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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Kanalizace na ulici Příční nám připravuje horké chvilky
Od počátku června letošního roku řešíme
havarijní stav dešťové kanalizace na ulici Příční. Zpočátku se jednalo „pouze“ o narušenou
kanalizační vpusť. Neprodleně jsme zahájili
jednání vedoucí k zajištění firmy, která by
havarijní stav odstranila. To se také povedlo.
Zájem o realizaci této zakázky byl však minimální. V mezidobí se pak po přívalovém dešti
dne 20. 7. 2020 celá situace zhoršila a došlo
k dalším propadům komunikací v důsledku
zborcení původní dešťové kanalizace.
V sobotu 25. 7. v pozdních večerních hodinách
se objevil další propad kanalizace na křížení
ulic Okružní a Příční. Protože nebylo jisté, zda
se propad nebude dále zvětšovat, byla
na komunikaci před půlnocí instalována ocelová deska, která zajistila bezpečnost provozu do odstranění všech poškození. Původní
a zastupitelstvem schválená cena opravy
havarijního stavu byla téměř jeden milion Kč.

Jaký bude celkový účet za opravu se dozvíme, až stavba odkryje a následně opraví veškeré projevené vady. Dokončení původního
rozsahu prací bylo sjednáno do 31. 8. 2020.
Další havarijní stavy mohou tento termín
prodloužit. Buďme trpěliví.
Karel Adámek, starosta

POSÍLENÍ REKREAČNÍCH FUNKCÍ LESA
DOKONČENÍ AKCE
Dlouhodobý projekt posilování rekreačních
funkcí lesů nad březovským náměstím
je v poslední době komplikován několika faktory: postupným šířením kůrovce na smrku
v teplém údolí Svitavy, které předloni a vloni
dospělo až ke Svitavám, následných škodách
větrem, který se více opírá do nových porostních stěn a nezastaví ho ani relativně vysoký
podíl jedle v porostu, a jarní „řádění” koronaviru, které zapříčinilo odložení dokončení
a závěrečného administrativního vypořádání
akce.

S komplikacemi se postupně vypořádáváme.
V rámci projektu vznikly dva bytelné turistické přístřešky, několik naučných cedulí,
laviček a odpadkových košů a směrových
cedulek k rozhledně, která také prochází
nutnými opravami.
Mimo projekt z jiných zdrojů ještě vznikla
„neviditelná” naučná stezka, kterou si s využitím vyznačeného QR kódu můžete načíst
do mobilu a na jednotlivých zastávkách
se dozvíte více o šetrném lesním hospodaření s certifikátem FSC, který naše lesy mají.
Milan Hron

Z OBSAHU
• Aktuálně z města
• Posílení rekreačních funkcí lesa
• Krádež není vandalismus,
Kvete celá země,Z hasičárny,
Výtvarná soutěž, Motokros
• Střelecká soutěž
• Příměstský tábor
• Malá kopaná
• TJSokol
• Bartolomějská pouť
• Otevření kulturního domu
Knihovna

BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK / 4 /

/str. 1
/str. 1
/str. 2
/str. 2
/str. 2
/str. 3
/str. 4
/str. 5
/str. 6
/str. 7
/str. 8
/str. 8

2020

OD VANDALISMU KE KRÁDEŽI KVETE CELÁ ZEMĚ
Na těchto stránkách jste mohli číst o vandalismu, kdy je svévolně ničen
majetek nás všech, aniž by se pachatel materiálně obohatil. Na opravené kapličce svatého JanaXaverského v Muzlově se již vandalové vyřádili, když rozbili dřevěné obložení v její zadní části. Nyní si velkou část
vloni na podzim vysázených rostlin ze záhonů u kapličky neodnesl
domů vandal, ale zloděj. Co k tomu dodat? Posouzení tohoto skutku
nechám na čtenáři.
Poloprázdné záhony tedy nejsou výsledkem špatné péče. Ukradené
rostliny zatím nebudeme dosazovat. Počkáme, až se zbývající trochu
rozrostou, a teprve po té prázdná místa zaplníme.

