XII. setkání Březových
Na přelomu měsíců července a srpna se k nám sjelo 800 účastníků Setkání Březových.
Bylo to již po třinácté, co se obce a města se stejným názvem potkaly. Celá tato akce vznikla
v Březové u Sokolova, kde se do organizování pustil místní rodák pan Přibys. V této chvíli se
mi tyto řádky píší velmi těžce, protože zakladatel setkání náhle zemřel 14 dní po akci konané
u nás.
Celým dnem se prolínaly sportovní soutěže, ve kterých jsme získali spoustu ocenění,
pohárů a vavřínů. Byla to vítězství výrazná, pro soupeře možná až zdrcující. V kategorii
nohejbalu se soutěže zúčastnilo devět družstev. Z toho čtyři z naší Březové. Obsadili jsme
první čtyři místa, což je výsledek naprosto skvělý. Fotbalového turnaje se účastnilo osm
družstev a i zde naši borci podali přesvědčivé výkony a v turnaji zvítězili. Neméně úspěšní
byli hasiči, kdy v silné konkurenci v kategorii mužů obsadila naše dvě družstva první a třetí
místo. Skvělý výsledek podaly i naše ženy hasičky, které se umístily na třetím místě. Do
soutěží byl nově zakomponován volejbal, kterého se zúčastnilo pět družstev. I zde jsme
získali medaili, a to stříbrnou. Gratuluji vám a děkuji za vzornou reprezentaci města.
Během sobotního večera proběhlo slavnostní vyhodnocení všech sportovních soutěží
a dobrá nálada se přenesla také na taneční parket. Škoda jen, že ohlašovaná bouřka nepřišla
tak o dvě hodiny později.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili na organizování celého průběhu srazu
Březových a věnovali spoustu svého času přípravě sportovišť a zázemí. Příští rok se už nyní
těšíme do Březové u Zlína.

Mgr. Martin Kiss

Čtenáři nám píší
Stejně jako v minulých letech i letos proběhly červnové akce ZŠ s kronikářem města, které
pro snahu o osvětovou činnost mezi dětmi znovu podpořil starosta města.
Dne 15. 6. v 9.00 hod. jsme vyšli s žáky 6. třídy ke kapli sv. Františka Kaverského
v Muzlově, kde jsme vyčistili její okolí od náletových křovin a odpadků. Poté si pověděli
něco o historii zaniklé obce spolu s prohlédnutím historických fotografií a hovořili o neúspěšné snaze o zachování zříceniny kaple, neboť zajišťování podobných staveb, např.
v západních Čechách, je časté. (Snad se podaří zachránit a opravit kříž vedle kaple a umístit
zde nástěnku, což bylo s p. starostou dohodnuto. Kamenný podstavec ze sochy sv. Jana před
čtyřmi lety po očistění a připravení k odvozu někdo záměrně rozbil.) Naši akci zde nakonec
zpestřilo i opékání párků. Výčitky a obavy některých o zdraví dětí se ukázaly zbytečné, neboť
do samotné kaple ani do lesa ke studním nikdo z nich nechodil.
Další akci jsme měli v rámci projektového dne 17. 6., kdy jsme se vydali s celým
2. stupněm ZŠ na exkurzi do 2. a poté i 1. březovského vodovodu. Zde se nám ochotně
věnoval pan Šperka a sdělil i řadu zajímavých informací, které zde za léta činnosti
nashromáždil. Poté znovu nechybělo opékání u muzlovské kaple, kde žáci mohli zhodnotit
výsledek středeční brigády. Pro ty, kteří neviděli fotografie a zajímavosti o Muzlově, jsem vše
zapůjčil p. učitelce Monhartové, dle které byl o ně mezi dětmi zájem.
Za zdar akce děkuji všem pedagogům, žákům i každému, kdo měl ochotu pomoci.*
V Březové nad Svit. 23. června 2005

Jiří Válka, kronikář
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*Na přání autora redakčně neupraveno

