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VÁNOČNÍ ČAS – OBDOBÍ KLIDU A ROZJÍMÁNÍ
V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat
na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často
býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na
poslední chvíli. Pospícháme, strkáme a tlačíme se v obchodních domech.
Opravdová krása Vánoc se nachází spíše v jednoduchosti
– jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze, bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání,
kterými trpíme. A právě poselství a příslib Vánoc může
přinést naději malým a zbloudilým, poraněným, ukřivděným,
týraným a zlomeným.
Darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který
nás nadlouho přežije. „Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky.“
Přejeme Vám všem klidné a krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho zdraví, dobré pohody, štěstí a klidu.

• Rozhovor:
Tentokrát o medu ........str. 14

Vedení města
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POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ANEB CO SE POVEDLO A CO NE
V pondělí 28. listopadu zasedali zastupitelé naposledy v tomto
roce. Na programu byly mimo jiné
obecně závazné vyhlášky města.
Schvalovala se například vyhláška o volném pohybu psů ve městě (celé znění dále v občasníku)či
o místním poplatku za provozovaný
výherní automat.
Dále byli zastupitelé seznámeni
s rozpočtem na další rok. Schváleny
byly tarify vodného a stočného na
další rok. Za vodné v příštím roce
zaplatíme 29,99 Kč/m3 včetně 14%
DPH, za stočné 10,15 Kč/m3 včetně 14% DPH. Kompletní usnesení
zastupitelstva naleznete na webových stránkách města.
Protože se zasedalo v roce 2011
naposledy, vedení města zhodnotilo, co se v uplynulém roce povedlo a co bychom chtěli v příštím roce
dokončit. Zkusili jsme vybrat některé z věcí, které v souhrnu zazněly.
Je to například práce na očekávané

kanalizaci a ČOV, které budou zahájeny během prosince. V létě byl otevřen nový skatepark na Zářečí, bylo
dokončeno zateplení mateřské školy, podařilo se otevřít nové kabiny
pro žáky na fotbalovém hřišti a také
na svahu na koupališti byly vybudovány dvě terasy. Mezi podařenými
věcmi je i zaplocení sběrného místa s otevírací dobou a správcem.
V roce 2011 byly z podaných projektů úspěšné dva. Jedná se o projekt Kdo si hraje, nezlobí (dětské
hřiště ve Slunečním údolí) a projekt
Dětský lanový park (v lese za viaduktem u mateřské školky), jejich
realizace je naplánovaná na jarní
měsíce roku 2012.
Dále jsou zde projekty, o kterých
jste během roku jistě slyšeli, ale jejich realizace je závislá na úspěšnosti v dotačních řízeních v příštím
roce. Jde například o projekt Regenerace zeleně města, úprava náměstí či nová cyklostezka.

Do příštího roku se nám také dostávají i drobnější věci, avšak ne méně
důležité. Příkladem je navození spolupráce se sousední obcí na údržbě naučné stezky, vyřešení trvalejší
údržby ovocné aleje, dořešení problematiky odpadového hospodářství, nebo dovybavení malotraktoru
o mulčovač či příkopové rameno,..
Hlavní akcí příštího roku bude však
bezesporu výstavba kanalizace
a ČOV. Na jedné straně se již těšíme, že bude v našem městě vyřešen problém odpadních vod, na
straně druhé však samotná stavba
nebude ničím příjemným. Věříme
však, že najdeme společné pochopení a případná nedorozumění se
podaří vyřešit s úsměvem.
Martin Kiss, Kateřina Novotná,
Kamila Ondráčková

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ: SPOJE V KRAJI BUDOU ZAPOJENY
DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU IREDO
Kromě tradiční prosincové změny jízdních řádů nás tento rok od
11. prosince čekají v dopravě další
novinky. Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního integrovaného
systému společnosti OREDO.
V rámci optimalizace dopravy dochází k zajištění prostorové, časové
a tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu.
Model taktové dopravy spočívá
v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí
na páteřních tratích nebo páteřních
autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv.
taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro
cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.
Co od změn očekávat? Mnoho požadavků, které naše město vzneslo,
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bylo vyřešeno k naší spokojenosti.
Jsou i další záměry, které se snažíme v novém systému prosadit
a vnést do jízdních řádů. Jednání
neustále pokračují.
Velkým pozitivem, které změny
jízdních řádů přinášejí, bude lepší
spojení do jihomoravské metropole. Většina osobních vlaků zajíždí
z Brna nově až do Březové nad Svitavou. V jízdním řádu jsou zachovány rychlíkové spoje, které jsme si
v uplynulých letech pracně vybojovali. Navíc tím došlo k faktickému
zrušení přestupu v Letovicích. Směrem na Svitavy je zachována doprava v hodinovém taktu v hlavních
dopravních časech. Navíc bude zřízena autobusová linka nahrazující
osobní vlaky přes Dlouhou a Muzlov. Každým směrem pojede denně
10 spojů.
Vlaková nádraží ve Svitavách

a v Březové nad Svitavou jsou hůře
dostupná a autobusy je dokážou
lépe propojit s centrem města. Vlakové nádraží v Březové nad Svitavou se stane přestupním dopravním
uzlem mezi vlakovou a autobusovou
dopravou. Od této skutečnosti se
odvíjí zmiňované zachování rychlíkových spojů.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince tak bude možné
cestovat na jednu jízdenku po celém
území Pardubického kraje. Ta bude
platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete
muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle
vaší cesty. Rozhodující není ani to,
zda budete přestupovat z autobusu
na vlak nebo obráceně. Do systému
budou také zapojeny České dráhy. Ty jako jediné nabízejí souběžně
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s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif, včetně poskytovaných slev.
Tarif IREDO je zónově relační tarif.
V takovém tarifu je území rozděleno
na větší počet poměrně malých zón.
Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi.
Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami
a odpovídá kilometrickému tarifu
podle nejkratší trasy. Cena dopravy
v rámci jedné zóny je stanovena ﬁxní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena
vyšší tak, aby např. odpovídala dosavadní ceně městské dopravy.
Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější

a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného
a trasu své cesty na první pohled
z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce. Díky tarifu
IREDO bude například jízdné ze Svitav k nám přes Pohledy stát stejně
jako po hlavní silnici.
Od 11. prosince nás čeká největší změna v systému veřejné dopravy za několik posledních desetiletí.
Přestože byl celý projekt připravován pečlivě, lze předpokládat, že
ne všechny situace bude řešit zcela ideálně. Chceme vás proto požádat o spolupráci i v budoucnu. Od
zavedení nových jízdních řádů budeme mít měsíc na to, abychom od

