Úvodník
BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
Dříve byl březen nazýván měsícem knihy. V dnešní době je však
daleko častěji označován jako měsíc internetu. Na tuto skutečnost se
rozhodla upozornit i Městská knihovna Březová nad Svitavou a
z tohoto důvodu také, stejně jako v předešlém roce, pořádá akci,
jejímž cílem je snaha o popularizaci internetu. Pokud budete mít
zájem, bude pro vás přístup na internet v Městské knihově během
celého března zcela zdarma.
To ale není zdaleka vše. V letošním roce jsme totiž nezapomněli
ani na seniory. Všichni starší občané, kteří nemají k počítačům
přílišnou důvěru, mají možnost přijít a naučit se základům práce
s počítačem. Každý senior, který má zájem se něco nového dozvědět,
může přijít i samostatně a domluvit se na tom, co vše by rád
s počítačem vyzkoušel. Akce je pořádána ve spolupráci s Klubem
důchodců Březová nad Svitavou. Pevně věříme, že se chopíte
příležitosti a brzy budete ovládat počítač lépe než vaše vnoučata.
Redakce

Město Březová nad Svitavou informuje
Otevření nové prodejny masa a uzenin
Po odchodu řezníka Petra Slezáka ze Březové, bylo jasné, že pokud
má být ve městě zřízena nová prodejna masa a uzenin, nesmí být
jejím provozovatelem běžný malý živnostník. Bylo zapotřebí oslovit
větší, již fungující společnost, která by byla schopna dodržet stále
přísnější hygienické a veterinární zásady.
V druhé polovině roku 2003 město Březová nad Svitavou vstoupilo
do jednání s firmou Jatka Svitavy, která měla zájem zřídit v našem
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městě svou provozovnu. Vše vypadalo velmi slibně a byl již dokonce
připraven projekt a příslušná dokumentace. Jednání ale nakonec
ztroskotala. Hlavním důvodem byla finanční náročnost celého
projektu.
Na základě několika doporučení se pan starosta Mgr. Martin Kiss
obrátil na firmu Steinhauser Tišnov. Po několika setkáních s ředitelem
a s majitelem firmy se ukázalo, že oslovená firma má zájem zde
novou prodejnu zřídit. Představitelům firmy byly zpočátku nabídnuty
prostory v domě č.p. 67, kde se měla prodejna původně nacházet.
Ukázalo se však, že tyto prostory jsou nevhodné. Vyhovujícími se
ukázaly být až ty, ve kterých se prodejna masa a uzenin nalézá nyní.
Prodejna byla zrenovována na náklady firmy. Již započaté stavební
úpravy budou pokračovat i po jejím otevření. Firma Steinhauser
Tišnov se zavázala k tomu, že v domě, kde sídlí, nechá udělat novou
omítku a vyměnit okna v prvním patře.
12. ledna 2004 byl nový obchod schválen příslušnými orgány
hygienické a veterinární správy a téhož dne byl také slavnostně
otevřen. Věříme, že tato provozovna bude velkým přínosem nejen pro
naše občany, ale i pro lidi z okolí našeho města.

Proběhlo
30. ledna 2004 proběhl ples Městského úřadu Březová nad
Svitavou. Byli jsme opravdu potěšeni zájmem veřejnosti o tuto akci.
Všechny vstupenky byly totiž vyprodány již během dvou dnů. Těší
nás také, že se nám pro tento ples podařilo získat hodnotné dary do
tomboly. Za tuto bohatou tombolu patří dík především našim
sponzorům. Děkujeme rovněž všem, kteří se podíleli na organizaci
celé akce. Ceníme si taktéž toho, že firma NOBRS Brněnec pomáhala
při výzdobě sálu kulturního domu.
Hudba pro městský ples byla zajištěna s ročním předstihem. Avšak
14 dní před plesem nám objednaná kapela musela odříci svou účast,
protože jeden z jejích členů bohužel onemocněl. Městský ples se tedy
málem nekonal. Vše ale nakonec dobře dopadlo! Úkolu zajistit
hudební doprovod se úspěšně zhostila skupina z Přerova pod vedením
pana René Trumpeše.
Již nyní vám můžeme prozradit, že v roce 2005 se bude ples města
Březová nad Svitavou konat opět poslední pátek v měsíci lednu.
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Součástí připravované akce bude též „bonbónek“ – překvapení jak pro
všechny dámy, tak i pro pány. O vstupenky na tento ples se zajímejte
po novém roce.