Tak se jmenuje kampaň, ke které se připojilo i naše město výsadbou
kvetoucích rostlin v obnoveném parku. Kvetou i truhlíky na oknech
radnice. Myšlenkou zmíněné kampaně bylo udělat si naše okolí krásnější, abychom se doma dobře cítili, učinit něco hezkého pro naši zemi.
Zastavit se, uvědomit si, že i vysazený strom, keř nebo květina mohou
nejen nám udělat radost. Kvetoucích záhonů jste si možná všimli
i v dalších obcích a městech, nejen těch lázeňských. Náš park v plné
kráse rozkvete až příští jaro a měl by postupně vykvétat až do podzimu.
Doufáme, že i vám jsme tímto skutkem přinesli potěšení pro oči a s tím
spojené pozitivní myšlení.
Jitka Bencová, místostarostka

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Ve školním roce 2019/2020 se žákyně 8. ročníkuTereza Černá aVeronika Černá zapojily do výtvarné soutěže nazvané „Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje”. Soutěž si kladla za cíl posílit v žácích
myšlenku ochrany životního prostředí a pozitivně je motivovat k úctě
k přírodě a našemu okolí. Za originální ztvárnění tématu ocenila

odborná porota obě děvčata nádhernými diplomy a věcnými cenami.
Tereza Černá obsadila krásné 3. místo a její sestra Veronika skončila
v těsném závěsu na děleném 4. – 10. místě.
Oběma žákyním blahopřejeme k vynikajícímu umístění, které zúročilo jejich obdivuhodný výtvarný talent.
Bohuslava Zelená

Z HASIČÁRNY
Pomáháme nejen skutky
Sbor dobrovolných hasičů Březová nad Svitavou a Želivsko plánovanou sbírku na pomoc postižených povodněmi daroval na účet Petra Večeři a jeho dvěma nezletilým dětem, kteří přišli při
povodních o manželku a maminku. Sbírku zaštiťovala Křesťanská policejní asociace. Celkem byla
na tento účet odeslána částka 7000 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Za SDH Vlaďka Bártová

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO PŘÍZNIVCE MOTOKROSU
Koronavirová pandemie zasáhla všechna odvětví našeho života. Motokros samozřejmě také nevynechala.V původním sportovním kalendáři
Mezinárodního mistrovství České republiky side a čtyřkolek bylo
zapsáno osm závodů. U nás se mělo jet 30. května 2020. Ze všeobecně
známých důvodů byl tento závod zrušen.
Po rozvolnění omezujících opatření bylo rozhodnuto Mezinárodní mistrovství České republiky side a čtyřkolek uspořádat v omezeném rozsahu. V současné době je vypsáno pět závodů a je nám ctí, že jsme byli
jako pořadatelé vybráni i my.V motokrosovém areálu Březovské stráně
za koupalištěm se pojede poslední závod mistrovství.
Dovolujeme si vás už nyní pozvat na 17. října 2020.
Přípravné práce v motokrosovém areálu již probíhají. Sekání travnatých ploch a úpravy na motokrosové trati jsou v plném proudu. Přes
všechny problémy, které doba přinesla, se pro vás snažíme připravit co
nejlepší podmínky, abyste si mohli odnést co nejvíce zážitků z bojů
na trati.
Sdružení Březovské stráně – AUTOMOTO KLUB v AČR
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STŘELECKÁ SOUTĚŽ „O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU” - 4. ROČNÍK
V sobotu 8. srpna 2020 se konal v motokrosovém areálu za koupalištěm
4. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky „O putovní pohár starosty města Březová nad Svitavou“. Uspořádala ho kulturní komise
města a Sdružení Březovské stráně –AUTOMOTO KLUB vAČR.Za hezkého a velmi teplého počasí se o něj utkalo 13 rodinných dvojic.
Držitelem putovního poháru starosty města se stali Karel Kovařík
s vnukem Radkem Mezuláníkem. Na druhém místě se umístily Jiřina
a Klára Sirkovy a na třetím Bedřich a Jiří Škraňkovi.V kategorii mužů se
na prvním místě umístil Ivo Turek nástřelem 87 bodů, na druhém
Bedřich Škraňka s 84 body a jen o bod méně měl třetí Milan Šudoma st..
V kategorii žen se na prvním místě umístila Kristýna Kubíčková nástře-

