Úvodník
O druhém víkendu v měsíci červnu proběhly volby do EVROPSKÉHO
PARLAMENTU, a proto v tomto čísle Občasníku přinášíme informace o tom,
jak volili březovští občané ve srovnání se zbytkem ČR.
Redakce
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Volební okrsek – Březová nad Svitavou
Celkový počet oprávněných voličů: ………………………..….1196
Voleb se zúčastnilo: ………………………………………………274
Účast v procentech: ………………………………………….22,9%
Počet platných hlasů………………………………………………269
Nejúspěšnější strany v Březové nad Svitavou:

Počet hlasů
86
62
24
22
21
16

ODS
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD
Nezávislí
Strana zelených
Nejúspěšnější strany v rámci okresu Svitavy:
ODS
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD
Nezávislí
SNK sdruž.nez. a Evropští dem.
Nejúspěšnější strany v rámci celé ČR:

Počty hlasů v %
31,97
23,05
8,92
8,18
7,81
5.95

Počty hlasů v %
25,19
21,40
17,77
8,75
7,65
7,47

Počty hlasů v %
30,04
20,26

ODS
KSČM
SNK sdruž.nez. a Evropští dem.
KDU-ČSL
ČSSD
Nezávislí

11,02
9,57
8,78
8,18
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Čtenáři nám píší
Chci poděkovat těm zastupitelům našeho města, kteří pochopili nutnost
ochrany našich památek, nutnost zabývat se zřízením městského muzea
a alespoň rozšířením Kulturní komise na Kulturní a Památkovou
komisi, jejíž nově schválená pracovní skupina se při záchraně památek
rozhodně nudit nebude. Zvlášť například při necitlivém přístupu
k měšťanským domům na Mor. náměstí. Příklad za všechny dům č. 67.

Jiří Válka
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Na přání autora redakčně neupraveno

Jak pokračuje a kam směřuje ekonomický vývoj našeho města
Jako členky Komise pro ekonomický rozvoj města Březové nad Svitavou
sledujeme veškeré dění v oblasti plánování a vytváření podmínek pro budování
průmyslu u nás. Všímáme si zaměstnanosti obyvatelstva v naší oblasti, a proto je
nám známo, kde nás bota tlačí. Každý Březovan nám potvrdí, že otázka
zaměstnanosti lidí zde není zdaleka uspokojivá. S výstavbou obytných domů
přibývá obyvatel, mezi nimi mladé rodiny. Mladé maminky v současné době
pečují o malé děti a do rodinného rozpočtu přispívají jen docela zanedbatelným
obnosem v podobě mateřského příspěvku. Jenže děti odrostou, nároky na jejich
ošacení, výživu a školu rychle stoupnou. Co pak zbývá jejich maminkám?
Samozřejmě, že hledat práci. Ale kde? Kdo přijme ženu, která musí pečovat o
nezaopatřené děti? Z tisku i sdělovacích prostředků víme, že zaměstnavatelé o
ně nemají zájem. A nejen o ně. Lidé ve věku nad čtyřicet let to také nemají
v zaměstnání lehké. Najednou jsou pro zaměstnavatele staří, nepotřební. Tak co
s nimi? Verdikt u mnohých z nich zní: „Propustit!“
S přihlédnutím k těmto skutečnostem se členové naší komise pustili do boje
za zlepšení podmínek pro podnikání. Stanovili jsme si cíl – vybudovat
průmyslovou zónu a motivovat investory, kteří by byli ochotni u nás postavit
dílny a sklady a tím vytvořit pracovní místa pro naše občany, popř. i lidi z okolí.
Bylo nám jasné, že bez pomoci starosty a rady města se nám záměr nepodaří.
Z toho důvodu jsme se spojili s panem starostou Mgr. Martinem Kissem a
úspěšně vytipovali lokalitu pro průmyslovou zónu. Již v režii městského úřadu a
pana starosty jsme dne 14. 4. 2004 uspořádali pracovní schůzku. Přizvali jsme
na ni pana inženýra Pavlíka, seznámili ho s pozemky a požádali o vypracování
studie, podle níž by průmyslová zóna měla vzniknout. Schůzka se časově
protáhla, ale nelitujeme toho. S uspokojením můžeme konstatovat, že cesta
k ekonomickému vývoji v našem městě byla otevřena. Není to nadsázka, ale
fakt. Nemůžeme popřít, že ještě mnoho úsilí budeme muset vynaložit na
povrchovou úpravu pozemků určených pro průmyslovou zónu, na dotažení sítí
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– tj. elektrické energie, plynu, vody atd. do těchto míst, a především na získání
finančních prostředků. Není to práce na týdny nebo na měsíce, ale na roky.
Přesto v ní hodláme pokračovat a dovést ji ke zdárnému konci.
A jak budeme postupovat dál? V současné době existuje hned několik
programů podpory rozvoje průmyslových zón, ze kterých by bylo možno
v případě úspěšných jednání o průmyslové zóně čerpat dotace. Konkrétně se
jedná o programy pro přípravu a akreditaci průmyslových zón, které vypsalo
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.
Následnou finanční pomoc lze očekávat v případě, že bude brzy schválen
harmonogram navážky zeminy ve vytipované oblasti pro průmyslovou zónu.
Tato navážka má za účel zabránit případným záplavám průmyslových budov,
které tu do budoucna vyrostou, a jak jsme již výše zmínily, budou velkou
finanční injekcí pro městský rozpočet. S touto činností můžeme začít prakticky
ihned. Doufáme, že se nám naše záměry podaří realizovat.
Jana+Zdena