Žijí mezi námi
Možná, že ještě nevíte o tom, že od poloviny listopadu roku 2003
působí v našem městě TANEČNÍ KLUB CARMEN. 10. února
jsme se sešli se zakladatelkami klubu Vladimírou Halavínovou
a Kateřinou Tesaříkovou a požádali jsme je, aby řekly našim
čtenářům něco bližšího o své činnosti.
Dozvěděli jsme se, že TANEČNÍ KLUB CARMEN má
v současné době 10 profesionálních členů. Hlavní náplní jejich
činnosti jsou latinskoamerické tance, ale nevyhýbají se samozřejmě
ani tancům standardním. (Jeden z párů je zaměřen specielně na
standardní tance.)
Co bylo zatím největším úspěchem vašeho taneční ho klubu?
Jeden z našich párů se dostal díky svým kvalitám až do třídy A.
(Což je vlastně nejvyšší taneční třída v rámci České republiky.) Máme
ovšem zastoupení ve všech třídách - naši tanečníci jsou již zkušení a
v tanečních soutěžích získávají dobrá umístění. Posledním úspěchem
bylo 1. místo v kategorii B, které jsme získali 8. února. Soutěžilo se
v Hlinsku v latinskoamerických tancích.
Co váš taneční klub přivedlo do Březové nad Svitavou?
Členové klubu hledali nové zázemí a prostory pro svou činnost.
Nabídli jsme proto starostovi města Březová nad Svitavou spolupráci.
Navrhli jsme, že pokud nám budou poskytnuty vhodné prostory, ve
kterých budeme moci trénovat, zorganizujeme zde taneční
„přípravku“ pro děti.
Kdo projevil o tuto přípravku zájem?
Náš přípravný kurz navštěvuje celkem asi 38 dětí. Jedná se o žáky
2.-8. třídy Základní školy v Březové nad Svitavou. Setkali jsme se
s nečekanou odezvou, a proto jsme zájemce museli rozdělit do tří
skupin. Naši svěřenci mají za sebou již i první veřejné vystoupení.
30. ledna ukázali na městském plese, co vše se již dokázali naučit.
Jaké možnosti mají vaši svěřenci po absolvování přípravného
kurzu?
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Každý z absolventů našeho tanečního kurzu bude mít možnost
zúčastnit se letních tanečních soustředění, na kterých bývají přítomni
trenéři z celé naší republiky. Zájemci budou mít rovněž možnost přejít
z přípravného kurzu jako plnohodnotní členové přímo do tanečního
klubu Carmen a účastnit se tanečních soutěží.
Děti začínají soutěžit v kategorii D. Po získání stanoveného počtu
bodů se tanečníci přesouvají do vyšší skupiny. (Následují skupiny C,
B, A a M – což je nejvyšší mezinárodní třída.)
Kolik času trávíte týdně ve svém novém sále v Březové nad
Svitavou?
V tanečním sále jsme každý všední den od 15 do 17 hodin (někdy i
o víkendu). Naše zájmová činnost je náročná na čas, ale máme k ní
vřelý vztah. Času stráveného přípravou nelitujeme, protože jsme velmi
potěšeni zájmem zdejší mládeže o tanec. S takovouto odezvou jsme se
totiž nesetkali ani ve Svitavách či v Moravské Třebové.
Mohou se případní mladí zájemci o tanec do přípravného
kurzu ještě přihlásit?
Ano, samozřejmě. Naši svěřenci se od té doby, co s tancem začali,
již mnohé naučili, ale nové zájemce o tanec samozřejmě
neodrazujeme. Pro ty, kteří by se chtěli všemu učit od začátku, jen
podotýkáme, že máme v plánu pořádat každoročně nový nábor.
Nezbývá než dodat, že případní zájemci o tanec se mohou hlásit
na telefonním čísle 603 26 12 45 paní Kateřině Tesaříkové.
Co nám o tanečním klubu Carmen prozradil pan starosta
Mgr. Martin Kiss?
Vše začalo tím, že jeden z tanečníků tanečního klubu Carmen se
rozhodl, že bude bydlet v nové výstavbě. Protože jako ve všech
jiných sportovních disciplinách, i v tanečním sportu, je základem
úspěchu trénink, přišli se představitelé tanečního klubu zeptat, zda
existuje možnost pronajmout pro tyto účely sál. Sál Kulturního domu
není bohužel trvale vytápěný, ale k dispozici je sál ZUŠ, který svými
parametry vyhovuje. Toto byl asi prvotní impuls k zahájení
spolupráce.
Taneční klub Carmen nechal vybavit tento sál na vlastní náklady
zrcadly a nabídl, že zde povede přípravný taneční kurz pro žáky ZŠ.
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Během prvního roku bude tento přípravný kurz pro zájemce zdarma,
v dalším roce zaplatí žáci 400 Kč/Q.
Viděl jsem od začátku v nabídce tanečního klubu Carmen
příležitost, jak rozšířit nabídku zájmové činnosti pro mládež v našem
městě, a tuto myšlenku podpořilo i městské zastupitelstvo.
Příchod tanečního klubu Carmen sice do jisté míry naboural
zaběhnutý učební plán ZUŠ, ale všechno se nakonec vyřešilo
k oboustranné spokojenosti. Jsem velmi rád, že o přípravný taneční
kurz projevilo zájem skoro 40 dětí a doufám, že jim jejich nadšení a
zápal pro tanec vydrží co nejdéle. V dnešním světě plném techniky a
počítačů je jistě dobré, že má naše mládež chuť věnovat svůj volný
čas právě tanci.

