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Začínáme
Mílí „Březováci“, právě čtete první řádky
našeho nového občasníku. Žijeme v době
informací, takže zastupitelstvo města zvolené
v říjnu loňského roku se jednohlasně shodlo
na potřebě nové podoby občasníku.
Občasník bude vycházet vždy v návaznosti na
veřejná zasedání zastupitelstva, která se
budou nově konat šestkrát do roka. Vždy se
tak dozvíte, co se „na radnici“ schválilo.
Kromě důležitých informací o chodu obce se
v každém čísle můžete těšit na pestrý obsah,
protože nejenom na radnici se v naší Březové
dějí zajímavé věci. Vždy se dozvíte se co se
dělo, co se chystá. Do „prvního“ čísla se nám

podařilo získat příspěvky z většiny organizací,
zájmových spolků i od našich spoluobčanů.
S informacemi souvisí další novinka – radnice
připravuje zasílání hlášení občanům pomocí
SMS zpráv. Bude se jednat o obdobu
městského rozhlasu. Více o této službě se
dozvíte v příštím čísle Březovského občasníku.
Chtěli bychom vás také vyprovokovat ke
komunikaci s námi, aby tok informací
neprobíhal pouze jednostranně. Těšíme se na
vaše nápady, podněty v nové e-mailové
schránce obcasnik.brezova@email.cz.

Příjemné počtení.
Kamila Ondráčková, členka redakční rady
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NOVINKY Z RADNICE
V pondělí 28. února proběhlo první veřejné
zasedání zastupitelů našeho města v tomto
roce. V plném počtu 15 členů zastupitelstvo
projednalo množství podnětů i nejrůznějších
žádostí.
Jedním z důležitých bodů zasedání byl podaný
návrh ze strany TJ Sokol. Fotbalistům
v zastoupení pana Mrázka se ve spolupráci s
městem podařil husarský kousek, a to zisk
milionové dotace od nadace ČEZ na
rekonstrukci šaten pro fotbalovou přípravku a
žáky Březová nad Svitavou. Podle projektu
bude cena za výstavbu nového zázemí pro
březovské fotbalisty stát jeden milion osm set
tisíc korun. Podmínkou je tedy dofinancovat
osm set tisíc korun ze zdrojů města.
Po rozpoutání diskuze a zvážení všech pro a
proti byla realizace projektu schválena a přijetí
dotace odsouhlaseno. Tři sta tisíc korun město
získá z rozpočtu městské policie a zbývajících
pět set tisíc korun ze svých rezerv.
Milovníky sportu, zvláště pak mládež, jistě
potěší i fakt, že se za kulturním domem
konečně zrodil nový skatepark. Přestože
dosud nebyl oficiálně uveden do provozu, již
zde došlo i k vážnému úrazu. Město jako
zřizovatel sportoviště tak apeluje na všechny
budoucí návštěvníky, aby používali ochranné
pomůcky – zvláště pak helmy – a dodržovali
provozní řád, který bude v areálu vyvěšen po
jeho zprovoznění.
Zazněly i informace o průběžném stavu
nových projektů
Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
ČOV – čistírny odpadních vod. Vítěze bychom
měli znát pravděpodobně již letos v květnu.
Zároveň máme v ruce stavební povolení na
část výše uvedené stavby. S vodou souvisí
další projekt – Revitalizace toku Svitavy na
Zářečí. Ten narazil na nečekanou překážku.
Řeka je v tomto úseku biotopem vranky
obecné (Cottus gobio), což je chráněná asi 15
cm velká rybka.
Představitelé města aktivně jednají s odborem
dopravy Pardubického kraje o úpravách