České radiokomunikace svou zákonnou povinnost splnily a odmítají
nést náklady na zprovoznění digiPo spuštění digitálního signálu maji- tálního převaděče. Odkázaly nás na
telé settopboxů zaznamenali nesta- provozovatele jednotlivých digitálbilní signál vysílání. Veřejnoprávní ních stanic, které jsme v současné
programy fungují bez problémů. době oslovili společným dopisem.
Problémy nastávají u televizí ko- Jednání nadále probíhají. O vývomerčních, kde dochází k mnoha vý- ji celé věci vás budeme průběžně
padkům obrazu i zvuku. Žádný velký informovat.
Martin Kiss
vysílač není v blízkém okolí naplánován. Proto jsme se společně se sousedním Brněncem začali zasazovat
o znovu zprovoznění zesilovače pro
naše území.

ŠPATNÝ SIGNÁL
TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

vás získali zpětnou vazbu o fungování systému dopravní obslužnosti
Pardubického kraje tak, abychom
případné chyby mohli opravit k datu
první změny autobusových jízdních
řádů. Termín těchto změn je důležitý i proto, že v tomto období budou
vydávány sešitové jízdní řády, které
si cestující veřejnost bude moci zakoupit. Důležitá pro nás samozřejmě budou i upozornění na případné
nedostatky v regionální železniční
dopravě, u níž budou možné změny
od června roku 2012.
Zdroj: Oredo, Pardubický kraj
Martin Kiss

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
Jistě jste zaznamenali, že touto dobou je počet strážníků v ulicích města menší. Ze zdravotních důvodů jsou
totiž dva z našich strážníků v dlouhodobé pracovní neschopnosti. I přes
to se snažíme, aby bylo toto omezení
bylo co nejméně citelné.
Přejeme jim a to zvláště v tento
adventní čas, aby se brzy uzdravili
a mohli být zpět mezi námi ve městě Březová nad Svitavou.
Eva Graciasová, velitelka MP

OHLÉDNUTÍ ZA PŮSOBENÍM KULTURNÍ KOMISE V ROCE 2011
Od konce roku 2010 v Březové nad
Svitavou působí kulturní komise ve
složení: Marcel Báča, Hana Blažková, Kateřina Macháňová, Kateřina
Novotná, Jana Povolná, František
Sivák a Markéta Slezáčková.
Členové komise se pravidelně scházejí a dle potřeby si mezi sebou
rozdělují jednotlivé úkoly. Kateřina
Novotná jako předsedkyně komise
zaštiťuje propagaci, zajištění kompletního, bezchybného průběhu
jednotlivých akcí. Společně s Marcelem Báčou, Hanou Blažkovou, Kateřinou Macháňovou a Markétou
Slezáčkovou plánuje programovou
Březovský občasník, číslo 05/2011

náplň i časový harmonogram akcí.
František Sivák jako frontman kapely The Rebels zajišťuje společně s Kateřinou Sivákovou ml.
a Jarmilem Povolným kompletní
zvučení akcí.
Všechny akce, kde je uvedeno město Březová nad Svitavou, nejsou
organizovány pouze kulturní komisí. Důležitým článkem při konání akcí města je také pan starosta
Martin Kiss, a to jako organizátor i
moderátor mnoha akcí. Paní Hana
Blažková se zabývá ve spolupráci
s městskou knihovnou a IC přípravou a organizací zájezdů. V uplynu-

lém období naši občané navštívili
pořady: Všechnopárty Karla Šípa
(hostující umělec Josef Náhlovský),
Vánoční koncert Věry Martinové,
Koncert Věry Špinarové, Banánová
velryba, aneb… show Haliny Pawlovské, Jiří Krampol – Ani Krampol
není dokonalý.
Jana Povolná se věnuje propagaci
městských akcí na Info-VýchodníČechy.cz, prodeji vstupenek a mikulášských balíčků. V knihovně se
též organizují akce menšího rozsahu
– přednášky, besedy. Velký úspěch
měla např. přednáška o gemmoterapii, či zájezd do Městského divadla
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Brno na představení Tři mušketýři
zorganizované paní Pavlou Cupalovou. Zatím poslední akcí v městské
knihovně byla prodejní výstava
o Nepálu.
Na tomto místě bychom rádi připomněli další kulturní akce, které se
během letošního roku konaly. Bylo
jich mnoho a účastnilo se jich také
mnoho dobrovolníků. Začali jsme
hned 1. 1. 2011, kdy se konalo Novoroční vypouštění lampionů štěstí.
V lednu úspěšně proběhl XII. Městský ples. Březen byl pak ve znamení
Večera pro seniory s Mistříňankou,
kde vystoupily také březovské mažoretky, a Pohádkového karnevalu.
Karneval po 17. hodině přešel v karnevalové disko pro školáky. Celková
účast byla 80 rodin a na přípravě se
podílelo 11 dobrovolníků.
Na začátku dubna proběhla Noc
s Andersenem ve zbrusu novém kabátě, která byla tentokrát zaměřena na rodiče dětí předškolního věku
a konala se v prostorách knihovny,
kde děti představovaly svou oblíbenou knížku a plnily úkoly, a v MC Kocourek. Na naše nejmenší zde čekaly
knižně literární úkoly a pohádkové
čtení. Večer následovala společná
palačinková večeře. V dubnu také
proběhla nová Jarní dílna. Obrázky
z dílny jste mohli vidět v Památkách
v 1. poschodí. Konec měsíce dubna
je zasvěcen Zemi, a tak také proběhl Den Země, kdy na děti čekali víly
a skřítci a vydali se společně cestou
na rozhlednu.
Na začátku června pak proběhl Den
dětí v podobě pohádkové trasy. Tato
akce byla konána ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů a Mateřským centrem Kocourek. Tentokrát byla zvolena nová trasa kolem
středu města a děti měly možnost
zhlédnout 23 pohádkových bytostí na 11 stanovištích a cesty se
zúčastnilo přes 60 dětí. S akcí pomohlo 29 dobrovolníků. Město také
přispělo zvučením na akcích pro Základní školu Březová nad Svitavou
jako školní besídky, školní a meziškolní olympiády, nebo na akcích pro
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základní uměleckou školu konané
v kulturním domě. Do druhé poloviny roku 2011 jsme v srpnu vkročili
ve znamení Březovské pouti a Rodinné olympiády, o kterých jste se
mohli dočíst v minulém čísle Březovského občasníku. V říjnu následovala Drakiáda s křídly Generali.
Letošní ročník se vydařil zejména
počtem letících draků, který se blížil ke čtyřiceti. Draci dosahovali neuvěřitelných výšek. Mezi říjnové
akce se měla ještě dostat Skateshow, kde se měli představit jezdci
na skateboardech, bmx kolech a in

