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NOVÉ CHUTĚ A VŮNĚ
Do rukou se vám dostává jarní číslo Březovského občasníku. Hned
na úvod bychom rádi zmínili dvě novinky v oblasti služeb, kterými jistě potěšíme vaše chuťové buňky.
V těchto dnech vrcholí přípravy k otevření nového obchodu s masem
a masnými výrobky – provozovatelem bude ﬁrma Řeznictví a uzenářství František Šutera z Olešnice. Objekt, kde byl dříve obchod
s ovocem a zeleninou, nechal budoucí provozovatel masny na vlastní
náklady opravit.
Pokud jste spíše „na sladké“, jistě vás potěšilo otevření nové kavárny. Najdete ji hned vedle nové masny. Kavárnu pro místní provozuje zkušená restauratérka paní Jana Srubková, s kterou jste se dříve
mohli potkávat v restauraci na Rozhraní. Kavárna nabízí samozřejmě
kromě dobré kávy i různé zákusky, ale také chlebíčky či víno. Kavárna je nekuřácká.

• Jak se orientovat
na nových
webových stránkách ........ str. 2
• Nakupovat v místních
obchodech se vyplatí ....... str. 3
• Posezení se seniory .......... str. 4
• Tip: Na cyklovýlety
se nechte svést vlakem ..... str. 4
• Čtyřicet let sajdkárkrosu
v Březové nad Svitavou ... str. 7

Kamila Ondráčková
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JAK SE ORIENTOVAT NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Na základě stížností, které zazněly
na zasedání zastupitelstva, bychom
vás rádi navedli na to, kde najít aktuální či archivní usnesení zastupitelstva a rady města. Usnesení
na webu jsou, avšak vyhledání v archivu není příliš intuitivní.

Klikejte na následující odkazy:
Město – Vedení města
Dole pod „organizační strukturou
města“ se objeví Usnesení Zastupitelstva 2012 a 2013 Usnesení Rady
2012 a 2013. Zvolte např. rok 2012,
po zobrazení archivu úřední desky
z roku 2012 se můžete v „rozklikávacím“ menu dále přesouvat na libovolné roky.

Klikněte na
Městský úřad – Úřední deska
Napravo v „rozklikávacím“ menu
zvolte Archiv úřední desky a požadovaný rok. Z nabízených dokumentů klikněte např. na usnesení
zastupitelstva a zobrazí se vám veškerá usnesení za zvolený rok.
Jana Povolná

TYP: Ještě stále se neorientujete na novém městském webu?
Nevíte kde hledat novinky?
Rozhodně se nespokojte pouze s návštěvou titulní strany webu, kde se zobrazují aktuality.
Podívejte se i do sekce Fotograﬁe, která mnohdy obsahuje krom obrázků i články, které s fotograﬁemi úzce souvisí.
Pravidelně se samozřejmě aktualizuje i Úřední deska,
v sekci Zpravodaj najdete poslední čísla Březovského občasníku.

VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV
Výstavba kanalizace pokračuje
v našem městě na několika místech
zároveň. Je provedena většina gravitační stoky a zhruba 80 % tlakové
kanalizace. V současné době souběžně probíhá výstavba odboček
k přípojkám. Také jsou jednotlivé
nemovitosti, které budou napojeny na tlakovou kanalizaci postupně
obcházeny, a je domlouváno upřesnění umístění čerpacích šachet,
abychom vyhověli co možná nejvíce každému z vás. Každé umístění přípojky však limitují technické
možnosti stavby. I nadále předpokládáme zahájení zkušebního provozu v podzimních měsících tohoto
roku. Následovat bude roční lhůta
vyhodnocení provozu tak, aby celá
stavba mohla být zkoulaudována
na konci roku 2015. Víme, že stavba s sebou přináší mnohá omezení,
např. zvýšenou prašnost. Snažíme
se veškeré rozpracované úseky co
nejdříve uvádět do původního stavu, abychom co nejméně narušili
běžný chod života ve městě.
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Mezi každým uživatelem tlakové
přípojky a městem bude sepsána
smlouva o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu. Jedná se zejména o ujištění, že připojovací potrubí
z hlavního kanalizačního řadu, včetně čerpací šachty, čerpadla a technologického rozvaděče ovládání

