Chceme bezpečí na silnici
Město Březová nad Svitavou je nádherným městem, které se může pochlubit i rozlohou větším
náměstím, než má krajské město Pardubice. Každý z nás občanů prochází tímto náměstím, a na co si
musí nejvíce dávat pozor, je provoz na silnici I/43, která naše náměstí protíná. Vlastně když se
zamyslíme nad rozlohou našeho města, tak se dá říci, že je rozpůleno velice rušnou a nebezpečnou
komunikací. Jen pro vaši představu, za jednu hodinu projede po této komunikaci v obou směrech
kolem tisíce vozidel, a to je opravdu hodně. Naše děti, jdoucí do školy, musí denně tuto komunikaci
minimálně dvakrát přejít a stávají se tak účastníky silného silničního provozu. Není nám provoz na
této komunikaci v našem městě lhostejný. V minulosti se uvažovalo o vybudování obchvatu a svedení
hlavní dopravní tepny mimo město. Toto je již dnes nedosažitelné a nebojím se říci neproveditelné
řešení, protože již několik obcí vyjmulo pozemky pro případnou výstavbu obchvatu ze svých
územních plánů, a tím není možné zbudovat ucelenou silnici od Brna na Hradec Králové. Každý z nás
si také uvědomuje, jak náročně je v prioritách státu docílit finančně náročné výstavby pozemní
komunikace. Není nic výjimečného vidět, jak jede vozidlo po komunikaci rychlostí vyšší než 50 km
za hodinu, a k rozpoznání velké rychlosti nemusíte mít ani radar. Policie ČR, dopravní inspektorát
Svitavy se nám snaží vypomoci tím, že k nám minimálně na jednu hodinu denně posílá měřící
vozidlo, které svou přítomností dokáže provoz na chvíli zklidnit, ale po odjezdu policistů se opět
silnice stává nebezpečnou. Proto jsme se rozhodli jít jiným směrem, a to možností, jak dopravu na
frekventované silnici zklidnit a zbezpečnit. Naše snaha směřuje k tomu, aby si řidiči uvědomili, že
jedou uzavřenou obcí, ne úsekem mimo obec, a k tomuto účelu v nejbližší době nainstalujeme u
silnice I/43 měřicí zařízení, které bude snímat rychlost vozidel a zobrazovat je na informačním panelu.
Zde bude upozornění, že jde o měřený úsek silnice a zobrazí se vždy aktuální rychlost projíždějícího
vozidla. Toto zařízení bude mít z počátku pouze informativní charakter pro projíždějící řidiče (jako
například v Lipůvce u Brna), bude pouze statisticky zaznamenávat, kolik vozidel překročilo danou
rychlost a v kolik hodin. Na toto naváže další krok, kterého bychom chtěli v budoucnu docílit, a to je
zřízení městské policie. Řeknete si asi, proč na tak malém městě mít dva plně vybavené strážníky
s vozidlem. Je třeba si uvědomit, že tito strážníci budou mít stejné pravomoci jako policisté Policie
ČR. Dohlédnou na veřejný pořádek v nočních hodinách, zvláště o víkendech, a co víc, mohou být
vybaveni mobilním měřicím zařízením a ukládat pokuty za porušení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Každý z vás si jistě dokáže uvědomit, jak výrazně může taková hlídka městské policie
uklidnit provoz na frekventované komunikaci. Město v tomto směru spolupracuje s firmou LAVET s.
r. o. Praha, která je schopna plně technicky vybavit a zaškolit naše případné strážníky. Řeknete si,
z jaké části rozpočtu bychom tyto dva plně technicky vybavené strážníky zaplatili. Vše je koncipováno
tak, aby jejich činností nebyl zatížen rozpočet města, přesněji řečeno, pokuty za přestupky jsou
zahrnuty do příjmu města. Podle propočtů Policie ČR a firmy LAVET s. r. o. je zcela reálné, že za
jednu hodinu dokáží strážníci uložit postihy přesahující částku 10.000,-Kč. Nechceme tím říci, že
budeme mít městskou policii jen na dopravní přestupky, to ne, ale díky represi v dopravě bude
vykompenzována jejich činnost pro ochranu majetku občanů, aniž by to město stálo finanční
prostředky. Děláme vše pro bezpečí našich dětí i nás dospělých.
Bc. Martin Švancara
Jana Poláčková
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INFORMUJEME
Zánik povolení k odběru a vypouštění vod
Možná jste již zaznamenali informační kampaň, kterou Ministerstvo zemědělství ČR širokou
veřejnost upozorňuje na povinnost vlastnit
povolení pro nakládání s vodami. Platné
povolení totiž musí mít každý, kdo odebírá
podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného
domu, na chatě či jiném objektu, nebo ten, kdo
do těchto vod vypouští odpadní vodu.
Pro lepší informovanost uvádíme, že
povinnost vlastnit povolení k odběru a
vypouštění vod je uložena vodním zákonem.
Smyslem tohoto opatření je mít přehled o
využití vody, aby bylo možné vodu jako
cenný přírodní zdroj chránit. Za povolení,
případně prodloužení se nic neplatí.
Všichni odběratelé by si měli ohlídat dva důležité termíny – 1. červenec 2007 a 1. leden 2008.
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení odběru povrchových nebo podzemních vod a vypouštění
odpadních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1.
lednu 2002 nadále platí. Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podá žadatel nejpozději do 1.
července 2007 žádost o prodloužení stávajícího platného povolení, může být při splnění zákonných
podmínek jeho platnost prodloužena.
Příklady odběru a vypouštění – studna, vrt, povrchový tok využívaný pro odběr vody k zalévání či
zavlažování, k napájení zvířat, k napouštění rybníků, sádek, líhní, provozu veřejného koupaliště,
k výrobě umělého sněhu a následně vypouštění odpadních vod z domácích čistíren, z provozů myček
aut, penzionů apod.
Povolení není třeba, pokud je voda konečnému uživateli dodávána nebo odváděna prostřednictvím
vodárenské či kanalizační společnosti, obcí apod., tedy ve většině stávajících případů odběru. Povolení
k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti vodou zůstávají
také v platnosti. Povolení pak není potřeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické
zařízení (např.čerpadlo) nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude.
Nadále bez poplatků jsou odběry vody, které nepřekročí 500 m3 měsíčně nebo 6 000 m3 ročně, což
jsou pro individuální využití vod prakticky nepřekročitelné limity.
Více informací lze případně získat na bezplatné informační lince ministerstva zemědělství
800 101 197 a na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz, kde jsou k dispozici také veškeré
formuláře ke stažení či diskusní fórum s poradenským servisem. Letáky ministerstva se základními
údaji jsou vyvěšeny na úředních deskách ORP Svitavy a obcí.
Kontaktovat lze příslušný úřad obce s rozšířenou působností, kterým pro území obcí s rozšířenou
působností Svitavy vykonává odbor životního prostředí MěÚ Svitavy – vodoprávní úřad (Ing. Košňar
tel:461550250).
Formuláře lze vyzvednout a odevzdat také na MěÚ Březová nad Svitavou, kde Vám pomohou s
jejich vyplněním.

