Město Březová informuje
Gynekologická ambulance
Cesta ke gynekologické nemocniční ambulanci, která měla dvakrát týdně působit i v našem městě, se bohužel v tuto chvíli jeví jako neschůdná. Byly nám nabídnuty jiné odbornosti,
které by u nás mohly být zastoupeny. Velmi nás mrzí, že se tento záměr nepodařilo realizovat,
protože do poslední chvíle jsme věřili v jeho uskutečnění. Pro ordinaci již bylo vše připraveno
a vše nasvědčovalo tomu, že bude otevřena.
Politické zájmy ovšem zvítězily nad zdravým rozumem. Na téma gynekologické
ambulance proběhla řada diskusí jak na půdě svitavské nemocnice, tak na půdě VZP*. Po
množství nechutných a bouřlivých jednání bylo sousední obcí přislíbeno přestěhování ze
stávajících nedůstojných a nevyhovujících prostor gynekologické ambulance do bývalé
lékárny v Brněnci, a to do konce června. A jestli se nemýlím, ve dnech, kdy píši tyto řádky,
ještě zprovoznění neproběhlo. Vážené dámy, prozatím musíte strpět současné podmínky, snad
se v budoucnu zableskne na lepší časy.

Mgr. Martin Kiss
* VZP je v současné době největší překážkou rozšíření zdravotních služeb u nás. Odmítá nasmlouvat
nové lékaře, odmítá nasmlouvat přestěhování ordinací. Konečné důsledky cítíme my všichni. Celá situace
je o to paradoxnější, že zájem ambulantních lékařů o Březovou a její občany je velký.

Lyžařská sjezdovka
Stále pokračují přípravné práce na výstavbě zimního lyžařského areálu. Letošní zimní
sezónu již nestihneme, ale pevně věřím, že se podaří záměr uskutečnit v dalších letech.
Největší problém je v současné době financování celé akce.
Případní zájemci o provozování sportovního lyžařského areálu jsou vítáni a mohou se
dostavit na MěÚ pro bližší informace.

Větrné elektrárny
Čím dál slibněji se začíná rýsovat projekt větrných elektráren ve Březové nad Svitavou.
Ten, kdo byl na posledním zasedání zastupitelstva, o tomto záměru již něco ví. Jedná se
o lokalitu na Farském kopci, ve které nyní probíhá počáteční zaměřování a mapování
intenzity vzdušných proudů. Všechny podklady, které dosud máme, ukazují v rámci tohoto
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záměru na možnost dobrého využití uvedené lokality. Projekt je v tuto chvíli dále
rozpracováván. Pokud budou vydána všechna potřebná potvrzení, včetně potvrzení o
připojení do elektrické sítě, k jeho realizaci by mohlo dojít v příštím roce.
V rámci tohoto projektu se jedná o dvě elektrárny malého typu, které svým umístěním
nebudou ovlivňovat naše žití, bydlení a pohodu. Ba naopak! Každoročně přispějí do rozpočtu
města finanční částkou za prodej vyrobené energie. Není mnoho lokalit v ČR, které by
splňovaly náročné požadavky jak z hlediska větrných podmínek, tak z hlediska hygieny.
Zastupitelstvo je přesvědčeno, že by právě tuto možnost mělo město využít. O dalším vývoji
vás budeme informovat

Hasičská stříkačka
Po velmi dramatickém jednání městské zastupitelstvo schválilo nákup cisternové
automobilové stříkačky pro naši požární jednotku. Dva miliony tvoří státní dotace, zbylou
část finančních prostředků musí poskytnout město. V současných dnech probíhá výběr
dodavatele a celá akce by měla být završena do konce roku 2005. Celková hodnota
automobilu bude 4.600.000,- Kč.