čerpací šachty je a bude v majetku města. Vlastník nemovitosti přivede ze své rozvodné sítě k čerpací
stanici vlastněné městem, konkrétně k technologickému rozvaděči
ovládání čerpací stanice, elektrický
proud na své náklady.
Kateřina Novotná, Martin Kiss
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NAKUPOVAT V MÍSTNÍCH OBCHODECH SE VYPLATÍ
Už jste si položili otázku, bez jaké
služby či prodejny byste se ve Březové neobešli? Bez lékárny, bez
drogerie, bez prodejny potravin,
bez domácích potřeb?
Vidíme to dnes a denně. V našem
městečku během let vznikají obchůdky a provozovny, jejichž provozovatelé vnášejí do svého podnikání
jistou vizi, přicházejí k nám s jistým
záměrem, aby zpravidla v horizontu
několika let opět zanikli.
Jedná se o zdravý konkurenční boj,
přirozený výběr. Přežijí jen ti nejsilnější, tvrdí jedni. Jiní si zoufají, neboť ještě stále není samozřejmostí,
aby každá rodina, potažmo osamocený důchodce, či matka samoži-

vitelka vlastnili osobní automobil,
kterým by bylo možno dojet za nákupy do většího města.
Jistě, zajet autem do nákupní zóny
a vše v relativně krátké době „na
jednom místě“ je lákavé, jenomže
ne vždy takový nákup znamená skutečnou ﬁnanční a časovou úsporu.
Projedeme benzín, nakoupíme zbytečnosti, které jsme ani nechtěli,
v anonymitě supermarketů podléháme diktátu reklamních letáků.
Řeknete: „Doba je zlá!“
Snad, ale nikdy není tak dobře,
aby nemohlo být ještě lépe, a nikdy není tak zle, aby nemohlo být
ještě hůře.

Proto, pokud to jen trochu jde,
probuďme v sobě patrioty a nakupujme u místních obchodníků, využívejme služeb nabízených místními
živnostníky, kteří mají sny a vize,
plány do budoucna. Nic takového
nám nadnárodní řetězce nabídnout
neumějí.
Zamysleme se nad tím, co by se stalo, kdybychom pro každý lék, pravítko, či hřebík museli jezdit lán světa.
Pokusme se podpořit stávající potenciál dřímající v rukou našich lidí.
A ruku na srdce, není krásné, když
se teď udělalo hezky, spojit nákup
s procházkou!?
Jana Povolná

NÁPOJOVÉ KARTONY NEBOLI TETRAPAK
Na loňském zastupitelstvu zazněl
požadavek na možnost třídění nápojových kartonů. Ve spolupráci
s LIKO Svitavy jsme zajistili možnost třídění TetraPak obalů, a to
vhazováním do kontejnerů na plas-

ty. Tetrapakové obaly jsou pak
na lince tříděny a dále odváženy
ke zpracování.
Mezi nápojové kartony patří krabice od džusů, mléčných výrobků,
vín a podobně. Stejně jako u PET

lahví žádáme, abyste před vhozením do kontejneru obaly stlačili, sešlápli, nebo jinak zmenšili.
Martin Kiss, Kateřina Novotná

KARNEVAL
Nedělní odpoledne 2. 3. 2014 bylo v kulturním domě ve znamení
dětského karnevalu. Karnevalem
děti provázel nespavý Jonáš a jeho kamarád Kanafásek, což je vel-
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ká uspávací peřina, která ale vůbec
nechce uspávat. Po promenádě si
každá maska vylosovala drobnou
cenu a pak už se jen tančilo, skotačilo a dovádělo při různých hrách….
Uspávací peřina i Jonáš se nakonec
unavili a tak se všichni společně
podívali na krátkou pohádku o Kanafáskovi. A kdo vydržel až do úplného konce, ten si mohl vyzkoušet,
jaké je to zpívat do mikrofonu s hudbou. A to už se čas nachýlil a Jonáš se zavrtal pod deku a děti šly
zpátky domů.
Na karnevale se sešlo asi 60 masek
a kostýmů. Přišel mezi nás i úžasný veliký vodník. Byla zde spousta princezen, spidermanů, kovboj,
drak, čarodějnice, indián, avatar,
včelka Mája, nádherní papoušci,
a to Ara Ararauna a Ara Hyacintový, dále želva ninja, karkulka, be-

ruška, zloděj i Pipi punčochatá…
ani se zde všechny krásné masky
nedají vypsat.
Občerstvení na karnevale zajistili
naši hasiči, za což jim velmi děkujeme. Město Březová nad Svitavou
zajistilo dárky a bonbóny pro děti
a kulturní komise města obstarala
program a ozvučení.