Historie sousoší sv. Jana Nepomuckého
Byl jsem požádán, abych napsal něco o jedné z významných březovských památek,
o sousoší sv. Jana Nepomuckého na Moravském náměstí. Bylo postaveno na místě pranýře při
jezuitských lidových misiích v našem městě v r. 1732. Socha sv. Jana uprostřed bývala dle
starých fotografií polychromovaná. Počátkem 80. let 20. stol. byla započata oprava, neboť
památkově chráněné dílo č. 4427 z nekvalitní opuky bylo v žalostném stavu, jak dokládají
fotografie z postupu restaurování a restaurátorská zpráva sochařů Jiřího Novotného st.,
J. Novotného ml. a Svaty Hojerové z r. 1978. Opravu se podařilo dokončit v pol. 90. let, kdy
všechny sochy kromě sv. Rozálie nahradily kopie. Autorem nejmladších restaurátorských
zásahů a konzervačních zákroků z 90. let je akad. sochař Jiří Středa. U plastik v nárožích
nebyly již instalovány kovové zlacené svatozáře a bohužel byla odcizena obnovená kartuše ze
zadní části soklu. Sousoší bylo znovu posvěceno 25. 11. 2000.
Z životopisů světců, jejichž sochy sousoší zdobí, připomenu alespoň toto:
Svatý Jan Nepomucký, syn Velfina z Pomuku, byl od roku 1389 generální vikář
arcibiskupství pražského. Při obraně práv Církve byl mučen přímo králem Václavem IV. a
shozen do Vltavy. V místech, kde voda vyvrhla na břeh jeho tělo, se zázrakem rozzářilo pět
světel. Proto mívá svatozář z pěti hvězd. Je spolupatron Čech a Salcburské diecéze. Je též
patronem mlynářů, vorařů, lodníků a zpovědníků. Je hojně uctíván i zde, na Moravě.
Svatý Florián, důstojník římského vojska, byl mučen pro víru za císaře Diokleciána v r.
304. S kamenem na krku byl nakonec svržen do řeky. Je patronem hasičů, ochráncem před
požáry. Proto bývá nejčastěji zpodobňován jako římský voják hasící dům v plamenech.
Svatý Roch, ochránce před morem, byl šlechticem v jižní Francii. Žil v letech 1295–1327.
Už ve 12 letech osiřel. V Itálii pomáhal všude, kde řádila morová epidemie. Sám onemocněl
a potravu mu nosil pes ze dvora šlechtice Gotharda, proto bývá zobrazován se psem. Gothard
později Rocha vyhledal a postaral se o jeho vyléčení. Když se vrátil domů, nikdo jej nepoznal.
Strýc jej dal zavřít jako nebezpečného tuláka. Zesláblý 16. 8. zemřel. Potom se rozneslo, kým
je, a konal se velký pohřeb s poctami, jak to někdy v osudech lidí bývá. Všeobecně je uctíván
od 15. stol. Část jeho ostatků uchovává chrám sv. Víta v Praze.
Svatý Šebestián, důstojník císařské gardy, byl mučen za povzbuzování spolubratří ve víře
v době Diokleciánova pronásledování křesťanů. Nejdříve byl poraněn šípy, po vyléčení byl na
nový rozkaz císařův ubit železnými sochory. Již od 4. stol je vzýván jako ochránce před
morem.
Svatý Antonín Paduánský byl prohlášen za učitele Církve. Žil v letech 1195–1231.
Portugalec z Lisabonu, pokřtěný jménem Ferdinand. Původně vstoupil k augustiniánům.
Obdiv k pěti františkánům umučeným od mohamedánů ho přivedl do jejich řádu, kde dostal
řeholní jméno Antonín. Proslul jako kazatel s ohnivou a neodolatelnou výřečností a mnohými
zázraky. Kázal na náměstích i na polích. Prošel Itálii a jižní Francii. Zemřel v Padově
vyčerpáním. Je vzýván jako patron ztracených věcí. Bývá zobrazován s Ježíškem v náručí.
Svatá Rozálie bývá zobrazována ležící v jeskyni. Je spolupatronka proti moru. Narodila se
ve 12. stol. v šlechtické rodině na Sicílii. Zemřela v úctě zbožných věřících jako poustevnice
v jeskyni u Palerma. Toto město bylo v r. 1624 na její přímluvu zachráněno od morové
epidemie.*

