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Vážení spoluobčané,
nastává čas, kdy se každý z nás připravuje na vánoční svátky
a bilancuje uplynulý rok. V naší moderní době je to čas hemžení,
shonu a nervozity.
Poslání Vánoc je ale jiné. Po mnohá staletí lidé vnímali advent
a vánoční čas jako období zamyšlení, rozjímání, setkání s rodinou
a přáteli. Přejeme Vám, abyste si i vy našli ve shonu čas na pozastavení
a dokázali prožít toto období v klidu, vzájemné úctě a přátelství.
Do nového roku Vám přejeme vše dobré a hodně zdraví.
Nahlížejte na svět s optimismem a nadhledem, který je velmi důležitý
pro hodnocení dnešního světa.
Krásný vánoční čas
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AKTUÁLNĚ Z HASIČÁRNY
Výjezdová jednotka má za sebou od začátku roku 42 zásahů
Hasiči výjezdové jednotky nejvíce zasahovali u dopravních nehod,
celkem 20 zásahů. Naopak u požárů jsme zasahovali pouze 4x. Zbytek zásahů je v duchu technických
pomocí.
Z prostředků Města Březová nad Svitavou a dotace Pardubického kra-

je jsme pořídili dopravní automobil
pro přepravu osob. Ve volných chvílích pokračujeme na opravě Tatry,
která by měla být hotová v průběhu
příštího roku.
Máme za sebou sraz Březových, na
kterém jsme se podíleli jednak jako
pořadatelé, ale také jsme se zúčast-

nili soutěží, ve kterých jsme obsadili
třetí příčku. Tímto bych chtěl Všem
zúčastněným, jak pořadatelům, tak
i soutěžícím poděkovat.
P. S.: Protože začíná topná sezóna,
doufáme, že nikdo nepodcenil prohlídku a vyčištění spalinových cest.
Jaroslav Vlk, velitel jednotky

SRAZ BŘEZOVÁKŮ
V aktuálním čísle se „musíme“ vrátit ke srazu Březováků. Tak velká a úspěšná akce, jakou bylo letní
setkání, si to zaslouží. Dvěma články a fotograﬁemi si připomene dobrou náladu, která akci provázela.
Snad Vás to alespoň trochu v těchto chladných dnech zahřeje.
Ohlasy po setkání Březováků
– nohejbalové ohlédnutí
V letošním 21. ročníku setkání Březových – nic nového :-), opět jsme
obhájili prvenství, a to již počtvrté.
Sice se při naší skromnosti nechceme chlubit, ale za zmínku jistě stojí,
že při každé naší účasti jsme skončili první.
Jsme rádi, že se nám daří, ale chtěli
bychom o našich úspěších nejen informovat veřejnost, ale především
poděkovat našim sponzorům:
MUDr. O. Vaňkovi, MÚ Březová n.S.,
a panu Pavlíkovi – ELEKTROMONTÁŽE Březová n.Svitavou.
Za nohejbalový oddíl aktivní pamětníci:
Bauer + Pavelka

2

Setkání Březových
V sobotu 27. 7. 2013 se v Březové
nad Svitavou uskutečnil 21. ročník
Setkání měst a obcí s názvem Březová-Brezová. Setkání se zúčastnilo
celkem 9 Březových, z toho jedna
ze Slovenské republiky. Program
byl tradiční a zahajovalo se slavnostním nástupem a pozdravem
starostů z jednotlivých obcí. Záštitu
nad akcí převzala Ing. Jana Pernico-

vá, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.
Celé setkání bylo zahájeno hymnou nejen České republiky, ale také

Slovenské republiky, a to v podání
slečny Heleny Pospíšilové. Pozdrav
všem účastníkům také pronesl pan
poslanec Václav Neubauer, který
přijal naše pozvání.
Dík patří také našim mažoretkám
pod vedení slečny Lenky Bednářové, které měly připraveny dvě
skladby.
Po slavnostním úvodu se soutěžící
rozešli na svá stanoviště. Proběhlo
utkání ve fotbale, hasičské soutěži
mužů i žen, volejbale i nohejbale.
Během dopoledne byla možnost exkurze s výkladem do podzemního
prameniště.
Po šesté hodině zahrála místní skupina The Rebels a pak již následovalo očekávané vyhlášení výsledků.
Poté vystoupili místní tanečníci
ze Street dance studia X-Zone.
Večer vystoupila kapela ARCUS
a ve 22:30 rozproudila krev skupina The Pink Panters.
Březovský občasník, číslo 03/2013