lem 75 bodů, druhá byla Lenka Mezuláníková se 70 body a třetí Jitka
Šperková, která nastřílela 63 bodů. V chlapcích dosáhl nejlepšího
výsledku Radek Mezuláník nástřelem 88 bodů, druhé místo obsadil
František Šperka s 83 body a třetí Daniel Šmída, který nastřílel 81 bodů.
V kategorii dívek se na prvním místě umístila Klára Sirková s nástřelem
91 bodů, který byl nejlepším výsledkem soutěže. Na druhém místě
skončila Nela Matějčková s 51 body a na třetím Tereza Vítková, která
nastřílela 21 bodů.Celkem startovalo 31 střelců.
Ceny nejlepším střelcům předal starosta města Ing. Karel Adámek,
MBA.Věnovalo je město Březová nadSvitavou.
Bedřich Škraňka, Kateřina Štoudková
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
13. - 17. 7. 2019 BŘEZOVÁ NAD SVITAVIOU
V pondělí 13. 7. 2020 se sešlo 43 nedočkavých dětí v kulturním domě, kde byly rozděleny do čtyř barevných oddílů. Po seznamovacích hrách a soutěžích jsme odešli do
školní jídelny na chutný oběd. Po obědě
následovaly soutěže a hry na atletickém
hřišti. Děti si měly možnost, díky ochotě
AMK Březová nad Svitavou, vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky na terč. Při střelbě
jim asistovali nejen vedoucí, ale i za AMK
pan BedřichŠkraňka.
V úterý 14. 7. 2020 jsme se sešli na nádraží
ČD a odtud vyrazili do Brna. V Brně na nás
čekala asi 7 km plavba na raftech po řece
Svratce, od mostku doZOO až kAntroposu
v Pisárkách. Děti si plavbu náležitě užily. Po
cestě zažily spoustu soutěží a her a někteří
se i vykoupaly.
Ve středu 15. 7. 2020 jsme odjeli autobusem do Moravského krasu, a to do Jeskyně
Výpustek. Po prohlídce jeskyní nás autobus
odvezl kousek za obec Křtiny, odkud jsme
se pěšky vydali k Rudickému propadání
a kolem vápencových skal do obce Rudice.
Zde jsme si prohlédli expozici ve větrném
mlýně.
Ve čtvrtek 16. 7. 2020 na nás opět čekal
výlet autobusem, tentokrát do keltského
skanzenu v Nasavrkách. Rozdělili jsme se
do dvou skupinek. První si s průvodkyní
prohlédla skanzen, kde se dozvěděla něco
o životě Keltů, zatím co druhá skupinka
si mohla vyzkoušet, jak Keltové bojovali.
Asi po hodině se obě skupinky vyměnily.
Po programu v keltském skanzenu jsme
se vydali po stopách Keltů naučnou
stezkou.
A máme tu pátek 17. 7. 2020, poslední den
našeho příměstského tábora. Tentokrát
jsme se vydali vlakem, k rybníku Rosnička
ve Svitavách. Zde na nás čekal pan Vrána
z Městského muzea Svitavy, který měl pro
nás připravenu poznávačku ptáků, hmyzu
a obojživelníků. Děti měly možnost chytat
hmyz a vodní živočichy do sítí a pomocí
nápověd určit, co chytily. Zkusily si sestavit
ptačí budku a poznat ptáčka, který se
zachytil do připravených sítí. Cestou za
poznáním nás přepadl déšť, tak jsme rychle
spěchali do Muzea Svitavy, kde po odpočinku následovala prohlídka výstavy o netopýrech. Zde jsme také naše celotýdenní
putování ukončili.
Tým vedoucíchTereza, Jana, Martin a Pavla
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ZAČÁTEK ČERVENCE ODSTARTOVALA NA HŘIŠTI
V BŘEZOVÉ MALÁ KOPANÁ
První červencový víkend se v Březové na hřišti
konal turnaj v malé kopané O pohár senátorky. Turnaje se účastnily ty nejlepší týmy Jihomoravského kraje. Malá kopaná Březová nad
Svitavou měla účast jistou jako pořadatel
akce. Hned při prvním březovském vystoupení se bohužel zranil jeden z domácích hráčů. Přesto, že Březová ze sebe vydala všechno, tak na soupeře nestačila. První zápas podlehli březovští Louce, která nakonec obsadila
třetí místo. Ve druhém zápase se Březová
postavila proti Rozhraní. Ani tady síly nestačily a zápas skončil 4:0 pro Rozhraní, které
nakonec celý turnaj vyhrálo a obhájilo pohár.
Na druhém místě skončily Boskovice.
Další víkend se i za nepříznivého počasí uskutečnil již čtvrtý ročník turnaje v malé kopané
završený večerní diskotékou. Deštivé ráno
pořadatelům změnilo plány a kvůli obrovské
kaluži na hřišti museli připravovat hřiště jin-