ČINNOST TURISTICKÉHO KROUŽKU
(1)

Vznikl náš turistický kroužek
21.3.04 - první jarní den. Sešlo se celkem 14 osob. Šli jsme trasou
Dlouhá - Muzlov na exkurzi I. a II. březovského vodovodu. Moc
děkujeme p. J. Šperkovi za opravdu vyčerpávající informace,
výklady a provedení po trase.

(2)

28.3.04 Další naše vycházka byla zaměřena na pamětihodnosti.
Navštívili jsme krásně upravený domek u p. Jiřího Války. Moc se
snaží, aby byla zachována historie našeho města. Děkujeme za to,
že jsme si mohli prohlédnout domek, prolistovat kroniku a
podívat se na fotografie ze starých dob.

(3)

4.4.04 Cestou přes Hradčín až na Pohodu jsme vychutnávali krásy
krajiny a lesa. Došli jsme až k pramenité vodě, napili se a zpět šli
lesem domů.

(4)

11.4. byly VELIKONOCE a 18.4. byl v Brněnci divadelní
festival, takže se vycházky nekonaly.

(5)

25.4.04 Naše cesta tentokrát vedla na Zářečí – až nahoru za trať,
potom jsme pokračovali cestou k Sulkově studánce a dále
Podlesem přes luka. Bylo špatné počasí.

(6)

2.5. pršelo, takže společná vycházka odpadla.
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(7)

9.5.04 Po Černé stezce přes Dlouhou až k mostu pod tratí a dále
lesem. Sešli jsme k MŠ, probrali jsme babské drby a bylo to
krásné.

(8)

23.5. Bohužel, opět pršelo…

DaJo
Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli 27.5. rozloučit do kostela sv.
Bartoloměje ve Březové nad Svitavou s Ivem Strakou.
Teta Marie
Děkujeme zaměstnancům MÚ Březová n. Sv. a panu starostovi za
zbudování doskočiště.
Žáci ZŠ

Společenská kronika
Během měsíce března se do Březové přistěhovali 2 noví občané. Nikdo se
neodstěhoval, ani nezemřel. Narodil se 1 nový občánek – Daniel Bohatec.
K 30. 4. 2004 měla Březová nad Svitavou 1523 obyvatel.
V květnu se do Březové přistěhovalo 6 nových občanů. 1 člověk se odstěhoval a 2
občané zemřeli. Narodili se 3 noví občánci – Pavel Stejskal, Petra Ducháčková a Jan
Havelka.
Na konci května měla Březová nad Svitavou 1531 obyvatel.
„Nechtěl jsem umřít,
chtěl jsem tolik žít!
Smrt mne však předběhla,
já musel odejít.“
7. 7. uplyne deset let ode dne, kdy nás ve věku nedožitých 19 let tragicky opustil náš
syn Norbert Klešč.
Vzpomínají rodiče
„Živote, živote,
kouzlo tvé uvadlo,
nad mojí mladostí
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sluníčko zapadlo.“
31. 5. 2001 nás ve věku nedožitých 20 let předčasně opustil náš syn Robert Klešč.
Vzpomínají rodiče