ní vánočního stromu spojené s prodejní výstavou (její výtěžek putoval
na vzdělávání nepálských dětí), Mikulášská nadílka, Vánoční dílna,
Adventní koncert Markéty Jozové Drábkové, Adventní koncert PS
Dalibor. To je pouhý stručný výčet
toho, co pro vás město Březová nad
Svitavou nachystalo. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem,
kteří akce pořádali. Čas, který samotná akce trvá, musíte mnohokrát
znásobit, abyste dostali čas, který
je třeba k přípravě. Proto je také na
místě veliký dík i rodinám všech,

line bruslích. Bohužel nás v poslední chvíli zklamalo počasí a akce se
přesouvá na teplejší měsíce příštího roku.
V listopadu jsme kráčeli bok po boku
s rozzářeným lampionem vstříc adventu. Ještě před samotným průvodem měly děti možnost zhlédnout
představení o svatém Martinovi.
Díky všem dětem, které plnily jednotlivé úkoly, se podařilo přesvědčit
loupežníka, že je na světě i dobro,
a ten pak vydal svůj poklad. Mince
z pokladu pak svatý Martin rozdělil mezi všechny děti. Lampionový
průvod byl zakončen před základní
školou na náměstí, kde na všechny
čekalo svatomartinské víno, svatomartinské rohlíčky a čaj.
Doufáme, že i vy jste se příjemně
naladili na některé z našich předvánočních kulturních akcí: Vánoční
koncert Karla Gotta rev., Rozsvěce-

kteří se na akcích podílejí. Za spolupořádání akcí děkujeme dobrovolníkům z Mateřského a komunitního
centra Kocourek a také všem dobrovolníkům ze Sboru dobrovolných
hasičů a sdružení TJ Sokol Březová
nad Svitavou, přátelům pořadatelů, kteří často šli jako dobrovolníci.
Dále také děkujeme kapele The Rebels za zvučení akcí. Kompletní
výčet lidí, kterým bychom rádi poděkovali, by zaplnil jistě další stránku Občasníku. Přesto, že tu nejsou
všichni vyjmenováni, doplňujeme
ještě poděkování všem zaměstnancům městského úřadu, kteří se na
akcích podílejí, a v neposlední řadě
také všem dětem ze základní školy,
které nám nemalou měrou při akcích pomohly. Rádi bychom poděkovali i všem, kteří námi pořádané
akce navštěvují.
Kateřina Novotná, Jana Povolná
Březovský občasník, číslo 05/2011

OŠKLIVÉ VÁNOČNÍ STROMEČKY
V Březové nad Svitavou se stalo zvykem, že se před vánočními svátky
díky městskému úřadu objeví před
radnicí hromada vánočních stromků, které jsou pro místní k dispozici.
Nejčastější dřevinou je smrk, občas
borovice. A kde je jedle? Stromky
mají podle mínění mnoha občanů
jednu společnou vlastnost: Nejsou
hezké. Jak se taková věc přihodí?
V mladých lesních kulturách kolem
Březové nad Svitavou roste z použitelných vánočních dřevin převážně smrk. Borovice je zastoupena
méně, jedle je jako pověstného šafránu a střežíme ji před zvěří v oplocenkách, aby vůbec tato dřevina
přežila pro další generace.
Prvotním cílem pěstování lesů není
uspokojení spotřebitelů krásným vánočním stromkem pro několik málo
týdnů v roce, ale obnova nové generace odolnějšího a druhově pestřejšího lesa, než jaký jsme zdědili po
předcích. To už několik let provádíme s maximálním využitím sil přírody – přirozenou obnovou vhodných
místních dřevin ze semen. Po několika letech vzniknou samovolně tu

hustější, tu řidší nárosty stromků,
ze kterých si sem tam můžeme dovolit stromek vzít, aniž by to uškodilo pěstebnímu záměru. Každý,
kdo byl někdy s pilkou před Vánocemi v lese, ví, že to chvilku hledání dá – najít stromek správně velký,
s pravidelnou korunkou, příslušným
počtem pater větví, ne moc vytáhlý, ani malý, rovný, s pravidelnou
špičkou, tak akorát zelený, hustý, …
a možná ještě doplněný další vlastností. Tak si toto hledání vynásobte
150krát a dostanete to správné zadání, které dostává lesník od vašeho starosty.
Celkem nepřekvapivě se snažíme dodat stromky co nejčerstvější, řežeme tedy až v první polovině
prosince. Sníh nás nepřekvapí, ale
výrobu stromků náležitě „zpestří“
svými obvyklými vlastnostmi dostat
se při prolézání houštinami všude
a tam v klidu roztát. Další překvapení nastává, když původně hezký
stromek roztaje…
Takže i letos dostanete vánoční
stromky takové, na jaké jste zvyklí.
Ale máte možnost volby – vybrat si

z toho, co pracovníci města přivezou
z lesa, koupit si exkluzivní stromek
z plantáže za hezkých pár stovek
někde u obchodního domu, nebo
vyrazit s pilkou do lesa a… třeba se
tam potkáme a seznámíme osobně.
Pro tento případ bych prosil – mějte
s sebou občanský průkaz, abychom
věděli, kudy je to k vám domů nejblíže, a pár set korun za právo vlastního výběru stromku . Pokud se
neuvidíme, nedělejte alespoň do
lesa díry – po uříznutí stromku by
těsně vedle měl růst životaschopný
náhradník a díra by neměla být větší než 2 metry. A jedle – dejte jim
šanci předvést svou krásu i vašim
dětem a vnukům, je to naděje lesů
pro blízkou budoucnost.
Hezké Vánoce přejí březovští lesníci!
mh

