Letošní setkání Březových
V sobotu 31. 7. se zástupci naší Březové vypravili za hranice do slovenské
Brezové pod Bradlom na setkání Březových. Brezová pod Bradlom je
pětitisícové město, které svůj nevětší rozvoj zaznamenalo v 70. a 80. letech
20. stol. V současné době stojí v čele města pan primátor, který nás velmi
srdečně přijal. Brezová pod Bradlom disponuje nejlepšími a nejkvalitnějšími
sportovišti a sportovním zázemím ze všech Březových, které jsme měli možnost
poznat. To jistě ocenili nejen naši soutěžící.
12. ročník byl na náš popud obohacen o turnaj v nohejbale, a to se nám
z hlediska úspěchů a vavřínů vyplatilo. Nohejbalová družstva obsadila po
urputném výkonu 1. a 3. místo. Dokázala tak zajistit existenci tohoto sportu na
dalších setkáních Březových.
Velmi dobrý výkon předvedli i naši fotbalisté. Nebyl to jen boj o výsledky.
Utkání lahodila oku všech sportovních příznivců. (Doufáme, že po této větě nám
nezpychnou). 2. místo získané při nervy drásajícím finálovém utkání je zcela
jistě velkým úspěchem, za což patří celému kolektivu velký dík.
V hasičské soutěži se nám již tolik nedařilo, ale jsme pevně přesvědčeni, že
ve 13. ročníku setkání, které se uskuteční u nás doma, se nám zadaří lépe.
Shrneme-li tedy celkové výsledky, vidíme, že se můžeme radovat ze tří medailí.
Získali jsme od každé jednu, což i ti největší optimisté jistě neočekávali.
Setkání završilo večerní posezení, které navodilo vřelou a přátelskou
atmosféru, při níž vzniklo nejedno nové přátelství. Již nyní se těšíme na setkání
se všemi Březováky u nás o prvním srpnovém víkendu v roce 2005. Věříme že
nás přijde podpořit i početná skupina místních fandů.

Omluva
Velmi se omlouváme za tiskovou chybu uveřejněnou v minulém čísle
Březovského občasníku. Pečené sele pro děti bylo darem od pana faráře.
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Víte, že…
• ve čtvrtek 17. 6. 2004 proběhla v „PAMÁTKÁCH“ taneční soutěž
absolventů přípravného kurzu společenského tance?

Společenská kronika
V červnu se 1 občan přistěhoval a 1 občan se odstěhoval. K poslednímu červnu měla
Březová nad Svitavou 1529 obyvatel.
V červenci se do Březové přistěhovalo 10 nových občanů. Nikdo se neodstěhoval.
1 náš občan zemřel. Narodili se 2 noví občánci – Šárka Pavlíčková a Tereza
Soldánová.
Na konci července měla Březová nad Svitavou 1540 obyvatel.
Kdo v srdci žije – neumírá…
Jak tiše žil, tak odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce k nám všem.
F. Hrubín

30. července uplynul 1 rok od úmrtí pana Zdeňka Nešetřila. Opustil nás náhle ve věku
nedožitých 57 let.
Vzpomíná manželka a rodina