Čtenáři nám píší
V minulém čísle občasníku jsem psal o sousoší svatého Jana Nepomuckého a jeho
světcích, na což zde chci navázat. Co se týká ukradené kartuše = pamětní desky
z popisovaného díla, byl to bohužel nenahraditelný originál a jak jsem minule psal, pouze
obnovený. I repliky sochařských děl jsou ale velmi drahé, což je asi jedním z důvodů, proč
kopie desky na sousoší stále chybí.
Latinský text byl tento: SANCTE IOANNES, ORA PRO OMNIBUS TE HIC DEVOTE
ET PIE BRISOVIAE VENERANTIBUS. V doslovném překladu: Svatý Jane (Nepomucký),
pros za všechny tebe zde zbožně a oddaně v Březové uctívající. Nápis obsahoval v baroku
často užívaný kryptogram s letopočtem uvedeným rovněž v minulém čísle zpravodaje.
Barokní kříž na dolním konci Moravského náměstí rok vzniku uvedený nemá. Poprvé se
kříž objevuje na kresbě malíře z Křetína z r. 1780. Podle staré místní tradice se zde konala
pobožnost nad rakví zemřelého při cestě z domu smutku do kostela. Je hodnotnou prací,
kterou nechal dle nápisu zhotovit blíže nepředstavený (měšťan?) Josef. Poškozený nápis
zpředu je tento: SISTE VIATOR AD ARAM CRUCIS, GRATES AGE AUTHORI
SALUTIS.
Latina je významově bohatý jazyk, zde tedy uvádím jen jednu z možných variant překladu:
Zastav se poutníku u pomníku kříže, vzdej díky původci spásy. Druhý nápis je na zadní straně
soklu: QUEM IOSEPH SEPELIVIT LAPIDEQUE CLAUSIT, HUNC IOSEPH SUPER
LAPIDEM ERIGI CURAVIT. Přeloženo: Koho Josef (z Arimatie) pohřbil a kamenem
uzavřel, toho Josef (?) na kameni vztyčit svou péčí nechal. Kříž byl kdysi obehnán dřevěným
plotem, ozdoben lampou, kterou zde chci obnovit a malým kovovým křížkem vsazeným do
kamene pod ní. *
Jiří Válka, kronikář
Děkuji za překlad latinských textů Pateru P. Bednářovi, arciděkanovi z Horšovského Týna.
Dále děkuji PaedDr. J. Gruntové za poskytnutou finanční částku k obnovení pamětní desky na
hřbitově.
*Na přání autora redakčně neupraveno
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XXX
Asi všichni jsme dostali do schránek leták o „jedinečných“ talířích s Březovou nad Svitavou.
Nemohu asi jako většina z nás nevidět, že je vyráběno jen pro zisk ve spěchu, na což ukazují
např. nevhodné a nedostatečné popisy budov, jako u č. 65. Dále některé nevhodně zvolené
chlouby města, neboť věřím, že místo jinak potřebné hasičské zbrojnice by mohl být např.
kostelík 14 sv. Pomocníků z r. 1710 i jiné pamětihodnosti. Nakonec musím vyvrátit nesmysl,
že je to 1. porcelánové nádobí s Březovou. Nejstarší je známá čajová souprava z r. 1880 s fot.
náměstí ještě s masnými krámy. Svůj názor jsem poslal i výrobci těchto „jedinečných talířů“.*

J. Válka, kronikář
___________________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Neseďte doma!
Jóga klub Březová nad Svitavou uspořádal dne 24. září 2005 pro milovníky pěších túr
10km trasu krásami Českomoravské vrchoviny. Účastníci turistické výpravy vyšli z „Mílova“
směrem na Křižánky a dále skupinou skalních útvarů Devět skal, Lisovská skála, Malínská
skála a Drátenická skála. Přálo nám překrásné, téměř letní počasí a všichni jsme obdivovali
krásy naší přírody. Nikomu se nechtělo z této krásné části naší země ani domů. Věříme, že se
sem opět brzo vrátíme, i když to bude třeba v jiném ročním období. Odjížděli jsme sice
unaveni pěší túrou, ale v srdci jsme měli dobrý pocit z příjemně prožitého dne. Těšíme se na
další společně prožité turistické dny.

