Město Březová nad Svitavou informuje
Nový sportovní areál
Nákladem 6 miliónů (3 miliónů vlastních a 3 miliónů dotačních) vyrostlo
v areálu naproti mateřské škole hřiště s umělým povrchem. Základ tvoří hřištní
plocha na malou kopanou (40 x 25 m). V ní jsou integrovány 2 kurty na tenis a
dále pak hřiště na nohejbal a volejbal. Kolem hřiště je čtyřdráha z umělého
povrchu v délce 200 m. Celý areál je doplněn sektorem pro skok daleký, skok
vysoký a vrh koulí.
Stavba roste závratnou rychlostí a předání městu by mělo proběhnout
v polovině měsíce června. Věříme, že to přispěje k širší nabídce volnočasových
aktivit pro naše občany. Hlavně ale chceme splatit dluh našim nejmenším,
žáčkům mateřské školy a žákům základní školy.
Je nám jasné, že jde o stavbu, která je ohrožena záplavovou vodou, nicméně
obdobná plocha, která by byla stejně snadno dosažitelná školní mládeži ve
Březové, není. Konstrukce povrchů a podkladů je uzpůsobena tak, že velká
voda, jaké jsme byli svědky např. letos na jaře, areálu neuškodí.
Rekonstrukce koupaliště
Městské zastupitelstvo rozhodlo na svém mimořádném zasedání o spuštění
rekonstrukce městského koupaliště. Byla vybrána společnost, která nám
garantuje rekonstrukci do začátku školních prázdnin. Výsledky své práce
předvedla tato firma na venkovních bazénech v Letovicích a v Černé Hoře.
Hlavním problémem byl oběh bazénové vody, druhým palčivým problémem
je nádrž. Vlastní bazén potřebuje novou povrchovou úpravu. Navíc bylo
rozhodnuto i o tom, že koupaliště bude doplněno skluzavkou v délce 4 m.
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Zvažovali jsme i možnost výstavby toboganu, ale ta je nad naše finanční
možnosti. Snad někdy příště…
Chystané změny se jen těžko dají popsat slovy. Doufáme proto, že se všichni
při slavnostním otevření přijdete přesvědčit na vlastní kůži o tom, jak se
podařilo stávající koupaliště „vylepšit a omladit“.