Čtenáři nám píší
Chtěla bych pochválit hasiče, kteří se zasloužili o vydařené oslavy výročí 130 let
založení SDH Březová nad Svitavou a 5. výročí navrácení statutu města. Je
rovněž dobře, že hasiči pracují s mládeží.
Jarmila Slezáčková
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Zájem regionu, nebo touha postavit si pomník?
Jsme nuceni reagovat na články z deníku MF DNES ze dne 23. 6. a 29. 6.
2004, kde pan starosta Havlíček v souvislosti s vlastními neúspěchy vyjádřil
názor na naši místostarostku PaedDr. Jitku Gruntovou. Dospěli jsme k názoru,
že není marné seznámit místní i okolní občany s opravdovými fakty.
Do roku 1990 se obce Brněnec a Březová nad Svitavou pod společným
vedením nějakým způsobem rozrůstaly, působily a rozhodovaly společně. Jejich
rozchod byl vyjádřením vůle občanů a jejich zástupců té doby. Březová nad
Svitavou nastoupila cestu samostatného rozvoje s vědomím, že rozhodně není
středem světa. Naopak, vysoká nezaměstnanost a prakticky nově vznikající
firmy nedávají občanům a ani obci příliš možností k ekonomickému rozvoji. Se
znalostí této situace je pro Březovou naprosto logické hledat partnery v regionu
silnější. Zastupitelé města se po vážné debatě rozhodli připojit Březovou nad
Svitavou k mikroregionu svitavskému a neakceptovali nabídku připojení k nově
vzniklému regionu Brněnec. Zvláště pak v atmosféře uměle vyživované
řevnivostí, z níž si někteří „političtí zástupci“ udělali volební program.
Netvrdíme, že jen v Brněnci jsou lokální patrioti. Ale vědomé překrucování
argumentů za cílem poškozování sousední obce ze strany Brněnce a pana
starosty Havlíčka je opravdu nefér. Jablkem sváru byly postupně akce různého
druhu, opravdu promyšlené zástupci Brněnce. S jedinou chybičkou.
Megalománie.
Do projektů s nejistou budoucností a s podmínkou zadlužení Březové
nejméně ve výši 50 miliónů Kč na 20 let jsme prostě nešli. Odpovídající reakce
se dostavily velmi brzy. Ať už to byly různé dopisy krajským úřadům nebo
hejtmanovi, nebo např. petice orazítkované starosty satelitních obcí Brněnce
týkající se čistírny odpadních vod, která by měla být společná a o 54 milionů Kč
dražší než ČOV pro Březovou a Brněnec zvlášť. Zastupitelstvo města rozhodlo
nezadlužit město na 20 let a drasticky nezvýšit poplatky vodného a stočného.
Tento krok byl nevyhnutelný, protože jinak by došlo k naprostému zastavení
jakéhokoli druhu rozvoje Březové. Na zvyšujícím se počtu bytů a občanů závisí
rozvoj služeb a obchodní sítě, využití školy atd. V důsledku to znamená zvýšení
kupní síly obyvatelstva, tudíž i rozvoj pracovních příležitostí. Je nám prostě líto
nechat postavit pomník, a to ještě zbytečně drahý. A komu? To si každý může
spočítat.
Zastupitelé Březové jsou složeni z lidí věkově, nábožensky i politicky
různého ražení. Přesto nacházíme v zásadních věcech společnou řeč. A pokud je
rozhodnutí přijato, tak je závazné pro každého z nás. Naše místostarostka, paní
PaedDr. Jitka Gruntová, je poslankyní Parlamentu ČR za KSČM a přímé útoky
na ni v souvislosti s neshodami obou obcí jsou směšné pokusy zpochybnit
kolektivní rozhodnutí představitelů města Březové. Ne že by panovala naprostá
názorová shoda, ale k soudu to nikdy nebylo.
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Ze zájmu jsme si udělali minianketu mezi známými a spolupracovníky
z Moravské Chrastové a Brněnce. Takový stupeň řevnivosti a nevraživosti proti
Březové jsme rozhodně nezaznamenali. Je otázkou, zda pan Havlíček není
názorově osamocený a nepotřebuje do příštích voleb něco jako politický kapitál.
Ale my tuto hru hrát nechceme. To, co jsme rozhodli, jsme rozhodli, a za tím si
stojíme. A našim sousedům přejeme mnoho úspěchů v jejich snažení.
Komise pro ekonomický rozvoj města

