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NA ÚVOD
Opět se přiblížil konec roku, a to vybízí k bilancování. Letošek byl pro naše město do jisté míry
rokem revolučním. Na základě podzimních voleb
má Březová nad Svitavou nového starostu.
Novým starostou pro volební období 2014 –
2018 byl zvolen Karel Adámek, který kandidoval
za sdružení Změna 2014. Bývalý starosta Martin
Kiss se s občany rozloučil po šestnácti letech
a nadále bude působit jako zastupitel města. Místostarostou se stal Pavel Straka, který v říjnových
volbách získal od občanů nejvíce hlasů. Do pětičlenné rady byli dále zvoleni Vojtěch Tuček, Jaromír Staněk a Kamila Ondráčková.
Nové vedení je na startu, ale čeká jej dokončení
mnoha náročných úkolů. K aktuálnímu dění na
radnici se dozvíte více na následující straně.
Přejeme klidný konec roku!
Kamila Ondráčková

KULTURNÍ AKCE
30. prosince 2014
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE
Klíčovým úkolem vedení města je
samozřejmě stále kanalizace a ČOV.
Největší „bolístkou“, která blokuje spuštění zkušebního provozu, je
protlak pod tratí. Ten se nakonec
bude dělat hornickým způsobem
– nyní se tedy čeká na dodání speciálního materiálu z Německa, který
horníkům umožní jejich práci. Na tu
nastoupí 12. ledna. Na realizaci je
potřeba 5 týdnů, pak jsou potřeba
další dva týdny na propojení oněch
dvou systémů. Zkušební provoz je
tedy reálný v březnu 2015. Nejen
s provozovatelem tedy vedení města jedná o zkrácení délky zkušebního provozu. Jednání vypadají slibně.
Kontrolní dny na ČOV nyní probíhají
prakticky každý týden. Při přebírání
agendy bylo zjištěno, že již více než
rok nebyl aktualizován harmonogram prací. Takže z toho důvodu je
pak komplikované zjistit, co již mělo
nebo být hotové, také kdo je za to

zodpovědný. Termín spuštění zkušebního provozu v říjnu 2014 ale dodržen nebyl.
Negativní zprávou pak v souvislosti s ČOV je, že záležitost týkající se
diskutované korekce téměř deset
milionů (viz článek v předvolebním
vydání časopisu Naše Březová) kvůli
zúžení výběru zhotovitele tzv. „losovačkou“ stále není uzavřena. Nad
městem tedy pořád visí hrozba, že
nám nebude z dotací deset milionů
proplaceno a budeme tak nuceni
hledat jiné možnosti, jak se domoci
práva nebo je hradit plně z vlastních
zdrojů.

se podařilo zahájit kolaudační řízení
cyklostezky, které ale neprobíhá bez
řady administrativních problémů –
tématu se budeme věnovat v některém z příštích čísel. Kolaudace cyklostezky by mohla být dokončena na
jaře roku 2015.

Stěžejní úkoly pro příští rok?
Pro rok 2015 je pro naše město klíčové dokončení ČOV, kolaudace celého zařízení, ukončení zkušebního
provozu, pokud možno s dobrými
výsledky – aby bylo možné spustit vše do plného provozu. Budeme
také řešit situaci, že máme jiného
provozovatele na vodu a jiného na
kanalizaci, což bude znamenat pro
Cyklostezka: na úspěšné cestě
radnici, město i naše občany určitou
k dokončení
Dalším aktuálním úkolem je řešení administrativní zátěž.
dotace na cyklostezku. V současné
době je již podepsaná smlouva o po- V příštím roce nás také čeká řada ceskytnutí finančních prostředků z roz- loplošných oprav komunikací.
Kamila Ondráčková
počtu SFDI. Ve čtvrtek 11. prosince

Vážení spoluobčané,
nadcházejícíc vánočních svátků a nového roku přeji
do nadcházejících
ím životě, toleranci a nadhled.
vám všem pevné zdraví, úspěc
úspěch v osobním i pracovním
Hezké Vánoce a šťastný novýý rok.
Kar
Karel Adámek, starosta města
ěsta