Čtenáři nám píší
Cesta do Anglie
Rozhodl jsem se vyzkoušet služby
agentury STUDENT
AGENCY, a proto jsem si v akci Indiánské léto na poslední chvíli
zakoupil za 400 Kč zpáteční autobusovou jízdenku do Londýna. Byla
to nabídka opravdu velmi výhodná, když uvážíte, že jen za průjezd
podmořským tunelem zaplatí obyčejný smrtelník asi 300 euro (v
přepočtu tedy něco kolem 10 000 Kč).
Po příjezdu do Londýna jsem jel metrem na letiště do půjčovny
automobilů. Zapůjčení automobilu mne přišlo na 1500,- Kč/den.
Vozidlo jsem si půjčil, protože jsem měl jako velký fanoušek
automobilového sportu v úmyslu (jsem si předsevzal) navštívit (vidět
na vlastní oči) okruh GRAND PRIX SILVER STONE.
Na cestě k cíli, který jsem si vytyčil, jsem míjel mimo jiné i
univerzitu v Oxfordu. Jak jistě někteří z vás tuší, směřoval jsem do
Cardiffu v jižním Walesu. Ubytoval jsem se u dálnice RAC Rally.
Ubytování zde bylo poměrně drahé – 25 liber na den za jednu osobu.
Po návratu zpět do Londýna jsem prošel Buckinghamský palác,
podíval jsem se na Hyde Park, který je spolu s Kensington Gardens je
nejrozsáhlejší parkovou plochou v Londýně. Bývají zde často
koncerty. Navštívil jsem také-Tower Hill (pevnost z 11. století,
restaurovaná v 19. století). Sloužila jako královský palác, vězení a
mincovna. Uchovává rovněž korunovační klenoty. Nejvice mne mrzí,
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že jsem bohužel z časových důvodů již neviděl Muzeum Madame
Taussand`s, které ukrývá úžasnou expozici voskových figurín.
Za zmínku jistě stojí, že v neoplánech – patrových autobusech,
které jsou pro celý Londýn tak typické, se nesmějí používat mobilní
telefony. Pokud někdo nedbá na příslušná nařízení a telefon se pokusí
použít, autobus se zastaví.
I když cesta z Londýna do Brna trvá celkem 21 hodin, zpět jsme
dojeli ve zdraví. Ani s orientací jsem v Anglii neměl žádné problémy,
protože jsem si zapůjčil v Městské knihovně Březová turistického
průvodce.
P. Kaláb

Poděkování
Klub březovských žen navštívil se svojí Přednáškou o zdraví
MUDr. Fabik z Brna. Chceme proto poděkovat panu starostovi za
finanční příspěvek na tuto akci, bez něhož by se tato přednáška mohla
konat jen ztěžka.
Členky klubu