Jiří Bubniak

Prosba pošty
Vážení a milí spoluobčané z nových domků na Luční a Polní ulici, chtěli bychom se na
vás obrátit s následující prosbou: Víte sami, kolik schodů máte někteří z vás od hlavní
komunikace k vašim domovním dveřím. Naše prosba se týká těch z vás, kdo máte poštovní
schránky umístěné právě u dveří, kam je nutné překonat řadu schodů. Zamyslete se a zvažte,
jestli byste nemohli tuto vaši schránku umístit blíže k cestě, aby poštovní doručovatelka
nemusela denně překonávat takové množství schodů. Navíc se blíží zimní období a ne vždy
všichni v době, kdy dostáváte poštu, máte již schody odklizené od sněhu. Proto se zvyšuje i
nebezpečí úrazu. Je to samozřejmě jen a jen na uvážení každého z vás. Zkuste se vžít do role
doručovatelky a představit si jejích nachozených téměř 20 km každý den a zkuste se někdy
projít a nasčítat dohromady všechny ty schody, které na Vašich dvou ulicích jsou.
Každý máme nějaké zaměstnání a ne každý ho má snadné. I vás by jistě potěšilo, kdyby
někdo udělal vstřícný krok a něco málo vám při plnění vašeho zaměstnání usnadnil. Proto se
zkuste prosím zamyslet a já budu věřit a doufat, že alespoň některé tato prosba osloví a
řeknete si, že uděláte dobrý skutek pro někoho druhého. Všem vám děkuji alespoň za to
zamyšlení a zvlášť děkuji těm, kteří nejste lhostejní.

Za poštu Březová nad Svitavou
Martina Holasová

Využili bychom u nás mateřské centrum?
Milé maminky, babičky, ženy,
chtěla bych oslovit ty z vás, které jsou toho času na mateřské dovolené nebo
„v domácnosti“. Už vám také chybí kontakt s okolím, příjemné popovídání nebo jen vhodné
místo, kde by bylo možné strávit a příjemně využít čas i s dětmi? Pokud jste si samy pro sebe
odpověděly ANO, jsou tyto moje řádky určeny právě vám.
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Toto cestou bych se vás ráda zeptala na to, zda byste uvítaly vznik centra pro děti
a maminky v našem městě. V prvopočátcích by se zřejmě jednalo o pokus a improvizaci. Ale
i přesto, že každý začátek je těžký, určitě stojí za to se o něco podobného alespoň pokusit.
Myslíte, že bychom mateřské centrum ve Březové využily? Naskytla by se nám tak možnost
uspořádat přednášku, společné cvičení pro děti s maminkami, nebo cokoli jiného…
V případě, že byste vy sama měla zájem, aby podobné mateřské centrum u nás vzniklo,
zavolejte své postřehy na tel. 461 521 331, nebo je přijďte vyjádřit přímo do městské
knihovny. Možná máte i jiné nápady, připomínky, podněty, dotazy. Na to vše se budu
v knihovně těšit. Na základě společného snažení pak možná obdobné centrum vznikne.

J. P.

Lesy a „Zelení“
S poslední změnou společenského systému v naší zemi se zdánlivě najednou objevilo
množství expertů, chytráků, proroků a hnutí, organizací, spolků, které si daly do programu
usilovat o lesy krásnější, zdravější, výnosnější atd. Část z nich již svoji činnost ukončila, ale
zbytek přetrval a je mezi nimi několik, o kterých je dobré něco vědět. Jistým způsobem totiž
ovlivnily nebo ovlivňují hospodaření v obecních lesích.
Ekologická organizace, Hnutí DUHA, zahájilo v září 2001 třináctý rok své práce.
Formálně je registrováno jako občanské sdružení. V národní kanceláři působí kolem 30
zaměstnanců a řada dobrovolných spolupracovníků. Vedle toho pracuje bezmála 20 místních
skupin, jež se věnují lokálním problémům v různých městech. Organizuje každoročně na
několika místech v republice mj. akci „Týden pro les“. Jedná se o pracovní tábor ve prospěch
lesa za „byt a stravu“. Akce se účastní převážně studenti, ale i pracující lidé, děti i důchodci.
Pracují o prázdninách, berou si na akci dovolenou, pracují o víkendech. Jsou to zkrátka
nadšenci-amatéři. V letech 2004 a 2005 bydleli a pracovali v Brněnci, Březové, Kamenné
Horce, Lavičném. Budovali naučnou stezku, vyznačovali významné stromy, opravovali
studánky, ochraňovali jedle. Důvodem spolupráce s našimi lesy je úspěšné získání certifikátu
FSC o šetrném a trvale udržitelném hospodaření v lesích. Kromě vlastních pracovních aktivit
jsou úspěšní i v ovlivňování zákonodárců – lobbingu.
Hnutí Brontosaurus je občanským sdružením dětí a mládeže, neziskovou organizací.
Pod stejným názvem působilo již v minulém režimu pod hlavičkou SSM (a působilo mu tím
mírné starosti). Spolupracuje s jinými organizacemi podobného zaměření, pořádá tábory pro
děti a studenty.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České
republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V současné době má téměř
10 000 členů. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty,
kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními
samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi. V našem okolí působí zejména
ČSOP Rybák Svitavy, pod hlavičkou ČSOP působí i záchranná stanice zvířat Zelené Vendolí.
Strana zelených je regulérní politickou stranou, čímž mírně vybočuje z výše
uvedených „nevládek“. Zmiňuji se zde o ní v souvislosti s její programovou akcí, kdy za hlas
získaný ve volbách slíbili vysadit strom. Svůj slib strana plnila mj. v Brněnci v lokalitě Na
Vyhlídce vloni na jaře.
Každá z výše uvedených organizací chce lesům pomáhat, každá má svůj přístup a své
priority. Pokud se podaří domluva s vlastníkem lesů, může vzniknout spolupráce. Je to
obvykle organizačně i časově velmi náročné pro obě strany, odměnou bývá práce provedená
„nad plán“ a zejména dobrý pocit účastníků akcí z provedené práce a získaných znalostí.
Většina z nich zjišťuje, že jejich informace o lesích jsou často zkreslené. I příští rok
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plánujeme s Hnutím Duha další ročník akce „Týden pro les“. Važme si lidí, kteří v době
prázdnin či místo své dovolené jedou pracovat do lesů.

Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář
Dění kolem Forest Svitavy, a. s.
V souvislosti s dramatickými zprávami o firmě Forest Svitavy krátce vyjádřím svůj
názor na situaci. Napřed do minulosti: Při transformaci bývalých státních lesů před necelými
patnácti lety došlo k rozdělení „moci zákonodárné a výkonné“ mezi nově vzniklé Lesy ČR
(LČR) – zadávání prací, odborná správa lesů a Lesní akciové společnosti (LAS) – provádění
veškerých lesnických prací na objednávku LČR. Cílem transformace bylo mj. nastolení
konkurenčního prostředí v lesnictví. Tento cíl se nepodařilo naplnit zejména ze dvou příčin:
1. při kupónové privatizaci se firmy spojily do obřích celků a koupily se částečně i vzájemně,
ochota konkurovat si se tak snížila, 2. LČR rozdělily své zakázky na „velké“ – cca 90 %
objemu a „malé“ – zbytek. Fakticky potom na velkých celcích hospodařily LAS a na malých
malé s. r. o. S přituhující ekonomikou se potom „spřátelené“ LAS začaly slučovat – u nás
svitavská LAS pohltila poličskou (a převzala název Forest) a následně i lanškrounskou. Po
personálním zemětřesení v LČR po politických změnách došlo k přehodnocení obchodní
politiky a snaze „přitvrdit“ vůči dodavatelům (LAS, s. r. o.). LČR rozdělily své zakázky na
více menších a vypsaly na ně nová výběrová řízení. Tak došlo k tomu, že firma Forest
Svitavy, která dosud jen expandovala, přišla v několika hodinách o cca 50 % veškerých
zakázek na příštích 5 let, bude propouštět velké množství zaměstnanců, zbavovat se podstatné
části techniky. Působení LČR je v tomto ohledu legální, leč sociálně silně necitlivé. Přitom se
LČR vždy jako státní podnik snažily chovat podle přání zakladatele – Ministerstva
zemědělství. Nyní se všichni tváří nešťastně. Jen malá část propuštěných zaměstnanců najde
práci u nových dodavatelů prací v lesích. Zbytek musí zachránit naše sociální síť nebo budou
hledat jakoukoliv práci jinde. To vše je daň za zpackanou privatizaci kdysi dávno a státní
zásahy do řízení státního podniku.

Ing. Milan Hron, OLH
Poděkování
si zaslouží paní Mirka Kučerová, která věnovala knihovně krásnou velkou palmu.
Děkuje JP a čtenáři knihovny

Společenská kronika
V srpnu 2005 se do Březové přistěhovali 3 noví občané a
2 občané se odstěhovali. Narodili se 2 noví občánci:
Jiří Hemerka a Simona Kopecká.
K 31. srpnu 2005 měla Březová nad Svitavou 1630 obyvatel.
V září 2005 se do Březové přistěhovalo 15 občanů a 4 občané
se odstěhovali. Narodili se 2 noví občánci:
Pavel Císař a Marek Šimek.