Město Březová nad Svitavou ve spolupráci s kulturní komisí
pořádá v sobotu dne 21.4. 2007 od 14.00 hodin
OSLAVU DEN ZEMĚ A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK.
Sraz je na začátku ovocné aleje „na Špitálském poli“
Březová nad Svitavou
Program
•Procházka ovocnou alejí a její ošetření.
•Návštěva „nové“ vodárny s výkladem historie vodovodu.
•Opékání párků (uzeniny a pečivo s sebou). Pitný režim zajištěn.
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Hurá!!! Máme nové webové stránky! Podívejte se na ně na adrese:
http://amkbrezova.euweb.cz/
Automotoklub Březová nad Svitavou
•
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarný kurz
Základy kresby, malby a grafických technik
Návštěvy galerií
Setkání s výtvarníky z oboru- socha, textilní tvorba,užitá keramika,figurativní a nefigurativní
malba
Dějiny umění
Seznámení s výtvarnými technikami a materiály
Seznámení se současnými výtvarnými tendencemi
Příprava na talentové zkoušky
Kurz bude v roce 2008 ukončen CERTIFIKÁTEM
Kde: ATELIER- Březová nad Svitavou,Luční 295

Kdy: čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. + víkendová soustředění 10:00-15:00hod.
(kresba, malba v plenéru, skupinové výtvarné akce, landartové akce,filmové projekce apod………..)
Cena: 100kč/ konzultace 90 minut
(včetně studijních materiálů, v ceně není zahrnut výtvarný materiál….)
Kontakt: Faulhammerová, případní zájemci se mohou hlásit na čísle: 603 714 669
Počet účastníků kurzu: 7 dětí

Věk dětí:12-18let

„Sklenice kvalitního medu – půl lékárny doma“
Prodej kvalitního medu přímo u včelaře. I pastový (krémový), který se lehce roztírá a neteče, vhodný pro
děti. Prodej po celý rok:
Po telefonické domluvě mohu osobně donést med do domu.