Děkujeme ale především všem rodičům a dětem, kteří přišli a mohli jsme
si tak užít příjemné odpoledne.
Kateřina Novotná, Markéta Slezáčková
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POSEZENÍ SE SENIORY
V pátek 28. 2. 2014 jsme se opět
společně sešli na akci Posezení
se seniory.
Všichni příchozí dostali na památku
přáníčko a zdobený perníček, které pro ně připravily děti ze Základní
školy. Dámy pak dostaly ještě krásnou rudou růži.
Večer byl zahájen písní Petry Švancarové a přivítáním. Jako hosté večera přijali pozvání paní Ing. Jana
Pernicová, náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje zodpovědná
za školství, kulturu a památkovou
péči a pan senátor Mgr. Radko Martínek. Po přípitku hrála cimbálová
muzika Morava. Po večeři vystoupily březovské mažoretky, a to jak ty

ohlas a obdiv publika. Pak už se jen
tančilo a tančilo až do pozdních
nočních hodin.
Věříme, že všichni zúčastnění si setkání náležitě užili a těší se další.
Chtěli bychom zde poděkovat všem,
kteří se podíleli na celém večeru,
zejména všem pracovníkům městského úřadu, kteří akci zajišťovali,
dále základní škole za krásná přáníčka a perníčky, panu Liboru Trojanovi za růže pro dámy, kuchyni
základní školy za přípravu večeře
a také našim hasičům, kteří zajišťovali na celé akci občerstvení a rychlý roznos večere.
Kateřina Novotná, Martin Kiss

nejmenší, tak i velké slečny. Jejich
světelná show byla velmi působivá.
Když jsme se rozloučili s cimbálovou muzikou, přišel na řadu Karel
Gott revival Morava ve složení Josef
Bouda a Radek Verner. Následoval ještě jeden výstup slečny Petry Švancarové, která získala veliký

TIP: NA CYKLO VÝLETY SE NECHTE SVÉST VLAKEM
Blíží se letní sezóna a s ní samozřejmě i čas nejrůznějších výletů.
Oblíbenou letní kratochvílí mnoha Čechů je cykloturistika. Pokud máte okolní cesty již projeté,
nejspíše budete řešit, jak se s kolem dostat do vzdálenějších míst vašich cyklo toulek.
U Českých drah jsme zjišťovali, na kolik vás přeprava s kolem vyjde.
Nejjednodušší a mezi cyklisty nejoblíbenější je přeprava jízdního kola
jako spoluzavazadla. Touto formou
lze přepravovat kola ve vlacích,
které jsou v jízdním řádu označeny
symbolem jízdního kola a v omezené míře i v dalších osobních vlacích,
rychlících a expresech. Cestující si
sám kolo naloží a vyloží z vozu, který je označen piktogramem jízdního kola. Od prosince 2013 došlo
ke změně v dokladech pro přepravu kol. Dříve se pro přepravu kol
formou spoluzavazadla prodávaly
doklady ve variantě pro jeden vlak
nebo jeden den, nově cena závisí
na počtu projetých kilometrů. Cena
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za přepravu kola jako spoluzavazadla je 25 Kč za trasu do 50 km,
do 100 km zaplatíte 35 Kč, atd.
Druhou možností přepravy jízdního kola je tzv. úschova během přepravy. V tomto případě cestující
předá a následně si v cílové nebo
v přestupní stanici vyzvedne jízdní
kolo u služebního vozu u zaměstnance Českých drah. Zákazník sám
cestuje v běžném voze pro cestující a kolo má pod dozorem vlakový doprovod Českých drah. Za tuto
přepravu v jednom vlaku zaplatí cestující 10 Kč plus tarif příslušný počtu ujetých kilometrů jako
u spoluzavazadla.

Pokud chcete mít garantované místo na svou plánovanou cestu, pak je
možné si rezervovat i místo pro jízdní kolo. Některé vlaky mají především z kapacitních důvodů povinnou
rezervaci. Jsou to všechny vlaky SuperCity a většina vlaků EuroCity
a Expres. Také v případě přepravy
většího množství kol, třeba pokud
jde o školní výlet, lze doporučit co
nejdříve zjistit kapacitní možnosti
konkrétního spoje, nahlásit počet
kol a místa si rezervovat.
Kamila Ondráčková
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V NAŠEM MĚSTĚ ŘÁDILI ZLODĚJI: VYKRADENÉ AUTO, UKRADENÝ BENZÍN
V uplynulých týdnech bylo v Březové nad Svitavou vykradeno několik automobilů.
Jestli spolu případy souvisí, není známo.
V prvním známém případě řádili zloději již těsně před vánočními
svátky. Na ulici Hradecká odcizili
ze dvou automobilů – parkovanými
před bytovkami – benzín. Z jednoho
vozu tím způsobem, že zloděj vozidlu proříznul nádrž.
Další případ se stal v měsíci lednu, kdy bylo vykradeno auto na ulici Pražská. Zloděj rozbil okýnko,
odcizil koberce, dále nějaké věci
z kufru automobilu. Také se pokou-

šel odnést si autorádio, to se mu
ale nepovedlo. Způsobená škoda
na vozidle je větší, než cena samotného „úlovku“.
Je možné, že spolu tyto dvě „akce“
nesouvisí, ale možná také ano. Pokud víte o dalších podobných případech, nahlaste je. Čím více stop
se podaří dát dohromady, tím se bude pravděpodobnost dopadení pachatele zvětšovat.