5

K 30. září 2005 měla Březová nad Svitavou 1643 obyvatel.
Začátkem listopadu uplyne 15 let od smrti Milady Brožkové a 5 let od smrti Milady
Navarové.
Zachovejte jim tichou vzpomínku.

Děkuji touto cestou všem spoluobčanům, kteří se dne 12. 10. 05 zúčastnili smutečního
rozloučení s mým otcem Sylvestrem Sobolem. Děkuji také za projevení soustrasti a květinové
dary.
Jaří Sobol

Víte, že…
Ø státní památkový ústav schválil přestavbu domu na náměstí – stávající provozovny
firmy VHOS? Do konce roku by v těchto prostorách měla být otevřena trafika.

Proběhlo
Zprávy z AMK
První říjnový víkend uspořádal Automotoklub (AMK) Březová nad Svitavou poslední
motokrosový závod letošní bohaté sezóny. V tomto roce jsme uspořádali čtyři motokrosové
podniky za účasti více než 370 jezdců ze sedmi států Evropy, kteří bojovali na Březovských
stráních o co nejlepší umístění. Vyvrcholením byl poslední závod seriálu Mistrovství České
republiky side a terénních čtyřkolek. V něm se rozhodovalo o umístění na prvních třech
místech v celém seriálu mistrovství ČR:
SIDE závod Březová
1. místo bratři Čermákovi
2. místo bratři Rozehnalovi
3. místo domácí posádka Kříž J. a Kašpar M.
Celkové výsledky:

1. místo bratři Rozehnalovi – obhájili titul z minulého roku
2. místo bratři Čermákovi
3. místo Kříž J. a Kašpar M. – kteří si oproti loňskému roku o jedno
místo polepšili
Čtyřkolky závod Březová
OPEN
1. místo Horák
2. místo Jahn
3. místo Pokorný

do 450 ccm
1. místo Císař
2. místo Matějec
3. místo Fišar

Jak se již stalo tradicí, vyhlášení neoficiálních výsledků a předání cen spojené s oslavou se
uskutečnilo v sále kulturního domu.
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První tři posádky side též reprezentovaly Českou republiku 25. září na mistrovství Evropy
družstev, které se uskutečnilo v Německu, kde obsadily krásné páté místo v konkurenci
patnácti států. Jen technické problémy je připravily o umístění na stupních vítězů.
Domácí posádka Jarda Kříž a Míra Kašpar se zúčastňovala nejen volných závodů v České
republice a Německu, ale i mistrovství Evropy, kde se jim podařilo jeden ze závodů na
těžkém bahnitém terénu vyhrát.
Touto cestou děkujeme všem jezdcům, sponzorům, pořadatelům, divákům a přátelům
motorismu za projevenou přízeň, bez které by nebylo možno tyto náročné podniky pořádat.
Náš dík patří samozřejmě také posádce, která nás tak dobře reprezentovala.