Tuček Vojtěch
Dlouhá 104, Březová nad Svitavou
Tel.: 721 319 598

ČLÁNKY
Mateřská škola Březová nad Svitavou
Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2005/2006 68 dětí, z toho 38 dívek a 30 chlapců ve
věku od 3 do 6,5 let. Pět dětí mělo pro tento rok odloženou školní docházku. Provoz mateřské
školy byl od 6,00 hod. do 16,00 hod. a zajišťovalo jej 5 plně kvalifikovaných učitelek s úvazkem
100%, 3 provozní pracovníci - kuchař, pomocná kuchařka a školnice též s úvazky 100%, uklizečka s
úvazkem 50% a účetní s úvazkem 25%.
Mateřská škola pracovala s dětmi podle svého vlastního vzdělávacího programu s názvem K SOBĚ
BLÍŽ, který samozřejmě vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, jež stanoví kompetence, které by si mělo dítě během své docházky do mateřské školy
osvojit v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto
vzdělávací oblasti jsou nazvány : Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a
společnost, Dítě a svět. Specifickým cílem naší mateřské školy, jak už i název nášeho školního
programu K SOBĚ BLÍŽ napovídá, je rozvíjet u dětí smysl pro kamarádství, soucítění, součinnost a
přívětivost, rozvíjet schopnost empatie, komunikace a zdravého sebevědomí, formovat návyky
zdravého životního stylu, tělesné a duševní zdatnosti a odolnosti v souladu s přírodou. Snažíme se brát
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děti jako své partnery, respektovat jejich potřeby a názory, vést je k řešení problémů, dávat jim
možnost volby, učit je nést následky svých rozhodnutí. Při svých činnostech vycházíme ze starých
tradic a zvyků, s nimiž děti seznamujeme, ale hlavně je společně slavíme, prožíváme, podílíme se na
jejich organizaci. A jak tedy náš rok vypadal, co všechno jsme prožili ?
Tedy i rok 2006 pro nás začal v duchu tradic, kdy jsme s dětmi v převlecích obcházeli město s
tříkrálovým koledováním, zpívali písně a rozdávali přáníčka.
Další tradiční akcí se stal Masopustní rej, kdy všechny děti ve vlastnoručně vyrobených maskách
obcházely město s žertovnými říkadly, písněmi, za doprovodu netradičních hudebních nástrojů
připravených ve spolupráci s rodiči. Na tento rej navázalo i pochovávání basy v mateřské škole.
Tradicí se pro nás stalo i vítání jara, kdy všechny děti s jarními mávátky doprovázely z mateřské školy
paní Zimu - Morénu k řece, kde byla za zvuku říkadel a zpěvu "odstrojena", zapálena a poslána pryč
po řece. Pak již následovalo převlečení jednoho dítěte za nové Jaro, které jsme zahájili prvním jarním
tanečkem, písničkou a básničkou. I když na zemi ještě ležel sníh, my jsme jaro stejně uvítali do našeho
města. Tentokrát se však příroda nechtěla jen tak vzdát a my jsme se za několik dní po uvítání jara byli
nuceni evakuovat z mateřské školy z důvodu hrozících povodní. Útočiště jsme nalezli v obřadní síni
Městského úřadu. Voda se poté dostala až na zahradu mateřské školy, kterou poničila. Do budovy se
naštěstí nedostala, a tak jsme se za pár dní mohli s dětmi zase vrátit ke svým oblíbeným hračkám. Děti
na rozdíl od dospělých tuto situaci považovaly za vcelku zábavnou, zvláště když se mohly svézt v
hasičském autě. Život mateřské školy se vrátil do normálních kolejí a my se začali připravovat na
oslavy Velikonoc, děti se seznamovaly s různými technikami zdobení kraslic, vyráběly různé
velikonoční dekorace a také je navštívil velikonoční zajíček, se kterým si nejprve zacvičily, zazpívaly
a pak byly obdarovány velikonočními pamlsky. Jednou z tradičních akcí, kterou MŠ organizuje již 8
let, je recitační přehlídka Jen si, děti, všimněte. Nejprve proběhlo školní kolo, na které si děti doma s
rodiči připravily básničku. Z nejúspěšnějších recitátorů jsme pak vybrali své zástupce do kola
meziškolkového, na něž k nám zveme i děti a paní učitelky z okolních mateřských škol, a nám se
podařilo získat několik velmi pěkných cen za výborná umístění. K dalším vydařeným akcím patřil i
Rej čarodějnic, který se tentokrát odehrával na hřišti před mateřskou školou a při němž byly všechny
děti i učitelky převlečené za čarodějnice. Nejprve naši MŠ navštívil kouzelník a svým zajímavým
vystoupením nás naladil na další kouzelnické kousky, které pak následovaly - "létalo" se na košťatech,
házelo se jimi do dálky, další legrační disciplíny a hry naplnily celé dopoledne zakončené mlsáním a
rozdáváním drobných dárků. Nesmíme zapomenout ani na naše maminky a babičky, tetičky.. kterým
jsme připravili besídku plnou pohádek, písní, tanečků , básniček a vlastnoručně vyrobených dárků. Za
hezkého počasí se také uskutečnil již devátý ročník Tělovýchovné olympiády naší mateřské školy,
byly pokořeny některé rekordy školy, které pravidelně evidujeme a aktualizujeme, viděli jsme spoustu
více než zajímavých sportovních výkonů, ale hlavně velikou radost z pohybu a byť i malého úspěchu a to bylo hlavní - všichni si proto zasloužili sladké medaile i diplomy. Předškolní děti si
dále prohlubovaly svoji zdatnost a nebojácnost při pravidelných návštěvách plaveckého bazénu ve
Svitavách v deseti lekcích předplavecké výuky.Také jsme se na památku školního roku v mateřské
škole vyfotografovali.
Den dětí jsme jako již tradičně oslavili maškarním karnevalem a následně různými soutěžemi a
zábavnými hrami. Děti sbíraly na různých stanovištích body, které si pak měnily za sladkosti a drobné
dárky. S dětmi, které po prázdninách začnou navštěvovat základní školu, jsme jako tradičně
uskutečnili Poslední noc s přespáním v MŠ. Strávili jsme odpoledne plné her - největší úspěch měla
hra Na stopovanou, večer se nesl v duchu pohádek a vyprávění, po němž všechny najedené, umyté a
zdravě unavené děti usnuly se svým oblíbeným plyšáčkem v náručí. Druhý den následovalo zábavné
dopoledne zakončené slavnostním "vyřazením" nastávajících školáků.
Za pěkného počasí jsme s dětmi využívali také turistické vycházky spojené s poznáváním krásného
okolí našeho města - hned ráno se svačinou v batohu jsme opustili mateřskou školu, abychom se
krásně unavení vrátili až na výborný oběd od našeho pana kuchaře. Když počasí začalo signalizovat
brzký příchod zimy - vydali jsme se Zamykat les - aby byl připraven na klidný zimní spánek - každé
dítě mělo svůj vlastní klíč, kterým uzamykalo při básničce stromy, předtím jsme se však ještě s lesem
loučili, hovořili o jeho ochraně, využívali her s ekologickým zaměřením. Do lesa jsme se pak i během
zimy vraceli, ale pouze proto, abychom jej v tichosti pozorovali a nosili zvířátkům potravu. V prosinci
k nám přišel Mikuláš, obdaroval všechny děti a také se s nimi vyfotografoval. Během roku nás
12x navštívilo divadlo JOJO se svými pohádkami, které si děti velmi oblíbily.
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Kalendářní rok jsme zakončili vánoční besídkou, která voněla cukrovím, na jehož pečení se děti
podílely, a hlavně nadcházející vánoční pohodou, ke které děti zajisté svým vystoupením přispěly. S
přáním krásného nového roku jsme se rozloučili.
Naším přáním do nového roku je,aby se nám nadále dařilo připravovat pro naše děti nejen zajímavý
program, ale také prostředí plné pocitu bezpečí, důvěry, pochopení, respektování každého jedince v
jeho neopakovatelnosti a jedinečnosti. Nejhezčí odměnou pro nás budou šťastné a usměvavé děti.
Ivana Štoudková - ředitelka mateřské školy