náměstí – jedná se o silnici a autobusovou
zastávkou – tak, aby nám jejich značná část
byla uhrazena v rámci uznatelných nákladů
spojených s bezpečností chodců. V rámci
projektu nebude řešen vnitřní parkový prostor
náměstí.
Těsně před podáním se nachází i projekt na
regeneraci městské zeleně. V této souvislosti
se chystají i změny na městském koupališti.
V areálu proběhla koncem února série
terénních úprav, jejichž cílem bylo vytvoření
dvou teras, které by měly návštěvníkům
zpříjemnit pobyt.
Mimo jiné byl na zasedání zastupitelstva
oficiálně jmenován nový velitel hasičů Březové
nad Svitavou, což jsme více rozebrali v dalším
článku.
Komise životního prostředí je pověřena
zastupitelstvem města provést hloubkovou
kontrolu odpadového hospodaření města.
Kontrolní výbor naopak zkoumal, zda je
v základní škole možno ještě důsledněji
oddělit účtování energií ZŠ firmě Garfi. Tam,
kde je to možné, jsou již nyní instalována
oddělená měřicí zařízení. Zastupitelstvo města
dále pověřilo starostu jednáním s odbornými
firmami, jež by byly schopny stanovit vzorec
výpočtů reálných kalkulací tam, kde je
instalace
měřicích
zařízení
značně
problematická.
Při prověřování spokojenosti strávníků vyšlo
najevo, že firma Garfi pořádá pravidelné
konzultace. Všichni zájemci tak mají přímo
v místě vydávání obědů možnost vznést své
dotazy a připomínky ke školnímu stravování,
více na straně 7 v rubrice Různé.
Od 1. 7. 2011 by se měl spustit nový
Integrovaný dopravní systém Pardubického
kraje, jehož součástí by byly i autobusové
spoje zajíždějící do našeho města, včetně
spojů linky náměstí-vlakové nádraží. Součástí
by mělo být rovněž propojení systému s IDS
Jihomoravského kraje. Více o přípojích
k rychlíkům na straně 7 v rubrice Různé.
Kamila Ondráčková a Jana Povolná,
členky redakční rady
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Nové vedení výjezdové Jednotky SDH města
Na poli požární ochrany působí v našem městě
Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Obětavou
práci hasičů pocítili březovští občané v
minulosti již mnohokrát. A od roku 2006 se k
nim
ještě
přidala
Jednotka
sboru
dobrovolných hasičů města Březová nad
Svitavou (Jednotka SDH města), známá pod
názvem „výjezdovka“. Tato Jednotka je
zřizovaná městem a jejího velitele jmenuje do
funkce starosta města. Oproti tomu vedení
SDH, jakožto občanského sdružení, si volí jeho
členové na své valné hromadě sami.
Po letech došlo k nutnosti jmenování nového
velitele právě Jednotky SDH města. Ke změně
došlo 28. 2. 2011. Novým velitelem se stal pan
Jiří Jedlinský, kterému přejeme mnoho zdraví,
optimismu a elánu do nové náročné práce.
Jmenování nového velitele projednala rada
města a jmenovací dekret byl panu Jiřímu
Jedlinskému předán na schůzi zastupitelstva
dne 28. února.
Funkci velitele výjezdové jednotky zastával v
přechodném období pan Jan Jachan a poté, do
jmenování nového velitele, část pravomocí
zastával Ladislav Felkl mladší. Tímto jim
děkujeme za odvedenou práci.
Za usilovnou práci odvedenou pro březovské
hasiče děkujeme též panu Ladislavu Felklovi
staršímu. Díky němu byl ve spolupráci
s městem vytvořen útvar výjezdové jednotky.
Jeho dlouholetá práce byla završena odkupem
hasičské zbrojnice do majetku města. Pořídilo
se mnoho nového vybavení v čele s moderním
hasičským automobilem. Děkujeme panu
Felklovi za obětavou práci a přejeme mu v
dalším životě mnoho štěstí a zdraví.

oznámit minimálně 15 dní předem, a to na
městském úřadě.
Povolení ke kácení je naopak vyžadováno pro
stromy rostoucí na soukromých pozemcích či
ve veřejné zeleni, a to s obvodem kmene nad
80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí,
nebo pokud jde o křoví s plochou nad 40 m2.
Toto povolení vydává městský úřad. Při
povolování se posuzuje estetický a funkční
dopad v případě, že bude dřevina pokácená.
Kácet lze pouze v době vegetačního klidu, což
je obvykle od začátku listopadu do konce
března.
Kácení dřevin vyřizuje na městském úřadě
Březová nad Svitavou paní Šudomová.
Kateřina Novotná, místostarostka