Jiří Válka, kronikář
*Na přání autora redakčně neupraveno

Prvňáčci
Brzy opět zaklepe na dveře září a s ním i nový školní rok. Letos do školních lavic zasedne
26 prvňáčků. Svůj první školní den letos netrpělivě očekávají tyto děti:
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Milan Huppert, Lukáš Chlup, Martin Kiss, Tomáš Kovařík, Jakub Odehnal, Lukáš
Pešl, Radek Seidl, Lukáš Slezáček, Jakub Stehlík, Daniel Šána, David Štěpánek, Tereza
Bláhová, Gabriela Csontosová, Eva Danielová, Zuzana Dufková, Magdalena Kejdová,
Nikola Kubicová, Eliška Macháňová, Terezie Morávková, Karolína Rybová, Markéta
Řezníková, Tereza Sperátová, Simona Švábová, Pavla Tauberová,
Denisa Vlčková a Nikol Šomová
Všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby jim šlo učení dobře od ruky. Rodičům zase
přejeme pořádnou dávku trpělivosti. Užijte si první školní den spolu se svými dětmi!

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v ZUŠ
V letošním roce navštěvovalo naši školu 38 dětí v hudebním oboru a 10 jich chodilo do
přípravky.
Vyučovalo 6 učitelů: Marcela Černá – klavír, keyboard, zobcová flétna, korepetice,
hudební nauka, flétnový soubor, Dana Pražáková – zpěv, klavír, pěvecký sbor Melodie,
Richard Hora – zobcová flétna, flétnové trio, Milada Dvořáková – příčná flétna, Eva
Fikrová – zobcová flétna, klavír, Anna Černá – zobcová flétna, hudební nauka.
Uspořádali jsme sedm žákovských besídek, na kterých jsme vždy mohli slyšet skladbičky
nacvičené v příslušném období. Naši žáci účinkovali na zimním i jarním koncertě v kulturním
domě v Březové, na jazzovém koncertě ve Svitavách, pěvecký sbor se 13. 4. zúčastnil oblastní
soutěže v Holicích a 12. 5. okresní přehlídky pěveckých sborů ve Svitavách. Petr Jedlinský
nás reprezentoval na soutěži Pardubický slavík a flétnový soubor měl v průběhu roku dvě
celodenní soustředění společně se souborem ze Svitav s následným vystoupením v kostele
sv. Jiljí ve Svitavách.
3. května se uskutečnil absolventský koncert, na němž se rozloučila se školou Veronika
Klemšová, Kateřina Kotoulková a Marek Olšan.
Spolupracujeme také s místní MŠ, paní uč. Pražáková vede pěvecký sbor Březováček (na
klavír doprovází M.Černá) při ZŠ.
Na závěr školního roku jsme se vydali na výlet do Chrudimi, kde se nám moc líbilo
v muzeu loutek a děti se vyřádily v bazénu a na tobogánu.

Marcela Černá – vedoucí pobočky
_________________________________________________________________________________
* Článek jsme se souhlasem paní Marcely Černé převzali z webových stránek našeho města. Byly na něm
provedeny některé úpravy.

Proběhlo
PRO MUDLY / ty, co neumí čarovat/ Z DENNÍHO VĚŠTCE
6. 7.–16. 7. 2005 prožili účastníci dětského tábora v Žalově KOUZELNÉ PRÁZDNINY
S HARRY POTTEREM. Co všechno se dělo během desetidenního pobytu motivovaného
příběhem kouzelnického chlapce a jeho kamarádů?
1. DEN
- Mluvící klobouk rozděluje děti do oddílů:
1. oddíl – KOUZELNÍCI
2. oddíl – ČARODĚJKY
3. oddíl – SKŘETI
- Slavnostní seznamovací večer: program si připravily jednotlivé oddíly.
2. DEN
-

Výroba oddílového erbu, košťat, kouzelnických hůlek. Průzkum okolí Žalova.
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-

FAMFRPÁL – jednoznačně nejoblíbenější hra, za každého počasí.