Zpráva o činnosti ZUŠ v Březové nad Svitavou v roce 2005/06
Ve školním roce 2005/06 navštěvovalo ZUŠ celkem 36 žáků v hudebním oboru, v přípravce bylo
8 dětí.
Působili zde tito učitelé:
Marcela Černá
- klavír, zobcová flétna, keyboard, korepetice, flétnový soubor
Milada Dvořáková
- příčná flétna, zobcová flétna
Richard Hora
- zobcová flétna
Lukáš Moravec
- zobcová flétna, kytara, hudební nauka
Dana Pražáková
- zpěv, komorní zpěv
Bylo zahájeno vyučování tanečního oboru pod vedením paní uč. Květoslavy Hrubešové.
Její žáci vystoupili v červnu na taneční akademii ve Svitavách.
V průběhu školního roku jsme uspořádali 7 žákovských besídek, flétnový soubor měl 2x celodenní
a jedenkrát dvoudenní soustředění, naši žáci vystupovali na zimním i jarním koncertě v Kulturním
domě v Březové, zúčastnili se i jazzového koncertu a koncertu “Hraje celá rodina” ve Svitavách.
V listopadu nás reprezentoval Petr Jedlinský na soutěži Pardubický slavík a umístil se ve své
kategorii na 1. místě.
V lednu proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a ve zpěvu, do okresního
kola 8.2.v Moravské Třebové postoupili 4 žáci.
Sára Rumlová zde získala 1.místo ve hře na zobc. flétnu a 2. místo ve hře na příčnou flétnu,
Kateřina Vanclová 2. místo ve hře na zobc. flétnu, ve zpěvu Markéta Volečková 3. místo a Petr
Jedlinský 1. místo s postupem do krajského kola. To se konalo v Pardubicích a Petr obsadil ve velké
konkurenci krásné 3. místo.
Pěvecké sbory se 11.dubna zúčastnily krajské přehlídky v Holicích, kde komorní sbor získal stříbrné
pásmo. Oba sbory pak zpívaly v květnu na přehlídce FAPS a komorní sbor v Litomyšli na zámku.
Na začátku června se uskutečnily v ZUŠ postupové zkoušky, všichni žáci nacvičili program
zodpovědně a postoupili do dalších ročníků.
Měli jsme jednu absolventku – Zuzana Ježová dne 6.6. absolvovala v oboru zpěv.
Závěr školního roku jsme oslavili výletem do Brna, kde jsme navštívili Kapucínskou hrobku, ZOO
a svezli se parníkem po Brněnské přehradě.
Marcela Černá

Informace ze ZŠ Březová nad Svitavou
Od září 2006 byl spuštěn školní informační systém. Pro každodenní styk s vyučujícími tak mohou
rodiče využívat nejmodernější komunikační prostředek. Žáci od 1. až po 9. třídu si kdykoliv
připomenou, jaký domácí úkol mají vypracovat, jaká témata je ve výuce očekávají, či na jaké školní
akce se mohou těšit.
Vedení školy děkuje rodičům a veřejnosti za dodávaný sběrový papír. Získané finanční prostředky
jsou využívány na nákup odměn a výtvarného materiálu pro žáky školy.