Buďte obezřetní, pokud si všimnete něčeho podezřelého, nahlaste na čísle 158 či v Březové
na městské policii. Navíc, pokud
máte k dispozici garáž, nenechávejte své auto stát venku. Když už nic,
možná se podaří eliminovat škody
a nebude vás čekat nemilé překvapení v podobě vykradeného auta či
prázdné proříznuté nádrže.
Kamila Ondráčková

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dohled na BESIP
Každoročně probíhá v rámci BESIPu,
dohled u přechodů pro chodce a v neposlední řadě také měření rychlosti
vozidel v obci. Vzhledem k poměrně
teplé zimě mohla Městská policie
Březová nad Svitavou provádět měření rychlosti v obci prakticky bez
větších přestávek. I přes vysokou četnost měření rychlosti „hříšníků“ neubývá, a proto v této činnosti budou
strážníci pokračovat.
Veřejný pořádek!
Mezi úkoly strážníků nepatří pouze měření rychlosti, ale také a to
především dohled na veřejný pořá-

dek ve městě. Zimní období je totiž
pro strážníky náročné, neboť nastává doba plesů a dalších kulturních
akcí. Kromě zavedené plesové sezóny se koncem roku 2013 přidal
dohled nad pravidelnými kulturními
akcemi na rekreačním středisku Pohoda (závodiště).
Preventivní kontroly chat
Březovští strážníci se každým rokem v tomto období zaměřují na rekreační objekty ve městě. Zimní
období láká nezvané návštěvníky,
kteří se zaměřují na takto vylidněné oblasti, kde předpokládají naprostý klid pro následné vloupání

a odcizení zde uložených věcí. Chataři se sice snaží cenné zařízení
na zimu odvážet, ale zloději majitelům způsobí nemalou škodu také
při násilném vniknutí do nemovitosti. Při preventivních kontrolách
se zaměřili na zajištění dveří, oken,
okenic a dřevníků, kdy na objekty
zavěsili štítky, které majitele informují o provedené kontrole. Při jedné z kontrol bylo zjištěno vloupání
do jednoho z objektů, kdy následně
strážníci majitele chatky vyrozuměli
a případ byl předán k dalšímu šetření PČR Svitavy.
Eva Graciasová, velitel MP

Z HASIČÁRNY
Jednotka JSDH Města Březová nad
Svitavou měla v roce 2013 56 zásahů. Z toho 8 požárů, 25 dopravních nehod, 20 technických pomocí
a 3x únik nebezpečných látek. V letošním roce má jednotka do konce
března 7 zásahů z toho byli 1x po-

žár, 1x dopravní nehoda a 5x technická pomoc.
Letos jsme vyslali několik hasičů na
specializační kurzy do hasičských
škol. Dále proběhlo výběrové řízení k nástupu nových hasičů do
jednotky. Byli vybrání tři uchazeči,

kteří splňují zdravotní i kvaliﬁkační předpoklady. Nové členy průběžně školíme a připravujeme na práci
u zásahu a práci v jednotce.
Jaroslav Vlk (velitel jednotky)
Petr Kašpar (zástupce velitele)

Začátkem července, konkrétně 4. – 5. července,
proběhne v Březové nad Svitavou oslava 140 let založení sboru dobrovolných hasičů
se spoustou ukázek a zajímavostí pro mládež i pro dospělé.
Program a místo konání bude upřesněno na plakátech.
Březovský občasník, číslo 01/2014
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Vážení tříkráloví přátelé,
ráda bych vám všem touto cestou
poděkovala za zdar letošní tříkrálové sbírky v oblasti, kterou spravuje
naše Charita.
Tváří v tvář všem těžkostem sbírka
sama a Charita vůbec u veřejnosti,
dárců i dobrovolníků obstála. Toho
jsem si vědoma a velmi si této přízně vážím. Při letošním koledování
jsme vybrali 387 574 Kč (v loňském
roce 346 tis.). V Březové nad Svitavou se vykoledovalo 18 365 Kč.
Řada z vás se také na tomto pozitivním výsledku osobně podílela. Díky
všem štědrým dárcům a obrovskému nasazení dobrovolníků – koledníků pomůže výtěžek v humanitární
oblasti v zahraničí i v tuzemsku.