-

Výroba klobouků. Kouzelnické dovednosti – uzlování, typy ohnišť, šifry…
Jasnovidectví – KUFR, lesní pexeso. Táborák.

-

Lesní skřítci. Lektvary – sběr přírodnin, vůňový koktejl, smyslové hry.
Famfrpál /Skřeti + Kouzelníci/, Aerobik /Čarodějky + Kouzelnice/.
Taneční soutěž.
.

-

Kouzelnické dovednosti – pochodové značky, šifrované zprávy…
Hry v lese a na hřišti. Uspávání Chloupka – hudební a pěvecké činnosti.

-

Příprava na maškarní bál . Přeměňování – výroba škrabošky.
Návštěva „medového ráje“ v Hodoníně.
Maškarní bál – povinný oděv: kouzelnický plášť + škraboška.

-

Čertovské hrátky.
Hledání pokladu – po stopách Trolla.
Pekelný oheň a špekáčky.

-

Výlet do Olešnice – prohlídka modrotiskové dílny a muzea strašidel.
Turnaj kouzelníků – prokázání NKÚ /náležitá kouzelnická úroveň/ v těchto
disciplínách: běh 50 m, hod lehkým míčkem, skok z místa, běh přes překážky,
zamotaný běh.

-

Zdravověda s madam Pomfreyovou.
Stavba obydlí a přístřešků v lese.
Koupání /konečně jsme přičarovali sluníčko/.
Hledání a zdobení Kamene mudrců.
Zapovězený les – stezka odvahy.

-

Úklid, koupání, balení, hodnocení a závěrečná diskotéka.

3. DEN

4. DEN

5. DEN

6. DEN

7. DEN

8. DEN

9. DEN

10. DEN
Letní dětský tábor v Žalově byl určen žákům 1. stupně základní školy. O 32 dětí se
starali tři oddíloví vedoucí: Lenka Kissová, Kateřina Macháňová, Radim Švancara a tři
praktikanti: Gabriela Petrová, Lukáš Brukner, Martin Kolář. Naše zdraví i plná bříška
/v době svačin/ svědomitě hlídala hospodářka a ošetřovatelka Marie Felklová. Na hladký
průběh tábora, včasný budíček a důslednost noční hlídky bedlivě dohlížel hlavní vedoucí
Ladislav Felkl.
Touto cestou děkujeme všem výše jmenovaným, dále rodičům, kteří přispěli dětem
drobnými odměnami, a v neposlední řadě dětem, bez kterých by to celé nemělo smysl.
Jestli budete míjet hasičskou zbrojnici, zastavte se na chvíli a prohlédněte si výrobky
březovských kouzelníků i fotografie z „místa činu“.
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Setkání fotbalistů
5. 7. se uskutečnilo na místním hřišti setkání všech bývalých fotbalistů a fanoušků Sokola
Březová. I přesto, že bylo nepříznivé počasí, sešlo se na sto přátel kopané.
Při country hudbě, která zazněla toto odpoledne, se vzpomínalo na začátky vzniku Sokola
Březová. Přitom byli většinou pamětníci oddílu kopané. Za úspěšné setkání a dobrou
organizaci je třeba poděkovat jak panu Stupkovi a paní Adámkové, tak i bývalým hráčům
kopané.
Přítomen byl i pan starosta Kiss, kterému touto cestou děkujeme za podporu této akce.
Toto setkání se uskuteční v budoucnu každý rok na svátky sv. Cyrila a Metoděje.