Čtenáři nám píší
Vandalismus
Vážení občané,
přeji si, aby Vás tento článek oslovil natolik, že využijete své autority.
Název vandalismus vznikl podle příslušníků germánského kmene Vandalů (100
let před n. l.). Jejich cílem bylo neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých
hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či
společném vlastnictví.
Vandalové v roce 455 n. l. zpustošili Řím a vešli do dějin tím, že město nejen
vyplenili, pobili muže a znásilnili ženy, ale navíc i nesmyslně zničili obrovské kulturní
bohatství tehdejší civilizace soustředěné v chrámech, ve veřejných budovách a domech
patricijů. Vandalismu se mohou dopouštět skupiny, někdy i masy lidí, a jindy jen
jednotlivci. V prvním případě má jejich jednání vlastní cíl (např. mstu) a zúčastnění
počítají s hodnotou poškozeného majetku. V druhém případě má jednání jednotlivce
formu nevhodné hry (např. vyplňuje volný čas nebo demonstruje sílu), v níž se
nezajímá o hodnotu ničeného majetku. Jejich chování je nezdrženlivé a nespolečenské.
Vandalismus může nabýt formy závažné trestné činnosti, ale to, zda je naplněna
skutková podstata určitého paragrafu trestního zákoníku, nebo se jedná jen o
přestupek, to opět není pro etiologii vandalismu podstatné. Rozbití okna i zapálení
rekreační chaty je z motivačního hlediska v podstatě totéž vandalské chování. Proto
nemá smysl ani snižovat věkovou hranici trestní odpovědnosti pod šestnáct let věku.
Vandalismus není programová trestná činnost!
V dnešní době už neexistují ani kmeny Gótů, Sasů a Franků, ale i tak se
označuje vandalství za postrach. Příkladem takového skupinového vandalismu byly
násilné akce odpůrců politiky Mezinárodního měnového fondu (MMF) a skupiny
Světové banky (SB) v září minulého roku v Praze. My v malém městě se spíše
můžeme setkat s vandaly – jednotlivci, nebo objevit jimi způsobené škody. Např.
počmárané omítky budov sprejovými barvami, ohnutá zrcátka na zaparkovaných
autech nebo škrábance na karosériích automobilů, ohnuté dopravní značky, vysypané
koše s odpadky, rozbité lahve od alkoholu na chodníku, rozřezaná sedadla v
dopravních prostředcích nebo čekárně u lékaře, koule z bláta na omítkách obytných
domů. U nás v Čechách jsou vandalové i postrachem kulturních památek, např. ničí a
rabují v kostelech, poškozují sochy, řádí na hřbitovech, kde rozbíjejí náhrobní desky a
rozsypávají popel zemřelých. Vandalismus může nabýt formy závažné trestné činnosti.
Názory občanů našeho města – co je vandalismus
1. Vandalské činy jsou vlastně výkřiky odloučenosti, vyloučenosti, osamělosti
jedince či skupiny.
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2. V pozadí motivace vandalismu je nuda, prázdnota a z ní klíčící potřeba "aby se
něco dělo". Možná spolupůsobí i zvědavost, co to udělá. Nutkavá potřeba
zasáhnout do světa svojí aktivitou, touha vyrýt svoji značku na piedestal
necitlivého světa. Vandalové se proto uchylují mimo běžnou komunikační
normu, nechtějí participovat a proto vyjadřují ničením svůj nesouhlas se
společností, uvnitř které sice fyzicky žijí, ale s níž se neztotožňují.
3. Žijeme v zemi, která je demokratická, ale někteří tomuto pojmu nedobře
rozumějí a svobodu pro všechny si vykládají jako slabost systému. Jsou to
vandalové, jejichž podivná zloba se obrací proti čemukoliv, od sotva vzrostlého
stromku přes fasády domu až po hřbitovy.
4. Vandalismus je problém nespokojených, nemilovaných lidí, kteří kolem sebe
bijí hlava nehlava.
5. Letní vandalismus mají na svědomí i opilé děti.
Policejní statistika
Podle policejních statistik se loni v Česku stalo 227 vražd, čtyři spáchaly děti do 15
let. Dalších 12 vražd spáchali mladiství. Kriminalisté loni objasnili téměř 17 500
násilných trestných činů. Na sedmi stovkách případů se podílely děti mladší 15 let, 1
341 spáchali mladiství
Co je samozřejmost
Vést děti k vhodnému využívání volného času, zájmovou činností prohlubovat
vzdělání. Vychovávat k úctě a ohleduplnosti k dospělým, spolužákům, kamarádům.
Vytvářet správný vztah k majetku osobnímu, cizímu. Upevňovat hygienické návyky
atd.

Oldřich Jeřábek

V Březové nad Svitavou 20.dubna 2005.

Průběžné výsledky Mistrovství České republiky – side
Za AMK Březová závodí posádka Kříž Jaroslav a Kašpar Miroslav. Jejich
letošní průběžné výsledky jsou následující:
3. 4. 2005 Kramolín – 3. místo
24. 4. 2005 Stříbro – 3. místo
AMK Březová nad Svitavou

3

Proběhlo
Velikonoční dílna
V neděli 20. 3. – týden před VELIKONOCEMI, proběhla v sále „Památek“
Velikonoční dílna pro všechny děti, rodiče a prarodiče, kteří měli chuť prožít
příjemné odpoledne a něco nového se naučit. Tentokrát jsme vyráběli
velikonoční přáníčka a ozdoby do květináčů, zdobili kraslice voskem a
květináče ubrouskovou technikou. Děti si také mohly vyzkoušet, jak se pečou
tradiční velikonoční „Boží milosti“. Celý sál byl díky organizátorům slavnostně
vyzdoben a všichni návštěvníci Velikonoční dílny si rovněž mohli přímo na
místě např. vypít šálek kávy, nebo zakoupit drobnosti s velikonoční tématikou.
Celá akce se vydařila, jenom do sálu jsme se tentokrát jen tak tak vešli.
Omlouvám se všem, které jsem zapomněla vyjmenovat a znovu děkuji těm, kteří
přiložili ruku k dílu a napomohli hladkému průběhu akce a navození příjemné
atmosféry.
J.P.
________________________________________________________________
Organizační zajištění: Eva Faulhammerová, Julie Chlebečková, Julie Sršňová, Markéta
Volečková, Ivana, Martina a Eva Kašparovi, Ivana Santová, Lucie Svobodová, Václav
Vopálenský, Olga a Kristýna Cikánovi.
Beránky a ostatní pečivo napekly a nabídly k ochutnání: paní Henzlová (Březová nad
Svitavou), paní Gerišerová (Brněnec), paní Poláčková (Banín), paní Kloudová (Pohledy), paní
Siváková (Pohledy), Lucie Svobodová (Pohledy), Julie Sršňová (Březová nad Svitavou),
Markéta Volečková (Březová nad Svitavou), Ivana Santová (Březová nad Svitavou), Dana
Jozová (Březová nad Svitavou) a celá řada dalších.

