i pro ně výjimečná. Mnozí
z účastníků si přímo i tento vytočený med koupili. Vřele doporučuji navštívit tuto výstavu – trvá až
do 22. září.
Vojtěch Tuček

zeu a galerii byla zahájena výstava „Včela – základ života“. Byl jsem
zvědavý, jakou formou tento hmyz
bude prezentován a zda se podaří
realizovat celou akci tak, jak bylo inzerováno. K mému úžasu bylo vše
tak, jak bylo psáno. V zahradě muzea stánky se včelařskými produkty, které sice nebyly v obležení,
ale prodával se zde med z letošního točení, svíčky, medovina, zdraví
prospěšné produkty od včel a mnoho dalších věcí.
V sedmi místnostech muzea jsou
instalovány exponáty a informační tabule chronologicky tak, jak se
včelařský obor vyvíjel a vyvíjí. Vše
je uspořádáno s přehledem a část
výstavy je věnována včelařským organizacím v našem okrese. V této
části se i prezentuje Základní organizace svazu včelařů z Březové nad
Svitavou. Za zvlášť zdařilý exponát
považuji prosklený úl se živými včelami, u kterého každý rád postojí
a bude pozorovat ruch a organizovanost včelího společenství.
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VÝLET ZA VČELKAMI S KOCOURKEM
Na pozvání Městského muzea a galerie ve Svitavách jsme s dětmi vyrazili na výstavu „Včela – základ
života“. Výstava předčila mé oče-

dozvěděly se, co dělá včelka během
roku, jaké nástroje používal Brtník
a čím se včely vykuřují. Kreslili jsme
vlastní úl, hádali jsme, k čemu jsou

Tento zážitek byl opravdu nevšední
a jedinečný. Takto z blízka vidět živé
trubce a dělnice, pozorovat tanec
včel, to byl opravdu zážitek.
Výstava je zajímavá, jak pro všechny generace, tak pro všechny od laiků až po včelaře.
Kateřina Novotná, za MC Kocourek

kávání. Pro děti byla pojata jako let
včelky, kde na nás čekalo mnoho
zajímavých úkolů. Děti hledaly, kudy
včelky létají do různých typů úlu,

různé předměty, zkoušeli jsme si
včelařské kukly. Ale také jsme pozorovali včelky nejen pod mikroskopem, ale také v proskleném úlu.

START DO NOVÉ SEZONY SE NEPOVEDL
Plánovaný začátek motokrosové sezony nevyšel podle našich
představ. Koncem dubna byla trať
ještě tak rozbahněná, že se pořadatelé závodu Pohár Vysočiny
rozhodli přesunout dubnové kolo
na 15. června 2013. I potom bylo
co dělat, aby následující sportovní
podnik CROSSRACING CUP byl na
5. května připraven včas. Den před
závodem vydatně pršelo a déšť dozníval i ráno. Tréninky se odjely za
velmi těžkých podmínek. Počasí se
ale umoudřilo a odpolední závod
poskytl divákům vzrušující podívanou. Celkem se závodu zúčastnilo 88 strojů a jezdci si sáhli na
dno svých sil. Spousta práce čeká
i členy AMK Březová nad Svitavou,
aby do příštího závodu byla trať
uvedena do původního stavu.
Od 1. dubna 2013 došlo ke změně
nájemce budovy v motokrosovém
areálu za koupalištěm. Pan FranBřezovský občasník, číslo 02/2013

tišek Monhart odešel po více jak
dvaceti letech na zasloužený odpočinek. Novým nájemcem budovy

V letošním roce se na Březovských
stráních objeví i horská kola. Závod
se koná 5. července. Přijďte se podí-

je pan Martin Fiala. Zařízení nadále
bude poskytovat restaurační a ubytovací služby. Podrobnosti jsou uvedeny na www.pohodabrezova.cz.

vat a podpořte své oblíbené jezdce.
Sledujte www.brezovske-strane.
webnode.cz.
AMK Březová nad Svitavou
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KLUB JÓGY: LOŇSKÝ ROK BYL JEDENÁCTÝ OD NAŠEHO ZALOŽENÍ
Cvičíme jednou týdně, a to ve čtvrtek od 18 hodin v sále „Památek“
– historické, zachovalé, krásné budově na Moravském náměstí ve
Březové nad Svitavou. Vděčíme za
to vedení města, které nám vyšlo
vstříc. Od jara do pozdního podzimu
vyrážíme také na turistické výšlapy.

Proč sedět doma, když máme kolem
sebe tak krásnou přírodu?
Přijďte do naší přátelské party.
Vítán je každý. Věk nerozhoduje.
Více informací o našich akcích naleznete na jogabrezova.wz.cz
Zlatuška Macková, předsedkyně klubu

