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Jaro je konečně tady, v občasníku se však ještě lehce
vrátíme do zimy.
Pokud tedy zalistujete, můžete si přečíst, jak se vyvedl
lyžařský kurz naší základní školy, díky kterému měli žáci
možnost naučit se lyžovat v oblíbeném středisku Harrachov.
Paní Eva Fečková pak ve svém článku vzpomíná na zimní
toulky turistů v našem okolí a současně vyzdvihuje význam
naší rozhledny jako turistického cíle nejen pro místní.
A samozřejmě hned na druhé stránce se dočtete, co se
řešilo na prvním letošním zasedání zastupitelů. Další by
mělo být v měsíci dubnu. Přesný termín se včas dozvíte na
internetových stránkách či městských vývěskách.
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dobře ukryté rozhledny
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ZE ZASEDÁNÍ MZ
V pondělí dne 25. 2. 2013 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou.
• Jedním z hlavních témat bylo
schvalování smlouvy se Státním
fondem životního prostředí ČR
týkající se poskytnutí podpory na
akci „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Březová nad
Svitavou“. Vyřizování tohoto dokumentu trvalo přes rok a jeho vydání nám otvírá cestu k ﬁnančním
prostředkům. V praxi to znamená,
že nám budou proplaceny projektové dokumentace k ČOV a faktury za již odvedenou práci.
Po zimě se znovu začalo stavět
v pondělí 4. března.
Na rozběhnutí prací na kanalizaci
navazujeme i schvalovacím procesem projektů přípojek. V loňském
roce byly zpracovány projekty
k jednotlivým nemovitostem.
Nyní je nutné postoupit projekty
stavebnímu úřadu. Město Březová
nad Svitavou bude podávat hromadné žádosti o vydání územního
souhlasu. Jelikož se však jedná
o soukromé nemovitosti, je nutné,
abychom zde měli souhlas majitele dotčených pozemků. Pokud je
tedy více vlastníků nemovitosti,
k podpisu je nutná fyzická přítomnost všech vlastníků. Nedostaví-li
se všichni spoluvlastníci, je zapotřebí s sebou dodat od ostatních
zmocnění k podpisu.
Projekty k přípojkám a schvalovací proces hradí město Březová
n. Sv. Samotnoá realizace přípojek
a připojení je však na majitelích
nemovitostí. Samotné připojení
ke kanalizaci bude možné až po
spuštění kanalizace do provozu.
Přichystání přípojek však mohou
majitelé udělat i dříve.
• V letošním roce bude též realizován projekt Regenerace zeleně
města Březová nad Svitavou. Hodnotící komise pro výběrové řízení
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doporučila jako nejvýhodnější nabídku ﬁrmy Kavyl, s.r.o. Vysoutěžená cena za realizaci regenerace
zeleně je 3 088 765,70 Kč bez
DPH (3 737 406,50 Kč s DPH),
přičemž zhruba 75% činí dotace
ze Státního fondu životního prostředí. Ozelenění města proběhne
během letošního roku.
• Zapůjčené sběrné kontejnery byly
vráceny do Letovic, stávající kovové byly dočasně zapůjčeny z Lika
Svitavy a v průběhu jara budou
nahrazeny novými.
Sběr obnošeného šatstva,
obuvi a hraček
Město Březová nad Svitavou ve
spolupráci se společností REVENGE, a.s. zajistilo pro své občany dva
kovové kontejnery určené ke sběru
obnošeného šatstva, obuvi, bytového textilu a použitých hraček.
Kontejnery bílé barvy mají kapacitu
cca 2 250 l a jsou opatřeny popisy,
co lze do kontejneru odkládat.
Do kontejnerů lze ukládat bavlněné
i umělé oděvy, veškerý bytový textil
(záclony, závěsy, povlečení, ubrusy
apod.), boty a veškeré hračky - plyšové, plastové i elektronické. Odpady
by měly být do kontejneru vkládány
čisté a zabalené do menších balíků
nebo v igelitových taškách.
REVENGE, a. s. zpracovává 400 až
500 tun oděvů, bot a jiných textilních materiálů měsíčně. Z tohoto
množství část textilu slouží opětovně ke svému původnímu účelu, část
je recyklována dle druhu (peří, svetrovina, denim, bavlna...) a dále zpracována do ekologického produktu
- např. čistících tkanin, stavebních
izolací, které mají průmyslové využití. Oděvy a obuv, v množství 400 až
500 tun/měsíc jsou následně zpracovávány v třídícím závodu v Boskovicích, kde se touto činností zabývá
150 lidí. Z celkového množství se