Jóga
Víte, že se ve Březové už od ledna 2001 cvičí jóga? Dlouho jsem přemýšlela
o tom, zda mám napsat povídání o józe. Po čase jsem si ale řekla: proč ne. Sama
jsem se k józe dostala, když jsem začala mít problémy s páteří. Začala jsem
chodit na rehabilitaci a po odstranění potíží mi rehabilitační sestra řekla, že
pokud si chci udržet a zlepšit pohybové ústrojí a zdravotní kondici, měla bych
začít s rehabilitačním cvičením. Moc se mi do toho nechtělo, protože v blízkosti
mého bydliště se nikde necvičilo, jen ve Svitavách pod vedením rehabilitační
sestry p. Marcely Jakubcové. Po určité době jsem zjistila, že výsledky jsou
opravdové. Bolesti a všechny problémy ustoupily. Tak jsem si řekla, že když
cvičení tak funguje, měla bych se podělit o svou zkušenost také s ostatními lidmi
z okolí. Rozhodla jsem se pro absolvování kurzu jógy. Proč zrovna jóga? Téměř
rehabilitační cviky, které se prováděly na rehabilitaci, souvisely s jógou. Po
absolvování kurzu jsem začala s lidmi cvičit v mateřské školce. Nečekala jsem
žádný velký zájem, ale byla jsem mile překvapena, i když od roku 2001, kdy se
začalo cvičit, se vystřídalo poměrně hodně lidí. Někteří zůstali a jiní odešli,
přišli noví. Ve skupině máme i jednoho muže. Je zajímavé, že ženy mají větší
zájem pečovat o své zdraví.
Mezi naše aktivity nepatří pouze cvičení. Uspořádali jsme také zájezdy na
Pálavu, do Lednice, navštívili jsme Jeseníky a prošli údolím Bílé Opavy, prošli
jsme Toulovcovy maštale, podívaly jsme se na krásu jarní přírody v Semaníně
v Králově zahradě, projeli jsme na kolech část cyklistické stezky přes Pohledy,
Sklené k Mariánskému obrazu přes Boršov, lesní studánky a poznali půvab
přírody v okolí. Poslední akcí v letošní cvičební sezóně byla 12. června výprava
do Jeseníků. Cesta vedla do Ramzové přes Šerák, Keprník, Červenohorské sedlo
do koutů pod Desnou.
Teď bych se ráda vrátila zpět k samotné józe. Někteří lidé si kladou otázku,
co to vlastně jóga je. Jóga je poznání sama sebe a principem jógy je soulad
harmonie a vyváženost. Je to cesta, která člověku pomůže a určitě mu neuškodí.
Jóga se dá cvičit v každém věku. Pomáhá zvládat stresové zátěže, učí správnému
duchu, zlepšuje pohyblivost celého těla.
Místní klub jógy, který organizuje Svaz postižených civilizačními chorobami
ve Svitavách, pořádá ozdravné programy. To znamená, že naši cvičenci se
mohou těchto aktivit zúčastnit také, protože jsou zároveň jejich členy. Cvičíme
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vždy od září do června. V současné době máme cvičení dvakrát v týdnu. Od
letošního září prozatím nevíme, ve kterých prostorách budeme v Březové cvičit.
Určitě budeme ale pokračovat dále a věříme, že tento technický detail vyřešíme
a každého, kdo přijde mezi nás, rádi přivítáme.
Klub jóga – Březová n. Sv.
___________________________________________________________________________
Jóga se cvičí od září do června. V letošním roce cvičení probíhalo v pondělí (18.30-20.00)
a ve čtvrtek (18.00-19.30). Máte-li zájem se o cvičení jógy ve Březové n. S. ještě něco
dozvědět, nebo pokud chcete začít se cvičením, bližší informace získáte na
tel: 461 521 260, nebo na mobilním tel: 737 573 061.