Přímo ve Svitavách, Březové
a v okolních obcích, kde působíme, pak pocítí klienti Charity Svitavy pomoc zcela konkrétně. Z větší
části výtěžku pořídíme nový automobil, kterého budou moci využívat
hlavně ti, kteří mají potíže se samostatně pohybovat. Automobil bude
upraven pro přepravu osob na invalidním vozíku.
Uživatelů naší pečovatelské služby
neustále přibývá. Těšíme se, že je
tak budeme moci snadněji doprovázet k lékaři, na nákupy, za jejich
zájmy. Automobil také umožní přepravu těm, kteří využívají další nabídku naší pečovatelské služby, a to
vykoupání v bezbariérové koupelně na Jungmannově ul., kde naše

Charita provozuje další sociální
službu: Světlanka – centrum denních služeb.
Všem dobrovolníkům, vedoucím
skupinek i samotným králům děkuji za nesmírnou ochotu a nasazení a těším se na setkání s vámi na
tradiční akci Poděkování tříkrálovým koledníkům. Ta letos proběhne
24. května, jako vždy v areálu farního úřadu Římskokatolické církve
na Školní ul. ve Svitavách.
Mé poděkování také patří za velkou
pomoc při zapečeťování, rozpečeťování a samotném sčítání obsahů
kasiček panu starostovi, Mgr. Martinu Kissovi, a paní místostarostce,
Mgr. Kateřině Novotné.
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OČIMA KOLEDNÍKA
V loňském roce jsem se dostala
do Charity Svitavy a setkala jsem
se zde s paní ředitelkou Blankou
Homolovou. Vyprávění o strastech
i radostech práce v Charitě nakonec vedlo k tomu, že jsem kývla
na pomoc při Tříkrálové sbírce. Čas
se naplnil a sbírka se blížila. Prvním
překvapením pro mne bylo veliké
nadšení dětí, které se na koledování těšili. Měli radost, že budou moci
pomoct lidem v nouzi. V Březové
nad Svitavou koledovalo nakonec 7
skupinek. V Charitě jsem si vyzvedla informace, rady, zapečetěnou
kasičku a vyrazili jsme. Pro děti čekalo veliké překvapení, když jim lidé
dávali nejen penízky do kasičky, ale
dostaly i sladké drobnosti. Úsek ne-

byl dlouhý, ale malí koledníci trvali na tom, že tříkrálová koleda se
musí zpívat celá a tak se nám to koledování trochu protáhlo. Ve většině případů jsme se sešli s velmi
pozitivním přístupem lidí, za který
jim mnohokrát děkuji. Jen v jednom
případě jsme byli škaredě vyhozeni. Pro děti to byl šok, ale i poučení.
Nejen v tom, že nejsou všichni lidé
nakloněni k tomu pomoci druhým.
Tříkrálové koledování chce vlastně
i odvahu a nic není samozřejmostí.
Přes velkou únavu jsme měli velmi
dobrý pocit. Po koledování nastalo velké dělení sladkostí a k mému
překvapení vyhradily děti sušenku
i pro mě.

Příjemné bylo také to, že jsem sehnala další dvě dobrovolnice,
které slíbily pomoc v příštím ročníku. Možnost zapojit se pomocí při
sbírce je tady vždy, kontakty najde např. na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz. Můžete
svůj kontakt poslat již teď a v pravý
čas budete osloveni.
V této nelehké době si velmi vážím
všech, kteří pomáhají lidem v nouzi. O použitých penězích, výtěžcích
a podobně se můžete přesvědčit na
výše zmíněné internetové adrese.
Kateřina Novotná

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme spolky a sdružení působící v našem městě, že podmínkou získání příspěvku od města
na letošní rok je, aby některý z členů přišel představit na následující zasedání městského zastupitelstva
práci organizace a ozřejmit, k jakým účelům bude ﬁnanční příspěvek města využit.
Termín zasedání zastupitelstva bude včas oznámen.

6

Březovský občasník, číslo 01/2014

ČTYŘICET LET SAJDKÁRKROSU V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
Motokrosová sezona začíná letos 31. května Mezinárodním mistrovstvím České republiky side,
Mezinárodním mistrovstvím České republiky čtyřkolek a Pohárem
České republiky čtyřkolek juniorů
a žen.
Od pořádání prvního závodu sajd
uplyne letos čtyřicet let. Takto byla
událost popsána v brožuře vydané k 50. výročí motokrosu v Březové nad Svitavou, která vyšla
v roce 2006:
Největším překvapením však bylo to,
že se na závodní trati objevili odvážní závodníci na sidecarech. To bylo
něco, co přitáhlo nejednoho diváka
z místa i širokého okolí.
30. června 1974 ve 13 hodin byl odstartován XII. Motokros – krajský
přebor třídy 250 ccm a I. Mistrovství
ČSR sidecarů – trénink od 9 hodin
dopoledne. Takováto již opravdu velká sportovní akce vyžadovala vskutku obrovského úsilí a práci velkého
počtu pořadatelů a dobrovolných po-