MATEŘSKÉ CENTRUM KOCOUREK: DĚKUJEME ZA PODPORU V ROCE 2014
Předně přejeme všem lidem krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2015! K přání všeho dobrého, zdraví, lásky a štěstí připojujeme ještě veliké poděkování. Děkujeme všem,
kteří nás v roce 2014 podporovali, a to nejen finančně, ale
i pomocí nebo morální podporou, že naše práce má smysl. Děkujeme také spolupracujícím organizacím, zejména
městu Březová nad Svitavou, Sboru dobrovolných hasičů
Březová nad Svitavou, TJ Sokol Březová nad Svitavou,
Městské knihovně a informačnímu centru Březová nad
Svitavou, ZŠ Březová nad Svitavou a spřáteleným mateřským centrům Pardubického kraje a Síti mateřských center ČR za spolupráci při organizaci akcí.
Velmi děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří na akcích pomáhali a bez jejichž pomoci by zejména velkých
akcí nebylo možno.
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Největší dík ovšem patří vám, kteří jste za námi přišli, vašim dětem, které jste s sebou vzali. Právě s vámi má naše
práce smysl.
Mateřské centrum bude opět otevřeno od 13. ledna.
Otevřeno bude každé úterý dopoledne od 8:30 do 11:30
– programy zejména pro nejmenší děti (0 až 3 roky) –
básničky, říkanky, tvoření, zpívání, cvičení, pohádka….
A každé úterý odpoledne od 15:00 do 17:30 – hravé odpoledne pro všechny děti.
Program naleznete na nástěnce Qanta, dále na:
http://mckocourek.blogspot.com, nebo na facebookovém profilu MC Kocourek. Pro jakékoliv informace můžete psát na email mckocourek@seznam.cz
Srdečně vás a vaše děti zveme do Kocourka! Těšíme se
na vás!
Za MC Kocourek Marie Horáková a Kateřina Novotná
Březovský občasník, číslo 4/2014

ŠKOLNÍ JÍDELNA MUSÍ NOVĚ UVÁDĚT ALERGENY
Vzhledem k povinnostem vyplývajícím z nové legislativy pro označování výrobků (1169/2011 EU článek 21)
se již od prosince 2014 naši strávníci setkávají na jídelním lístku s vyznačením alergenů a jejich stop, které
může zhotovený pokrm obsahovat.
Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné
povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku.
V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně
neškodné látky fungují negativně jako alergeny a napadají imunologickou obranu organismu.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé
přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý
strávník sám pohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě,
takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna
má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Alergickou reakci mohou vyvolat všechny potraviny,
ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení (viz obrázek).
Na jídelním lístku se budou alergeny uvádět pod danými čísly. Dále bude seznam alergenů vyvěšen v jídelně,
na internetu a u objednávkového systému.
Hana Paldusová, vedoucí školní jídelny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Angliáda Jevíčko
Ve středu 15. 10. 2014 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia
Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House, Oxford University
Press Olomouc a ILC Brno soutěž o
nejlepšího mladého angličtináře s
názvem Angliáda 2014. Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol regionu Malá Haná. Pořadatelé
byli mile překvapeni ohromným zájmem – do soutěže se zapojilo 133
žáků z celkem 13 škol. Účastníci absolvovali test anglického jazyka na
úrovni A2 skládající se ze dvou částí
– poslechu s porozuměním a četby s
porozuměním. Po vyhodnocení testu
a sečtení výsledků byli nejlepší žáci
odměněni hodnotnými cenami od
partnerů soutěže, každý účastník si
také odnesl drobnou pozornost a velice cenné zkušenosti.
Březovský občasník, číslo 4/2014