Za Sokol bývalý hráč Josef Pavlíček

Společenská kronika
V červnu 2005 se do Březové přistěhovalo 10 nových občanů.
4 občané se odstěhovali a 1 občan zemřel. Narodili se 4 noví občánci:
Ondřej Schustr, Milan Češka, Tereza Černá a Veronika Černá.
K 30. červnu 2005 měla Březová nad Svitavou 1623 obyvatel.
V červenci 2005 se do Březové přistěhovali 2 noví občané a 1 občan se odstěhoval.
Narodili se 3 noví občánci:
Veronika Fikarová, Vojtěch Ševčík, Gabriel Šmerda.
K 31. červenci 2005 měla Březová nad Svitavou 1627 obyvatel.

Proběhne
Aktuality z AMK
AMK Březová nad Svitavou vás zve v sobotu 27. srpna na terénní závody motocyklů
SOLO třídy VYSOČINA CUP 2005 v kubaturách 50, 60, 85, 125, MX
a VETERÁNI.
Začátek tréninku v 9.00, závod ve 12.00.
Dále vás zveme na poslední závod sezóny MISTROVSTVÍ ČR SAJDKÁR
A ČTYŘKOLEK + vložený závod motocyklů SOLO – PŘEBOR ÚSC HOLICE. Trénink
začíná v 8.00, závod začíná ve 13.00. V závodě sajdkár je přislíbena účast posádek ze
zahraničí. Po závodě proběhne v kulturním domě ve Březové nad Svitavou vyhlášení mistrů
republiky.

Srdečně zvou pořadatelé!
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Aerobic v novém sportovním areálu u MŠ v Březové nad Svitavou
Ženy budou cvičit, děti si budou hrát, muži budou v kuchyni
Kdy: 27. 8. 2005 od 15.00
Cena: 60,- Kč
Cvičit by se mělo asi 2 hodiny:
1. hodina DANCE AEROBIC
2. hodina BODY STILLING
Po cvičení budou mít všichni možnost posedět. Občerstvení zajištěno, pro děti
možnost soutěží, atrakcí a paní na hlídání.
Tentokrát se o nás, co se týče obsluhy, postarají muži.
!!!Při nepřízni počasí se akce ruší!!!

Sport v roce 2005/2006

AEROBIC
cvičit se začíná od 6. září
ÚTERÝ
19.00–20.00
ČTVRTEK
19.00–20.00
KDE:
Tělocvična ZŠ Březová nad Svitavou
Za kolik:
10 Kč / 1 hodina
Další informace:
Prosíme začátečníky, aby to zkusili s námi
v září, začínáme v pomalejším tempu.

JÓGA
cvičit se začíná od září
(bližší informace na tel. 737 573 061)
PONDĚLÍ
začátek v 18.00
ČTVRTEK
začátek v 18.00
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KDE:
Sál „Památek“ Březová nad Svitavou
Za kolik:
50 Kč / 1 měsíc

Nohejbal
trénink
STŘEDA
NEDĚLE

18.00–20.00
18.00–20.00

KDE:
Nový sportovní areál – Březová nad Svitavou

Volejbal
Srpen , září
PONDĚLÍ
STŘEDA

18.30
18.30
od října

STŘEDA

od 19.00
KDE:

Tělocvična ZŠ Březová nad Svitavou

Kam za kulturou a sportem?
KDY?

KDE?

27. 8.
Areál AMK
Trénink – 9.00
Březová nad Svit.
Závod – 12.00
Sportovní areál u
27. 8.

CO?
Vysočina CUP 2005

Za kolik?

(motocykly SOLO, 50, 60, 85, MX,
VETERAN, 125)

-

Aerobic pod vedením Veroniky

60,-
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od 15.00
1. 9.
20.00

MŠ – Březová n. S.

Žižkové

nám. Míru u školy

Mňága a Žďorp

-

3. 9.
16.00

nádvoří
římskokatolické fary

Jiřinková slavnost

50,-

13. slavnost dechových hudeb

-

Pouť ke svatému Jiljí

-

MISTROVSTVÍ ČR SAJDKÁR
A ČTYŘKOLEK + PŘEBOR
ÚSC HOLICE

-

Svitavy

Svitavy

3. 9.
Svitavy
od 10.00
4. 9
Svitavy
1.10.
Areál AMK
Trénink – 9.00
Březová
nad Svit.
Závod – 13.00
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