vyrovnali se ctí a jistě jim patří jim
obdiv a dík. Založili novou tradici,
která přinesla popularitu Automotoklubu Březová nad Svitavou i celé
obci po celé Československé republice i za hranice naší vlasti.
Na XII. motokros – krajský přebor třídy 250 ccm bylo přihlášeno 62 závodníků a na I. mistrovství sidecarů
9 posádek jezdců I. výkonnostní třídy
a 22 posádek II. výkonnostní třídy.
Po pěkném a napínavém závodě obsadili stupně vítězů tito závodníci:
V krajském přeboru třídy 250 ccm
vyhrál zlatý vavřínový věnec závodník
s číslem 13 Karel KULT z RH Červený
Kostelec a bronzový věnec závodník
s číslem 9 PETROV z AMK Trutnov.
I. mistrovství ČSR sidecarů vyhrály
posádky jako první na stroji č. 4 Jaroslav HORÁČEK a Pavel KOTOLÁN
z AMK Bučovice. Druzí byli na stroji
č. 3 František HEJNAL a Václav BUBLA z MCC Ouběnice a třetí na stroji
č. 7 Jaroslav VRCHOTA a Jan MATĚJKA z AMK Třeboň.

mocníků. Lze jistě bez nadsázky prohlásit, že tito odvážlivci se se vším

Z tohoto prvního mistrovství ČSR
sidecarů v Březové nad Svitavou

si odnesli mnoho nezapomenutelných dojmů jak sami závodníci,
tak diváci, neboť se jednalo o podívanou dosud zcela neznámou a Březovské stráně začaly být pojmem.
Za čtyřicet let udělaly sajdkáry obrovský skok vpřed. Nové výkonné
a rychlé stroje, řízené odvážnými
posádkami, dokáží rok co rok zvednout stovky diváků a prožít jim vrcholné sportovní zážitky.
I dnes stojí za organizací motokrosových závodů obrovské množství
práce odvedené pořadateli a dobrovolníky. Nelze pominout pomoc
a podporu města Březová nad Svitavou, Autoklubu České republiky
a celé řady sponzorů. Kromě organizačních záležitostí je tento sportovní podnik i značně ﬁnančně
náročný.
Svou 25. sezonu za řídítky sajdy
prožije Jaroslav Kříž. Celou dobu
se se svými spolujezdci drží v první
desítce v republice. Nelze nevzpomenout i další závodníků, kteří v této disciplině reprezentovali AMK
Březová nad Svitavou: Kříž Libor,
Dopita Viktor, Hroch Miroslav, Sekvart Milan, Rašovský Roman, Sklenář Dušan, Knötig Miroslav, Šebela
Jan, Kašpar Miroslav, Bis Jaroslav,
Anderle Milan, Hikade Martin, Černý René, Gažík Milan, Linka Vlastimil, Ondráček Zdeněk, Cheréau
Eduard a Krušina Ludvík.
Květnovým mistrovstvím sportovní činnost v motokrosovém areálu za koupalištěm nekončí. Horská
kola vyrazí na svou trať 12. července a v půlce září opět zahřmí motory terénních motocyklů.
Automotoklub Březová nad Svitavou se těší na vaši návštěvu.
Bedřich Škraňka

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY AMK
http://brezovske-strane.webnode.cz/
Březovský občasník, číslo 01/2014
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LYŽAŘSKÝ KURZ HARRACHOV – 5. - 11. 1. 2014 PENZION SUNSKI
Stalo se již zvykem, že lyžařský kurz
žáků ZŠ Březová nad Svitavou
se koná společně se žáky ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová v krkonošském lyžařském středisku
v Harrachově v penzionu SUNSKI. V neděli 5. ledna 2014 jsme
se plni očekávání, ale také obav

a Michala Vybíhala mohl začít.
Začátečníci trénovali ve skiareálu
„Zákoutí“, pokročilejší se zdokonalovali na červené sjezdovce na Čertově hoře. Postupně ji vyzkoušeli
i mnozí začátečníci, kteří zvládli bravurně techniku lyžování, a vyrovnali
se tak zkušeným lyžařům.

vého centra a někteří si vyzkoušeli
jízdu na bobové dráze.
Tradiční závody ve slalomu se z důvodu nedostatku sněhu nemohly konat, přesto byl každý za svoji
snahu a dovednosti odměněn
drobnými předměty a sladkostmi,
na které přispěl Městský úřad Bře-

ze sněhových podmínek, vydali
do Harrachova. Předpovědi počasí
nebyly zcela příznivé, ale my jsme
věřili, že díky technickému zasněžování bude kurz probíhat tradičním
způsobem.
Harrachov nás přivítal zcela jarně,
sníh ležel jen na sjezdovkách. Náš
lyžařský výcvik pod instruktorským
vedením Mgr. Oldřišky Štoudkové, Mgr. Karla Radimeckého