Výbor AMK Březová nad Svitavou

Podzimní dílna
Ráda bych touto cestou poděkovala těm, kteří pomohli při Podzimní dílně. Takové shánění
zavařovacích sklenic! Pomalu jsem přestala doufat ve výrobu svícnů. Spousta z vás ale
neváhala jít hledat do sklepa nebo na půdu, vybrat sklenice v tom správném tvaru, dokonale je
umýt a přinést mi domů či do knihovny.
Páni kluci mi ochotně poshazovali a nasbírali plný koš kaštanů. Také sami od sebe jste
nosili překrásné ozdobné dýně, slaměnky, květiny, křížaly, kaštany, ukázku z úrody. Výborně
napekly p. Monhartová skořicové františky a p. Poláčková bábovku.
Naši dvorní dodavatelé destiček a velcí příznivci J. a P. Etzlerovi z Pohledů nám zakoupili
tavicí pistoli s mnoha náplněmi navíc. (Prý aby bylo dost i na příště.) Nejen, že byla dosti
drahá, ale pro dítka byla také nebezpečná. Má dcera Julie z ní má dodnes puchýře na prstech.
Z tohoto důvodu ji ani nadále nesvěříme dětem k samostatné práci.
Ceníme si i pomocných rukou D. Jozové, V. Vopálenského, p. Poláčkové a E. Sedliské.
Celou akci finančně podpořilo MĚSTO. Velký dík za toleranci při našich přípravách na tyto
akce patří rovněž našim partnerům i dětem.
Dílna by nevznikla, kdyby nebylo těch, kteří obětují svůj volný čas, peníze (cestovné,
telefony, svůj materiál…) zcela dobrovolně a s nadšením něco tvořit – Markéta Volečková,
Jana Poláčková, Julie Sršňová, Eva Faulhammerová a Lucie Svobodová. Proto je pro nás
nesmírně povzbuzující, že vás tolik přijde, milé děti a dospělí. Kdo si hraje, nezlobí! Něčemu
se přiučíte, odnesete si domů, chválíte, děkujete, a kdy prý zase budeme něco vyrábět?
Kulturní komise má pro vás v tomto roce připraveny ještě mj. i tyto akce:
Čtení hororů pro děti spojené s noční stezkou odvahy
proběhne v sobotu 5. 11. v „Památkách“ od 18.00 do 21.00. Vstup na vlastní nebezpečí!!!
Kdo je bázlivý, může přijít následující den na promítání pohádek!
Promítání pohádek pro nejmenší na „staré“ promítačce
proběhne v neděli 6. 11. v „Památkách“ od 13.00 do 15.00.
Mistrovství ve scoubidou pro starší a malování pro menší děti
proběhne v neděli 6. 11. v „Památkách“ od 15.30.
Scoubidou je pletení ozdob, náramků a přívěsků z barevných „bužírek“.
Svatomartinský lampiónový průvod
Podrobné informace o konání akcí se k vám včas dostanou na plakátech.
Průvod Lucií
Podrobné informace o konání akcí se k vám včas dostanou na plakátech.
Vánoční dílna
Podrobné informace o konání akcí se k vám včas dostanou na plakátech.
Takže se jistě máte na co těšit.

Julie Chlebečková
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___________________________________________________________________________
Poděkování si zaslouží: p. Vránová, p. St. Chlebečková, p. Sántová, p. Kadlecová, Pokorní, p. Hertlová, p. Jozová,
I. Pavlasová, H. Ducháčková, Vlčkovi, Dvořákovi, O. Lidmilová, V. Janíková, Sl. Vlková, p. Neděla, p. Demlová,
p. Monhart, Jiří Válka, p. Mandlová, p. Šteflová, T. Galba, St. Kolbábek, J. Fišer, p. Janků – zahradnictví ,
spolu s fotografy: B. Škraňkou a J. Povolným.
Hračky zapůjčili: Markéta, Karolínka a Anička Volečkovi a Matouš Chlebeček :-)

Proběhne
Turistická stezka
Další důležitou funkcí lesů je uspokojování rekreačních a poznávacích potřeb lidí. K tomu má
sloužit i připravovaná stezka pracovně nazvaná „Údolím řeky Svitavy“. Původním záměrem
bylo zpřístupnění části stráně nad Březovou nad Svitavou, odkud je krásný výhled zejména na
březovské náměstí a údolí Svitavy směrem na Brněnec. Závěrečná verze je poněkud širší.
Cílem bude informovat návštěvníky o botanických, zoologických, historických a geologických zajímavostech území, zvýšení turistického a cizineckého ruchu, využití ke
vzdělávání žáků, rozvoj ekonomiky. Celá trasa bude měřit kolem 8 km, bude osazena 17 ks
informačních tabulí s tematikou přírody, krajiny, lidského historie lidského osídlení,
dřevěnými odpočívadly, vyhlídkou. Značena bude turisticky jako místní okruh, povede
převážně po nezpevněných polních a lesních cestách, místy pospravovaných. Stezka by měla
spojit budoucí rozhlednu na březovském kopci se zastávkou Dlouhá, lesem vyjít nad
Březovou na bělovské roviny, pokračovat k Čertovým dírám v Bělé a nad lomem v Brněnci se
stočit kolem mlýnů a přes Podlesí zpět do Březové. O náklady se podělí obce Březová n. Sv.,
Bělá n. Sv., Brněnec, o významný příspěvek byl požádán Pardubický kraj. Otevření stezky je
plánováno na podzim 2005.