CO SE U NÁS DĚJE
Městská policie informuje: Měření rychlosti
vozidel
Již od měsíce března začnou strážníci opět
měřit rychlost. Měření rychlosti je možné
posuzovat i z preventivního a psychologického
hlediska. Zejména z těchto důvodů je pak
zcela legitimní a pochopitelná snaha Městské
policie Březová nad Svitavou zvýšit u obyvatel
a návštěvníků města pocit bezpečí právě
maximálně možnou eliminací řidičů, kteří
rychlou jízdou chodce i další účastníky
silničního provozu ohrožují. Jde tedy o úkol,
jehož smysl veřejnost vnímá a při zvládnutí
jeho plnění jej také náležitě ocení.
V souvislosti s již výše zmíněnými důvody, byly
vytipovány úseky, které byly schváleny Policií

Martin Kiss, starosta města
Kácení dřevin – kdy musíme žádat o
povolení?
Je dobré vědět, že při kácení dřevin z důvodů
pěstebních, to znamená při obnově porostů
nebo při výchovné probírce porostů a také
z důvodů zdravotních, není nutné žádat o
povolení. Tuto činnost byste měli pouze

ČR a to včetně označení těchto úseků dopravní
značkou IP 31a – začátek úseku a IP 31b –
konec úseku. Zatímco teď musí strážníci na
měření rychlosti upozornit těmito značkami,
nově by tuto povinnost neměli. Nezatěžovalo
by to zbytečně rozpočet a řidiči by neměli
falešný dojem, že mimo označené úseky
porušovat pravidla mohou.
Eva Graciasová, velitel MP
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Základní umělecká škola: Co jsme stihli
v prvním pololetí
V letošním školním roce navštěvuje ZUŠ v
Březové nad Svitavou 43 dětí a je potěšující, že
některé si ke svému hlavnímu nástroji přibírají
další nástroj vedlejší. Dále máme 10 žáků v
přípravce, kde ještě děti první půlrok nehrají
na nástroje, ale celkově se hudebně rozvíjejí –
zpívají, rozvíjí hudební sluch, prohlubují si
rytmické cítění, učí se noty, seznamují se s
hudebními nástroji.
Výuka v ZUŠ by měla být především tvořivá a
zábavná činnost, je to ale i činnost náročná,
která spočívá v každodenní domácí přípravě a
zde by měli být rodiče dětem oporou a tuto
„práci“ jim pomoci zvládnout podporou,
pochvalou a povzbuzením. Zvláště to potřebují
nejmenší děti, které ještě nedokážou být
úplně samostatné a nemají vytvořený návyk
pravidelného cvičení.

V říjnu přijeli do Svitav žáci a učitelé ze
Slovenska – z partnerského města Žiar nad
Hronom – a společně s našimi žáky se
uskutečnil velmi zajímavý projekt s názvem
„klasika v jazzu, jazz v klasice - aneb co by
tomu řekl mistr Bach“.
Dále jsme uspořádali tři žákovské besídky.
Naše děti hrály i na akcích společenskokulturních, jako je např. vítání občánků.
Na první adventní neděli se konal koncert ZUŠ
v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách,
na kterém vystoupil také kvartet zobcových
fléten z Březové. Před Vánocemi naši žáci ještě
zahráli koledy a vánoční písně dětem v MŠ a
našim seniorům v DPSPS.
Marcela Černá, ředitelka ZUŠ
Základní škola a její projekty
Projekt „Volba povolání“

Hra na hudební nástroj rozvíjí děti i v dalších
oblastech – jemná motorika, souhra rukou,
hudební sluch, rychlé čtení, sebekázeň, vůle,
vytrvalost, rozvíjí se paměť - to jsou vlastnosti,
které jsou jistě prospěšné a potřebné pro děti
i v jiných činnostech.
V naší škole vyučujeme: hru na klavír,
zobcovou a příčnou flétnu, housle, kytaru,
trubku, keyboard, sólový zpěv a letos nově
také hru na akordeon.
Pod vedením paní učitelky Černé pracují dva
soubory zobcových fléten a paní učitelka Eva
Kocmanová vede houslový soubor. Dále
všechny děti až do pátého ročníku navštěvují
hudební nauku.
Jak se nám dařilo?
Hned v září se žáci flétnového souboru
společně s houslovým a kytarovým souborem
ze Svitav a jejich učiteli vydali na ostrov Elba v
Itálii, kde probíhalo týdenní soustředění. V
krásném prostředí u moře jsme s dětmi
pracovali denně asi 3 hodiny na nácviku
několika skladeb s cílem provést je společně
ve velkém kolektivu.