HASIČI MAJÍ LETOS NA KONTĚ TÉMĚŘ 60 ZÁSAHŮ
Ke konci listopadu zasahovali hasiči
JPO II města Březová nad Svitavou
u 56 událostí: 17 požárů, 14 dopravních nehod, 23 technických pomocí a 2 plané poplachy. Z toho bylo
v katastru města 15 zásahů, mimo
katastr 41 zásahů.
Zvlášť bychom upozornili na poslední dva zásahy. První z nich je požár v obci Pohledy v části Samoty,
ke kterému jsme vyjeli 8. 11. 2011
v 03:17 hod. Při příjezdu na místo
jsme společně s HZS Svitavy zahájili hašení kůlny vysokotlakým proudem v dýchací technice. Po několika
minutách jsme měli požár pod kontrolou a po dohašení jsme se vrátili
zpět na základnu.
K druhému zásahu jsme vyjeli
20. 11. 2011 v 16:34 na požádání
Březovský občasník, číslo 05/2011

HZS Boskovice (Jihomoravský kraj).
Jeli jsme do obce Skrchov k vážné
dopravní nehodě. Na místo jsme
dorazili jako první jednotka JPO.
Provedli jsme zajištění vozu a následně vyprostili zraněného řidiče.
Po vyproštění jsme řidiče předali
rychlé záchranné službě a předali místo zásahu přivolané jednotce
HZS Boskovice. Poté jsme se vrátili
zpět na základnu, připraveni k dalšímu výjezdu.
Naše v současnosti dvanáctičlenná
jednotka JPO II splňuje požadavky
dle zákona č.133/1985 Sb. Jednotka zajišťuje akceschopnost 24
hodin denně. S plnou výbavou při
zdolávání požárů, zajištění dopravních nehod, zvládnutí technických
pomocí nebo jakékoliv jiné událos-

ti je z 12 členů schopno vyjet pouze 7 členů. Ostatních pět bohužel
vyjíždí bez ochranného zásahového obleku. Je naší snahou těchto
pět členů dovybavit zásahovým oblekem a předejít možným zraněním
při zásahu.
Chtěli bychom poděkovat všem členům JPO II za profesionálně odvedenou práci na všech výjezdech.
Dále bychom chtěli poděkovat našim
rodinám za pochopení, vstřícnost
a morální podporu při naší práci.
Všem občanům přejí hasiči JPO II příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2012.
Petr Kašpar a Jaroslav Vlk,
velitelé družstev
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PROJEKT POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY
Již tři roky trvá spolupráce ZŠ Březová nad Svitavou s rakouskou školou
IBHS Großweikersdorf. Každoročně
se uskutečňují dva výměnné pobyty
a také v průběhu školního roku jsou
žáci i učitelé obou škol v pravidelném kontaktu.
Ve středu 23. 11. 2011 odjelo 9 žáků druhého stupně společně se zástupci školy ředitelkou Bohuslavou
Zelenou a vyučujícími Oldřiškou
Štoudkovou a Radimem Švancarou
na třídenní návštěvu rakouských
přátel. Po slavnostním přivítání se
k našim žákům připojili jejich rakouští kamarádi a společně jsme se
vydali do města Klosterneuburg.
Klosterneuburg leží nedaleko Vídně
a je známý především díky stejnojmennému klášteru postavenému
v románském stylu s gotickými doplňky a barokními vnitřními prostorami. Po prohlídce kláštera jsme
navštívili místní vodní svět v rekreačním centru Happyland. S chutí jsme se vrhali nejen do různých
vodních radovánek, ale též do mořského příboje. Někteří odvážlivci se
dokonce ponořili i do ledové vody.
Druhý den jsme strávili ve Vídni. Program tohoto dne s námi absolvoval
též pan starosta Martin Kiss. V areálu barokního zámku Schönbrunn
je toho opravdu hodně k vidění.
Zavítali jsme do místní zoologické
zahrady, nejstarší na světě, a pokochali se zejména pohledem na

rozdováděné tučňáky a lachtany.
Nastávající adventní čas jsme využili k návštěvě schönbrunnského
vánočního trhu, kde si mnozí koupili
suvenýr nebo drobný dárek pro své
nejbližší, a poté si prohlédli zámecké zahrady a kouzelnou Gloriette.
Po obědě v McDonald’s nás průvodkyně zavedla k jedné z nejznámějších vídeňských staveb,
výstřednímu dílu rakouského umělce Friedricha Hundertwassera,
domu Hundertwasserhaus. Pro bu-

dě, která je poseta množstvím monumentálních historických staveb.
Úplný závěr náročného dne obstarala tradiční diskotéka v prostorách
školy.
Poslední den návštěvy jsme se vydali do zahradnictví Höller, v jehož
sklenících nás ohromilo přes dvě
stě tisíc vánočních hvězd připravených na vánoční trh a ve kterém
měl každý možnost vyrobit si adventní věnec. Při zapalování svíček
si naše přátele vždy připomeneme.

dovu jsou typické nepravidelnosti,
oblé rohy a až kýčovitá barevnost.
V odpoledních hodinách jsme navštívili barokní celek Belveder.
Rozlehlému komplexu vévodily nasvícené vodní plochy, ve kterých se
zrcadlily sochy nadpřirozených bytostí. „Vídeňský den“ jsme zakončili
jízdou po Ringstraße, okružní tří-

Domů jsme opět přijeli obohaceni
novými zážitky a poznatky a s o něco lepší znalostí angličtiny a němčiny. Už teď se těšíme, až žáky
a učitele IBHS Großweikersdorf přivítáme u nás. Jejich příjezd je naplánován na květen příštího roku.
Bohuslava Zelená