50% oblečení dále vrací k původnímu účelu. Dalších 35% se zpracuje
pro průmyslové využití. Zbylých 15%
je zatím odpad, který se termicky
zhodnocuje (spaluje).
Obnošené šatstvo, boty a hračky
mohou občané odkládat do kontejnerů na těchto stanovištích:
1. náměstí – na sběrném hnízdě
u hasičárny
2. ulice Hradecká, sběrné hnízdo
u bytových domů
Kulturní akce
V pátek 25.1.2013 proběhl již XIV.
městský ples. K tanci hrála skupina K.G.R., které se podařilo zaplnit
parket hned v první půlhodině. Na
programu bylo několik tanečních
vystoupení od standardních, latinskoamerických rytmů, přes výrazový tanec až po ukázku country.
Ples byl zpestřen také hrou o věcné ceny. Tímto chceme poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli cenami. Večer rychle utekl a my věříme, že se líbil, a těšíme se v příštím
roce na poslední lednový pátek, kdy
se uskuteční XV. městský ples.
Další, již klasickou akcí, byl v pátek
8.3.2013 Večer pro seniory. Letos
přijela zahrát našim seniorům opět
Mistříňanka. Na úvod nás přijel pozdravit čestný občan Březové nad
Svitavou, senátor, pan Radko Martínek. V první koncertní části večera
byl program Mistříňanky zpestřován vtipným mluveným slovem. Následovalo předtančení standardních
i latinskoamerických tanců, večeře
a dlouhý taneční večer. Děkujeme
Základní škole Březová nad Svitavou, která opět připravila pro naše
návštěvníky krásnou pamětní kartičku a upekla nádherné a vynikající
perníčky. Jelikož vyšel letošní Večer pro seniory na Mezinárodní den
žen, dostaly všechny návštěvnice
jako dárek růži. Za květiny děkujeBřezovský občasník, číslo 01/2013

me panu Liboru Trojanovi. Občerstvení v letošním roce zajistili hasiči
za což jim všem děkujeme. Věříme,
že se letošní večer vydařil, a těšíme

se na všechny zase příště.
Děkujeme všem, kteří na karnevale pomáhali, The Rebels za zvučení a všem dětem a rodičům za

to, že přišli! Těšíme se na vás na
dalších akcích!
Martin Kiss, Kateřina Novotná

NOC S ANDERSENEM 2013
Vydejte se s námi na plavbu za dobrodružstvím. Další přespávání v knihovně už volá.
Přihlásit se mohou všechny děti od předškoláčků po školáky z prvního stupně a jejich rodiče.
se nám sejde šikovných kouzelníčků a čarodějek.
Po jejich vystoupení se menší děti
odebraly na kutě a ty starší následovaly skutečného kouzelníka
Pokustóna do knihovny, kde se odbývala další série – tentokrát skutečného kouzlení.
Děti usínaly při četbě Andersenových a Werichových pohádek, ke
slovu přišel i Harry Potter.
Za pomoc kromě výše zmiňovaných
děkujeme i následujícím dospělým:
Janě Pavlíčkové, Kateřině Novotné,
manželům Hrdým, Jiřině Poláčkové,
Pavle Cupalové, Danielu Šufanovi.
Jana Povolná

Akce se uskutečnila z pátku
5. dubna na sobotu 6. dubna
2013 v Městské knihovně a IC Březová nad Svitavou. Noci s Andersenem ve Březové nad Svitavou
se účastnilo 30 dětí, 18 dospělých
a část noci i paní novinářka Květa Korbářová, která o nás napsala
a nafotila reportáž do Svitavského
deníku viz http://svitavsky.denik.
cz/zpravy_region/deti-oslavily-narozeni-danskeho-pohadkare-andersena-v-knihovne-20130407.html
Po úvodní seznamovací hře, při níž
všichni přítomní představili sebe
i svou oblíbenou knihu se děti rozdělily na dvě skupinky a vyrazili na
náměstí. Kateřina Novotná pro ně
připravila poznávací kvíz, jenž měl
prověřit jejich znalosti o našem
městě i České republice vůbec. Na
řešitele kvízu čekal po zpěvu lidové
písně a přetahované lanem poklad
v podobě sladké odměny.
Dále k nám zavítali paní Liduška
Lůjková s partnerem Milanem HakBřezovský občasník, číslo 01/2013