Pivovar a dějiny pivovarnictví v našem městě
Právo várečné „ slad pěstovati, pivo vařiti, toto v městě, v městečkách a také
v přilehlých vesnicích čepovati i s přiváženou solí obchodovati,“ dostávají
březovští a svitavští měšťané privilegiem biskupa Stanislava Pavlovského v r.
1581. V polovině 17. století vznikl mezi městem a vrchností spor o toto právo.
Ten ukončil r. 1651 tehdejší administrátor olomouckého biskupství Jakub
Merkurián, probošt olomoucké kapituly. Obě města, Březová i Svitavy, musela
složit 1000 tolarů náhrady, směla však prodávat za jistý plat vrchnosti víno a
pálit a prodávat kořalku. Lesní regist svitavského panství z r. 1677 zaznamenává
v Březové 26 oprávněných šenkoven. Jde o měšťanské domy oprávněné k vaření
piva. V polovině 19. stol. byl označen za pivovar dům č. 24 na rynku, dnešním
Moravském náměstí. Některá pracoviště se nacházela též mimo provoz
pivovaru. V r. 1815 bylo 34 měšťanských domů oprávněných k vaření piva
označeno zvláštním znamením. V 60. letech téhož století bylo těchto domů
jenom osmnáct. Potřebný sklep na „skladování piva při ledu“ byl zřízen tam,
kde později byl postaven Střelecký dvůr, dřívější hostinec, od r. 1884 tkalcovna
hedvábí, nakonec stolárna, dnes autooopravna. V důsledku úpadku malých
pivovarů byl zdejší pivovar pronajat a v 80. letech 19. stol. prodán nájemci
Adolfu Gottlebovi. V r. 1892 byl prodán dražbou za 4600 zlatých mistru
barevny Korádu Bienovi. Tím nastal konec březovského pivovarnictví. Bývalý
pivovar byl kol. r. 1900 zřejmě i v našem městě přeměněn na sodovkárnu.
Dodnes se dochovaly lahve z čirého skla od březovské sodovky, připomínající
existenci tohoto provozu.
Z opisu prvorepublikové a z poválečné kroniky převzal a doplnil Jiří Válka,
kronikář
________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Náhody se dějí!
V říjnu roku 1993 oslavoval manželský pár ze Švýcarska 30. výročí sňatku.
Při této příležitosti vypustili oslavenci balón, který nesl jejich navštívenku
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psanou francouzsky. Všichni byli zvědaví, zda jim nálezce pošle navštívenku
zpět a oznámí jim, jak daleko balón doletěl.
O dva dny později si vyšel jeden z březovských občanů na houby. V lese jej
zaujala bílá kartička ležící na zemi. Ano, hádáte správně! Jednalo se o
navštívenku, kterou manželský pár přiložil ke svému balónu. Tento houbař sice
neuměl francouzsky, ale navštívenku vzal a odnesl ji svému známému, který
dokázal text na navštívence přeložit. Tomuto páru napsal dopis a informoval jej
o tom, jak dlouhou cestu dokázal jejich balón za dva dny urazit.
I takové náhody se stávají! Stačilo přitom málo a navštívenka mohla v lese
ležet ještě dnes.

Zajímavosti
Při studiu „Typografie von Mähren“ vydané roku 1793 narazil J.Š. na
zajímavé informace týkající se Březové a okolních obcí.
V roce 1793 žilo ve Březové nad Svitavou 729 obyvatel. Březová měla 108
domů. V Pohledech bylo 62 domů a 421 obyvatel. Muzlov měl 182 obyvatel a
26 obytných domů. (Ve všech těchto obcích připadalo na jeden dům v průměru
7 obyvatel). V Dolní Rudné bydlelo 154 obyvatel. Obec měla 24 domů (tzn.
6 obyvatel / 1dům). Horní Rudná měla 30 domů, ve kterých žilo celkem 247
obyvatel (tzn. 8 obyvatel / 1dům).
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Kam za kulturou?

KDY?

KDE?

9.-12.8.

