Škola volá
Prázdniny zase uběhly jako voda. Máme tu opět září a s ním i nový školní
rok. Letos do školních lavic zasedne 21 prvňáčků. Všichni z nich se už určitě
těší na svůj první školní den. Do školy letos nastoupí tito prvňáčci:
Marcel Drdla, Tomáš Duda, Jan Ducháček, Michael Friedl, Jan Hájek, Jiří
Kabelka, Michal Kudýnek, Pavel Lepka, Lukáš Marek, Lenka Dvořáčková,
Andrea Kovaříková, Martina Loukotová, Kateřina Siváková, Adéla
Sobolová, Dominika Škeříková, Nikol Šomová, Radka Štilárková, Lenka
Švancarová, Tomáš Tauer, Michal Kolbábek a Martina Ohnoutková.
Zahájení školní docházky dítěte je důležitou kapitolou v životě každé rodiny.
Prvňáček a s ním i všichni členové rodiny si musejí zvykat na nový denní režim.
Je třeba, aby se malí školáci a jejich rodiče naučili rozvrhnout volný čas tak, aby
jim zbýval prostor pro přípravu do školy, pro hru a zábavu, ale i pro odpočinek.
Na nové školáky je pyšné celé naše město a všichni z nás věří, že se prvňáčkům
jejich start do nového školního roku vydaří.
REDAKCE

Víte, že…
• vyšla kniha O historii a současnosti města Březová nad Svitavou, kterou

podle různých článků a knih sestavil MUDr. Oldřich Vaněk? Knihu lze
zakoupit v knihkupectví u
p. Moravcové za 250,- Kč.

• na MÚ jsou k dostání kravaty se znakem města za 180,- Kč?
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Vzkaz pro děti od pana Andersena
Tak jsem se, milé děti, konečně
dopočítal. Noc s Andersenem 2004
v knihovnách a školách spolu s vámi
strávilo celkem 7.639 dětí.
Posílám vám také snímky ze společně
strávené noci, na kterých jsme všichni
vyfotografovaní. V mé říši pohádek trvá
vyvolávání fotografií sice o něco déle,
ale snad vás obrázky, které jsem vám
poslal, alespoň trochu potěší.
Váš pan Andersen
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Čtenáři nám píší
Dodatečně chci poděkovat hasičům za krásnou výstavu při příležitosti 130.
výročí Sboru dobr. hasičů v našem městě, která se velmi líbila i panu biskupovi
Msgre. Josefu Hrdličkovi.
Mne v neposlední řadě zaujal opravený hydrant z 1. republiky. K němu chci
podotknout, že v Březové byly podobné hydranty z většiny sice zničeny, ale tři
je ještě možné při dobré vůli zachránit, v případě nutné výměny opravit a
uschovat pro další, třeba stálou výstavu v plánovaném městském muzeu.*