V pořadí již druhá „Noc s Andersenem“
I v letošním roce mohly v noci z 1. na 2. dubna všichni malí i větší, fanoušci
čtení, pohádek a dobrodružství strávit v „Památkách“ pohádkovou Noc
s Andersenem. Každý, kdo měl zájem s námi nocovat, namaloval obrázek
s pohádkovou tématikou a bylo to…
Účastníci pohádkového nocování se sešli v 18 hodin. Jakmile se ubytovali,
přišel je navštívit pan Andersen a vyprávěl jim o svém pohnutém životě. Potom
se všichni společně vypravili na podvečerní procházku. Cestou jsme se naučili
novou písničku. Navštívili jsme také divočáka Alberta, srnku Lízu a poštovní
holuby. Po návratu do knihovny jsme slavnostně zasadili kouzelný strom
Pohádkovník.
Abychom si trochu odpočinuli po večeři, usadili se všichni v knihovně a
zhlédli pohádku O SNĚHOVÉ KRÁLOVNĚ. Andersenovy pohádky nás
inspirovaly natolik, že jsme se rozhodli namalovat pohlednice a poslat je
významným osobnostem. Pozdrav od dětí, které ve Březové nocovaly
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s Andersenem, dostala dánská královna, dánský velvyslanec, pan prezident,
ministr kultury a také nejrůznější výtvarníci a spisovatelé, kteří poskytli své
adresy.
A byl pomalu čas na půlnoční stezku odvahy. Všichni nakonec z této zkoušky
vyšli se ctí! Následovala večerní hygiena a čtení pohádek až do brzkých ranních
hodin.
Ani druhý den dopoledne ale nebyl všem zážitkům konec. Po rozcvičce a
snídani se všichni vydali dát sbohem poštovním holubům, kteří měli před sebou
ještě dlouhou cestu.
Znovu velmi děkuji všem sponzorům a pořadatelům, bez kterých by se akce
nemohla uskutečnit.
J. P.
________________________________________________________________
Sponzoři: AMK Březová nad Svitavou, Zahradnictví pan Janků, Knihkupectví Gandalf – paní
Moravcová, Václav Vopálenský.
Zajištění programu: Julie Chlebečková, Julie Sršňová, Markéta Volečková, Libor Čížek,
Jarmil Povolný, Jan Slezák, Václav Vopálenský.
Zajištění večeře a snídaně: Sbor dobrovolných hasičů Březová nad Svitavou.