Svitavy
na náměstí před
školou

po setmění (21.00)

CO?
Kinematograf bratří Čadíků:
9.8. – PUPENDO
10.8. – MAZANÝ FILIP
11.8. – KRUTÉ RADOSTI
12.8. – MUSÍM TĚ SVÉST

Texaský masakr motorovou
pilou - thriller

13.-14.8.
19.30
15.8.
14.00

KINO VESMÍR

15.-16.8.
19.30

KINO VESMÍR

Lupiči paní domácí – komedie

Svitavy

17.-18.8.
19.30

KINO VESMÍR

s Tomem Hanksem v hl. roli
50 x a stále poprvé komedie
s Drew Barrymor

21.8.
15.00

Březová n. Sv.

21.8.-29.8
10.00- 16.00

Březová n. Sv.

22.8.

Svitavy
Svitavy
Park Jana
Palacha

Svitavy

„Památky“

„Památky“
Březová n. Sv.

Moravské nám.

Divadelní park ( loutkové
divadlo, koncert, lidová řemesla)

Zahájení výstavy
Františka Čermáka
„Obrazy a kresby“
Výstavy Františka
Čermáka „Obrazy a
kresby“

Bartolomějská pouť

Vstupné
dobrovolné

60,Vstupné
dobrovolné

60,60,-

-

Pánská jízda – rodinná komedie

22.-27.8.
19.30

KINO VESMÍR

21.-22.8.

Hrad Svojanov

28.8.
20.00

ZAHRADA LÁNY
Svitavy

28.8.

Hrad Svojanov

28.-31.8
19.30

KINO VESMÍR

SPIDER MAN 2.

Svitavy

„Hrdinou proti své vůli.“

Svitavy

Za kolik?

Hrají: M. Dejdar, O. Vetchý, J.
Abrhám
Pohádkový hrad – šerm,
lukostřelba, pohádky, tržiště, hudba

BIGBÍTOVÉ ZAVÍRÁNÍ
ZAHRADY
Přehled kapel ze Svitav a okolí
Sun Castle – Open Air Electronic
Music Dance Fest
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60,?
50,-/80,DO 20.00/ PO 20.00

?
60,-

Proběhne
Pozvánka na BARTOLOMĚJSKOU POUŤ
V neděli 22. 8. se bude na Moravském náměstí konat Bartolomějská pouť.
Průběh celé akce bude tradiční, se spoustou stánků, živou hudbou a bohatým
občerstvením pod kaštany.
Letošní novinkou bude Soutěž v pití z půllitru. Vítěz v dospělé kategorii
obdrží basu piv a vítěz v dětské kategorii balení džusů. Úspěšní soutěžící mohou
své kvality ukázat o týden později na Vitějeveských slavnostech. Naše město
slíbilo, že na tuto akci dodá dva borce.
Všichni návštěvníci pouti budou mít též možnost navštívit výstavu obrazů a
kreseb Františka Čermáka v „Památkách“.

***
V sobotu 21.8. 2004 v 15.00 proběhne ve výstavní síni
v I. poschodí Domu památek ve Březové nad Svitavou,
Moravské náměstí 65
Zahájení výstavy Františka Čermáka „Obrazy a kresby“.
Úvodní slovo: paní PaedDr. Jitka Gruntová.
Kulturní vystoupení: paní Mgr. Mirka Hejtmánková.
Výstavu si budete moci prohlédnout od 21.8. do 29.8.
2004.
Otevřeno bude denně od 10.00 do 16.00 hod.
Vystavované obrazy budou prodejné.

***
21. 8. 2004 v 17.00 proběhne na fotbalovém hřišti AEROBIC
s Veronikou. Program: DANCE AEROBIC
POWER STEP
Vstupné: 40,- Kč
Vydavatelem BŘEZOVSKÉHO OBČASNÍKU je Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1,
569 02 Březová nad Svitavou, IČO: 483869. BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK je do evidence periodického tisku
zapsán pod evidenčním číslem MK ČR E 14767.
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