Nejzdařilejší akce v 1. pololetí školního roku 2006/2007
Září
Zpátky do Evropy
Žáci 5. - 9. třídy se 8. září 2006 seznámili s postavou Václava Šaška z Bířkova. Poutavým
vyprávěním jim přiblížil dobu českého panovníka Jiřího z Poděbrad, zejména jeho mírovou deklaraci
určenou panovníkům evropských států.
Říjen
O statečné princezně Máně
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Klasickou pohádku na motivy Ladových Nezbedných pohádek přivezli žákům 1. – 2. třídy 10.
října 2006 herci pražského Malého divadélka.
Děti tleskaly statečné princezně, jež
neobyčejnou chytrostí a pracovitostí přelstila
i samotné peklo.
Ježek - Voskovec - Werich
Hudebně zpracovaný životopis českého skladatele a klavíristy Jaroslava Ježka nadchl 11. října
2006 žáky 8. třídy.
Ježkovy písně komponované pro Osvobozené divadlo zůstávají vzácným klenotem českého
kulturního dědictví.
Nezbytná pomoc
Během podzimních dnů nashromáždili žáci 1. – 4. třídy 653 kg kaštanů. Tímto záslužným činem
prokázali, že jim není lhostejný osud lesní zvěře v zimních měsících.
Listopad
Panenky pro UNICEF
V průběhu měsíců říjen a listopad 2006 dívky 8. a 9. třídy v rámci rodinné výchovy šily látkové
panenky.
Hotové výrobky byly odeslány do centra UNICEF. Zakoupením panenky v prodejnách UNICEF
lidé přispějí částkou 600,-Kč na očkování dětí v chudých zemích celého světa.
Tradice Evropy
Taneční festival Tradice Evropy přiblížil 2. listopadu 2006 divákům z 3. – 5. třídy folklór různých
evropských zemí.
Na osmém galakoncertu vystoupily děti ze Slovenska, Slovinska, Belgie, Francie a Bulharska.
Fimfárum
Moře, strýčku, proč je slané?, Tři sestry a jeden prsten, Paleček a O třech hrbáčích z Damašku jsou
názvy pohádek díla Jana Wericha. Možnosti srovnání filmového přepisu s původní literární předlohou
využili 9. listopadu 2006 žáci 9. ročníku.
Vánoční strom
První adventní neděli 26. listopadu 2006 přivítali žáci 3. a 4. třídy zpěvem vánočních koled.
Příjemné atmosféře předcházelo slavnostní rozsvícení vánočního stromu i osvětlení celého
březovského náměstí.
O integraci cizinců
Během besedy uspořádané 30. listopadu 2006 se žáci 8. a 9. třídy dozvěděli o rozporuplném vztahu
Čechů k cizincům, kteří se chtějí začlenit do naší společnosti a žít tu plnohodnotný život.
Prosinec
Varhanní koncert
Pořadu o píšťalových varhanách se 5. prosince 2006 ujal varhaník pan Martin Kabát. Žáci 1. a 2.
stupně vstřebávali zajímavosti z historie vzácného koncertního nástroje a poté se zaposlouchali do
libozvučných tónů umocňujících adventní čas.
Zimní besídka
Liščí mazurka v podání žáků 1. třídy 11. prosince 2006 zahájila tradiční Zimní besídku.
V následující části programu si návštěvníci vyslechli pásmo básní a písní v podání členů pěveckých
sborů Březováček a Melodie.
Poklidnou Uspávanku pro medvídka žáků 2. třídy vystřídala rytmická scénka třeťáků Draka bolí
zub.
Žáci 5. třídy vsadili na nejhranější sváteční pohádku Mrazík. Její taneční i hudební ztvárnění
zvedalo diváky ze sedadel.
Divadelní provedení povídky Jak Ježíš přišel na svět a závěrečné pásmo nejznámějších koled
dotvořilo skvělou předvánoční náladu.
Pečení perníčků
Nelehkého úkolu se 12. a 13. prosince 2006 zhostili žáci výtvarných kroužků. Kulinářským
uměním se pochlubili nejen spolužákům, ale především svým nejbližším.
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Filmové představení
Hlavní „postavou“ filmu Auta, který navštívili žáci 1. stupně 15. prosince 2006, se stal červený
sportovní vůz jménem McQueen. Pro získání hlavní ceny Zlatý píst byl ochoten udělat cokoliv.
Díky nešťastné náhodě si však „sáhl“ až na dno svých možností a vzápětí pochopil, že existují
daleko důležitější hodnoty, než je vítězství za každou cenu.
Leden
Mrazík
25. ledna 2007 sehráli žáci 5.třídy v tělocvičně základní školy divadelní představení Mrazík.
V roli diváků se postupně vystřídaly děti z MŠ a z 1. a 2. stupně. Odpolední vystoupení bylo
věnováno rodičům.
Nápadité kostýmy, vlastnoručně vyrobené kulisy, pohybové ztvárnění známého příběhu o Nastěnce
a Ivánkovi a zejména herecké výkony zajistily dětem velký ohlas.
Mladí „herci“ zažili opravdový úspěch bez ohledu na své školní výsledky a poznali, co znamená
„táhnout za jeden provaz“.
Zápis do 1. třídy
Zápis žáků do 1. třídy se konal 30. ledna 2007.
Budoucí školáky a jejich rodiče uvítali žáci 5. třídy převlečení do kostýmů symbolizujících roční
období a představujících jednotlivá stanoviště.
Po splnění všestranných úkolů si děti prohlédly budovu školy a v tělocvičně se odreagovaly na
překážkové dráze.
Jako památku na „první školní den“ si odnesly výrobky od starších spolužáků a knížečku
s omalovánkou.
Projektový den
Žáci 2. stupně se 31. ledna 2007 přenesli do období baroka. Postupně se seznamovali s jeho
nepřehlédnutelnými stopami v oblastech výtvarného a hudebního umění, literatury, architektury a
techniky.
Základní škola Březová nad Svitavou

Muzlovská kaple
K městu Březová nad Svitavou neodmyslitelně patří území zaniklé obce Muzlov, dnes prostor
vodárenského pásma I. stupně. Již málokdo z nás si pamatuje tvář této obce. Jako jedna z posledních
staveb se do současné doby zachovalo torzo křesťanské kapličky. Je to místo, kde lidé prožívali své
osudy a modlitbou prosili Boha o štěstí a klidný život. Zde si mladé páry přísahaly věrnost při
svatebním obřadu, křtily zde své děti a doprovázely sem své blízké na poslední cestě. Nejsou to jen
obyčejné stěny, které by neměly svoji historii, svoje kouzlo minulosti.
Chtěli bychom, aby toto místo i v dnešní době bylo cílem odpočinku a klidu při procházkách
nádhernou přírodou. Naše představa je taková, že bychom kapličku a její okolí stavebně zabezpečili,
tak aby se nebortily zdi a neohrožovaly kolemjdoucí. U tohoto místa bychom rádi vytvořili prostor
s lavičkou k odpočinutí s informačním panelem, který by mapoval minulost.
Je lehké vše zbourat, ale cenná místa, která mají svoji duši, je třeba zachovat našim dětem.
Bc. Martin Švancara
Jana Poláčková