de. I to se zhruba po půli turnaje změnilo v bahenní lázně. Tento turnaj se obešel bez vážných
zranění. První místo obhájil březovský tým BNS, druhé místo obsadily Wokurky Březová a na
třetím místě se umístil Veget Březová. Nejlepším střelcem turnaje byl Michal Kaderka z týmu
Svahilien Boys Křetín.
Kateřina Štoudková
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TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
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OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU
ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU POŽÁRNÍ OCHRANY
V Březovském občasníku číslo 6/2019 jsem stručně popsal historii současného kulturního domu na Brněnské ulici. Díky vstřícnosti Sboru dobrovolných hasičů Březová nad Svitavou, který mi poskytl doklady
a nechal nahlédnout do knihy zápisů ze schůzí, vám mohu přiblížit slavnostní otevření kulturního domu Československého svazu požární
ochrany. Za účasti zástupců Okresního národního výboru Svitavy,
okresního výboru Československého svazu požární ochrany, místního
národního výboru a široké veřejnosti se konalo 21. února 1954.
Poprvé se otevření kulturního domu projednávalo na výborové schůzi
25. ledna 1954, která se konala už v jeho prostorách. Přítomen byl
i zástupce okresního výboru Československého svazu požární ochrany
ze Svitav. Tento hned v úvodu vznesl dotaz, zda je uzavřena smlouva
o užívání kulturního domu s místní samosprávou. Bylo dohodnuto,
že toto bude provedeno do 29. ledna 1954. Dále se projednával program slavnosti. V knize zápisů z jednání výboru místní jednoty Československého svazu požární ochrany se zachoval tento záznam:
„Průvod od hasičské zbrojnice k hasičskému kulturnímu domu, kde
po krátkém proslovu přestřihne předseda MNV pásku a průvod zajde
do budovy. Zahájí předseda místní JPO a předá slovo zástupci lidové
správy. S tímto zástupcem budeme jednati, aby hodnocení práce na
této výstavbě bylo důstojné a věcné a hlavně pořad řečníků aby nebyl
dlouhý. Dále bude předán členům soutěžeVP odznak, a tím by celý program přešel na volnou taneční zábavu.”
Dále bylo ještě v tento den projednáno zapůjčení nábytku ze sálu Kolbábek v Horní Hynčině a zČeské Dlouhé.
Další schůze výboru se konala v dopoledních hodinách 7. února 1954
opět v kulturním domě. Podrobněji byl upřesněn průběh slavnosti. Ještě
před vlastním otevřením měla být umožněna žákům místní školy
11. února 1954 prohlídka jeho vnitřní výzdoby, kterou provedl profesor
Alois Petrus ze Svitav. Dnes už to lidem moc neříká, ale byl to velmi
šikovný řezbář, který vyhotovil celou řadu prací včetně dřevěného
obrazu k 450. výročí města Březová nad Svitavou, které se slavilo v roce
1947. Další jeho práce můžeme vidět v Městském muzeu Svitavy. Vlajky
v čele průvodu měli nést členovéČeskoslovenského svazu mládeže. Dále
měli společně s členkami svazu žen rozdávat pamětní odznaky. Celou
slavnost měli řídit Fiala František, Oliva Mojmír, Myslík Antonín
a Novák Leopold. Dále byly jmenovitě ustaveny funkce pokladníka, obsazení hlavní a pomocné šatny, výčepu, kuchyně pro kávu a čaj, kuchyně
pro večeře, bufetu a topičů v sále. Pro roznášení pozvánek bylo navrženo
osm dvojic, které obdržely sběrné archy. Na nich se zaznamenalo, kdo