lem, kteří dětem přivezli autorskou
pohádku. Nechyběla ani hra na kytaru a malování obrázků.
Dospělí účastníci nocování dětem
v mezičase připravili chutnou večeři, aby se malí Nebojsové řádně posílili na nadcházející stezku odvahy.
Po večeři následoval hromadný přesun do prostor mateřského centra,
odkud se vycházelo do říše bubáků a strašidel. Letos děti postrašili:
zombie – Jarmil Povolný, smrťák
– Michal Novotný, hrobník – Jiří
Vrána, čarodějka - Dominika Dufková a upírka – Patricie Ditrichová. Technickou pomoc zajistil
Jaroslav Válka. Přípravy byly časově nesmírně náročné a některé výkony, které strašidla předvedla, byly
vskutku sportovní. Tímto všem uvedeným děkujeme.
V pokynech pro nocležníky stálo,
aby si všichni přihlášení připravili
kouzelnické a čarodějnické kostýmy a také nějaká zajímavá kouzla.
Před akcí jsme ani nedoufali, kolik
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Bezdomovci zaměstnávají
městskou policii
Po prudkém ochlazení přibylo
i v Březové nad Svitavou problémů
s bezdomovci. Strážníci řeší stížnosti na bezdomovce nebo jejich
přestupky. Zejména od prvních lednových dnů se začaly množit stížnosti na to, že bezdomovci někde
přespávají a obtěžují tak obyvatele domů hlukem nebo nepořádkem.
Strážníci tyto záležitosti řeší nejčastěji vykázáním bezdomovců z místa.
Tak tomu bylo i 29. ledna v ranních
hodinách, kdy městská policie po
oznámení občanky bytového domu
na ul. Hradecká vykázala spícího
bezdomovce z jeho brlohu, který si
vytvořil pod schodištěm. Další případ museli strážníci řešit 13. února,
kdy vykázali spícího bezdomovce
z prostor čekárny vlakového nádraží. Je třeba zdůraznit, že s bezdomovci jednáme se zvláštní péčí.
Mám na mysli to, že každému hlídka nabídne možnost pobytu v azylovém domě ve Svitavách. Bohužel
naprostá většina z nich tuto možnost odmítá vzhledem k tomu, že
v azylovém domě by museli dodržovat určitá pravidla, což nehodlají
akceptovat.
Časté krádeže železa
Krádeže železných předmětů zaznamenali také strážníci v Březové nad
Svitavou. Pachatelé vniknou často
násilím na zahradu, do chalup, kůlen a prostory dokonale vyčistí od
všeho kovového. Škoda může být
vyčíslena až na několik desítek tisíc
korun. Městská policie předá případ
Policii ČR, která případ vyšetřuje
jako přečin krádeže, za který trestní zákoník stanoví až pětiletý trest
odnětí svobody. Městská policie se
snaží dle svých kompetencí těmto
pachatelům v protiprávním jednání
zabránit. Jde samozřejmě o soustavnou kontrolní činnost v ohrožených
lokalitách (zahrádky, prázdné pozemky, kontejnery na papír a na
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elektroniku atd.). Dále je každý zjištěný případ tohoto jednání hlídkami řešen, a to zejména oznámením
příslušnému orgánu či přímo oznámením na OO PČR Svitavy s podezřením ze spáchání trestného činu.
Bohužel není v silách strážníků tomuto protiprávnímu jednání úplně
zabránit, ale i díky pomoci spoluobčanů se daří tato jednání monitorovat a následně také řešit.
Amnestie v Březové
nad Svitavou
Městská policie Březová nad Svitavou ve spolupráci s Policií ČR monitoruje situaci ve městě v souvislosti
s vyhlášenou amnestií. Posílili jsme
hlídky v centru města a také na autobusovém a vlakovém nádraží, kde
se dá předpokládat vyšší koncentrace propuštěných vězňů. Žádné
přestupky proti veřejnému pořádku
jsme v důsledku amnestie zatím nezaznamenali.
Měření rychlosti
Ani začátek letošního roku se z pohledu dodržování rychlosti v Březové nejeví příliš příznivě. Přitom
obecně sílí hlas za zvýšení bezpečnosti na silnicích, současný stav je
považován za velmi špatný. Po zvýšení bezpečnosti a zlepšení stavu