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Kulturní okénko
S nastávajícím podzimem v loňském roce vznikl nápad obohatit našim spoluobčanům dlouhé
večery návštěvami divadel a kulturních akcí.
Navázala jsem na dlouholeté přátelské vztahy s divadly v Brně a na vstřícné jednání s paní
ředitelkou MKS v Letovicích. Vytyčený záměr se podařil.
26.9. 2006 se uskutečnil první zájezd do Mahenova divadla v Brně na činohru „Škola žen“, kterého se
zúčastnilo 49 občanů.
Vstupné: Student:-115Kč. Důchodci:- 173Kč. Ostatní: - 230Kč.
Doprava: á- 90Kč. Faktura za dopravu: 3.571Kč
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15.11.2006 jsme zavítali do MKS v Letovicích na hudební pořad „Jestli se slečno nepletu“….
s vystoupením Y.Simonové a M.Drobného. Velmi zdařilý program se nám všem líbil. Hudební pořad
zhlédlo 46 občanů. Na vstupné pro náš zájezd byla poskytnuta 50% sleva. – Kolik jsme tedy zaplatili?
70Kč+ 30Kč doprava. Účastníkům, kteří navštívili 26.9. 2006 divadlo v Brně, byla doprava hrazena ze
zůstatku korun z předcházející akce.
Faktura za dopravu : 1. 421 Kč.
17.12.2006 jsme zavítali do Letovic na komedii „VRÁNY“. Představení se zúčastnilo 45 diváků.
Vstupné pro náš zájezd bylo opět se slevou, zaplatili jsme pouze 30Kč + dopravu 20Kč. Faktura za
dopravu činila: 824 Kč.
Veškeré poplatky za poštovné a fakturaci za divadla a kulturní akce dotoval Městský úřad Březová
nad Svitavou.
27.2.2007 jsme opět využili pozvání do MKS v Letovicích na koncert Jožky Černého a cimbálové
muziky Grácia se zpěvačkou L. Malhockou. S Jožkou Černým jsme se rozezpívali i pobavili, byli jsme
nadšeni. Koncertu se zúčastnilo 55 občanů. Pro náš zájezd bylo vstupné s 50% slevou, tedy 70Kč a
doprava 30Kč.
Faktura za dopravu: 1.650 Kč. Tato částka byla vyplacena dle smluvní dohody s přepravcem.
Současný finanční stav: vše vyčerpáno.
Vzhledem k tomu, že závaznou smlouvu o přepravě osob na naše akce s dopravou ČSAD M.
Chrastová nebylo často možné uzavřít, navázala jsem kontakt se soukromým přepravcem z Letovic.
Věřím, že tím naše problémy s dopravou skončily.
5.5.2007 pořádáme zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení „Strakonický dudák“, na
který Vás srdečně zveme. Viz:..plakáty.
Vážení čtenáři, máte-li vhodný tip, požadavek, přání kam jít za kulturou, společenskou akci,
výstavu apod., sdělte prosím na „Informačním centru“ nebo se s návrhem obraťte na Blažkovou Hanu,
Moravské náměstí 32, Březová nad Svitavou.
Děkuji Blažková Hana