Návštěvníků se v letošním roce sjelo zhruba 500. Vzhledem k tomu,
že jednotlivé soutěže připravovaly
samy spolky, organizační tým čítal

celkem asi 100 lidí. Během večera
se počet lidí, kteří se na akci pohybovali, zvýšil na 800.
Příští, již 22. Setkání Březových pro-

běhne v Březové u Zlína a to opět
v tradičním termínu, tedy poslední
červencovou sobotu.
Kateřina Novotná

RODINNÁ OLYMPIÁDA
V neděli 1. 9. 2013 jsme se sešli na
Atletickém hřišti na Rodinné olympiádě. Do letošního ročníku se přihlásilo 12 družstev. Začali jsme
jako každý rok bohyní, která zažehla olympijský oheň. Ten putoval kolem oválu až k vlajce. Vyvěšením
olympijské vlajky byly hry zahájeny. Následoval ještě slib sportovců a rozhodčích o férovosti her
a společná rozcvička pro pořádné
zahřátí těl.

Sportovalo se v klasických disciplínách běh na 60 m, skok z místa do dálky, hod do dálky a rodinná
štafeta 4 x 50m.
Než se zpracovaly výsledky, soutěžící se občerstvili a následovalo
slavnostní vyhlášení výsledků. Vyhlašovalo se nejen pořadí rodinných týmů, ale také nejlepší ženské
a nejlepší mužské výkony. Odměnili jsme také nejmladší, a to 2 leté
účastníky a nejzralejšího účastníka.

Nejoriginálnějším týmem byli tento
rok Kovbojové.
Děkujeme také sponzorům za příspěvky na sladkou část odměn.
Byli jimi Elektromontáže Březová
nad Svitavou, Geodetická kancelář
Ing. Bureš – Ing. Holas a ﬁrma Veit
– elektro, voda, topení.
Kateřina Novotná

DRAKIÁDA
Na Špitálském poli v Březové nad
Svitavou se v neděli 20.10.2013 odpoledne sešlo na drakiádě bezmála
90 draků! Je to zatím největší rekord březovské drakiády.
Děti se nejprve zaregistrovaly, dostaly diplom o účasti a sladkou odměnu a pak již nic nebránilo, aby se
směle pustily do létání.
Krásné počasí spolu s větrem se
postaralo o nádhernou podívanou
na vysoko létající draky na obloze.
Draci létali ve výšce i přes 100 m.
Záleželo tedy, jak měl kdo dlouhý
provaz.
Pro malé děti byla připravena opičí
dráha a cvičení s padákem. Poslední aktivitou bylo přetahování lanem, kde se účastnili nejen děti, ale
i dospělí.
Občerstvení na drakiádě zajistili březovští HASIČI. Patří jim také
dík za čaj, který dětem zdarma
podávali.
Celou drakiádu pro vás připravilo
MĚSTO ve spolupráci s MC KOCOUREK. O zvukové zajištění se postarala kapela THE REBELS.
Všem dobrovolíkům mnohokrát děkujeme a těšíme se na další akci.
Kateřina Novotná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výměnný pobyt
Ve dnech 22. – 24. května 2013
jsme přivítali kamarády z rakouské
školy v Grossweikersdorfu.
Po srdečném přivítání a bohatém
kulturním programu jsme si prohlédli budovu školy a nově vybavenou jídelnu. Zakrátko následoval
odjezd na hrad Svojanov. Tento malebný hrad založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II.
k ochraně zemské obchodní stezky
spojující Litomyšl s Brnem. Prohlídka nové expozice, zejména nápaditě vybaveného dětského pokoje,
válcové věže zvané hláska a upravených venkovních prostor v nás zanechala hluboký zážitek.
Následující den jsme strávili v Brně.
I přes nepříznivé počasí se plavba
lodí po Brněnské přehradě přátelům velmi líbila. Procházkou jsme
se poté vydali na hrad Veveří. Rozsáhlý hradní komplex, který zažíval
největší slávu za vlády moravského
markraběte Jana Jindřicha, je postupně renovován. V průběhu prohlídky jsme mohli bohužel pozorovat
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i některé nešetrné a neodborné zásahy, které způsobily spoustu nezvratných škod. Po zpáteční cestě
lodí následovala vzdělávací část věnovaná problematice historie a současnosti vesmíru. V Přírodovědném
exploratoriu jsme mohli zjistit, jaká
je naše hmotnost na různých planetách a hvězdách, sledovat aktuální
stav celosvětové letecké dopravy,
pozorovat zatmění slunce a měsíce,
sledovat a vyzkoušet si pohyb vesmírných těles, jež se otáčejí kolem
vlastní osy. Nakonec si naši přátelé mohli vybrat a zakoupit drobné
dárky v nákupním centru Vaňkovka. Večer probíhalo milé posezení s rodiči, učiteli a žáky obou škol.
Zjistili jsme, že mladé i zralejší generace řeší v obou zemích podobné
problémy.
Poslední den jsme odjeli do Městského muzea Svitavy na prohlídku stálé expozice Hledání hvězdy
Davidovy. Pan Radoslav Fikejz se
ujal zajímavého tématu o rozporuplné postavě Oskara Schindlera.
Přednáška byla prolínána bohatým