Vedení ZŠ Březová nad Svitavou oznamuje,
že zápis do 1. třídy školního roku 2012/2013 proběhne
7. 2. 2012 od 13 do 16 hodin.
Vážení rodiče, vezměte prosím s sebou rodný list dítěte.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE PRO KAŽDÉHO
Každý z nás asi ví, že v našem městě
funguje pečovatelská služba. Ale ne
každý už je informován o tom, že
pečovatelská služba není určena
pouze pro obyvatele Domu pečovatelské služby pro seniory. Může ji
využít každý občan města Březová
nad Svitavou starší věku 50-ti let,
který potřebuje z důvodu vysokého
věku, zdravotního stavu a snížené
soběstačnosti pomoc další osoby
při zajištění svých potřeb, a to ve
své domácnosti.
Cílem pečovatelské služby města
Březová nad Svitavou je poskytovat
podporu a pomoc při činnostech,
které uživatelé služby již samostatně nezvládají, a také individuálně
podporovat rozvoj a zachování jejich
soběstačnosti v domácím prostředí.
Pomoc a podpora je poskytována
v souladu s individuálními potřebami uživatelů služby, s cílem napomoci v jejich sociálním začlenění.

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 sjednány individuálně, a to dle
aktuální potřeby, zdravotního stavu,
osobních cílů a schopností jedince.
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc
při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (např. pomoc a podpora při podávání jídla, pomoc při
oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek), pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu (např. pomoc při
úkonech osobní hygieny – koupel,
sprchování nebo mytí těla na lůžku
i mimo něj, pomoc při základní péči
o vlasy a nehty, pomoc při použití
WC), pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání

jídla a pití), pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid
a údržba domácnosti, běžné nákupy
a pochůzky, praní a žehlení osobního
a ložního prádla) a také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři).
Úplný seznam úkonů, které poskytuje pečovatelská služba města
Březová nad Svitavou, a jejich ceník
naleznete na internetových stránkách www.brezova.cz/dum-s-pecovatelskou-sluzbou nebo je také
k nahlédnutí a dodání v Domě pečovatelské služby pro seniory v Březové nad Svitavou u pečovatelky paní
Boženy Jurkové.
Pro bližší informace jsou na městském úřadě k dispozici informační
letáčky.

ÚSPĚŠNÝ ROK AUTOMOTOKLUBU
Rok 2011 nám za několik dnů skončí. Automotoklub Březová nad Svitavou děkuje všem sponzorům za
poskytnutou pomoc při pořádání
sportovních podniků a zajištění provozu motokrosového areálu za koupalištěm.
Všechny tři závody se v letošním
roce vydařily. Poháru Vysočiny se
30. dubna zúčastnilo 175 jezdců
na motocyklech sólo. Velký zájem

byl i o horská kola 2. července. Na
trať vyrazilo celkem 141 závodníků. Potěšilo nás, že 25 bylo z Březové nad Svitavou a blízkého okolí.
Na závěrečný závod Mezinárodního mistrovství České republiky side
a čtyřkolek 1. října přijelo 84 jezdců. Naši posádku side Kříž Jaroslav
– Ondráček Zdeněk ml. vyřadilo
hned na začátku zranění, ale přesto to stačilo na 8. místo v celkovém

hodnocení sezóny. Automotoklub
Březová nad Svitavou jim děkuje za
dobrou reprezentaci v České republice i zahraničí.
Při údržbě motokrosového areálu
a přípravě sportovních podniků odvedli členové automotoklubu spoustu práce. Díky jejich obětavosti se
podařilo opravit celých 1 600 metrů
závodní dráhy a ošetřit zeleň na téměř devíti hektarech plochy areálu.
Poděkování za pomoc patří i městu Březová nad Svitavou, Divadelnímu souboru E. Vojana Brněnec,
Sboru dobrovolných hasičů Březová
nad Svitavou a Brněnec a Klubu žen
Březová nad Svitavou.
Automotoklub Březová nad Svitavou přeje všem příznivcům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2012 a těší se na jejich návštěvu na
příštích sportovních podnicích.
Bedřich Škraňka,
předseda Sdružení Březovských strání
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POHYB PSŮ VE MĚSTĚ
Na veřejném zasedání 28. listopadu byla schválena obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb
psů v našem městě. Jedná se o diskutované téma, proto přinášíme její plné znění.
MĚSTO BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Obecně závazná vyhláška města Březová nad Svitavou č. 6/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů ve městě
Zastupitelstvo města Březová nad Svitavou se na svém zasedání dne 28.11.2011 usnesením č.9 usneslo vydat na
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Předmět úpravy
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a některé povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku1 a čistoty veřejných
prostranství v obci2.
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Na veřejném prostranství v obci3 je možný pohyb psa pouze na vodítku.
(2) Na veřejném prostranství v obci se zakazuje výcvik psa.
(3) Povinnost podle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na služebního psa4, asistenčního psa a loveckého psa se
splněnými zkouškami z výkonu nebo agility nebo canisterapie, který může být na veřejném prostranství v obci
veden bez vodítka dle uvážení doprovázející osoby.
(4) V případě, že je pes veden na vodítku, je doprovázející osoba povinna dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou
volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků, invalidních vozíků apod.
(5) Pohyb psů na veřejných prostranstvích s větší koncentrací osob, jako např. shromáždění, kulturní a sportovní
akce, je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem, pokud náhubek nebude pro psa nevhodný.
(6) Splnění povinností stanovených v tomto článku zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství
pod kontrolou či dohledem5.
(7) Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství uvedená v bodech 1. – 6. tohoto čl. 2 vyhlášky platí pro
lokality města: Moravské náměstí, ulice Pražská, Sluneční údolí, Okružní, Příční, Luční, Polní, Dlouhá, Hradecká, Zahradní, Farní, Hřbitovní, Brněnská, Nádražní, Krátká, Kolmá, Lázeňská, Hradčín, Pekelná ulička, Zářečí,
Lesní, Hynčinská.
Článek 3
Veřejný pořádek a udržování čistoty
(1) Z důvodu zachování veřejného pořádku v obci je chovatel psa povinen učinit opatření proti úniku
chovaného psa.
(2) Osoba doprovázející psa je povinna odstranit znečištění (výkaly) způsobené psem.
(3) Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie.
Článek 4
Povinnosti chovatelů psů
(1) Chovatel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Březová nad Svitavou, je povinen zajistit,
aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identiﬁkačním označením vydávaným
Městským úřadem Březová nad Svitavou (identiﬁkační známka).
(2) Chovatel, jehož pes nebyl před účinností této vyhlášky opatřen identiﬁkační známkou, je povinen takto učinit
nejpozději do 30. 6. 2012.
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Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě, a to dnem nabytí účinnosti této vyhlášky č. 6/2011.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
1