Proběhne
Pozvánka na oslavu 130 let založení SDH Březová nad Svitavou a
na oslavu 5. výročí navrácení statutu města
Pátek 9.7.
18:30 – Slavnostní valná hromada v kulturním domě
Sobota 10.7.
9.00 – Výstava v areálu hasičské zbrojnice
13.00 – Mše sv. v kostele sv. Bartoloměje spojená s položením věnce za zemřelé bratry a
sestry na místním hřbitově
14.30 – Ukázky práce záchranářů
17.00 – Historický šerm
20.00 – Taneční zábava

12. ročník setkání měst a obcí Březová – Brezová v r. 2004
Tato akce se v letošním roce uskuteční v sobotu 31. 7. v Brezové
pod Bradlom. Její součástí bude turnaj v kopané, hasičská soutěž a
nově, na náš popud, též utkání v nohejbale. Již tradičně bude do
programu zařazen slavnostní nástup, setkání představitelů obcí a měst
a vyhodnocení výsledků soutěží spojené se společenskou zábavou.
Účastníci mohou také navštívit Mohylu gen. Milana Rastislava
Štefánika na Bradle. Na akci budou přítomni zástupci z deseti
Březových z celé České republiky a Slovenska.
Zájemci o účast na tomto setkání získají bližší informace na
městském úřadě u slečny Vaňousové.

Proběhlo
Jarní koncert pořádaný ve spolupráci místní ZUŠ a ZŠ
V úterý 15. května se v místním kulturním domě konal JARNÍ
KONCERT. Vystoupili zde členové pěveckého sboru BŘEZOVÁČEK
a pěveckého sboru MELODIE. Diváci měli rovněž možnost vidět
taneční vystoupení ZUŠ Letovice. Děti z I. stupně ZŠ si pro obecenstvo
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připravily recitaci, krátkou pohádku, scénku a vystoupení kroužku
gymnastiky.