na silnicích často volají i ti, kteří
sami zákony porušují. Proto i letos
potkáte v ulicích Březové strážníky
s radarem.
Nastavení všech potřebných parametrů pro obsluhu je prováděno
na obrazovce s dotekovým ovládáním, která slouží zároveň jako kontrolní monitor. Jednotlivá místa, kde
bude prováděna radarová kontrola dodržování rychlosti, jsou určována ze statisticky vyhodnocených
údajů nehodovosti, které vyplývají z poznatků Policie České republiky, ale i z podnětů občanů, starosty
a strážníků. Další novinkou, která
čeká na strážníky, jsou nové pokutové bloky, jejichž vyplňování přináší několik změn. Nové pokutové
bloky disponují ochrannými prvky.
Hlavním rozdílem mezi pokutovými
bloky starými a pokutovými bloky
novými je ta skutečnost, že přestupce od 1. 1. 2013 neobdrží ústřižek,
ale totožné rozhodnutí jako bude
mít k dispozici správní orgán. Přestupce obdrží vždy jeden pokutový
blok (část A), tedy nikoliv několik
ústřižků jak tomu bylo u předešlých
hodnotových pokutových bloků, kde
byly předtištěny nominální hodnoty
(ve výši 50 Kč až 2500 Kč).
Eva Graciasová
velitel MP Březová nad Svitavou
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O POZITIVNÍM VLIVU DOBŘE UKRYTÉ ROZHLEDNY JÁRY CIMRMANA NEJEN NA TURISTIKU
Zimní šedivé a krátké dny, o to delší večery a studenější rána. Období,
kdy doma v teple u krbových kamen
prohlížím obrázky pořízené na výletech v uplynulém roce a v hlavě se
mi honí plány budoucích turistických výprav…
Vděčným cílem výletů je rozhledna nad Březovou, která nese jméno Járy Cimrmana. Letos 17. června
oslaví už šesté narozeniny. Několikrát jsem se již přesvědčila, že
opravdu slouží svému účelu.
Poprvé mne překvapily dvě starší
dámy z Karlovarského kraje, s kterými jsem se potkala na Letním turistickém srazu v Poličce v roce 2010.
Vyprávěly o předešlém dni, kdy se
se svými vnuky vypravily do našeho
města, aby vystoupaly k vyhlídkové

a stromy zdobila krajka z jinovatky.
Mlha nám kazila výhled do dáli, ale
vyhlídka na posezení a oběd v hospodě U Čiháků celkové hodnocení
vycházky zlepšila.
Loni začátkem července vyčenichal
můj pes batohy pěti zlínských turistů a turistek, kteří se u rozhledny
dohadovali, kudy do Bělé. Hodlali odtud pochodovat přes Bohuňov
až do Olešnice. Poradila jsem jim
a kousek je doprovodila, aby nebloudili.
V listopadu loňského roku jsem pozvala do Březové nad Svitavou turisty z poličského klubu. V sobotu,
na den sv. Martina, se nás sešlo 28
a od rozhledny jsme po svých vyrazili přes Bělou a Lavičné do Svojanova, Hlásnice, někteří až do

věži a rozhlédly se z ní do kraje. Pak
si za odměnu daly v cukrárně větrník a do zápisníku razítko – doklad
o dosažení mety. Od té doby jsem
ještě slyšela o návštěvě z Ústí nad
Orlicí – nemohli rozhlednu najít, ale
nakonec našli, z Chrudimi, z Pardubic, z Poličky.
Vzpomínám na Loučení s rokem
2010, tradiční akci KČT Svitavy,
pořádanou poslední den v roce.
Procházeli jsme naučnou stezkou
z Brněnce přes Čertovy díry k Dobře ukryté rozhledně. Mrzlo, až praštělo, sníh nám křupal pod nohama

Bystrého. Jako důkaz přikládám
společnou fotograﬁi. Slova jedné
z účastnic při sestupu z rozhledny, že je odtud vidět docela daleko, mne potěšila a souhlasila jsem.
Rozhlížení východním směrem je
sice omezeno Farským kopcem,
ale západní strana poskytuje lepší
podmínky a může inspirovat k dalším výletům… Na jihozápadě se vlní
kopečky Českomoravské vysočiny a budeme-li sledovat linii obzoru
směrem doprava, narazíme pohledem na vrch, z něhož trčí „dlouhá
jehla“. To je 59m vysoký stožár roz-

Březovský občasník, číslo 01/2013

hledny Horní les nad Nyklovicemi
nedaleko Bystrého. Rozhled z plošiny umístěné 38m nad terénem zde
má turista luxusní kruhový a ničím
nerušený, od Krkonoš přes Orlické
hory a Jeseníky zpět k blízkým Žďárským vrchům.
A teď už nezbývánež si přát, aby
jaro dorazilo co nejdříve, vysušilo turistické stezky, přírodě dodalo
sluneční svit i svěží zelenou barvu
a zpříjemnilo nám toulání krajinou.
PS pro nezadané: Od kamarád-