§ 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4
Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
5
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
2

NENÍ PES JAKO PES
Dvacet osm let se v naší domácnosti nějaký pes pohybuje a sdílí s námi dobré i zlé. Ovšem, kdo někdy
vlastnil psa, ví, že ke spojení pes
a průšvih je vždycky jenom krůček, a nutí nás, pejskaře, být stále ve střehu. Stačí háravá fenka na
protějším chodníku, právě projíždějící auto a chvilka nepozornosti.
Nezapomenu na kola, která mého
čtyřnohého přítele minula snad
o centimetr. Moje chyba a jeho velké štěstí.
Několikrát jsme ale měli i smůlu v podobě podstatně větších,
6krát až 7krát těžších psů než je
náš. Zaútočili bleskurychle, zuřivě.
Měli úspěch. Bez ochranného košíku se konkurenci kožich natrhne
pohodlně, a když jsou zuby dostatečně velké, i břicho protivníka se
dá prokousnout. Stalo se. Jednou
jsme našeho psíka vezli k veterináři
s pohmožděným břichem, podruhé
s tržnými ránami a šokem. Zdůrazňuji, že v žádném případě mého psa
nenapadlo zavdávat příčinu k útoku
a provokovat. Dobře chápe, že se
svou postavou nemá šanci.
Za zmínku určitě stojí i reakce majitelů, jejichž psiska se snažila zadávit moje nebohé zvíře. Majitel
prvního psa mi po útoku vyčinil za
to, že se pohybuji v místech a v čase, kde přece venčí svého psa on.
Nevšimla jsem si, že by pokáral
Březovský občasník, číslo 05/2011

svého čtyřnožce. Druhý pán doběhl
na místo konﬂiktu až ve chvíli, kdy
jsem jeho hafana držela za krkem
a snažila se zabránit dalším výpadům. Tenhle se nám omlouval, dokonce se přišel zeptat, jak všechno
dopadlo. Uhradil náklady spojené
s ošetřením a léčením.
Popsala jsem dva nejvážnější střety, které jsem se svým psem zažila.
Samozřejmě, podobných bylo víc,
ale následky se obešly bez doktora. Naše zkušenosti však nejsou jenom špatné. Potkáváme psy, kteří
ač obři, chovají se slušně, neútočí,
a když se v jejich hlavách náhodou
tohle pomyšlení zrodí, jejich člověk
to pozná a včas zasáhne.
Ráda bych vám, milí i nemilí pejskaři,
sdělila, že nehodlám přijít o svého psího kamaráda jenom proto, že někteří
z vás jsou nezodpovědní a podceňují

riziko spojené s chovem psovitých šelem a patrně přeceňují svoje schopnosti tuto šelmu zvládnout.
Když víte, že máte doma rváče
a útočníka, pořiďte mu koš a před
vycházkou mu ho nasaďte na čumák. Písničce o tom, že s košem je
napadení ještě horší, nevěřím. Rána
železným košíkem upevněným na
hlavě půlmetrákového naštvaného
psa má do pohlazení daleko, ale zuřivec nikomu nic neukousne. Nemusíte proto kupovat košík ze železa.
Vyrábí se z kůže i z plastu.
V našem městě a jeho okolí je dost
místa na to, abychom si v pohodě
užili procházky se svými pejsánky,
psíky i hafany, pokud budeme dodržovat pravidla slušnosti a svoje
čtyřnohé přátele vychováme tak,
aby neobtěžovali a neohrožovali.
Eva Fečková
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ROZHOVOR: TENTOKRÁT O MEDU
Na dveře klepou svátky a našimi domovy se šíří vůně nejrůznějšího cukroví. Mezi to nejtradičnější patří
zajisté i perníčky. A co by to bylo za vánoční perníčky bez kapky medu. Bez medu se neobejdeme ani při
vaření léčivých čajů proti chřipce a nachlazení. Máte však o medu dostatečné znalosti? Umíme si s ním
správně osladit život? Zeptali jsme se včelaře pana Tučka.
Proč med cukernatí? Proč se
jedná o přirozený proces?
Med necukernatí, jak nesprávně říkají někteří spotřebitelé, ale krystalizuje. Je to z důvodu jeho složení, tedy
původu včelou sbíraného nektaru.
Květové medy, nejčastěji jarní, které jsou světlejší barvy, ve většině
krystalizují rychle. Je to způsobeno
tím, že med má větší obsah glukózy – hroznového cukru, oproti nižšímu obsahu fruktózy – ovocného
cukru. Tyto podíly nejsou v jednotlivých květových medech stejné,
proto krystalizace nemá stejný
časový průběh.
Medovicové medy, nazývané lesní,
jsou zpravidla tmavší barvy a krystalizují pomaleji. Je to způsobeno
tím, že obsah glukózy proti fruktóze
je v tomto medu vyrovnanější. Výživná hodnota květových i medovicových medů se příliš nevychyluje,
ale složení ano.
Každý kvalitní, správně ošetřený
med zkrystalizuje vždy. Svědčí to
o jeho kvalitě i pravosti. Zkrystalizovaný med si zachovává všechny
svoje vlastnosti jako tekutý. Zkrystalizovaný med může znovu „ztekutit“, a to vložením otevřené sklenice
do vodní lázně teplé maximálně
45°C. Vyšší teplota ničí v medu
cenné látky. Při rozehřívání medu
musíme být velice opatrní.
V současné době někteří včelaři nabízejí zájemcům málo známý produkt, a to med pastovaný, nazývaný
též krémový, či šlehaný.
Co to je?
Je to přírodní včelí květový med,
tedy med, který rychle krystalizuje
v hrubých krystalech.
Jak pastovaný med vzniká?
Při začátku krystalizace, kterou
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včelař musí hlídat, se s medem v určité době pomalu míchá až 15 minut
3 x denně, a to po několik dní. Při
tomto míchání (mechanickém procesu) se postupně krystaly v medu
rozbíjejí a vzniká tak med pastovité
konzistence, který si již tuto vlastnost ponechává. Pastovaný med
má velice světlou barvu a máslovou
konzistenci. Lehce se ze sklenice
nabírá, dobře natírá na pečivo, nestéká, chuťově i složením zachovává všechny znaky květového medu.
Jaký je rozdíl mezi medem přímo
od včelaře a medem z obchodu?
Med, který kupujeme od včelaře,
pochází z místa, či kraje, odkud pocházíme. Známe tedy původ medu.
Při koupi z obchodní sítě tomu tak
není. Pokud med kupujeme přímo
u včelaře, můžeme se včelaře zeptat, z čeho med pochází, z jakých
zdrojů. Dobrý včelař by to měl znát.
Zkuste se na totéž zeptat v obchodě
nebo vám to snad napoví etiketa?
Med od včelaře z Česka je v rámci
Evropy i celosvětově vysoce ceněn
a je o něj zájem, neboť většina včelařů je organizována v rámci ČSV
a jakékoliv léčení včelstev je kontrolováno Státní veterinární správou.
Toto se neděje v ostatních státech –
jak v zemích EU, tak i celém světě.
Ceny našeho medu jsou vyšší z důvodu kvality. Zato dovozové medy,
někdy i dotované falziﬁkáty medu,
jsou často v obchodních sítích prodávány za nižší cenu, než mají místní včelaři. Záleží jen na spotřebiteli,
zda si vybere kvalitu a informace, či
anonymitu, někdy nižší cenu a pochybnou kvalitu. Některé výzkumy přitom potvrzují, a to bychom
si měli uvědomit, že každý z nás by
měl konzumovat potraviny z oblasti,
z které pochází.