obrazovým materiálem i pikantními příběhy z Schindlerova osobního
života.
Po návratu do Březové nad Svitavou
jsme se podívali do vyučovacích
hodin na druhém stupni, pokochali se výslednými výtvarnými díly,
která vznikala v rámci projektu Design očima dětí pod vedením akademického malíře Petera Schneidera,
a společně připravovali program
dalšího výměnného pobytu.
Projekt E-DUR
Základní škola je zapojena do projektu Environmentální vzdělávání
– dovednosti pro udržitelný rozvoj.
Tento projekt realizuje Sluňákov –
centrum ekologických aktivit města
Olomouce díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vlastní projekt se skládá
ze tří částí – Zelený ostrov, Zlatá nit
a Udržitelný rozvoj.
Zelený ostrov
V rámci projektu E-DUR se dne
14. června 2013 žáci 1. až 4. třídy vě-
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novali části nazvané Zelený ostrov.
V dnešním přetechnizovaném světě je nezbytné současně přemýšlet
o minulosti i budoucnosti veškerého života na planetě Zemi.
Na počátku příběhu se děti převtělily do podoby semínek a pavoučků.
Po výbuchu sopky na ostrově Krakatau jsou tyto organizmy jedinými
nositeli návratu života. Prací s mikroskopem žáci zjistili, že se jednotlivá semínka tvarově liší, a zvolili si
to, které je zaujalo nejvíce. Pod vlivem relaxační hudby si uvědomovali fáze růstu rostlinky a těšili se,
v jakou krasavici rozkvetou.
Poté se mladí přírodovědci postupně seznamovali s nejznámějšími
druhy pavouků. Ti se na ostrov dostali pomocí neuvěřitelně pevných
hedvábných vláken nesených větrem, začali tu tkát sítě a očekávali
přílet drobných mušek.
V závěru smysluplného projektového dne si žáci vyrobili svého vlastního pavoučka. Nesměli opomenout
nejen jeho tělesnou stavbu, ale též
poznatek, že pavouci mají osm kráčivých končetin.
Zlatá nit
Zlatá nit – tak je označena část
projektu E-DUR věnovaná Slunci.
Žáci 5. až 7. třídy si dne 14. červ-

na 2013 připomněli extrémní klimatické jevy. Cílem této aktivity
bylo kritické zkoumání stále častějších extrémních klimatických jevů
na území naší republiky.