JiříVálka, kronikář
________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Z historie kláštera v Podlesí u Březové n. Svit.*
Bývalý klášter č. 9 v Podlesí je dnes bohužel neudržovaný a jeho památková
hodnota zatím přehlížena, i když díky němu vlastně osada Podlesí vznikla.
Přestože tato barokní budova svá tajemství vydává velmi pomalu, předkládám
vám zde alespoň několik střípků z její historie, které se mi podařilo nalézt.
Dle vyprávění to byl ženský klášter a zároveň špitál založený na místě, kam
chodili poutníci ze širokého okolí k pramenu, jehož voda měla léčivé účinky na
zrak. Ke klášteru byla přistavěna kaple s milostnou sochou P. Marie Bolestné.
Nešťastné josefinské reformy se ale bohužel nevyhnuly ani tomuto místu a tak
byl klášter v osmdesátých letech 18. století zrušen, klenuté konírny v přízemí a
klášterní cely v patrech přeměněny v byty a poutě zakázány. Opuštěná kaple
začala chátrat, až nakonec byla v r. 1811 zrušena. Její interiér, do něhož byl
probourán vchod z ulice, byl přeměněn ve sklad dřeva a půda kaple byla ještě
před zbořením této stavby koncem 60. let 20. století používána jako sušárna
prádla. Na budově kláštera je dodnes patrný její obrys a zazděný původní vchod
z chodby v přízemí. K přenesení milostné sochy Matky Boží se zde váže pověst,
že věřící si ji bez obřadu, jako by ji ukradli, odvezli do kostela v Bělé nad
Svitavou, kam Podlesí farním úřadem spadá. Druhý den se ale socha objevila
zase v kapli. Lidem došlo, že udělali chybu a tak sochu převezli do bělského
kostela ve slavnostním procesí, kde se k její poctě slaví dodnes pouť, zvaná
„ukradená“, což připomíná tuto událost (3. neděle po Velikonocích – Neděle
Dobrého Pastýře).
Přístup k léčivému poutnímu pramenu byl zasypán až po 2. svět. válce, kdy
tudy v létě r. 1945 hnali ruští vojáci stáda dobytka do Ruska a místní se zřejmě
báli nákazy. Bylo zde i nebezpečí pronikání vody z řeky při záplavách. Dle
některých pamětníků, byla klenba chodby k pramenu poničena při výkopových
pracích na silnici. Na místě původního vstupu byla zřízena pumpa, která ale
chuť vody znehodnotila. Samotný pramen je pod budovou kláštera, ke kterému
se šlo po cihelných schodech zmíněnou chodbou asi 2x3 metry a dva metry pod
úrovní silnice. Vstup byl kdysi roubený. Bývalo zde velmi chladno i v parném
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létě a dle pamětníků byl pramen i přístup k němu udržován ve vzorném pořádku.
Přebytečná voda si dodnes razí cestu do řeky Svitavy.
K pátrání po zajímavostech a dějinách podleského kláštera lze uvést i
letopočet 1897 na jednom z komínů, který se možná váže k době, kdy byla tato
budova připravena o mansardovou střechu a věž. Původní vzhled památky je
zobrazen na malbě pocházející z Langova statku v Brněnci z r. 1840, která je
nyní uchovávána v budově Obecního úřadu v Moravské Chrastové. Na
pohlednici Podlesí z r. 1908 je klášterní střecha již v dnešní podobě.

JiříVálka, kronikář

________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Společenská kronika
V srpnu se do Březové přistěhovali 3 noví občané a 1 občan se odstěhoval. Nikdo se
nenarodil, ani nezemřel.
K poslednímu srpnu 2004 měla Březová nad Svitavou 1.542 obyvatel.
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Žije mezi námi
Jistě víte o tom, že v našem městě právě proběhla výstava malíře Františka
Čermáka. Navštívilo ji mnoho místních milovníků umění i návštěvníci ze
zahraničí. Připravili jsme pro vás malý medailon, který mapuje život tohoto
umělce.
Jméno a příjmení:

FRANTIŠEK ČERMÁK

Výtvarný obor:

Malba, grafika

Datum a místo narození:

30. 1. 1928 Křenovice u Slavkova

Bydliště:

Březová nad Svitavou

Povolání:

Výtvarník

Výtvarné studium:
(i soukromé)

Prof. Strniště 1943-1945 Technika
Vyšší škola uměleckého průmyslu 1945-1949
prof. František Sűsser, prof. Jan Lichtág