Jaký je rozdíl mezi medem
a cukrem?
Dle veškerých dostupných informací – tj. jak z literatury, tak z osobní
zkušenosti – je rozdíl propastný.
Med obsahuje široké spektrum minerálů, vitamínů, enzymů, aminokyselin, barviv, vonných látek. Hlavní
složku medu představují jednoduché, lehce stravitelné, již rozštěpené cukry, a to glukóza 26 – 38 %
a fruktóza 30 – 38 %. Med též obsahuje vodu, a to 17 – 20 %. V medu jsou též obsaženy další včelí
produkty, i když v malém množství. Med lze použít jako potravinu
i lék. Je to ekologicky čistý produkt,
neboť včela nektar zbavuje všech
nečistot, pesticidů i ostatních látek
člověku škodících. Toxické (tedy pro
člověka nebezpečné) výrony z rostlinných zdrojů si do úlu nedonese,
nýbrž zemře – uhyne.
Cukr je průmyslově vyráběn z řepy
cukrovky, obsahuje 98 % sacharózy a 2 % balastních látek. Cukr, tedy
sacharózu, musí játra proměnit na
jednodušší cukry, aby je tělo mohlo vstřebat. Cukr neobsahuje žádné
minerální látky, vitamíny, ani ostatní látky, jako med. Cukr jako sladidlo má velice krátký původ. Med
jako takový používali již ve středověku jako sladidlo i lék na mnoho
lidských neduhů a med byl využíván
jako zvláštní dar přírody, ke kterému
se i tak chovali. Myšlenka známého
lékaře středověku Hippokrata byla:
„To co jíš, mělo by tě i léčit.“ A to
je obzvlášť u medu pravdivé, neboť
med je potravina i lék.
Jak med uskladňovat?
Díky obsahu jednoduchých cukrů
má med samo konzervační účinky. Přesto musíme dodržovat určitá pravidla skladování. Například
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to, že jej máme v uzavřeném obalu
buď ze skla, nebo keramiky v suché
a tmavé místnosti při nízké vlhkosti. Med rád přijímá jak vlhkost, tak
i pachy z okolí, čímž může utrpět
na kvalitě. Negativně působí i sluneční paprsky. Pokud medem sladíme nápoje (čaj, káva apod.), neměli

bychom do nich med dávat dříve,
než mají poživatelnou teplotu, abychom si vlastní vinou neničili některé důležité látky, jež jsou v medu
obsaženy.
Včelí společenství mimo medu přináší člověku i další produkty pro
zdraví – některé jsou známé více,