NOVINKY Z KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA
Ten, kdo chodí do naší knihovny
v Březové nad Svitavou, už možná
zaregistroval malou změnu. Za počítačem sedí nová tvář…
Dovolte, abych se představila s mírným zpožděním i těm, kteří do
knihovny nechodí tak často.
Jmenuji se Jana Pavlíčková a budu
nějaký čas zastupovat paní Janu Povolnou. Doufám, že budete i nadále
chodit do knihovny rádi a vezmete s sebou i své děti, pro které zde
máme také plno lákavých knížek.
Co je ještě nového?
Poprvé jsme, v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“, vyrazili

mezi děti. Pohádkový krajánek přečetl ve zdejším MC Kocourek dětem pohádku o zvířátkách, zazpívali
si spolu i zatancovali, druhý den se
objevil také v mateřské školce. Krajánek byl velmi spokojený, protože
se všem dětem pohádka líbila a i ty
maličké děti z MC Kocourek vydržely pohádku poslouchat. Tento celorepublikový projekt samozřejmě
probíhal i v jiných, větších knihovnách, takže jste měli možnost navštívit čtení, divadelní představení
či besedu třeba ve Svitavách nebo
v Letovicích.
Dále bych Vás ráda upozornila,
že i tento rok bude Městský úřad

v Březové nad Svitavou ve spolupráci s knihovnou a za pomoci dobrovolníků z řad rodičů pořádat tzv.
Prázdninové hry s dětmi, a to v termínu od 29. 7. 2013 do 2. 8. 2013.
Bližší informace naleznete opět
v knihovně v Březové nad Svitavou.
Kapacita je omezená, ale volná místa stále ještě jsou. Pokud Vaše dítě
nemá v tomto termínu žádné plány
na prázdniny, může strávit týden se
svými kamarády. Určitě se nebude
nudit, protože chystáme program
plný her a prázdninového poznávání našeho blízkého okolí.
Další novinkou, která se tentokrát týká informačního centra, je,
že v nejbližších dnech se naše Turistické informační centrum stane právoplatným členem Asociace
turistických informačních center
ČR. Stane se tak na základě certiﬁkační kontroly, která úspěšně
proběhla v prvním červnovém týdnu. Pro čtenáře to má jedno velké
plus. O prázdninách si můžete zaskočit do knihovny i v sobotu, a to
v době od 9 do 14 hodin, kdy bude
Turistické informační centrum otevřeno zároveň s knihovnou. Podrobné informace o změně otvírací doby
naleznete také na nových facebookových stránkách Městské knihovny a informačního centra v Březové
nad Svitavou, také zde například
najdete informace o chystaných akcích či knižních novinkách.
Jana Pavlíčková
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PRÁZDNINOVÉ HRY S DĚTMI
Nevíte, kam s dětmi na prázdniny?

Od 29. 7. 2013 do 2. 8. 2013
se již podruhé uskuteční prázdninové skotačení s dětmi.
Budeme si hrát, trošku cestovat,
hodně poznávat a budeme se mít dobře.
Začínáme ráno v 8.00 v Městské knihovně ve Březové nad Svitavou
– odchod dětí domů 15.30 - 16.00
Příspěvek – 200 Kč na týden (jízdenky, pitný režim),
svačinku na celý den si děti přinesou z domu.

účetnictví

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

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

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

Březovský občasník, číslo 02/2013
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KALENDÁŘ AKCÍ
27.7.2013
29.7. - 2.8 2013

sobota
pondělí - pátek

21. setkání Březových tentokrát u nás ve Březové nad Svitavou.
Celotýdenní program pro děti (příměstský tábor).
Pořádá Městská knihovna a IC Březová nad Svitavou ve spolupráci
s MC Kocourek.

25.8.2013

neděle

Bartolomějská pouť s večerním vystoupením Janka Ledeckého.

5.10.2013

sobota

MEZ M ČR SIDE A ČTYŘKOLEK
Více zde: http://brezovske-strane.webnode.cz/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu 2013 se do Březové přistěhovali 4 noví občané. Narodili se Matyáš Vališ,
Patrik Vališ a Debora Krátká. Zemřeli Eva Adámková, Jan Činčura, Josef Dopita,
Marie Rykrová, Jiří Štancl a Stanislav Tichý. K 31. lednu 2013 měla Březová nad Svitavou
1 742 obyvatel.
V únoru 2013 se do Březové přistěhovali 2 občané. 5 občanů se odstěhovalo.
Narodila se Amálie Vránová. K 28. únoru 2013 měla Březová nad Svitavou
1 740 obyvatel.
V březnu 2013 se do Březové přistěhovali 2 občané. 3 občané se odstěhovali.
Narodil se David Lidmila. Zemřel Zbyněk Cerhák.
K 31. březnu 2013 měla Březová nad Svitavou 1 739 obyvatel.
V dubnu 2013 se z Březové odstěhovali 2 občané. Narodily se Agáta Šmídová
a Jana Ondrová. Zemřeli Antonín Kocman a Milan Šimerle.
K 30. dubnu 2013 měla Březová nad Svitavou 1 737 obyvatel.
V květnu 2013 se do Březové přistěhovali 4 občané. 8 občanů se odstěhovalo.
Narodili se Jakub Blažka, Zuzana Reichlová a Jaromír Staněk.
K 31. květnu 2013 měla Březová nad Svitavou 1 736 obyvatel.
V červnu 2013 se do Březové přistěhovali 4 občané. 5 občanů se odstěhovalo.
Narodili se František Fuchs, Matyáš Janků a Jiřina Povolná. Zemřel Zdeněk Ducháček.
K 30. červnu 2013 měla Březová nad Svitavou 1 736 obyvatel.

NEDOSTÁVÁTE BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK? OZVĚTE SE!

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