Ing. Milan Hron, OLH

Národní program počítačové gramotnosti
V pondělí 7. 11. 2005 proběhne ve Březové nad Svitavou počítačový kurz,
který naučí zájemce pracovat se soubory a složkami, s textovým editorem a
s internetem. Stále ještě zbývají poslední volná místa. Občané, kteří by měli
o počítačový kurz zájem se mohou přihlásit k účasti na tel. 461 521 331, nebo
osobně přímo v Městské knihovně Březová n. Sv. V případě, že bude o kurz
velký zájem, budou stanoveny i jiné termíny.
Cílem programu Ministerstva informatiky ČR (MIČR) je získání základů znalostí práce
s počítačem, textovým editorem, e-mailem a internetem a zlepšení základní orientace
absolventů kurzů ve využívání moderních technologií.
Národní program počítačové gramotnosti je založen na třech praktických dvouhodinových
kurzech, jeden kurz stojí občana díky dotaci MIČR pouze 100 Kč (všechny tři 300 Kč).
Program kurzů
Je upraven pro pokročilejší uživatele počítačů.
Práce se soubory a složkami
· práce s okny, rozeznávání základních částí plochy počítače
· práce v programech, ukládání souborů
· soubory a složky (adresáře)
· znalost základních typů souborů
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·
·

kopírování, přesouvání souborů, adresářů
hledání souboru v počítači

Texty v počítači
· psaní textu ve Wordu
· ukládání souboru, jeho otevření, upravení
· formátování písma, odstavce
· vkládání čísla stránky, vkládání obrázku
· kopírování formátu textu, odstavce
· tabulátory, kontrola pravopisu
· vložení tabulky
· náhled před tiskem, tisk souboru na tiskárnu
Internet a e-mail
· co to je Internet a jak se k němu připojit
· procházíme bezpečně stránky, zajímavé adresy
· vyhledávání na internetu (katalogy, vyhledávače)
· tisk internetové stránky, uložení obrázku ze stránky
· výhody a nevýhody elektronické pošty
· elektronický podpis – základní informace
· odesílání, přijmutí a odpověď na zprávu, posílání přílohy
· automatický podpis v e-mailu (v poštovním programu)

Zájezd do Aquaparku v Liberci
11.12.2005
Aquapark se soustavou bazénù, tobogánù, saunou a nejrùznìjšími vodními atrakcemi
zakomponovanými do příjemné scenérie romantického prostředí antických lázní.
Doprava - 290 Kč
Vstupenka do bazénu:
do 1 m výšky zdarma
celodenní
od 1 do 1,40 m výšky Kč 190
od 1,40 a výše Kč 240
Odjezd ze Březové nad Svitavou v cca 8.00 hodin,
odjezd ze Svitav v 8.15 hodin (nástup dle dohody).
NÁVRAT KOLEM 21 HODINY
Další informace je možné získat na telefonu 461 594 170 nebo e-mailem hnat.bus@iol.cz

30. 10. 05 v 15 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ
cvičení, tentokrát s Edou, instruktorem Fitness Startrac BRNO, pod
názvem:
Začínáme s POWERJOGOU.
Na začátku je pro vás na zahřátí připraven aerobik s Markétou.
Vstupné 40,- Kč
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Kam za kulturou a sportem?
KDY?

KDE?

27. 10.
20. 11.

Městské
muzeum a
galerie
Svitavy

30. 11.
15.00

Tělocvična ZŠ
Březová n. Sv.
Lidový dům
Brněněc –
Moravská
Chrastová

4. a 5. 11.
11. a 12.11.
19.30

5. 11.
18.00 – 21.00

6. 11.
13.00 – 15.30
6. 11.
od 15.30

CO?
Přehlídka 2005 – tradiční výstava

Za kolik?

výtvarníků svitavského okresu,

mezi vystavujícími je i náš občan
pan František Čermák,
intarzie vystavuje
paní Irena Antonínová
Začínáme s POWERJOGOU,
na zahřátí aerobik s Markétou
Soubor Eduarda Vojana uvádí

Slavnostní premiéru hořké
komedie Leonarda Gershe
Motýli
Čtení hororů pro děti spojené
s noční stezkou odvahy
Vstup na vlastní nebezpečí!!!
Sál „Památek“
Březová n. Sv.
Kdo je bázlivý, může přijít
následující den na promítání
pohádek!
Promítání pohádek pro
Sál „Památek“
nejmenší na „staré“
Březová n. Sv.
promítačce
Sál „Památek“
Mistrovství ve scoubidou pro
Březová n. Sv. starší a malování pro menší děti
Scoubidou je pletení ozdob,
náramků a přívěsků z barevných
„bužírek“.

?

40,50,-

-

-

-
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