ky z nedalekého města vím o muži
a ženě, kteří se vydali s přáteli k naší rozhledně. Zde zapůsobilo
kouzlo místa a domů se vraceli jako
pár. Od té doby spolu chodí, a to nejenom na výlety.
Eva Fečková, členka svitavského odboru
Klubu českých turistů
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Projekt Poznáváme své sousedy
I v letošním školním roce pokračujeme v rámci projektu „Poznáváme
své sousedy“ ve spolupráci s rakouskou školou IBHS Großweiker-

sdorf. Ve dnech 5. až 7. prosince
2012 se 15 žáků 2. stupně vypravilo
na návštěvu rakouských přátel.
Plán programu byl jako vždy vzorně
připraven. V den příjezdu jsme absolvovali velmi zajímavou prohlídku
muzea fosílií. Jednotlivé etapy vývoje života na Zemi jsme vnímali všemi smysly. Neobvyklý zážitek byl
navíc umocněn propojením s obavami o možném konci světa.
Druhý den jsme strávili ve Vídni.
Zavítali jsme na vánoční trh před
městskou radnicí a poté zhlédli honosné sídlo Habsburků zámek
Schönbrunn. Nemohl chybět ani
tradiční oběd v McDonalds. Příjemnou zastávkou na zpáteční cestě do
Großweikersdorfu se stalo nákupní centrum G3 v Gerasdorfu. V nápaditě vyzdobených odděleních se
i nás zmocnila předvánoční nákupní horečka.
Poslední den návštěvy jsme se vydali procházkou do Heidelbergu,
kde sídlí hřebčín a jezdecká škola
lipicánů. Plemeno lipicánů je úzce
spojeno se Španělskou jezdec-
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kou školou ve Vídni. Vedle tanečního splynutí a precizní choreograﬁe
koní a jezdců jsme obdivovali též
slavnostní uniformy jezdců a vyšívané postroje koní.

koutí“, pro pokročilejší pak na červené sjezdovce na Čertově hoře.
Někteří si zdokonalovali techniku
jízdy na snowboardu.
Každý večer probíhaly přednášky
na rozmanitá témata, např. Bezpečnost na horách, Lyžařská výzbroj
a výstroj, První pomoc. Ve středu
se dostavil na zajímavou besedu
o podceňování zimních nástrah člen
Horské služby Harrachov pan Zakopal, který během poutavého povídání předvedl i část výbavy používané
při zásazích v terénu.
Ani letos nechyběly závody ve sla-

Domů jsme se vrátili, jako vždy,
se spoustou nových zážitků. Kolegy a kamarády z Großweikersdorfu u nás přivítáme na jaře letošního
roku.
Lyžařský kurz v Harrachově
Lyžařský kurz žáků 7. třídy doplněný
žáky 8. ročníku se konal společně
se žáky Základní školy Brněnec-Moravská Chrastová od neděle 6. do
soboty 12. ledna 2013 v lyžařském
středisku v Harrachově v penzionu
SUNSKI. Pod instruktorským vedením Mgr. Oldřišky Štoudkové,
Mgr. Karla Radimeckého a Michala Vybíhala probíhal lyžařský výcvik
pro začátečníky ve ski areálu „Zá-

lomu. Všichni zúčastnění byli odměněni diplomy, drobnými cenami
a sladkostmi, na které mimo jiné
přispěli pan Jedlinský, pan Jakal
a MěÚ Březová nad Svitavou.
Po týdnu plném dojmů, nových lyžařských zážitků a poznatků a bez
žádného vážnějšího zranění se žáci
s trochou smutku vrátili k běžným
školním povinnostem.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ
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Z HASIČÁRNY – JEDEN ZACHRÁNĚNÝ ŽIVOT
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Březová nad
Svitavou má na svém kontě od začátku roku do konce února již čtyři
výjezdy. Z toho tři dopravní nehody a jednu technickou pomoc ve
spolupráci s rychlou záchrannou
službou. Při nehodě 6. ledna mezi
Banínem a Hradcem nad Svitavou,
kdy ve vozidle zůstal s těžkým poraněním zaklíněný řidič, jednotka dorazila na místo jako první a pomocí
vyprošťovacího nářadí jej po ošetření vyprostila ven a předala rychlé
záchranné službě.