Co se na mapu Březové nevešlo
I když nám z důvodu časové tísně na turistické mapce města
zařádil šotek, myslím, že je dobré, že vyšla, a proto zde chci
poděkovat všem, kteří sponzorovali její vydání, nebo pomáhali
s přípravou. (Např. panu Jílkovi ze Stavebního úřadu, který byl
ochoten zpracovat kvalitní verzi městského znaku z pohlednice
z poloviny 70. let.)
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Řada informací se na mapku pochopitelně nevešla. Přestože
v Březové nevznikla náboženská židovská obec, o židovské komunitě
se dovídáme ze spisů z Městského archivu, které pocházejí z r. 1803.
Ještě počátkem 20. stol. se zde k židovství hlásilo 40 osob. Pamětníci
dodnes vzpomínají např. na vynikajícího lékaře Dr. Jelenika nebo na
majitele starobylými pověstmi opředeného domu s hostincem
U Zeleného stromu pana Jelínka.
K zajímavostem jistě patří i to, že prof. Kořistka, o kterém je
v textu mapky řeč, byl povýšen do rytířského stavu, což bylo vysoké
státní vyznamenání té doby. Jeho erb je možno zhlédnout v brožuře
Karel Kořistka a jeho rodná obec Březová n. S., která vznikla v r.
1976.
Jiří Válka – kronikář

Společenská kronika:
Toto číslo Březovského občasníku je první v letošním roce, a proto vám
přinášíme informace o tom, jak se během roku 2003 vyvíjel stav obyvatelstva.
K 1. 1. 2003 měla Březová nad Svitavou 1395 obyvatel.
V průběhu minulého roku se přistěhovalo 124 nových lidí a 28 se jich
odstěhovalo. K našem zármutku 15 lidí zemřelo. Těšili jsme se z narození
20 nových občánků.
K 31. 1. 2003 měla Březová nad Svitavou 1496 obyvatel.
Během měsíce ledna se do Březové přistěhovalo 20 nových občanů. Nikdo se
neodstěhoval ani nenarodil. Jeden člověk zemřel.
K 31. 1. 2004 měla Březová nad Svitavou 1515 obyvatel.

Víte že…
•

15. března 2004 se bude v PAMÁTKÁCH konat Veřejné
zasedání Zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

•

FARNÍ ÚŘAD ve Březové nad Svitavou má své vlastní webové
stránky. Pro všechny zájemce, kteří by tyto stránky rádi navštívili,
zveřejňujeme jejich adresu: http://sweb.cz/rkf.brezova.
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Občané našeho města jezdí stále častěji po chodníku na jízdních
kolech a ohrožují tím bezpečnost chodců?

•

•

Pro Městskou knihovnu v Březové nad Svitavou byly zakoupeny
nové žaluzie? Všichni, kteří zde využívají INTERNET, se budou
moci pohodlně posadit k počítači, aniž by jim nepříjemné odlesky
na monitoru znesnadňovaly práci.

Kam za kulturou?
Za kolik?

Kina Vesmír
a Galaxie
Svitavy

CO?
Jak básníci neztrácejí
naději

KINO
LETOVICE

Good bye, Lenin!

50,-

KDY?

KDE?

19.-25.2.
19.30 a 20.00
24.2.
17.00
25.2.
17.00 a 19.30
26.-27.2.
17.00 a 19.30
28.-29.
15.00 a 17.00
28.-29.
19.30 a 20.00
29.2.
15.00
10.4.
15.00

KINO
Snowboardista
LETOVICE
KINO
SPY KIDS 3D: GAME OVER.
LETOVICE Trojrozměrný film, v ceně vstupenky

70,-

50,60,-

„kouzelné“ brýle.

Kina Vesmír
Odvrácená strana světa
a Galaxie
Dobrodružný film s Russelem Crowem
Svitavy
Divadlo Trám Nejkrásnější příběh světa:
Svitavy
Představení divadla Bořivoj z Prahy o

55,30,-

vztahu maminky a děťátka v bříšku.
Smetanův dům –
malý sál

Astrologická přednáška

Téma: Lékařská astrologie
?
Přednášející: E.V. Havelka nejznámější český astrolog
___________________________________________________________________________
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