Základní školu Březová nad Svita- Klemša na 12. místě a Tjalda van
Gaans na 15. místě.
vou reprezentovali tito žáci:
Celkové umístění a fotogalerii si můEva Drdlová
žete prohlédnout na: http://www.gyTereza Švancarová
mjev.cz/aktuality/angliada-2014/
Petra Švancarová
Eliška Trojanová
Všem soutěžícím patří velký dík a poTjalda van Gaans
chvala za reprezentaci školy a výborMatěj Klemša
né umístění.
Vendula Černá
Lenka Cerháková
Veronika Dufková
V této těžké konkurenci se družstvo
žáků z Březové nad
Svitavou umístilo
na fantastickém
2. místě a v celkovém pořadí žáků
byla Eva Drdlová
na 5. místě, Matěj
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Projektové dny na Gymnáziu Svitavy
I ve školním roce 2014/2015 pokračuje projekt Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. V měsíci říjnu a listopadu
podnikli žáci 7. a 9. třídy návštěvu svitavského gymnázia, aby okusili výuku přírodovědných předmětů v nově zrekonstruovaných učebnách pod vedením
svitavských pedagogů.
23. října 2014 sedmáci pod vedením
Mgr. Ditty Kukaňové objevovali další
možnosti práce s tabletem. V průběhu první hodiny si zahráli internetovou
hru GeoGuessr. Úkolem hry bylo co
nejpřesněji určit místo, na kterém se v
počítači nacházejí. Ve zbývajících dvou
hodinách s Mgr. Hanou Brýdlovou pracovali na mapových serverech. Plánovali
trasy, určovali vzdálenosti, vyhledávali
zajímavá místa, určovali výškový profil

trasy. V rámci druhého projektového
dne 27. listopadu 2014 si pod vedením
Mgr. Michala Střeštíka zahráli na biology
a pomocí stereoskopické lupy objevovali svět členovců a ploštěnců. V průběhu
tří vyučovacích hodin v nové biologické
laboratoři zkoumali tvar těla ploštěnky
a její reakce na světlo a tmu. Dalším pozorovaným živočichem se stalo saranče.
Zde podrobně sledovali kousací ústní
ústrojí, stavbu složeného oka a stavbu
končetin. Posledním objektem zkoumání se stal pokoutník domácí, žáci měli za
úkol spočítat oči pavouka a prozkoumat
snovací žlázy na zadečku.
Deváťáci se v rámci prvního projektového dne přesunuli do nově vybudované
chemické laboratoře a pod vedením
Mgr. Jiřího Macha si v praxi vyzkoušeli
redoxní a exotermní chemické reakce.

Za pomoci hřebíku vysráželi z modré
skalice měď, sledovali bouřlivou reakci sodíku s vodou, pozorovali světelné
efekty spojené s exotermickými reakcemi. Poslední hodinu zavítali do školního
arboreta, kde se od Mgr. Michala Střeštíka dozvěděli mnoho zajímavostí o zdejších jehličnanech. V průběhu druhého
projektového dne si vyzkoušeli novou
fyzikální laboratoř. Společně s Mgr. Pavlem Brázdou se ponořili do světa elektřiny a polovodičů. Nejprve sestavili jednoduchý obvod, jehož součástí byl zvonek,
a pokusili se odhadnout, jakým způsobem zvonek funguje. Dalším úkolem
bylo sestavení jednoduchého poplachového zařízení. Druhá část projektového dne byla věnována polovodičům.
Žáci prozkoumávali LED diody a učili se
zapojovat fotorezistor a tranzistor.

Poznáváme své sousedy
V rámci projektu Poznáváme své sousedy se již šest let pravidelně
setkáváme s učiteli a žáky z rakouské školy IBHS Großweikersdorf.
V letošním školním roce pokračuje spolupráce formou jednodenních návštěv. Na pátek před prvním adventním víkendem byla
naplánována společná cesta do Vídně, hlavního města Rakouska.
Po úvodní komentované okružní jízdě po Ringstraße, nejznámější
vídeňské ulici s mnoha architektonickými skvosty, jako jsou budova parlamentu, státní opery nebo hvězdárny, nás čekala návštěva
Přírodovědeckého muzea. Vedle stálých expozic je v současnosti
tahákem muzea výstava věnovaná mamutům. Její hlavní atrakcí
je bezesporu mumie mamutího mláděte jménem Ljuba, jejíž stáří
je odhadováno na 42 tis. let. Nalezena byla roku 2007 v sibiřském
permafrostu.
Závěrečným bodem programu byla návštěva věhlasných vánočních trhů. Pověst, která je předchází, nelže. Kdo nezažil vídeňský
Weihnachtsmarkt, nezažil pravou vánoční atmosféru.
Další setkání je naplánováno na únor příštího roku. Tentokrát se s
rakouskými přáteli sejdeme na našem území.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ
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