„Stravovací okénko“- Jarní očista
Předvelikonoční období je velmi vhodné k detoxikaci organismu.
Očistný půst - odlehčovací dny si zvolené, kdy máme volno, můžeme se věnovat sami sobě,
neplánujeme žádnou psychickou ani fyzickou zátěž.
1. Dva dny před půstem postupně omezujeme potravu. Jíme hlavně lehčí a lépe stravitelná jídla.
2. Při jednodenním půstu pijeme jen ovocné a zeleninové šťávy, ovocné čaje, minerálky a vodu.
3. Jídelníček při dvou a třídenní očistě by měl obsahovat pouze pití (viz 2), přidáme si
dostatek ovoce a zeleniny
4. Následující dva dny po půstu jíme lehce stravitelná jídla, tzn. mléčné zakysané výrobky,
zeleninová a obilná jídla.
Nezapomínejme na pitný režim. Obecně se doporučuje vypít 2-3l tekutin denně.
Očistný proces podpoříme pitím bylinkových čajů, např. kopřiva, jitrocel, černý bez..
Pijeme však max: ½ l denně. Bylinky mohou zpomalovat nebo naopak zrychlovat činnost srdce,
zatěžovat ledviny a játra, mají močopudné účinky, mohou tedy způsobovat dehydrataci organismu.
Jarní očistný půst po zimě prospěje nejen tělu, ale i vlasům a celé pokožce. Pokračování příště.
Hana Blažková
Město Březová nad Svitavou pořádá v SOBOTU 5. KVĚTNA 2007
ZÁJEZD DO Mahenova divadla v Brně
na divadelní představení STRAKONICKÝ DUDÁK.
Odjezd autobusu – z náměstí v 15.00 (představení trvá od 17.00 do 19.30).
VSTUPNÉ a jízdné celkem: Dospělí 340,- Kč, důchodci 283,- Kč, děti a mládež 225,- Kč.
Přihlášky v Městské knihovně, na tel. 461 521 331
a u paní Blažkové na tel. 461 521 339 nebo na tel. 728 764 596.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Rozhovor:
I ve druhém čísle letošního Občasníku jsme pro vás připravili rozhovor se zajímavou osobností,
která u nás žije.
Jméno: Michal Novotný
Věk: 32 let
Vzdělání a zaměstnání: fyzioterapeut , trenér 1.třídy(lukostřelby)
Jak dlouho žijete ve Březové: 1 rok a 3 měsíce
1. Redakce: Jak dlouho se tedy lukostřelbě věnujete?
Michal Novotný:
„Letos na jaře to bude 25 let.“
2. Redakce: Jak jste se k tomuto sportu poprvé dostal a kde?
Michal Novotný:
„Když mi bylo 5 let, hlídal mě občas můj strejda, a jelikož v té době hodně trénoval, tak mu nezbylo
nic jiného než mě vzít na střelnici, posadit na židli a jít trénovat. Až když jsem opravdu hodně brečel,
tak mě odvedl domů. Vůbec se mi na střelnici nelíbilo. Zkusil tedy jinou variantu. Koupil mi malý
dětský luk a postavil mě před terčovnici. Ale pořád to nebylo ono. Až po 3 letech se dělal nábor do
lukostřeleckého klubu a mě napadlo, že už bych to přece jen mohl zkusit. A zkouším to až dosud.
Všechno toto povídání je o lukostřeleckém klubu ve Voticích.“
3. Redakce: V čem podle vás spočívá největší kouzlo lukostřelby?
Michal Novotný:
„To se dá těžko postihnout. Člověk si to musí zkusit a potom uvidí. Hodně lukostřelců si nejvíce cení
myšlenkové svobody při výstřelu. Ve své podstatě je lukostřelba mentálním sportem. Samozřejmě
musí člověk zvládnout techniku střelby, neustále ji pilovat. Ale veliké procento úspěchu je stále jen
v hlavě, ve schopnosti koncentrace a schopnosti myslet jen a pouze na výstřel.“
4. Redakce: Jak byste popsal nám laikům průběh lukostřelecké soutěže? Na čem nejvíce záleží a
podle čeho se hodnotí jednotlivé sportovní výkony?
Michal Novotný:
„Samozřejmě je průběh různý podle typu soutěže. V současné době se na soutěžích střílí kvalifikace,
ze které postoupí určitý počet střelců do eliminačních bojů. A pak se střílí vzájemné souboje. Princip
je stejný jako třeba v tenise. S tím rozdílem, že v tenise vám soupeře nalosuje pořadatel a v lukostřelbě
rozhoduje umístění v kvalifikaci. Pokud z kvalifikace postoupí například 64 střelců, pak první střílí
s posledním, druhý s předposledním atd. Vyhrávající pak postupují dále a střílí s dalšími soupeři.
Tomuto schématu říkáme neoficiálně „pavouk“. Snahou všech je pochopitelně dostat se až do finále a
bojovat o 1.místo. V kvalifikaci se střílí různé sestavy podle typu soutěže a prostředí, ve kterém se
střílí. V hale je to 60 výstřelů na 18 metrů do terče o průměru 40 cm, kde desítka (nejvyšší zásah) má
průměr 4 cm. Venku je to 72 výstřelů na 70 metrů s terčem o průměru 122 cm ( desítka má 12,2 cm)
nebo 144 výstřelů na vzdálenosti 90, 70, 50, 30 metrů do terče o průměru 122 cm (90 a 70 metrů) a
terče o průměru 80 cm (50 a 30 metrů). Ještě se střílí terénní lukostřelba a 3D lukostřelba. Ty jsou
zajímavé tím, že se při závodě chodí a střílí v terénu(les, louka, skály …). Při terénní lukostřelbě se
střílí do terčů a při 3D lukostřelbě do plastových modelů zvířat. Pěkné 3D závody se dělají například i
na blízkém hradě Svojanov.
A na čem nejvíce záleží? Má žena říká, že nejdůležitější ze všeho je trefit se „co nejvíckrát“ do toho
žlutého kolečka. Definuje tím nepsané pravidlo, že je potřeba mít alespoň o jeden bod víc než soupeř.“
5. Redakce: Jaká zajímavá utkání vás v nejbližší době čekají?
Michal Novotný:
„Za chvíli začíná venkovní sezóna, takže začne i I. liga. V té se chceme jako klub pokusit obhájit
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loňské prvenství. A jinak je téměř každý závod zajímavý. Atmosféra, kamarádi, počasí…“
6. Redakce: Co považujete za největší úspěch své sportovní kariéry?
Michal Novotný:
„Úspěch je každý vyhraný závod. Ať je to mistrovství republiky nebo jen maličký závod. Ale určitě si
cením titulů mistra republiky. Tam bývá největší konkurence z celé republiky a o to je každý vyhraný
souboj cennější. Také si velmi cením jednoho osmého místa. Umístili jsme se na něm
s reprezentačním družstvem na Mistrovství Evropy v Bruselu v roce 2005. Není to sice vítězství, ale
vzhledem ke kvalitě závodu to byl veliký úspěch.“
7. Redakce: Před nedávnem se vám narodil první potomek. Jak se vám daří skloubit dohromady
rodinu, práci a vrcholový sport?
Michal Novotný:
„Není to nic jednoduchého, ale myslím si, že to určitě jde. Je sice pravda, že pokud chodím do práce,
nejde dělat sport profesionálně, ale v lukostřelbě u nás profesionály zatím nemáme. Snažíme se dělat
vrcholový sport jako amatéři. Jde asi hlavně o to, pokusit se investovat volný čas co nejideálněji mezi
rodinu a sport. Ve chvílích, kdy mě potřebuje rodina, snažím se být doma, a pokud je dobrá forma a
důležité závody, tak více střílím. Samozřejmě je při tom velice důležitá podpora rodiny.“
8. Redakce: Kde mají zájemci z Březové nad Svitavou možnost vyzkoušet své lukostřelecké
umění a začít se případně lukostřelbě věnovat?
Michal Novotný:
„Nejbližší klub je v Brně a v Pardubicích.Vyzkoušet lukostřelbu si mohou případní zájemci na
Kunětické hoře, kde má veřejnou střelnici právě klub z Pardubic.V Brně je klubová střelnice, takže je
potřeba nejdříve zkontaktovat někoho z klubu a pak už záleží na domluvě.“
9. Redakce: Bez kterých sportovních potřeb se neobejdete? (Jsou to luk, terč, šípy, nebo ještě
něco jiného?)
Michal Novotný:
„Samozřejmě je to luk, šípy, chránič paže a prstů, terčovnice (blok polystyrenu, krabice vycpaná
papírem či odstřižky látky aj.), terč a samozřejmě zajištěný prostor na střílení. A také fyzická kondice
a vytrvalost. Pokud se totiž střelec propracuje až na závody, musí počítat s tím, že v průměru nachodí
4 km a natahá 2-4 tuny zátěže.“
10. Redakce: Mají děti jiné „lukostřelecké potřeby“ než dospělí?
Michal Novotný:
„Výcvik a potřeby jsou stejné, ať začnete v dětství či ve vyšším věku.“
11. Redakce: Při našem posledním rozhovoru jste prohlásil, že k lukostřelbě začnete vést i svoji
malou dcerku, jak to bude jen trochu možné. V jakém věku je podle vás nejlepší s tímto
sportem začít?
Michal Novotný:
„Nejlepší věk je zhruba mezi 10.-12. rokem. Samozřejmě, že v lukostřeleckých rodinách se potomek
rodí téměř s lukem v ruce. Nejdůležitější je podle mne dát dítěti možnost výběru. Také to může
skončit tak, že má dcerka nikdy nevezme luk do ruky, ale to už bude záležet na ní.“
12. Redakce: Neuvažujete o tom, že by se vyplatilo založit kroužek lukostřelby pro děti v našem
městě?
Michal Novotný:
„Určitě uvažuji, jen se musím trochu zabydlet a pokusit se dokončit rekonstrukci našeho domečku.
Myslím, si že každý nový sport v našem městě by mohl být přínosem.“
Redakce: Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit, že ukázku svého umění již brzy předvedete všem
místním zájemcům při nějaké zajímavé akci.
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Společenská kronika
V únoru 2007 se do Březové přistěhovalo 6 nových obyvatel a
2 občané se odstěhovali. Zemřel Josef Werner. Narodila se Jana Mikulková.
K 28. únoru 2007 měla Březová nad Svitavou 1.700 obyvatel.
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Sněhový Brněnec 2007