Třídy byly rozděleny do pěti skupin.
Každá z nich dostala jednu fotograﬁi a pokoušela se odhadnout, co fotograﬁe znázorňuje, co se asi stalo,
odkud pochází, jak tento jev nazýváme, jaké má příčiny a důsledky.
Šlo konkrétně o tyto extrémní klimatické jevy – sněhová kalamita
a laviny, extrémní sucho, povodně
a vichřice/tornádo.
Na závěr se žáci společně zamýšleli nad tím, jak mohou současné
problémy životního prostředí v budoucnu ovlivnit atmosféru, počasí

i podnebí a jak se chovat, aby Slunce zůstalo naším přítelem.
Udržitelný rozvoj
Nejaktuálnějším tématem mladých
lidí v tomto věku je téma zvuk nebo
hluk? Na základě fyzikálních pokusů
žáci docházeli dne 14. června 2013
k závěru, že nejčastějšími zdroji hluku jsou doprava, průmysl, stavební
činnost, hudba a bydlení. Poslední
dva zdroje přitom můžeme sami regulovat. Každý jednotlivec by si měl
chránit svůj sluch před nadměrným
hlukem spojeným s provozem domácích spotřebičů nebo s hudební
produkcí. Národním nešvarem se
totiž stává neutuchající hudba. Lidé
si na ni zvykli a už ji ani nevnímají. Odborníci však upozorňují, že jde
o tzv. hudební smog, který člověku
systematicky ubližuje.
Nepříjemným zdrojem hluku je
dnes v Březové nad Svitavou i stavební činnost při budování čistírny
odpadních vod a zvyšující se automobilová doprava na silnici 1. třídy
Nový školní rok
Dne 2. září 2013 jsme slavnostně přivítali v základní škole 20 prvňáčků. Ve školním roce 2013/2014
vzděláváme celkem 199 žáků.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ

VÍTE, ŽE
8. 8. 2013 navštívil naše město v rámci běhu „Mé srdce patří Česku“
poslanec Evropského parlamentu Edvard Kožušník.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU – NABÍDKA SLUŽEB
Pečovatelská služba města Březová nad Svitavou si dovoluje touto
cestou nabídnout občanům našeho
města své služby. Jedná se o:
• pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy
• pomoc při zajištění
chodu domácnosti

• zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.
Nabízené sociální služby jsou určeny seniorům nad 50 let věku, kteří
potřebují z důvodu vysokého věku,
zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
Pomoc je poskytována v domácnosti občana.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny (pondělí až pátek

– mimo svátky) od 7:30 do 16:00
hodin. Čas, četnost a rozsah služby je vždy sjednán individuálně
s uživatelem.
Podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.brezova.cz/
pecovatelska-služba nebo na telefonních číslech 461 521 181 a 734
750 374. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na e-mailové adrese dps@brezova.cz

DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO SENIORY
Dům pečovatelské služby pro seniory sídlící na adrese Zahradní 307,
Březová nad Svitavou je majetkem města Březová nad Svitavou.
Je určený pro seniory, především
z našeho města, kteří kvůli svému
vysokému věku, případně špatnému
zdravotnímu stavu, již nadále nemohou pobývat ve své původní domácnosti. Účelem domu pečovatelské
služby je zachovat soběstačnost
uvedených osob v jejich domácnosti. K tomuto přispívá vybavení domu
(výtah, dostupnost bezbariérové
sprchy) a snadnější dostupnost pečovatelské služby (pracovnice Pečovatelské služby města Březová
nad Svitavou je v domě přítomna

vždy od pondělí do pátku od 7:30
do 16:00 hod).
Dům pečovatelské služby pro seniory disponuje 20 byty, z nichž
18 bytů je určeno pro jednotlivce
a 2 byty jsou určeny pro manželské
páry. Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou. Každý byt v novější části domu má vlastní sociální zařízení.
Dále mají nájemníci domu možnost
využívat společenskou místnost
v přízemí domu a zahradní altánek
venku před domem.
Zájemci o ubytování v Domě pečovatelské služby pro seniory města Březová nad Svitavou si mohou
uplatnit žádost o byt na Městském
úřadě Březová nad Svitavou. Zde je