Autorské čtení v domě s pečovatelskou službou
V neděli 3. dubna bylo v klubové místnosti BŘEZOVSKÉHO DOMU S
PEČOVATELSKOU SLUŽBOU zahájeno autorské čtení poezie paní
Mgr. Zdeny Ducháčkové. Akce pro potěchu našich seniorů byla nejen plná
veršů, ale také příjemného besedování nad kávou, čajem a něčím dobrým na
zub. Společně strávené nedělní odpoledne bylo, jak doufáme, ve znamení
malých radostí a příjemně stráveného času.
Divadelní přehlídka Sněhový Brněnec a ještě něco navíc…
Ve dnech 8.–10. dubna t. r. se v Lidovém domě v Moravské Chrastové uskutečnil 2.
ročník přehlídky venkovských divadelních souborů v Pardubickém kraji. Na
závěrečném vyhlášení výsledků bylo oceněno vítězné představení, byly uděleny ceny
za herecké výkony a byl odměněn vítěz v Anketě diváka. Ve srovnání s loňským
ročníkem byla konstatována nižší úroveň předvedených představení, proto ceny za
režii a scénografii uděleny nebyly. Nám pořadatelům byla vyslovena velká pochvala
za organizaci celé akce, takže se snad Sněhový Brněnec dostane víc do podvědomí
všech souborů Pardubického kraje i z ČR
a pomůže nám to ke zkvalitnění
programové náplně v příštích ročnících. Každopádně bude této oblasti nápomocen
záměr SČDO /Svaz českých divadelních ochotníků/ zhlédnout předem představení
adeptů krajských přehlídek, neboť se tento problém vyskytuje i jinde. Divadelní
přehlídky, jako je náš Sněhový Brněnec, mají pravomoc nominace, nebo doporučení
nejlepších představení na národní přehlídky /od nás postup do Vysokého nad Jizerou
na Krakonošův divadelní podzim/. Loni jsme postoupili my a zvítězili jsme i tam.
Stále pro nás trvá možnost účasti na 36. ročníku Jiráskova Hronova letos v srpnu,
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neboť definitivní rozhodnutí padne na programové radě v druhé polovině června.
Můžeme se stále ještě těšit na splnění letitého snu. Uvidíme…
Přehlídka proběhla v pohodovém a příjemném prostředí, kterému velkou měrou
přispěli naši věrní, skvělí a milí diváci. Stejně jako loni byl porotou oceněn zájem o
všechna divadelní představení a jejich vstřícné a pozorné sledování. Našeho „PANA
PUBLIKUM“ nám doslova závidí většina našich divadelních kolegů, což je pro nás
největším oceněním. Dovolte mi proto touto cestou všem našim věrným příznivcům a
přátelům ze srdce poděkovat. Bez vás, vážení diváci, bychom nebyli tím, čím jsme. A
myslím to zcela upřímně!
Stejně tak mi, prosím, dovolte vyslovit velký dík našim sponzorům, městskému a
obecním úřadům v našem okolí, jejichž finanční pomoci si nesmírně vážíme.
Na podzim připravuje náš soubor nové představení a pracujeme na přípravách oslav
70. výročí ochotnického divadla v Lidovém domě. Dne
22. 9. 1935 se zde hrálo
první ochotnické představení Na tý louce zelený a od té doby se s menšími či většími
přestávkami tradice udržuje. Jsme vlastně jediný soubor v širokém okolí /od Svitav
přes Březovou po Vítějeves/ a v tomto „složení“ se scházíme od r. 1978. Budeme
potěšeni zájmem především mladých lidí o ochotnické divadlo. Díky OÚ Brněnec,
který je naším zřizovatelem, díky panu Kučerovi a panu Lešovskému z Městského
divadla v Brně a díky vám všem i nejmenovaným přátelům a divákům dosahujeme
dnešní úrovně.

Pavlasová Milada – vedoucí souboru Eduarda VOJANA Brněnec
Otvírání studánek
Kulturní komise v Březové nad Svitavou ve spolupráci s místním SBOREM
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ uspořádala v sobotu 23. dubna u příležitosti
blížícího se DNE ZEMĚ již druhý ročník Otvírání studánek. Celá akce začínala
ve 14.00 před „hasičárnou“ na Moravském náměstí. Děti i dospělé, kteří chtěli
něco nového zažít a zároveň pomoci přírodě, vyvezlo hasičské vozidlo na
odpočívadlo nad městem. Zde všichni společnými silami nasbírali 16 pytlů
odpadků, které zde vyhodili neukáznění řidiči. Po tomto výkonu se všichni
vydali na cestu k prameni potoka, který děti symbolicky odemknuly stříbrným
klíčem a jarní písničkou.
Pro všechny účastníky akce připravili členové a členky SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ občerstvení v podobě pečených buřtů. Děti si
také mohly pod vedením učitelek ZŠ zahrát hry. Vydařilo se počasí i atmosféra.
Nezbývá než doufat, že akce dala dětem impuls k šetrnějšímu zacházení
s přírodou. Dík patří všem, kteří se účastnili na organizačním zajištění akce.
Pietní akce u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války
V pátek 6. května proběhla v sále Památek za účasti představitelů našeho
města, paní ředitelky základní školy, žáků 8. a 9. ročníku ZŠ a veřejnosti Pietní
vzpomínková akce u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války.
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V 10.00 bylo zahájeno „Vzpomínání na válku“. Na úvod si všichni přítomní
připomněli události posledního dne války v našem regionu (Březová nad
Svitavou, Bohuňov, Starý Svojanov, Vítějeves). Následovalo vyprávění naší
občanky paní Tamary Stupkové, která vzpomínala na počátek války, který
prožila v Kyjevě a také na život v pracovním táboře v Německu. Akci rovněž
obohatilo vystoupení žáků ZUŠ v Březové nad Svitavou. V závěru celé
vzpomínkové akce se všichni vydali k památníku na náměstí, kde byly
rozsvíceny svíce a položeny květiny. Výstavu k 60. výročí ukončení války bude
možné zhlédnout až do konce května v budově „Památek“.
J. P.
________________________________________________________________
Pro všechny, kteří se nemohli akce zúčastnit, přikládám článek, který o konci války v našem
regionu napsala paní Jitka Gruntová.