Také letošním školním roce se naše škola
zapojila do projektu „Volba povolání“, který
má žáky osmých a devátých tříd motivovat
k výběru škol s technickým zaměřením.
Formou exkurzí se žáci 8. a 9. třídy seznamují s
provozem
různých
technických
firem
v Pardubickém kraji.
V úterý 26. 10. 2010 jsme navštívili například
svitavské firmy Jema a Westvaco. Jema Svitavy
se kromě jiného zabývá obráběním dřeva,
dřevovýrobou, především výrobou nábytku,
dřevěných schodišť a dřevěných prvků na
zakázku. Ve firmě Westvaco Svitavy jsme viděli
sklady papíru a barev. Dále jsme absolvovali
sérii exkurzí ve firmách z měst jako Lázně
Bohdaneč, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,
Chrudim, Chroustovice
Projekt „Média kolem nás, reklama“
Součástí ŠVP Otevřená budoucnost je též
mediální výchova. Žáci všech tříd 2. stupně se
během měsíce ledna zabývali nejrůznějšími
aktivitami, jež patří k běžné práci novinářů.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ
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Zprávy z AMK Březová nad Svitavou
V tomto roce si místní automotoklub
připomene 55. výročí prvního motokrosového
závodu v údolí za koupalištěm. Od roku 1956
skupina nadšenců organizuje terénní závody
motocyklů a krok za krokem buduje
motokrosový areál. Boudu z prken nahradila
dvoupatrová budova zajišťující zázemí pro
pořádání mistrovských republikových soutěží.
Letos uplyne 40 let od zahájení výstavby.
Původně to měla být přízemní budova
s klubovnou. Plán výstavby byl změněn a
vzniklo víceúčelové zařízení Svazarmu, které
mimo motokrosovou činnost sloužilo jako
vzdělávací okresní středisko pro branné
organizace. Výstavba probíhala vlastními
silami 12 let.
V roce 1974 poprvé vyjely na trať v Březové
nad Svitavou sajdkáry a v roce 2001 se přidaly
terénní čtyřkolky. Pro ředitelství závodů,
časoměřiče a rozhlas bylo vybudováno zázemí
z mobilních buněk.
Rok 2011
V polovině února se uskutečnila valná
hromada Sdružení Březovské stráně. Toto
občanské sdružení od roku 1992 provozuje
motokrosový areál. Automotoklub Březová
nad Svitavou je jedním ze dvou klubů se
sportovně-brannou tematikou, které jsou ve
sdružení zastoupeny. Dalším klubem jsou
Branně-technické sporty. Valná hromada
zhodnotila činnost v roce 2010 a zvolila vedení
na další čtyřleté období. Předsedou Sdružení
Březovské stráně je pan Bedřich Škraňka a
prezidentem Automotoklubu Březová nad
Svitavou pan Josef Maršálek.
V tomto roce plánujeme opravu motokrosové
trati. Ta se rozkládá na zhruba osmi
hektarech a předchozí sportovní činnost už
povrch pozemků dost poznamenala.
Menší počet motokrosových podniků umožní
veřejnosti ji více využívat pro tréninkové a
rekreační účely. Provozních dnů bude více.
Provozní doba areálu v úterý, čtvrtek a sobotu

se nemění. Automotoklub nabízí opět
zájemcům permanentní povolenky na

AMK plánuje dva hlavní motokrosové
závody sezony:
Pohár Vysočiny – 30. dubna 2011
Mezinárodní mistrovství ČR side a
čtyřkolek – 1. října 2011
V průběhu roku budou další akce jako
například v červenci závod horských kol a
Oranžový den KTM.