přispěl na provoz bufetu. Po sečtení záznamů bylo zjištěno, že občané
přispěli 608,- Kčs, 129 vajec, 3 kg vepřového masa, 1,5 kg sádla a salám.
Na této schůzi bylo též odhlasováno, že při příležitosti otevření kulturního domu budou předseda ONV soudruh Mareček a soudruh profesor
Petrus jmenováni čestnými předsedy místní jednoty požární ochrany
a obdrží pamětní diplom.Organizace slavnosti zabrala hodně času.Zapisovatel pečlivě zaznamenal, že schůze trvala od 9,00 do 12,15 hodin.
Z účetních dokladů uložených v místní hasičské zbrojnici můžeme
vyčíst, že na propagaci slavnostního otevření kulturního domu vytiskly
Západomoravské tiskárny n. p., provoz Boskovice, 100 kusů plakátů,
600 pozvánek a zhotovily 1200 slavnostních odznaků. Hudbu zajistil
Závodní klub Revolučního odborového hnutíVitka Brněnec a produkce
byla sjednána od 15,00 hod. do 01,00 hod.. Dále vystoupila kulturní
úderka S. K. Neumanna ze Svitav. Sladkosti dodal cukrář pan Havel
František, už ale pod spotřebním družstvem JEDNOTA - cukrářství
Brněnec, a Dělpe – Dělnické pekárny a cukrárnySvitavy. Jen zeSvitav to
bylo 500 kusů zákusků. JEDNOTA – hostinec Bobek a JEDNOTA – uzenářství Pavlíček dodaly uzenky, maso na guláš JEDNOTA - řeznictví
Brožek, na řízky pan Peláň z Březové nad Svitavou a potřebnou zeleninu JEDNOTA – zelenina. Ostřejší pití PRAMEN Moravská Chrastová,
JEDNOTA – koloniál a JEDNOTA – Novák Březová nad Svitavou, talíře
a sklenice JEDNOTA – železářství Činčura a vstupenky a šatnové bloky
JEDNOTA - papírnictví Kyncl. Prakticky všechny místní obchody, jak se
říká, dostaly vydělat.
Podle uložených dokladů bylo na slavnostní otevření kulturního domu
prodáno 246 vstupenek. Jedna stála 5,- Kčs. Už tehdy pořadatel platil
obci daň ze vstupného, která činila 20%.
Slavnostní otevření kulturního domu Československého svazu požární
ochrany bylo vyhodnoceno na schůzi, která se konala 24. února 1954.
Bylo konstatováno, že se akce vydařila, ale organizace nebyla zcela bez
chyb a do budoucna musí být odstraněny. Podle dochovaného vyúčtování z této první akce v kulturním domě činil zisk do pokladny spolku
1 103,29 Kčs.
Další akcí místní JPO byl Hasičský ples 27. března 1954. Prodalo se na
něj 300 vstupenek. Dnes číslo nevídané. Podařilo se to díky tomu, že se
prováděl předprodej. Lidé si v té době vstupenku koupili a třeba na ples
ani nešli. Jen tak ze solidarity se spolkem.
Při této příležitosti bych chtěl požádat občany, jestli se v některé
domácnosti nezachovala pozvánka na slavnostní otevření kulturního
domu nebo pamětní odznak.
BedřichŠkraňka

LÉTO V PLNÉM PROUDU
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci informačního centra,
ačkoliv nám počasí leckdy ne úplně přeje, letní prázdniny se nezadržitelně chýlí ke konci. Návštěvníky u nás jsou v těchto měsících převážně turisté mířící k rozhledně nebo projíždějící Českomoravským
pomezím, nezahálí však ani naši čtenáři, kteří si léto bez knížky nedokáží představit. Vše se pomalu začíná vracet do normálu a tak už
i u nás se dveře téměř netrhnou.
Minule jsem Vám trochu nastínila, co všechno děláme pro to, aby
knihovna byla místem, kam se budete rádi vracet. Začátkem léta
jsme pořídili 4 nové regály na knihy.V současné době máme za sebou
již překontrolování téměř poloviny celé knihovny. Vyřadili jsme
zhruba na 1000 ks knih, které byly mnohdy značně poničené. Pár
zachovalých kusů si budete moci bezplatně vypůjčit případně ponechat z knihobudky umístěné na nádraží. Na podzim plánujeme také

knihobudku obléknout do nové podoby. Nechte se překvapit. Náš
knižní fond jsme mohli doplnit novými knížkami mezi nimiž byly
i tituly na přání našich čtenářů, dále jsme několik novinek dostali
i sponzorským darem. Z rozpočtu určeného na nákup knih a časopisů
jsme také objednali 3 zbrusu nové – cestovatelské magazíny Koktejl a
Moje země a pro dámySvět ženy, které si budete moci u nás zapůjčit.
Doufejme, že nám další plány do budoucna nic (ani koronavirus)
nezkazí a budeme se moci shledat také na akcích knihovny pro veřejnost, např. na Noci s Andersenem. Určitě sledujte také Facebook
informačního centra.
Těším se brzy na viděnou na březovské pouti, kde budeme mít také
náš stánek informačního centra, ve kterém si budete moci zakoupit
suvenýry s logem města, od zvonečků po deštníky.
Mgr. Hana Hudská, Městská knihovna a informační centrum
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