V KOCOURKU SE BUDE TANČIT STREET DANCE
Asi před rokem jsem dostal nápad
založit vlastní taneční studio, ale
chyběla mi odvaha a hlavně nápad,
kterým bych zaujal…
Už jako malý kluk jsem byl „blázen“
do moderní hudby a neustále jsem
společně se svou sestrou vymýšlel
různé sestavy. Na střední škole mě
kamarádka dovedla do jednoho tanečního studia, kde byla samá děvčata. Holky chtěly, abych na hodiny
začal chodit také. Byl jsem samozřejmě proti. Nechtěl jsem být pouze jeden kluk mezi tolika holkami.
Začal jsem tančit pod podmínkou,
že dovedu i své kamarády. Nakonec to dobře dopadlo. Se skupinou
jsem tančil 4 roky.
…od mého nápadu vedla postupná
cesta k založení tanečního studia
Street Dance Studio „X ZONE“. Ve
skupině, do které jsem chodil, jsme
tančili mix žánrů, od Disco Dance,
Break Dance až po latinskoamerické tance. Pořád jsem přemýšlel, jak
bych mohl nalákat lidi a zaujmout,
až mě trklo založit skupinu zaměřenou na Street Dance.
Co je Street Dance?
Označení v sobě zahrnuje všechny „pouliční“ tance, které se stávají
víc a víc populární. K tomuto volnému stylu se řadí Hip Hop, Just Dance, X-Dance, R´N´B, ModernStreet,
Jazz-LatinStreet, Break Dance a Reggaeton. Tyto tance mají i společný životní styl a oblékání – kšiltovky,
volné kalhoty, grafﬁty, masivní zlaté
a stříbrné řetězy a náramky apod.
Takový volný a pohodlný styl. Pro
Street Dance jsou typické tzv. Battles
(jamming), kdy jednotlivci, dvojice
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nebo skupinka lidí tančí kolem sebe.
Pozoruje je přitom hlouček lidí, kteří je následně posuzují a určí vítěze. Battles se většinou odehrávají ve
volném prostranství.
Od tanečního stylu X-Dance pochází „X“ v názvu nového tanečního
studia v Březové. Znamená nový neznámý styl. „ZONE“ pochází z angličtiny a znamená linka, zóna, směr.
Dohromady to dává spojení v češtině něco jako „nový neznámý směr“.
A je to proto, abychom s celou skupinou vytvořili něco, co tady ještě
nebylo, něco nového, něco zvláštního, styl, který bude originální. Ale
to bude ještě běh na dlouhou trať.
Budu však doufat, že se nám to podaří, že přijde hodně lidí, kteří chtějí
vyzkoušet něco nového.
Kdo může tančit?
Street Dance je snad jediným moderním tancem, kde se vyřádí a odreagují všichni. Je vyhledávaný
hlavně mezi mládeží. Proto bych si
přál, aby se mezi nás přidali nadšenci ve věku 15 – 30 let. Samozřejmě, že vůbec nevadí, pokud se
na hodiny dostaví i mladší adepti,
ale to je vše jen na jejich uvážení.
Tento taneční styl je pro ty, které na
jednu stranu láká tanec, ale na druhou stranu jim ostatní formy tance
nevyhovují.
Street Dance je určen zejména pro
mladé lidi, kteří chtějí vyjadřovat
své názory tancem a hudbou. Prvky
jsou náročné hlavně na koordinaci,
na druhou stranu můžete začít i bez
lepší kondice. Výhodou Street Dance
je, že styl učení není jen na lektorovi,
ale můžou se zapojit všichni tanečníci, navrhovat své styly a mísit je s dal-

jiné méně. Na toto téma zařadíme
v případě zájmu čtenářů samostatný příspěvek.
Vojtěch Tuček, Jana Povolná

šími, až nakonec vznikne ta správná
choreograﬁcká bomba.
Po stránce vybavení není Street Dance příliš náročný sport. Potřebuje víceméně jenom pohodlné oblečení
a vhodnou obuv. Samozřejmostí je
ručník a dostatek tekutin.
Začínáme
Doufám, že se podaří, aby město
Březová nad Svitavou mělo něco
originálního ze soudku sportovního vyžití. Takže neváhejte, nestyďte se a přijďte na první přivítací
hodinu do MC Kocourek 5. 1. 2012
od 17 hodin. Budu se těšit. Snad to
společně dotáhneme někam dál.
Ještě bych chtěl poděkovat všem,
kteří mi při zakládání studia pomáhali, kteří se na tom podíleli. Těm
všem patří obrovský dík.
David Částek

MC KOCOUREK V NOVÉM ROCE
S novým rokem se bude náš program opět trochu pozměňovat.
Pro maminky s malými dětmi zachováme úterky. Dopoledne bude
pro mrňata jako dosud. Odpoledne bude pro větší ratolesti, kde se
budou střídat tematické hry, tvořivé dílny, pohybově hudební aktivity
i besedy. Program zahájíme v úterý 10. 1. 2012. Tělocvična bude nadále probíhat v pondělky, a to od
9. 1. 2012 v 17:15.
Čtvrteční prostor přenecháme těm,
kdo chtějí vyzkoušet tanec zvaný
Street Dance. Kurzy Street Dance
povede David Částek, jsou určené
pro kluky i holky od 15-30 let. První
informativní schůzka proběhne ve
čtvrtek 5.1. 2012 od 17:00 hod.
Za MC Kocourek Monika Lžíčařová
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Březová nad Svitavou
má dva nejstarší občany
na svitavsku
Eleonora Kreutzerová
oslaví kulaté jubileum
100 let v únoru 2012
Jaromír Svojanovský
oslaví 101 let na Štědrý den
tohoto roku
Jménem vedení města
a městského úřadu přejeme
mnoho zdraví a vitality
do dalších let.

KALENDÁŘ AKCÍ
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI,
RODIČE A STARŠÍ LIDI
24.12.2011 15.00 Kostel sv. Bartoloměje (všichni zájemci si mohou
vzít do kostela svíčku, aby si po skončení mše
odnesli domů betlémské světlo)
24.12.2011 22.30
25.12.2011

9.00

MŠE NA DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ
Kostel sv. Bartoloměje

26.12.2011

9.00

MŠE NA TŘETÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ
Kostel sv. Bartoloměje

2. – 8.1. 2012
5.1.2012 17.00

GRATULUJEME

Krásné 90. narozeniny
oslaví 25. prosince 2011
paní Marie Valtrová,
roz. Palánová,
bývalá dámská krejčová,
mistrová ve VKUSU
v Brněnci-Mor. Chrastové.
Přejeme hodně zdraví,
elánu a spokojenosti
do dalších let.
Rodina Valterova
a Blažkova

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DOSPĚLÉ
Kostel sv. Bartoloměje

TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
STREET DANCE STUDIO zahajuje svou činnost
v MC Kocourek (pro zájemce od 15 do 30 let)

27.1.2012

XIII. MĚSTSKÝ PLES
Vstupenky bude možno od poloviny ledna zakoupit v Městské knihovně a IC Březová nad Svitavou.

10.2.2012

HASIČSKÝ PLES
Pro více informací sledujte plakáty.

17.2.2012

PLES SPORTOVCŮ
Pořádá TJ Sokol. Pro více informací
sledujte plakáty.

ČASY JEDNOTLIVÝCH AKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY NA PLAKÁTECH.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu 2011 se z Březové nad Svitavou odstěhovalo sedm
občanů. Nikdo se nepřistěhoval, nenarodil, ani nezemřel.
K 31. říjnu 2011 měla Březová nad Svitavou 1 731 obyvatel.
PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem věrným zákazníkům, kteří navštěvují prodejnu
Ovoce a zelenina. Přeji vám příjemné prožití svátečních dnů
a příjemné vykročení do nového roku 2012.
Vlasta Uhrová

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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