trénování v sezoně 2011.
Od 1. 1. 2012 se plánuje změna nájemce
budovy. Sdružení Březovské stráně nabízí
zájemcům jednání o podmínkách pronájmu
pro ubytovací a restaurační služby.
Zveme všechny příznivce motokrosového
sportu na závody v roce 2011 a i ostatní
občany k pořádání svých soukromých oslav a
různých setkání do našeho motokrosového
areálu.
Bedřich Škraňka,
předseda Sdružení Březovské stráně
Informace z „Hasičárny“
Už během posledního únorového víkendu na
některých místech našeho kraje zaznamenali
hasiči požáry trávy a polního porostu.
Mnozí z nás se stále ještě obracejí k pálení
trávy. Vzít zápalky a stařinu vypálit je
jednodušší a méně namáhavé než poctivě
hráběmi celou plochu zbavit starého porostu.
Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z
vypáleného trávníku je dobrým hnojivem
přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu.
Koho by napadlo, že tato „metoda“
zahradnické práce může vést k nejtragičtějším
koncům.
Pálení staré trávy i ostatních porostů v
souvislých plochách je zákonem o požární
ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení
požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou
té spalované, a to po povrchu suché vegetace,
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zanesením ohně větrem nebo i konvektivními
proudy horkých spalin s jiskrami a v
neposlední řadě přenesením ohně v podloží.
Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích
nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní
hrabanky.
Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se i po několika dnech.
Jsou známé případy vzplanutí lesa po dvou
týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů
od původního místa pálení. Bohužel jsou
každoročně zaznamenávány i případy udušení
lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při
nezvládnutém vypalování původně jen malém
kousku plochy.
Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou
pokutu. Při plošném vypalování porostů se
dopouští přestupku dle zákona o požární
ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 tisíc
korun.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované
spalování hořlavých látek, např. shrabanou
trávu pálit na hromadě. Podnikající právnické
a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí
plošně vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou
navíc povinny stanovit opatření proti vzniku a
šíření požáru. Podnikající právnické a
podnikající fyzické osoby se při plošném
vypalování porostů dopouští přestupku dle
zákona o PO, za který hrozí pokuta do 500 tisíc
korun (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení
požáru). Dále jsou povinni spalování předem
oznámit
příslušnému
hasičskému
záchrannému sboru.
Ladislav Felkl starší, SDH
Novinky z MC Kocourek a Noc s Andersenem
Od března jsme pro vás v MC Kocourek
připravili několik novinek. Místo úterního
programu ŘÍKANKY A HRÁTKY pro malé
rošťáky můžete navštěvovat DOPOLEDNE S
KOCOURKEM PLYŠÁČKEM (úterky od 8.30 do
11.30). Sjednotili jsme i odpolední otvírací
dobu centra. V úterý a čtvrtek odpoledne pro
vás budeme fungovat od 15.00 do 17.30. Další