Naše jednotka si tak připsala jeden
zachráněný život.
Práce, která není vidět
V současné době pracuje v jednotce 16 aktivních členů, kteří slouží
24 hodin denně.
Jednotka se zúčastnila v Ústřední
hasičské škole v Jánských Koupe-

lích kousek od Opavy kurzu Základy
zdravotnických znalostí. Ten absolvovalo 11 členů jednotky.
Dále se letos v dubnu zúčastní čtyři členové kurzu Vyprošťování z havarovaných vozidel. Chceme také
dovybavit nové členy věcnými
ochrannými prostředky, nováčci se
zúčastní veškerých kurzů pro vykonávání funkce hasič.
Požádali jsme o krajskou dotaci na
nový dopravní automobil pro převoz
členů k zásahu, na školení, převoz
naší mládeže na soutěže a cvičení.
Petr Kašpar, zástupce velitele

LETOS ZAČÍNÁME UŽ V DUBNU
Tak jako patrně všichni občané se
už těšíme na jaro. A nejen kvůli počasí. Automotoklub Březová nad
Svitavou připravil pro příznivce motokrosu v letošním roce hned čtyři
sportovní podniky.
Sezonu zahájí 20. dubna závod motocyklů sólo Pohár Vysočiny, který
je již po mnoho let nejvíce obsazovaným co do počtu jezdců. Na závodní trati se během dne vystřídají
všechny věkové kategorie od juniorů až po veterány.
Krátce na to, 5. května, vyrazí na trať Březovských strání jezdci Crossracing Cupu. Zde se utkají
i čtyřkolky. I tohoto závodu se zú-

častňuje hodně strojů a o podívanou
není nouze.
Vrcholem letošní sezony bude 5. října jubilejní 50. ročník terénních zá-

vodů Mezinárodní mistrovství České
republiky side a čtyřkolek. Bude to
poslední z devíti závodů seriálu a na
místní motokrosové trati se rozhodne o mistrech na rok 2013. Věříme,
že si tento jubilejní ročník nenecháte ujít.
V letošním roce bude 5. července
motokrosový areál za koupalištěm
po roční přestávce znovu hostit horská kola. I tento sport má v našem
kraji spoustu příznivců, kteří jistě
rádi přijdou podpořit své favority.
Sledujte informace na stránkách
AMK Březová nad Svitavou:
brezovske-strane.webnode.cz
AMK Březová nad Svitavou

VÍTE ŽE

Turistická ubytovna a restaurace POHODA Březová nad Svitavou v areálu AMK
má od března nového provozovatele a najdete ji nově i na Facebooku?
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.pohodabrezova.cz
Rezervace ubytování, objednávky rodiných oslav, školení atp. můžete provádět
na tel. 776 689 509, nebo přes e-mail pohodabrezova@seznam.cz
Do areálu jste srdečně zváni nejen na sportovní akce pořádané AMK Březová nad Svitavou,
ale též na akce kulturní a společenské.
Již 30. 4. 2013 se můžete těšit na Pálení čarodějnic.
Sledujte plakáty.
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DAROVALI SVŮJ UM, DAROVALI SVŮJ ČAS
Možná právě vás tyto řádky osloví
a rozhodnete se pomoci. Možná vás
přimějí jen k zamyšlení.
V dnešní uspěchané době není právě samozřejmostí nezištná pomoc
bližnímu.
Nemusíte projít těžkou životní zkušeností, a přesto cítíte potřebu
pomáhat. I mezi námi se takoví
lidé našli.
V loňském roce mě oslovila výzva
občanského sdružení Nedoklubko.
Jedná se o sdružení zabývající se
pomocí maminkám nedonošených
dětí. Tyto děti se rodí příliš brzy
a s mnoha zdravotními komplikacemi. Jsou tak malinké, že je velký
problém sehnat na ně přiměřené oblečení. V době, kdy miminko bojuje
o své místo na slunci, jsou maminky vystaveny velkému stresu a beznaději. Proto dobrovolníci vyrábějí
oblečky, bačkůrky, čepičky… jako
poselství naděje je posílají na oddělení předčasně narozených dětí.
Mám radost, že i občané Březové
nad Svitavou reagovali na mou vý-

zvu a připojili se k pomoci. Dík patří dětem naší základní školy. Byly
velkými pomocníky v přesvědčování dospělých.
Ale byly to hlavně jejich maminky
a babičky, zdatné pletařky, které
osud nedonošeňátek nenechal lhostejnými. S láskou napletly spoustu
čepiček a botiček, jež byly slavnostně předány 8. května 2012 na oddělení předčasně narozených dětí
v Pardubicích a v Hradci Králové.
Jako poděkování zaslala hlavní koordinátorka pro Nemocnici Pardubice
Petra Klohnová certiﬁkát o zapojení do projektu nazvaného Mámy pro
mámy naší základní škole. Za tímto anonymním oceněním se však
skrývají zásluhy konkrétních spoluobčanů. A těm je nutné poděkovat. Ráda zde tedy uvádím tato
jména: Dufková Libuše, Dvořáková
Milada, Ettlová Olga, Fialová Anna,
Havlíčková Eva, Jeřábková Barbora,
Ježová Marta, Kaplerová Marcela,
Kollmannová Alena, Kubitová Eva,
Pešlová Vanda, Poláková Gertruda,