Poslední den války
Bylo úterý 8. května 1945, poslední válečný den v Evropě; o půlnoci na 9. květen
měla vstoupit v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa. Také územím Svitavska
a Moravskotřebovska nacisté prchali před Rudou armádou a ještě v posledních
hodinách vraždili české obyvatelstvo.
Do Bohuňova přitáhla dopoledne 8. května silná jednotka wehrmachtu. Místní
obyvatelé již vítali svobodu, chodili s trikolórami a věřili, že se už nic zlého nemůže
stát. Kolem poledne vtrhla do domu rodiny Koudelkových skupina německých vojáků,
všechno prohledávali a při tom našli v komoře na ponku kovové ježky z ocelového
plechu. Zhotovil je autodopravce Rudolf Koudelka a chtěl je použít v soutěsce mezi
skalami u Bohuňova, aby zdržel německé vojáky. U Koudelků byl za jejich synem
Rudolfem (22 let) právě na návštěvě Bohuslav Jeřábek (23 let), který byl s oběma
Koudelkovými vhozen do sklepa, kde všichni tři prožívali hrozné chvíle úzkosti asi do
22 hodin. Pak je ozbrojení vojáci vedli za vesnici. Do tmy třeskly výstřely. Pro otce a
syna Koudelkovy to byly smrtící střely. Bohuslavu Jeřábkovi se podařilo mezi
hvízdajícími střelami zvítězit v běhu o život – utekl až na Študlov k bratrovi.
Také v nedalekém Starém Svojanově došlo týž den k tragédii. Mladý chlapec
Štěpán Krabička z Rohozné jel na kole ke Svojanovu a zadrželi jej němečtí vojáci. Při
osobní prohlídce u Krabičky nalezli zbraň a to znamenalo jeho smrt. Němečtí vojáci
oběsili Štěpána Krabičku na návsi pod hradem Svojanovem nedaleko místa, kde dnes
stojí autobusová čekárna. Bylo mu 18 let.
Ustupující jednotka wehrmachtu, která od Horní Hynčiny projížděla přes Březovou
do Moravské Chrastové a pak dále přes Brněnec na Poličku, má na svědomí smrt
Otakara Slezáka (22 let). Jako příslušník partyzánské skupiny Juraj dostal za úkol
střežit objekt továrny při silnici do Březovského kopce. Z projíždějícího auta vystřelili
prchající Němci na stojícího Slezáka – ten byl těžce zraněn kulometnou dávkou a ještě
týž den zemřel ve svitavské nemocnici. Pohřben je ve Březové nad Svitavou. Pamětní
deska umístěná na tovární budově firmy DORIS je mlčenlivou připomínkou smrti
mladého březovského občana, i když je na ní nesprávně uveden 9. květen jako den
jeho smrti. Podle pamětníků se v roce 1947 uvedlo datum Slezákovi smrti záměrně na
den, kdy se slavil státní svátek a Svaz osvobozených vězňů věřil, že tak snadněji
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uspěje se žádostí o přidělení prodejny tabáku pro rodiče Otakara Slezáka – opravdu ji
dostali (byla na Brněnské ulici v místě, kde je dnes dílna Zemědělského družstva). I
když datum na desce zůstalo nezměněno, stalo se tradicí, že lampiónový průvod
pořádaný večer 8. května, vždy došel k pamětní desce, která byla později přemístěna
z tovární budovy na protější dům proto, aby nebyl při lampiónovém průvodu
omezován provoz na hlavní silnici. K navrácení pamětní desky na roh tovární budovy
došlo v roce 2000.
Část ustupující divize Brandenburg se 8. května ubytovala ve Vítějevsi, kde byl
vzat jako rukojmí tamní starosta Emil Přikryl. Byl nucen upozornit obyvatele vesnice
na to, že padne-li jediný výstřel proti německým vojákům, bude on zastřelen a celá
vesnice vypálena. Současně nacisté ve Vítějevsi zničili velké množství bojové
techniky – 8. května zde zapálili asi 72 automobilů, děl a pancířů. Čím více se
přibližovala fronta, tím častěji Němci používali při ústupu koňských povozů a kol.
Vlastní osvobozování měst a obcí svitavského okresu probíhalo ve dnech 8. až 10.
května a do některých míst Rudá armáda vstoupila ještě později. Březová nad Svitavou
byla osvobozena 9. května 1945.