Pohádkové odpoledne
30. května 2004 se v našem městě konalo u příležitosti
Mezinárodního dne dětí (s malým předstihem) POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE. Celá akce začínala ve 14 hodin a zúčastnilo se jí 111
dětí.
Na trase děti čekalo setkání s nejrůznějšími pohádkovými bytostmi.
Které z nich zde byly k vidění? Přišla Sněhurka s jedním ze svých
trpaslíků, přilétli KOSÍ BRATŘI, přihopkali KRÁLÍCI Z KLOBOUKU a
v perníkové chaloupce na děti číhala ČARODĚJNICE. Děti s jejich
pomocí plnily nejrůznější úkoly a soutěžily o ceny.
To ovšem ještě zdaleka nebylo vše. Všichni měli možnost využít
lákavé pouťové atrakce, poslechnout si hudbu, či jen tak s dobrou
náladou posedět u hasičské zbrojnice. Dík za pečené prase, které bylo
pro děti připraveno, patří panu Liboru Trojanovi. Za organizaci celé
akce a za zajištění občerstvení patří již tradičně dík našim hasičům.
BOŽÍ TĚLO
V neděli dne 13. 6. v 10 hod proběhla ve farním kostele sv. Bartoloměje
v Březové nad Svitavou oslava svátku Těla a Krve Páně, při které byly
některé děti křtěny a některé přistoupily k 1. sv. přijímání. Po mši svaté se
po dvou letech opět uskutečnil Božítělový průvod na náměstí, který nyní
šel po původní trase. Svátostný Kristus, jenž byl nesen pod starodávným
baldachýnem ve vzácné březovské monstranci ze 17. století, nám požehnal
od čtyř oltářů jako v roce 1968, z nichž nejkrásnější z roku 1936
(zachráněný rodinou Viktorinovou) stál tentokrát před školou.
Při přípravách pomohl i Městský úřad umožněním dovozu bříz nebo
možností zřídit čtvrtý oltář na budově radnice. Počasí se také vydařilo,
takže průvodu se účastnilo asi přes 300 lidí.
Jiří Válka, kronikář
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Na přání autora redakčně neupraveno
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Otvírání studánek
22. dubna si celý svět připomíná DEN ZEMĚ, proto připravili členové
kulturní komise akci Otvírání studánek, aby také naše děti začaly cítit
větší sounáležitost s přírodou a krajem, ve kterém žijí. Lásce k přírodě a
k celé naší ZEMI bychom měli učit i ty nemladší z nás.
Měsíc duben byl ve Březové nad Svitavou ve znamení právě této akce
pro děti. V neděli 18. dubna se všechny děti se zájmem o přírodu setkaly u
místní hasičské zbrojnice. Bylo smutné, že až na výjimky s dětmi nepřišli
žádní rodiče, a to přesto, že Otvírání studánek bylo připraveno i pro ně.
(Snad příští rok!)
Účastníci byli rozděleni na dvě skupiny, které vyvezlo hasičské auto na
odpočívadlo nad naším městem. Zde děti společnými silami nasbíraly 20
pytlů odpadků, což je jistě slušný výkon! lidé
Ti, kteří pomohli přírodě, se po tomto výkonu vydali na zaslouženou
procházku probouzejícím se jarním lesem. Pan J. Šperka vzal děti na
prohlídku I. a II. březovského vodovodu*. Zde také proběhlo samotné
otvírání pramene velikým stříbrným klíčem.
Všichni už byli velmi unavení, a proto se rádi posadili a opekli si buřty.
Ze začátku nám sice počasí nepřálo, ale když příroda viděla upřímnou
snahu dětí o čistější životní prostředí, vysvitlo nakonec sluníčko a bylo
nádherně.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•

Všem z vás, kteří by se o I. a II. březovském vodovodu rádi dozvěděli něco
bližšího, mohu již nyní slíbit, že v příštím čísle našeho občasníku jim budeme
věnovat jeden z našich článků.

Víte, že…
na Luční ulici u „Transformátoru“ proběhlo několik brigád, jejichž
cílem bylo zbudovat hřiště pro malé děti? Jak se maminkám, tatínkům i
ostatním dobrovolníkům jejich záměr podařil, se můžete všichni přesvědčit
na vlastní oči.
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Kam za kulturou?

KDY?
3.-5.7.

KDE?

Za kolik?

CO?

Hrad Svojanov Ať žijí duchové II. – divadelní
představení

?

Březová n. Sv.

Brněnec punk fest
Zábava

?

9.7.
23.00

Zahrada
Svitavy-Lány

Divokej Bill

?

10.7.

Hrad Svojanov

Folk o páté – vystoupí Wabi

190,-

9.-10.7.

Březová
n. Svitavou

Oslavy hasičů a 5 let města

16.-18.7.

Hrad Svojanov

Divadelní pouť
HRAD ROCK FEST– vystoupí

23.-24.7.

Hrad Svojanov

Mňága a Ždorp, Laura a její tygři
atd.

?

31.7.

Brezová pod
Bradlom

Sraz Březových

?

5.7.
5.7.

Brněnec
Hasičská zbrojnice

Daněk, Vlasta Rédl atd.

?

?
?

Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
informují o důležitých telefonních číslech:
Dispečink Březová nad Svitavou

•

•

TELEFON

hlášení poruch vodovodní a
kanalizační sítě pro obyvatele
našeho města

FAX

MOBIL

461 521 187

461 521 187 606 676 341

543 212 537

543 211 600 602 767 507

nepřetržitá služba

Centrální vodohospodářský dispečink

•
•

hlášení poruch
nepřetržitá služba

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – HLÁŠENÍ PORUCH
Plyn
1239
Povodí Moravy Brno
541 637 250
Východočeská energetika a.s.
12555
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