veden pořadník zájemců o toto bydlení, který je uspořádán podle data
podání žádosti. Formuláře pro zájemce jsou k dostání na městském
úřadě u p. Dagmar Křivkové. Zde
poskytnou případným zájemcům
i podrobnější informace. V případě
uvolnění nějakého bytu v domě pečovatelské služby osloví město Březová nad Svitavou zájemce, který je
na prvním místě v pořadníku. V případě, že daná osoba má nadále zájem o uvedené ubytování, schvaluje
přidělení bytu rada města. Pokud
tato osoba již zájem nemá, je osloven zájemce po něm další v pořadí.

NOVĚ OTEVŘENA OČNÍ OPTIKA
Na adrese Brněnská 187 (naproti zdravotnímu středisku MUDr. Vaňka)

PROVÁDÍME: odborné vyšetření zraku
NABÍZÍME: dioptrické brýle • brýlové čočky
(samozabarvovací, polarizační, birokulární, multifokální)
» komplexní servis vašich brýlí – opravy, čištění, rovnání
» poradenství a odborná pomoc
» brýle zhotovujeme na počkání

PŘIJĎTE SE K NÁM O TOM PŘESVĚDČIT, RÁDI VÁM PORADÍME.
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KALENDÁŘ AKCÍ
24.12.2013

10:00

úterý

Zdobení vánočního stromu u kaple na Muzlově – jsou zvány děti
s rodiči. Můžete zavěsit vlastní přinesenou ozdobu

24.12.2013

15:00

úterý

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI a RODIČE – kostel sv. Bartoloměje

24.12.2013

20:00

úterý

ŠTĚDROVEČERNÍ DISKOTÉKA, Pohoda

24.12.2013

22.30

úterý

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DOSPĚLÉ – kostel sv. Bartoloměje

25.12.2013

9.00

středa

MŠE NA PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ – kostel sv. Bartoloměje

26.12.2013

9.00

čtvrtek

MŠE NA ŠTĚPÁNA – kostel sv. Bartoloměje

pátek

Irská noc, Pohoda

27.12.2013
30.12.2013

20.00

30.12.2013

pondělí

PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA – pořádá TJ SOKOL

pondělí

Předsilvestrovký megamix, Pohoda

31.12.2013

18.00

úterý

OHŇOSTROJ NA ŠPITÁLSKÉM POLI

31.12.2013

19.00

úterý

Silvestr, Pohoda

1.1.2014

9.00

středa

Novoroční bohoslužba

24.1.2014

20.00

pátek

MĚSTSKÝ PLES V KULTURNÍM DOMĚ Vstupenky bude možno od
10.1.2014 zakoupit v Městské knihovně a IC Březová nad Svitavou.

Sledujte plakáty HASIČSKÝ PLES v Kulturním domě
Sledujte plakáty SPORTOVNÍ PLES v Kulturním domě – pořádá TJ Sokol

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci 2013 se přistěhovali 3 noví občané a 13 občanů se odstěhovalo. Zemřeli František
Ondráček a František Miko. Narodily se Natálie Svobodová a Elena Kutláková.
K 31. červenci 2013 měla Březová nad Svitavou 1727 obyvatel.
V srpnu 2013 se přistěhovali 4 noví občané a 9 občanů se odstěhovalo. Zemřel Zdeněk Přikryl.
K 31. srpnu 2013 měla Březová nad Svitavou 1721 obyvatel.
V září se přistěhoval 1 nový občan. Zemřeli Otmar Zástěra, Jiří Vávra, Ludmila Havlová a František
Fuchs. Narodil se Tadeáš Horák. K 30. září 2013 měla Březová nad Svitavou 1719 obyvatel.
V říjnu se přistěhovali 4 noví občané a 1 občan se odstěhoval. Narodila se Kristýna Peřinová.
K 31. říjnu 2013 měla Březová nad Svitavou 1723 obyvatel.
Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně
a kompletní oplocení – bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel.: 777106709

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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