Jitka Gruntová

Žijí mezi námi - Mgr. Zdena Ducháčková
Většina z Vás snad ani netuší, že máme v našem městě autorku krásných lyrických
básní. Požádala jsem, jinak skromnou paní Mgr. Zdenu Ducháčkovou, kterou většina
z Vás zná jako bývalou učitelku, o rozhovor. Povídali jsme si o rodném kraji paní
Ducháčkové, o jejích básních a životě.
J.P.
Co z rozhovoru vyplynulo:

Znáš ten kraj?
Znáš ten kraj, kde tiše plyne řeka Křetínka
a nekonečnými záhyby skal se proplétá,
kde hrad Svojanov daleko, daleko dívá se do světa,
ten kraj, kde chudé domky se za omšelou omítku stydí,
přestože nemohou za bídu docela prostých lidí.
Ten kraj je můj. Tam jsem se téměř na konci druhé světové války narodila v
malinké vesničce Starý Svojanov, tam jsem absolvovala 1.-4. třídu základní školy a
společně s kamarády prožila šťastné dětství. Ve školní docházce jsem pokračovala ve
Svojanově, protože až tam byl druhý stupeň. Výuka probíhala v budově, která zčásti
sloužila jako prodejna obuvi. Navzdory tomu, že jsme měli třídu hned vedle sborovny,
cítili jsme se v ní dobře. Vztahy, jež jsme tehdy navázali, byly tak pevné, že
v mnohých případech trvají dodnes. Nemohu zapomenout na všechno, co se nám
tamější učitelé snažili vštípit, ať už to byly vědomosti či mravy. Byli přísní, to je
pravda, byli i nároční, ale dovedli se chovat také laskavě a shovívavě. A my jsme jim
to opláceli úctou, již jsme jim prokazovali na každém kroku. Vzpomínám na ně
s láskou, neboť jim vděčím za dobré základy, na nichž jsem mohla stavět během studia
na gymnáziu a později na vysoké škole v Brně.
Už na druhém stupni ZŠ se začaly projevovat mé sklony k výtvarné činnosti
(zděděné po tatínkovi), vztah k ručním pracím (vypěstovaný maminkou) a záliba
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v literární činnosti (tenkrát jsem psávala pohádky). Učitelé ve mně podněcovali
uplatnění schopností v různých soutěžích, nutili mě vystupovat na veřejnosti.
Tak čas plynul, léta ubíhala a já jsem pokračovala ze školy na školu. Po maturitě na
gymnáziu roku 1961 jsem postoupila na Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty
Purkyně v Brně a vystudovala obor český jazyk – výtvarná výchova. Bez jakýchkoliv
potíží jsem zvládla výuku a ve volném čase se věnovala kresbě. Sousedé v místě mého
bydliště mě často vídali chodit po kopcích s rýsovací deskou a malou skládací
stoličkou. Mohli si všimnout i toho, že kreslím domky, lesy, pole, zahrady a květiny.
Své výkresy jsem v Brně odevzdávala panu profesoru Němcovi, který nešetřil
uznáním. Dařilo se mi i v hodinách literatury. Psávala jsem obsáhlé práce o díle Karla
Hynka Máchy, Aloise Jiráska, Boženy Němcové a dalších klasiků. Na pokyn vyučující
profesorky jsem je čítala jako vzorové ostatním studentkám ve skupině. Psala jsem
snadno a rychle, což mi umožnil talent zděděný po rodičích a četba. Hltala jsem knihy
všeho druhu, ale nejvíc mě zajímala historie – z našich spisovatelů Jirásek, ze