Účast na výstavách:
Celostátní výstava ČSR v Brně – 1958
Krajská výstava mladých umělců Jihomoravského kraje – 1964
Členské výstavy SČVU, jako host – do r. 1990
Členské výstavy Sdružení výtvarníků ČR, jako člen – 1990-2002
Výstavy Sdružení umělců Moravy a Slezska, jako člen – 1997-2004
Výstavy „PŘEHLÍDKA“ prací výtvarníků svitavského okresu – 1995-2003
Výstava „UKÁZKA 2000“ Památky Březová nad Svitavou – listopad 2000
Výstava samostatná KŘIŽÁNKY – červenec-srpen 2001
Divadlo Trám Svitavy, soukromá – únor-červen 2003
Březová nad Svitavou, soukromá – srpen 2004
Co možná nevíte
Mimo jiné navrhoval grafickou úpravu novin Drak, které ve Březové dříve
vycházely, a pro knihy autorky PaedDr. Jitky Gruntové Boj o hranici a Tragédie
výsadku Gustava Schneidera.
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Proběhlo
Letní dětský tábor v Protivanově
7. 8.-13. 8. 2004 proběhl letní dětský tábor v Protivanově. Původně
zvolené místo v rekreačním středisku Vysoké pole bylo vzhledem
k nevyhovujícím podmínkám zrušeno.
Tábora se zúčastnilo celkem 27 dětí ve věku 7-11 let z Březové
nad Svitavou a okolí. Na jejich bezpečnost, pohodu, kulturní i
sportovní vyžití bedlivě dohlížel hlavní vedoucí L. Felkl, zdravotnice
a hospodářka M. Felklová, oddílové vedoucí J. Šebetová, K.
Macháňová a sportovní vedoucí J. Macháň.
Děti byly zařazeny podle věku do dvou oddílů (Draci a Indiáni) a
ubytovaly se ve čtyřlůžkových chatkách s výhledem na rybník, který
jim poskytoval příjemné osvěžení v teplých dnech. O všechny hladové
krky se dobře staraly místní kuchařky. 3 hlavní jídla a 2 svačinky
uspokojily i ty největší jedlíky.
Z bohatého programu zmíníme např. cestu za pokladem, večerní
pohádkový les, střeleckou soutěž, karneval, dopravní hřiště a
diskotéku. Nechyběla ani olympiáda, kde si sportovci vylosovali jeden
z pěti států, který reprezentovali ve 4 disciplínách ze všech sil.
Více se o táborové činnosti dětí i dospěláků můžete dozvědět
z pěkné výlohy v hasičárně, za kterou děkujeme M. Felklové a H.
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Felklové. Naše poděkování patří také sponzorům, kteří věnovali
drobné dárky a sladkosti jako odměny.
O BŘEZOVSKÝ DŽBÁNEK
V neděli 23. 8. 2004 proběhla na Moravském náměstí jako součást oslav
Bartolomějské pouti soutěž O BŘEZOVSKÝ DŽBÁNEK. Dopolední vytrvalý
déšť bohužel mnohé od návštěvy pouťových atrakcí a stánků odradil. Odpoledne
ale vysvitlo sluníčko, a tak mohla proběhnout odpolední zábava, které již téměř
hrozilo, že bude zrušena. Přes počáteční nepřízeň počasí se nakonec našel
dostatek odvážlivců, kteří změřili své síly v pití vody na čas. Tři nejlepší v každé
kategorii získali hodnotné ceny. Nezbývá než doufat, že příští rok bude lepší
počasí a do soutěže se přihlásí větší počet soutěžících než letos.
Nejúspěšnějšími účastníky soutěže byli následující soutěžící:
Kategorie MUŽI
1. místo – Josef Janků
2. místo – Mirek Odvářka
3. místo – Josef Peška
Kategorie ŽENY
1. místo – Aneta Vyroubalová
2. místo – Julie Chlebečková
3. místo – Marie Tapšíková
Kategorie DĚTI do 140 cm
1. místo – Radek Odvářka
2. místo – Tereza Kissová
3. místo – Filip Odehnal

Sport
Volejbal
Hledáme zájemce, kteří by si chtěli jedenkrát v týdnu chodit do tělocvičny
zahrát volejbal. Věk ani pohlaví nerozhoduje, nejsme totiž žádní mistři, hrajeme
pro radost z pohybu a prohry bereme s humorem.
Kdo byste zjistil, že do toho máte chuť, ozvěte se na tel. 603 141 226 (spíš
po 17. hod.). Poskytneme další informace.
SPORTU ZDAR
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Turnaj v NOHEJBALU
V sobotu 4. 9. proběhne na Dlouhé u MŠ Turnaj v NOHEJBALU. Akce začíná
v 9.00 za účasti 16 celků.
Srdečně zvou pořadatelé

AEROBIK s Veronikou
21. 8. 2004 v 17.00 proběhl AEROBIK s Veronikou. Kvůli nepřízni počasí se
ovšem cvičilo v tělocvičně. Pro velký zájem bylo rozhodnuto akci zopakovat.
AEROBIC s Veronikou proběhne 4. 9. ve 14.00 na fotbalovém hřišti.
Program: DANCE AEROBIC (70 minut) a
POWER STEP (70 minut).
Vstupné je 40,- Kč.
V případě špatného počasí se akce nekoná!

AEROBIK
Cvičení aerobiku bude ve Březové nad Svitavou zahájeno 7. 9. Cvičit se
bude pravděpodobně opět v úterý a ve čtvrtek v obvyklých časech, pokud se
cvičící nedomluví jinak.

25. září 2004 pořádá AMK Březová nad Svitavou
MISTROVSTVÍ ČR sidecarů
MISTROVSTVÍ ČR terénních čtyřkolek
Přebor USC - solo
Tréninky začínají v 9.00, závod začíná ve 13.00.
Po skončení závodu bude od 20. hod. společenský večer s hudbou v kulturním
domě, na kterém budou vyhlášeni mistři České republiky pro rok 2004.
Zveme všechny příznivce motocyklového sportu.
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