4. ročník Krajské přehlídky venkov. divadel. souborů v Pardubickém kraji konané ve
dnech 20. - 22. 4. 2007
v Lidovém domě v Brněnci - Moravské Chrastové

Datum

Začátek/trvání

Soubor

Autor/název představení

Slovo o hře

12,30

DS LEDŘÍČEK
KLÁŠTEREC NAD
ORLICÍ

Karel Čapek
MAGIÁŠ A DOKTOŘI

Známé Čapkovy
pohádky nejen
pro děti

Chavaletické
divadlo JEN TAK
CHVALETICE

Ladislav Smoček
PODIVNÉ ODPOLEDNE
DR. ZVONKA BURKEHO
Samuel Königsmark
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
ČEPICÍ A PLÁCAČKOU
DS Prakota
ČAJOVNA POSLEDNÍHO
SRPNOVÉHO DNE
Marc Camoletti
NA SPRÁVNÉ ADRESE

Groteska o
buchtách a
mrtvolách ve
skříni

60 min.

Pátek
20.4.07

bez přestávky

17,00
60 min.

bez přestávky

20,30
90 min.
bez přestávky

15.30
Sobota
21.4.07

120 min.

DS PRAKOTA
ŘETOVÁ

s přestávkou

19.30
80 min.
bez přestávky

Neděle
22.4.07

DS SNOOP
OPATOVICE NAD
LABEM

14.00

Divadelní soubor
MĚSTEČKO
TRNÁVKA

Hořká komedie
ze života
českých
nádražáků
Tragikomedie.
Je možné, aby
nikdo neztratil
tvář?
Situační komedie
– seznámení na
inzerát není
jednoduché

Vyhlášení výsledků a společenské posezení

Mimosoutěžní představení – vstup volný
Sobota
21.4.07
Neděle
22.4.07

10.00
20 min.

10.00
50 min.

Žáci 9. třídy ZŠ Moravská Chrastová
NĚHULKA A 7 TRAPASLÍKŮ – autorská komedie
Dramatický kroužek 5. tř. ZŠ Březová nad Svit.
MRAZÍK – ruská pohádka

Vstupné jednotné na všechna představení 50,- Kč, abonentní 150,- Kč.
Předprodej v drogerii MAMBO Mor. Chrastová od 3.4. 2007 (tel.461523185)
Uvítáme hromadné objednávky vstupenek pro obce, spolky a organizace (kontakt Pavlasová
M. - 461 523 246, 739 469 451)
___________________________________________________________________________
Vydavatelem BŘEZOVSKÉHO OBČASNÍKU je Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02
Březová nad Svitavou, IČO: 483869. BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK je do evidence periodického tisku zapsán pod
evidenčním číslem MK ČR E 14767.
© Redakční rada Jana Poláčková a Mgr. Zdena Ducháčková, tel: 461 521 331, Městská knihovna Březová
nad Svitavou, Moravské náměstí 65, 569 02 Březová nad Svitavou.

!Příspěvky do příštího čísla Březovského občasníku přijímáme nejpozději do 21.5. 2007.!
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