zahraničních L. N. Tolstoj, Henryk Sienkiewicz, Walter Scott, Victor Hugo, William
Shakespeare a další. A věřte nebo nevěřte, během učitelské praxe jsem dokázala pro
četbu nadchnout i část svých žáků. Učila jsem v Poličce, ve Svitavách, ve Vítějevsi,
v Březové nad Svitavou a v Brněnci – Moravské Chrastové. Nechtěla jsem po žácích,
aby literární výchovu brali jako papouškování předloženého materiálu, ale aby se
pokoušeli samostatně tvořit. Samozřejmě, že mě to přimělo jít jim vzorem. Učila jsem
je druhy rýmů a nutila je skládat dvojverší, čtyřverší, první sloky. Napsané básničky
jsme čítali na začátku nebo na konci hodin literární výchovy nebo mimočítankové
četby. Tak jsem společně s nimi začala psát básně. O čem? O všem, co nás
obklopovalo, co nám působilo radost nebo bolest, co jsme mohli obdivovat, nenávidět
nebo milovat. Tak vznikl i soubor mých básní – převážně lyrických, jen malá část
epických – o přírodě, o lidech, o zvířatech, oddíl intimní poezie a příležitostné básně.
Mnohé z těchto veršů se staly mým útočištěm v době, kdy mne postihla těžká životní
krize, dokázaly mne vrátit z beznaděje zpět do života.
Často vzpomínám na malá dětská dílka, která žáci vystavovali na nástěnkách, aby
k nim měli přístup ostatní; dosud si jich vážím, protože obsahovala mnoho citu, něhy,
fantazie. Moje básně byly veřejně představeny poprvé v říjnu loňského roku. Nečekala
jsem velký ohlas posluchaček, vždyť to jsou jednoduché, prostinké veršíky, a proto
mne překvapil poměrně výrazný zájem o ně. Mám radost z toho, že i v dnešní době se
najdou lidé, kteří mají pochopení pro umění, vztah k citlivým jedincům a otevřené
srdce schopné přijímat něhu či lásku. Na přání obyvatel Domu s pečovatelskou
službou ve Březové nad Svitavou jsem pod patronací paní knihovnice z místní veřejné
knihovny znovu dne 3. 4. 2005 uspořádala autorské čtení své poezie. Téměř se všemi
posluchači tohoto domu jsem strávila velmi příjemné nedělní odpoledne. Třetí
vystoupení pro veřejnost nachystám v teplých letních měsících, aby prožitek z četby
básní umocnily příznivé přírodní podmínky, a to teplo, vůně stromů a květin.
Moje milé posluchačky, už se na Vás těším. Slibuji, že udělám vše pro to, abyste i
tentokrát byly spokojeny.
Na závěr čtenářům Březovského občasníku věnuji aktuální báseň nazvanou
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„V máji“
Máji, kouzelný máji,
slyšíš, jak valčík vyhrávají?
Hudba zní tiše a líbezně,
jako by plynula zvolna ze země.

Kráčím zahradou,
cítím šeříků vůni,
vidím, že za ohradou
květy se rozvily na jabloni.

Vábí mě sladce,
vnímám ji celou svou bytostí,
proniká do srdce,
plní je obrovskou radostí.

Sněženky cudně klopí bělostné hlavičky,
zřejmě to takhle být musí,
milenci hledají prázdné lavičky,
já se zas obracím za krokusy.

Jsou drobní a pestří ti poslové jara,
co jen těch barev mají!
Škoda, že většina rozkvétá
právě jen v měsíci máji.