Každý den jsme se scházeli při večerním programu, kterým byly
přednášky týkající se lyžování,
bezpečnosti na horách i zdravovědy. Zajímavá byla také beseda
se členem Horské služby. Z napínavých příběhů s ne vždy šťastným
koncem jsme si vštípili do paměti,
že na horách nelze přeceňovat své
síly. Ve středu v době odpočinkového dopoledne jsme zavítali do lano-

zová nad Svitavou, pan Jedlinský
– Potraviny a pan Jakal – Lékárna
Březová nad Svitavou.
Počasí nám sice příliš nepřálo,
ale díky technickému sněhu jsme
si užili lyžování ke spokojenosti nás
všech. Domů jsme se vrátili plni zážitků, bez zranění a s předsevzetím,
že bychom si chtěli kurz příští rok
zopakovat.
Bohuslava Zelená

CHEMICKÁ SOUTĚŽ
Dne 5. února 2014 se na Gymnáziu Jevíčko konal další ročník
chemické soutěže nazvané podle
českého chemika a držitele Nobelovy ceny za polarograﬁi „O putov-
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ní pohár Jaroslava Heyrovského“.
Letošního ročníku se zúčastnili
i tři nadšenci pro chemii z 9. třídy:
David Štěpánek, Matyáš Kejda
a Denisa Vlčková.

Vlastní soutěž prověřovala vědomosti získané nejen během 8. a 9.
ročníku ZŠ, ale zejména samostudiem, pozorováním a jednoduššími
pokusy. Zajímavý den byl zpestřen
Březovský občasník, číslo 01/2014

intenzivní činností v dokonale vybavené laboratoři a vystoupením místní školní kapely.
Souhrnné vyhlášení výsledků proběhlo v aule gymnázia. Každý
soutěžící obdržel diplom, chemické kvarteto a studentský vědecký časopis. Všichni naši zástupci
se umístili v první dvacítce. Nejlepšího výkonu dosáhla Denisa Vlčková, která ziskem 98 bodů obsadila
krásné 7. místo. Gratulujeme!
Bohuslava Zelená

PROJEKTOVÉ DNY NA GYMNÁZIU SVITAVY
V průběhu letošního školního roku
se naše škola zapojila do projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. V tomto dvouletém
projektu je zapojeno 16 středních a 93 základních škol z celého Pardubického kraje. ZŠ Březová
nad Svitavou spolupracuje s Gymnáziem Svitavy. Během čtyř projektových dnů se žáci sedmé a deváté
třídy zúčastnili výukových lekcí zaměřených na zeměpis, biologii, chemii a fyziku.
Žáci sedmé třídy se v 1. pololetí
věnovali zeměpisu. Učili se zacházet s GPS navigací, orientovat se
na mapě, počítat vzdušné vzdálenosti a plánovat trasy na mapových
serverech. V 2. pololetí na ně čekala zajímavá výuka biologie. Třetí
lekce se týkala říše členovců. Sedmáci se blíže seznámili se sarančetem a potom detailně prozkoumali
pavouky. Ve čtvrté lekci si zahráli na kriminalisty a pronikli do tajů
daktyloskopie.
Na deváťáky čekala v prvních dvou
lekcích výuka chemie. Obě lekce strávili v chemické laboratoři,
kde objevovali vlastnosti anorganických i organických látek. Ve třetí
a čtvrté lekci byla pro žáky připravena zajímavá fyzika. Nejprve se blíže seznámili s jadernou fyzikou, kde
Březovský občasník, číslo 01/2014

prakticky simulovali poločas rozpadu. V poslední lekci se věnovali
elektřině, zapojovali různé obvody,
měřili vstupní napětí transformátoru a detekovali radioaktivní záření.
V rámci projektu čeká naši školu v letošním roce ještě jedna aktivita. Na konci dubna vyjedou žáci

6. třídy na třídenní terénní exkurzi
do Kaprálova mlýna v CHKO Moravský kras. Zde budou pod vedením
lektorů ekologického centra poznávat rozmanité biotopy a plnit zadané úkoly.
Bohuslava Zelená
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BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN – SOBOTA 26. DUBNA
Mikroregion Svitavsko, město Svitavy a Lesy ČR pro vás připravily
program, který je zaměřen nejen na
poznávání památek a přírody, ale
nabízí také možnost „protáhnout“
své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou a přáteli.
Sobotní program je sestaven
tak, aby vyhovoval jak cyklistům,
tak i pěším turistům. Připraveny
jsou dvě trasy zaměřené pro všechny věkové skupiny. Pěší trasa měří
6,5 km. Směřuje k rybníku Rosnička
a dále lesními cestami k Památníku
včelích matek a následně do obce
Kukle. Jedná se o zážitkovou trasu
nejen pro děti, která bude vytvořena svitavským turistickým oddílem
TOM Zálesáci a Lesní školkou.
Cyklotrasa povede přes obce Koclířov, Dětřichov, Opatov a Opatovec
také k Památníku včelích matek
a do obce Kukle. Trasa měří zhruba
25 km.
Ve 13 hodin proběhne slavnostní
otevření Památníku včelích matek.
Památník včelích matek připomíná téměř zapomenutou včelařskou
tradici v regionu a je zajímavým