inovací jsou kurzy pro nejmenší. Děti se u nás
nyní nově mohou věnovat „studiu“ angličtiny
a hře na flétničku, ideální věk pro tyto aktivity
jsou cca 4 roky.
Všechna odpoledne jsou laděna v určitém
duchu. Nechybí tvořivé dílny, tanec a zpěv.
Ovšem není podmínkou se těchto aktivit
účastnit. Cílem našeho sdružení je především
to, aby se děti seznámily se svými vrstevníky.
Naučily se hře a komunikaci v kolektivu.
Nenahraditelnou roli hraje i vzájemná výměna
zkušeností a názorů maminek mezi sebou.
Jedná se o hlavní poslání mateřského centra.
Tvoření a programy s různým zaměřením jsou
jakýmsi bonusem navíc.
Přijďte mezi nás
Milé maminky, milí tatínci, milé děti, i vy, kteří
jste nás dosud nenavštívili, kdykoliv k nám
přijdete, jste srdečně vítáni. Nabídněte svým
potomkům možnost pohrát si s novými
hračkami, poznat jiné prostředí. I vy sami
můžete navázat nová přátelství.
Nevíte jak začít?
Možná právě vám
je určena akce,
kterou
pořádá
Kulturní komise
města
Březová
nad Svitavou ve
spolupráci s MC
Kocourek
a
Městskou
knihovnou a TIC.
Jedná se o „Noc
s Andersenem v zbrusu novém kabátě“
tentokrát zaměřenou hlavně na rodiče s dětmi
předškolního věku.
Sraz účastníků akce je v pátek 1. 4. 2011
v 16.00 v Městské knihovně a TIC Březová nad
Svitavou. Předškoláci (vítáme i miminka) si
s sebou přinesou svou nejoblíbenější knihu.
Nemáte-li pouze předškoláka, ale i dítě starší,
vůbec to nevadí, můžete je přivést obě. Další
informace
na
e-mailové
adrese
mckocourek@seznam.cz, nebo na tel.
733 399 405.
Jana Povolná za MC
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RŮZNÉ
-Město Březová nad Svitavou vyzývá sdružení
a organizace, aby do konce března předložily
své žádosti o finanční příspěvky.
-Město Březová nad Svitavou vyhlašuje
konkurz na nového městského kronikáře.
Zájemci se mohou hlásit na MÚ.
-Využíváte autobusovou linku Mor. Chrastová,
Brněnec -Březová nad Svitavou? Zastupitelstvo
města schválilo, že autobusy svážející cestující
k rychlíkovým spojům ČD budou zdarma až do
konce letošního června. Občané využívající
spoj k cestě do sousední obce hradí jízdné
v plné výši.
-Máte připomínky k nové formě Březovského
občasníku? Víte o zajímavém tématu, které by
stálo za článek, nebo byste sami rádi uveřejnili
svůj příspěvek? Vše nám můžete zaslat na emailovou adresu obcasnik.brezova@email.cz.
-Kontrolní výbor města Březová nad Svitavou
upozorňuje občany, že firma Garfi provozující
školní jídelnu má každý čtvrtek odpoledne od
13.00 konzultační hodiny. Všichni zájemci tak
mají přímo v místě vydávání obědů možnost
vznést své dotazy a připomínky ke školnímu
stravování.
-V sobotu 2. dubna se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu. Stanoviště pro
shromažďování: v 8:00 Brněnská ulice – u
kulturního domu, v 8:15 Moravské náměstí – u
hasičské zbrojnice, v 8:30 Hradecká ulice – u
Štolcových, v 8:45 Příční ulice – u čističky,
v 9:00 Sluneční údolí – u samoobsluhy, v 9:15
Slun. údolí – u silnice naproti domu čp. 272.
Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
starostovi, všem organizátorům, zástupcům
hasičů, Svazarmu a Sokola za jejich dárky,
krásné a milé posezení u příležitosti mých
narozenin. Zároveň děkuji všem, kteří mi
osobně nebo písemně blahopřáli. Byl jsem
velice potěšen a ještě jednou moc děkuji.
Jaromír Svojanovský s rodinou

Členové SDH děkují tímto občanům z Březové
nad Svitavou, kteří přispěli finanční částkou
dne 5. 3. 2011 na „Masopustní průvod“.
Někde ale před námi zůstaly dveře zavřené.
Hlavně starší lidé na nás čekají, mají napečeno
a těší se, až přijdeme a děkují nám, že
dodržujeme tradici. Jsou i tací, kteří přijdou
den dopředu, a protože nebudou v den
průvodu doma, přinesou sami něco do
pokladničky. Děkujeme všem. Z tohoto
výtěžku
částku
3000
Kč
věnujeme
kojeneckému ústavu ve Svitavách.
V pondělí 14. března došlo na U-rampě ve
skatovém areálu k vážnému úrazu. Obrovský
dík patří Janu Dvořáčkovi, který neváhal
poskytnout svému kamarádovi první pomoc.

Vaše podněty
Pan Jiří Jedlinský upozorňuje maminky a
tatínky, kteří vozí své děti do školky, že v ulici
Hradecká je instalována dopravní značka
Obytná zóna. V těchto místech by tedy
rozhodně měli dát nohu z plynu a dodržovat
dopravní předpisy.
Jak nám potvrdila velitelka strážníků MP Eva
Graciasová, tuto problematiku řeší Zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), Provoz v obytné a
pěší zóně § 39.
Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek
je označen dopravní značkou Obytná zóna a
konec je označen dopravní značkou Konec
obytné zóny. V obytné zóně smějí chodci
užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a
děti si zde mohou hrát jak na chodníku, tak i
na silnici. Do pěší zóny je vozidlům vjezd
povolen, řidič však smí jet rychlostí nejvýše 20
km za hodinu. Přitom musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo. Ohleduplní však musí být i chodci a
děti, které si v obytné zóně hrají. Musí
umožnit jízdu vozidlům.