Proběhne
HODINY AEROBIKU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Od 25. března 2005 jsou pravidelně každý pátek v tělocvičně ZŠ Březová od
17.00 do 18.00 HODINY AEROBIKU PRO ZAČÁTEČNÍKY. Máme
velkou radost, že je o tyto hodiny zájem. Kdo by měl chuť se ještě připojit,
může kdykoli v daném čase. Rádi ho uvidíme.
SEZNAMTE S S POWER JÓGOU, ANEB BOTY NECHTE DOMA
12.června 2005 ve 14.00 proběhne motivující ukázka lekce POWERJOGY.
POWERJOGA je součást vašeho programu jak být fit. Cvičení je určeno pro
všechny zdravé dospělé lidi, kteří se chtějí naučit, bez rozdílu věku, základům
tohoto cvičení. Nevyhovuje vám rychlý aerobik, nebo chcete vyzkoušet něco
nového? Powerjoga je určena lidem, kterým chybí pohyb, kteří chtějí posílit a
protáhnout svaly.
Nezapomeňte: pohodlné volné oblečení, ručník, pití a 25,-Kč
Pozvánka
AMK Březová nad Svitavou zve všechny příznivce motokrosu na první letošní
závod – Dětský motokros – v sobotu 28. května 2005.
Další závod, Mistrovství ČR solo, se jede 11. 6. 2005.
AMK Březová nad Svitavou
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Víte, že…
- na adrese www.brezova.cz jsou v provozu nové webové stránky našeho
města? Pokud máte možnost, určitě je nezapomeňte navštívit.
- v nejbližší době bude přesunuto železářství do památného domu č. p. 71
na Moravském náměstí, kde má pamětní desku kartograf Karel Kořístka.
- Farní a Hřbitovní ulice byly vydlážděny díky iniciativě Patera Jiřího
Poštulky v roce 1954, při nákladu 100 000,- Kč? Za deset roků byl
vydlážděn drobnými kostkami chodník na západní straně náměstí, později
zalit asfaltem. (Dnes je zde zámková betonová dlažba).*
Jiří Válka, kronikář
________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým za blahopřání k sňatku, za dárky i návštěvu
svatebního obřadu. Děkuji za krásné zpestření též hasičům z Březové a panu
faráři Mgr. Pavlu Šírovi za film na profesionální úrovni. U manželky mám ve
psaní městské kroniky a ve snaze o záchranu nezapsaných památek města plnou
podporu, takže věřím, že i plánované městské muzeum se už brzy založí, zvlášť
když se podařilo obhájit existenci památkové části Kulturní komise. Za dary
věnované pro zmíněné muzeum (zpočátku pamětní síň) mnohokrát děkuji.
Stejně tak i za další dary pro tento účel. *
Váš Jiří Válka, kronikář
________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Společenská kronika
V březnu 2005 se ze Březové odstěhoval 1 občan a 1 občan zemřel.
V dubnu 2005 se do Březové přistěhovalo 11 nových občanů a 1 občan se odstěhoval.
Narodil se 1 nový občánek – Michal Zachař.
K 30. 4. 2005 měla Březová nad Svitavou 1 572 obyvatel.
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a Vás ještě život čekal celý
s úsměvem mládí, rozletem a touhou
žila jsem pro Vás, z Vás radost měla
a čas mi dává vzpomínku jen
pouhou…
Slunce mi nesvítí bez Vás,
vždyť slzy zastřou i nebe,
kamkoli oči pohlédnou
stále hledají Vás.
7. 7. 1994 nás ve věku nedožitých 19 let tragicky opustil náš syn Norbert Klešč.
31. 5. 2001 nás ve věku nedožitých 20 let předčasně opustil náš syn Robert Klešč.
Vzpomíná matka

Kam za kulturou?
KDY?

KDE?

CO?

Za kolik?

květen

Březová n. Sv.
Památky

Výstava k 60. výročí
ukončení 2. světové války

-

22.–23. 5.
19.30

Svitavy
Kino Vesmír

24.–26. 5.
19.30

Svitavy
Kino Vesmír

27. 5.–28. 5.

Polička
Areál koupaliště

28. 5.
13.00
31. 5.
18.00

Březová n. Sv.
Areál AMK
Svitavy
Park Jana Palacha

MILLION DOLLAR BABY
Drama z boxerského prostředí v hlavní
roli s Clintem Eastwoodem

60,- Kč

Kruh 2 – horor

60,- Kč

Poličské ROCKKOUPÁNÍ
Vystoupí: Aneta Langerová,
Točkolotoč, Znouzectnost a další

250,- až
350,- Kč

Dětský motokros

?

Koncert v parku

Vstupné
dobrovolné

(Dětský swingový orchestr ZUŠ SY)
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