Sedliská Růžena, Škrancová Marie, Trojanová Ivana, Vlková Marie,
Zemanová Jiřina.
Děkuji vám tedy za ochotu, obětavost, váš čas a soucit.
Děkuji vám za všechna miminka,
kterým jste pomohli překonat první
životní svízel.
Koordinátor pro Březovou nad Svitavou
a okolí Mgr. Zdeňka Drápelová

VE SVĚTLANCE RADOSTNĚJI
Stáří a nemoci přinášejí do našich dnů mnohdy beznaděj. Je nám
doma samotným smutno, ledacos
již nezvládáme bez pomoci druhých, nechceme být na obtíž, ale
rádi bychom ještě něco dokázali, byli platnými členy společnosti.
Mnohdy ani nemůžeme zůstat sami

doma, zapomínáme, trápí nás různé choroby, mohlo by to být pro nás
nebezpečné.
Ti, kteří vyzkoušeli nabídku Světlanky - centra denních služeb, které
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provozuje Charita Svitavy, mohou
vyprávět. Mohou vyprávět již nejen o smutných dnech bez návštěvy, o ubývající paměti i odcházení
fyzických sil. Mohou vyprávět především o tom, co jim společenství
v tomto denním centru přineslo,
a jak se rádi vrací.
Na Světlance se mohou podle chuti účastnit různých aktivit (pěstování bylinek na zahradě, výroby
v dřevodílně, vycházek, předčítání,
cvičení paměti i cvičení v tělocvičně vybavené speciálním nářadím
vhodným pro osoby se zdravotním
postižením, pro seniory apod.). Mohou také využít moderní koupelnu
se zdvihacím zařízením, perličkovou lázní a hydromasáží. Mohou docházet každý den (nebo dopravu
zajistíme vlastním speciálně upraveným vozem, vhodným i pro oso-

by na invalidním vozíku), ale také je
možnost návštěvy jednou, dvakrát
týdně, podle individuálních potřeb
a zájmů každého. Provoz je v pracovní dny od 7 do 18 hodin.
Cílová skupina, tedy ti, kterým je zařízení určeno, jsou osoby od 19 let,
lidé s chronickým onemocněním,
se zdravotním postižením, senioři. Světlanka je zařízení rodinného
typu, setkávají se zde mladí s těmi
dříve narozenými a jejich společná
setkání nepřináší žádný problém,
naopak navzájem se obohacují.
Den otevřených dveří bude až v září,
přijďte se podívat hned. Nejlépe
Po - Čt 8 – 16 hod. Navštivte také
náš web: www.svitavy.caritas.cz,
kde je m.j. umístěna virtuální prohlídka zařízení.
Blanka Homolová
ředitelka Charity Svitavy
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ROZHOVOR
V tomto čísle jsme pro vás připravili rozhovor se žákyní 7. třídy Petrou Švancarovou z našeho města,
která se díky svému zpěvu probojovala až do soutěže Českého rozhlasu Česko zpívá 2013.
V kolika letech jsi začala
se zpěvem?/ Jak dlouho navštěvuješ ZUŠ?
„Začala jsem zpívat, když mi bylo
9 let, a ZUŠ jsem začala navštěvovat v 10 letech. Navštěvuji SBOROVÝ A SÓLOVÝ ZPĚV u paní učitelky
Pražákové.“
Jakých soutěží ve zpěvu
ses už zúčastnila?
„Svitavský slavík 2010 - ocenění Svitavský slavík, Svitavský slavík 2011
- ﬁnále, Svitavský slavík 2012 - výhra, celostátní ﬁnále soutěže Slavíci
ve školní lavici 2012 v Brně, Česko
zpívá 2013.“

Kde si tě mohou zájemci
poslechnout?
„Na Youtube, na rádiu Český rozhlas, na stránce Česko zpívá a na
Facebooku.“

sms pro moji podporu do rádia.
Děkuji, protože, vaše hlasy mě posunou dále. :-)“
Jana Povolná, Petra Švancarová

Co bys čtenářům vzkázala
na závěr?
„Chtěla bych moc poděkovat všem,
kteří poslali nebo ještě pošlou