turistickým cílem s ojedinělou architekturou. Památník společně vybudovaly uprostřed lokality
Brand Mikroregion Svitavsko a Lesy
ČR. Zazpívá dětský pěvecký sbor
z Poličky.
V Kuklích se ve 14 hodin uskuteční
slavnostní otevření Obecního úřadu

s informačním centrem.
Od 14:15 hodin je na hřišti připravena kulturní akce za doprovodu hudební kapely BezLimitu. K dispozici
bude malé pódium, lavičky a stánky
s občerstvením.
Text z tiskové zprávy

Hledáme svědky osudů osob spojených
s táborem v Hodoníně u Kunštátu (1940 - 1950)
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v souvislosti s připravovanou výstavbou
Památníku Hodonín hledá pamětníky, kteří v letech 1940-1950 prošli táborem v Hodoníně (u Kunštátu),
a to v kterékoliv historické etapě (kárný pracovní tábor – sběrný tábor – cikánský tábor, pracovně výchovný
tábor - výcvikové středisko wehrmachtu - tábor rumunské armády – lazaret Rudé armády – sběrný tábor
pro Němce neschopné odsunu – tábor nucené práce).
Hledá také svědky, jejichž vyprávění by mohlo vnést více „světla“ do historie tábora, případně držitele
materiálů souvisejících s tímto obdobím, zájemce o historii, kteří by pomohli získat informace, materiály,
dobové exponáty apod. a chtěli by se tak podílet na přípravě stálé expozice Památníku.
Budeme vděčni i za zprostředkování kontaktu na člověka, který by nám mohl k tomuto tématu něco říci
a přispěl tak ke zmapování tohoto tragického období lidských dějin.
Pokud byste byli ochotni se o vzpomínky či materiály s námi podělit, prosíme, kontaktujte nás
telefonicky na čísle: 257 533 455, e-mailem na adresu: pamatnik@npmk.cz
nebo osobně na adrese Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Valdštejnská 20, Praha 1, k rukám Mgr. Ing. Petře Holovkové.
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DŮLEŽITÉ: VÝŠE VODNÉHO A STOČNÉHO
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou
bylo schváleno vodné a stočné pro následující období ve výši:
Vodné 31,40 Kč/m3 včetně DPH
Stočné 10,15 Kč/m3 včetně DPH
Tarify jsou platné do té doby, než bude spuštěna nová čistírna odpadních vod.
O změnách výše vodného a stočného budou občané včas informováni.

KALENDÁŘ AKCÍ
31.5.2014

sobota

Mezinárodní mistrovství České republiky side,
Mezinárodní mistrovství České republiky čtyřkolek
a Pohár České republiky čtyřkolek juniorů a žen – areál AMK

8.6.2014

neděle

DĚTSKÝ DEN

4. - 5.7.2014

sobota, neděle

12.7.2014

sobota

ZÁVODY HORSKÝCH KOL: Velká cena Mirva – areál AMK

14.9.2014

neděle

CROSSRACING CUP – areál AMK

Oslavy 140 let založení sboru dobrovolných hasičů

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V listopadu 2013 se přistěhoval 1 nový občan a 6 občanů se odstěhovalo. Zemřeli Vlasta Culíková, Jiří Štolc
a Jiří Horák. K 30. listopadu 2013 měla Březová nad Svitavou 1715 obyvatel.
V prosinci 2013 se přistěhovali 2 noví občané. K 31. prosinci 2013 měla Březová nad Svitavou 1717 obyvatel.
V lednu 2014 se přistěhovalo 12 nových občanů, 6 občanů se odstěhovalo. Narodili se Jaroslav Vlk, Patricie
Uhrová a Adéla Holíková. K 31. lednu 2014 měla Březová nad Svitavou 1726 obyvatel.
V únoru 2014 se přistěhovali 3 noví občané a 2 občané se odstěhovali.
K 28. únoru 2014 měla Březová nad Svitavou 1727 obyvatel.
V březnu 2014 se přistěhovalo 8 nových občanů a 2 občané se odstěhovali. Narodila se Beáta Rounová
K 31. březnu 2014 měla Březová nad Svitavou 1734 obyvatel.

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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