Březovský občasník, číslo 1/2011

KULTURA
1. 4.
pátek
16.00

10. 4.
neděle
16. 4.
sobota
30. 4.
sobota
30. 4.
sobota

Kalendář akcí
Noc s Andersenem ve zbrusu
novém kabátě
Sraz účastníků je v Městské
knihovně a TIC Březová n. Sv.
(další informace uvnitř čísla)
Velikonoční dílna
v Kulturním domě
(více na plakátech)
Otvírání studánek
(více na plakátech)
Pohár Vysočiny
(areál AMK)
Posezení s hudbou u příležitosti
pálení ČARODĚJNIC.
(Pořádá SDH)
Stavění máje
(Pořádá SDH)
Kácení máje
(Pořádá SDH)

Vyhlášená dechová kapela zahrála seniorům u nás
V pátek 18. března k poslechu a tanci zahrála
v Březové nad Svitavou známá dechová kapela
Mistříňanka. Ta v roce 2011 slaví již 44 let své
existence. Kapela vznikla v roce 1967 z iniciativy
bratrů Antonína a Josefa Pavluše a za dobu svého
trvání dokázala snad všechno, co jen dechová
kapela může dokázat. Kapela sbírala a sbírá spoustu
ocenění a vystupuje jak v Evropě, tak i za oceánem.
Mistříňanka tak každoročně pořádá desítky
koncertů nejen u nás, ale i na Slovensku, v
Rakousku, Německu, Švýcarsku, Holandsku, Belgii,
Francii, Lucembursku a USA. Na rozdíl od ostatních
kapel si dokázala vybudovat své vlastní hudební
vydavatelství, a dokonce i nahrávací studio.

Víte, že máme soubor mažoretek?
U příležitosti vystoupení Mistříňanky vystoupil také
místní soubor mažoretek. Soubor vede zkušená
mažoretka Lenka Bednářová z Brněnce. „Odmalička
jsem chtěla učit malé děti tancovat. Minulý rok, kdy
jsme spolu s mojí kamarádkou Lenkou Lhotskou a
panem starostou udělali na ZŠ nábor mažoretek. Byla jsem velice překvapená, kolik holčiček se mi do
souboru přihlásilo. Minulý rok nás bylo 31 a teď je nás už 34,“ říká Lenka. Děvčata mají trénink
jednou týdně hodinku a půl. Holky se učí správnému držení těla, základní postavení, pochod a hlavně
práci s hůlkou. V létě měl soubor řadu vystoupení a zúčastnil se i soutěží.
1. 5.
neděle
28. 5.
sobota

„S holkami jsme se v září účastnily postupové soutěže v Ivančicích. Ve skupinách jsme moc neuspěli,
ale v sólech a duu jsme se předvedly,“ říká Lenka Bednářová. Veronika Báčová v kategorii kadetky
vyhrála 3. místo, Markéta Řezníková se v juniorkách umístila na 4. místě, Lenka Dvořáčková v
kategorii juniorky získala 2. místo + postup do finále, Lenka Bednářová jako senior získala 3. místo +
postup do finále, kterého se zúčastní 7. května v Ivančicích. Duo Lenka Švancarová a Dominika
Škeříková vyhrálo 3. místo.
Pokud by měl kdokoliv z dětí zájem, může se přijít podívat a klidně i přihlásit. Stačí napsat na e-mail:
a.n.e.l@seznam.cz nebo rovnou dojít na zkoušku v úterý nebo ve čtvrtek od 17:00.
Společenská kronika
V prosinci 2010 se do Březové přistěhovali 2 občané a 2 občané se odstěhovali. Narodili se Tereza Svobodová, Viktor
Štoudek, Ondřej Trojan, Eliška Říkovská a Kateřina Říkovská. K 31. prosinci 2010 měla Březová nad Svitavou 1748
obyvatel.
V lednu 2011 se do Březové přistěhovalo 6 občanů a 4 občané se odstěhovali. K 31. lednu 2011 měla Březová nad Svitavou
1748 obyvatel.
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