Co považuješ za svůj
největší úspěch?
„Postup do semiﬁnále v rozhlasové
kategorii Česko zpívá. Nyní bojuji
o postup do ﬁnále do Trutnova mezi
pět nejlepších z ČR. Cením si i výhry Svitavského slavíka 2012.“
V čem je soutěž Česko zpívá
jiná? Kdo tě na ni přihlásil?
„Do soutěže jsem se přihlásila
sama a je jiná v tom, že se do ní posílají sms a vysílá se v Českém rozhlase.“
Máš nějaké zážitky z pořizování
nahrávky?
„Nahrávám ve studiu BoKys ve Svitavách a zážitky jsou vždy pozitivní. Když přijdu do studia, dám panu
Kysilkovi (majiteli studia) doprovod
a jdu do nahrávací místnosti, kde si
nasadím sluchátka a zpívám na mikrofon s punčochou. Potom se skladba nahraje, aby nebylo nic falešně
(to je u mě cca 2-5 krát a nakonec
se vše smixuje a upraví s efekty na
počítači. Další zážitek ze studia je
nahrávání s Martinem Kovářem,
účastníkem Superstar 2009, s kterým zpívám duety.“
Březovský občasník, číslo 01/2013
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UPOZORNĚNÍ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Myslivecké sdružení prosí majitele psů v Březové nad Svitavou,
aby při venčení a procházkách po polích a lesích měli své psy řádně uvázány
dle městské vyhlášky a mysliveckého zákona.
V zimních a jarních měsících je zvěř oslabena, není schopna tak rychlého
pohybu – „utéct“. Už se stalo několik případů stržení a usmrcení zvěře,
které byly řešeny na trestní komisi v Březové nad Svitavou a majitelům byla
vyměřena pokuta a náhrada škody za zvěř.
Myslivecké sdružení upozorňuje, že pro nárůst těchto případů
se bude snažit o větší bezpečnost lesní zvěře.
Děkujeme všem, kteří nám budou vycházet vstříc a pomáhat.

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
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603 201 826

JARNÍ SLEVA 1 000 Kč

Informace na tel.: 605 874 775, nebo v autoškole, Březová nad Svitavou,
Dům Památek – naproti BUS zastávce,
každou středu 14:30 až 16:00 hodin
Kondiční jízdy – 250 Kč
Tato sleva bude poskytnuta pouze při podání přihlášky do 30.4.2013
autoskola@svi.cz, www.autoskola-zk.cz

LÉKÁRNA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Pražská 12, 569 02 Březová nad Svitavou, tel.: 461 521 210

Vyzýváme občanská sdružení
z našeho města,
aby do příštího zasedání
zastupitelstva města Březová nad
Svitavou podali
žádosti o příspěvek.
Žádost o příspěvek by měla
obsahovat článek o činnosti
sdružení, určený k publikování
v městském zpravodaji.
Jedná se o jedno z kritérií,
na jehož základě budou
příspěvky rozděleny.

Březovský občasník, číslo 01/2013

11

KALENDÁŘ AKCÍ
30.4.2013 22:00

úterý

Pálení čarodějnic v Turistickém areálu POHODA (areál AMK)

5.5.2013

neděle

Crossracing Cup 2013 v areálu AMK Březová nad Svitavou

5.6.2013

pátek

Závody horských kol v areálu AMK Březová nad Svitavou

červen

Den dětí (termín bude upřesněn, sledujte plakáty)

15.6.2013

sobota

Vysočina MX CUP v areálu AMK Březová nad Svitavou
(termín byl přesunut)

27.7.2013

sobota

21. setkání Březových tentokrát u nás ve Březové nad Svitavou

29.7. - 2.8.2013

Celotýdenní program pro děti (příměstský tábor).
pondělí - pátek Pořádá Městská knihovna a IC Březová nad Svitavou
ve spolupráci s MC Kocourek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V září 2012 se do Březové přistěhovali 2 občané. 9 občanů se odstěhovalo.
Narodil se Martin Kučera. K 30. září 2012 měla Březová nad Svitavou 1731 obyvatel.
V říjnu 2012 se do Březové přistěhovalo 6 občanů. Zemřeli Zuzana Vaňková a Jiří Jež.
K 31. říjnu 2012 měla Březová nad Svitavou 1735 obyvatel.
V listopadu 2012 se do Březové přistěhovalo 8 občanů. 2 občané se odstěhovali.
Narodil se Miloslav Šimon Kroupa. Zemřela Hedvika Siudová. K 30. listopadu 2012
měla Březová nad Svitavou 1741 obyvatel.
V prosinci 2012 se do Březové přistěhovali 2 občané. 3 občané se odstěhovali.
Narodily se Anežka Pokorná a Eliška Štoudková. Zemřela Ludmila Stejskalová.
K 31. prosinci 2012 měla Březová nad Svitavou 1741 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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