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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Vážení spoluobčané,
rok 2021 je v plném proudu a přesto, že jsme si
přáli, aby byl příznivější, zatím se nedaří držet
pandemii zcela pod kontrolou. Ale neklesejme na mysli. Vakcíny jsou již na světě
a o lécích, které by měly být účinné při léčbě
koronaviru, již rovněž existují velmi pozitivní
zprávy. Trpělivě vyhlížejme jaro, které nám
přinese spoustu slunečních paprsků tolik
potřebných pro pozitivní naladění a myšlení
každého z nás. A udržet si dobrou mysl je
základním předpokladem pro to, abychom
vše bez následků zvládli.
Přeji vám pevné zdraví.
Karel Adámek, starosta města

Nevíte si rady s registrací
pro očkování proti
Covid-19?
Pomůžeme vám
Nastalo období, kdy je možné, aby se odpovídající kategorie zájemců o očkování proti
Covid-19 registrovala k aplikaci vakcíny.
Pokud nemáte technické podmínky pro
online registraci nebo nemáte v okolí nikoho,
kdy by vám s tímto procesem pomohl nebo si
jen prostě nevíte rady, můžete se bez obav
obrátit na starostu města. S registrací vám
rád pomůže. Stejně tak vám můžeme
pomoci i s předvyplněním dotazníku, který je
při očkování nutné vyplnit a podepsat.
Karel Adámek, starosta města

Poplatek za komunální
odpad 2021

Aplikace V obraze už má
v Březové své místo

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám
připomněla nejdůležitější podmínky placení
poplatku za komunální odpad.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která
má na území města Březová nad Svitavou
trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není k trvalému pobytu hlášena
žádná osoba.
Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30
dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková
povinnost nebo došlo ke změně rozhodné
pro výpočet výše poplatku (na již zaregistrované poplatníky u správce poplatku se povinnost registrace nevztahuje).
Výše poplatku se nemění a činí pro letošek
580,- Kč na osobu a kalendářní rok. Poplatek
je splatný jednorázově do 31. května kalendářního roku.
Mění se však způsob platby. Poplatek lze
odeslat na účet města, poslat složenkou
nebo zaplatit v hotovosti do pokladny přímo
na radnici. Platba prostřednictvím SIPO
v letošním roce z technických důvodů již
nebude možná.
Pokud byste k problematice placení poplatků
potřebovali bližší informace, ráda vám je
poskytnu přímo na radnici, na telefonu
461521280 nebo na e-mailu krivkova@brezova.cz.
Dagmar Křivková
Městský úřad Březová nad Svitavou

Podle výsledků statistiky využívání aplikace
V obraze můžeme říct, že dosah aplikace na
celkový počet obyvatel Březové je 72 %.
V souvislosti s tímto výsledkem lze i zkonstatovat, že naši občané rádi používají moderní
technologie.
Občané potřebují být informováni o dění
kolem sebe. Někteří aktivně navštěvují
webové stránky města, jiní čtou oznámení na
úřední desce, nebo se novinky dozvídají od
jiných lidí.Trendem dnešní doby je zefektivnit
a zjednodušit způsob komunikace s občany.
Mobilní aplikace V obraze je tou správnou
volbou jak rychle, jednoduše a včas může
občan dostávat do svého mobilu novinky,
důležité zprávy, pozvánky na události a být
neustále v obraze v dění ve svém městě.
Jitka Bencová, místostarostka

Vážení spoluobčané,

Vodné a stočné na rok 2021
3

Výše vodného zůstává pro rok 2021 stejná jako v roce 2020, tedy 37,82 za 1m včetně 10 % DPH.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2020 výši stočného pro rok 2021,
3
a to 62,34 Kč za 1 m včetně 10 % DPH. Reálný nárůst ceny stočného oproti roku 2020 je tedy
3
Jitka Bencová, místostarostka
2,79 Kč za 1 m .
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JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK?
Vážení a milí čtenáři,
rok 2021 jsme začali s rouškami a zavřenými knihovnami a informačními centry. Doufejme, že se tedy neponese v duchu pořekadla
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“ a brzy se opět vše vrátí do starých
kolejí.
Bohužel pro čtenáře, knihovna může fungovat přes výdejní okénko
až od 4. stupně PES. Po celý leden byla tedy pro veřejnost zcela uzavřena. Za tu dobu nezahálím a snažím se vymýšlet další novinky pro
snazší orientaci v knihovních regálech. Jednou z nich jsou piktogramy, které naleznete na hřbetu knih. Na první pohled tedy poznáte,
co patří do žánru sci-fi, historického, pro ženy či mezi detektivky
a thrillery.
Naštěstí proVás mám i pozitivní zprávu. Na podzim byla vyhlášena
soutěž o knihovního maskota Skřítka Knihovníčka s uzávěrkou
22.12.2020. Vzhledem k situaci soutěžící mohli zasílat své návrhy
rovněž mailem nebo přes Facebook. Soutěže se zúčastnilo celkem
32 návrhů dětí a mládeže různého věku. Po Novém roce se sešla
porota ve složení Karla Adámka (za město Březová nad Svitavou),
Jitky Bencové (za Kulturní komisi) a Hany Hudské (za Městskou
knihovnu).Vybírání bylo opravdu těžké.Vítězným návrhem se stala
podobizna Skřítka Knihovníčka od Amálie Holíkové (10 let). Tímto
ještě jednou Amálce gratulujeme! Pro všechny zúčastněné máme
připraveny drobné ceny a čestná uznání.Vše bude možné k vyzvednutí hned, jakmile budeme moci mít opět pro veřejnost otevřeno.
V současné době přijímám a eviduji požadavky čtenářů na výpůjčky, pokud tedy máte nějaké přání, neváhejte mne kontaktovat telefonicky, mailem nebo na FB.
Pěkné zimní dny a snad brzy opět na viděnou.
Hana Hudská, Městská knihovna a informační centrum

Z HASIČÁRNY
ZPRÁVY
ZE ZŠ
Přestože neustále pokračuje ve většině ročníků distanční výuka, zorganizovalo Středisko volného času Svitavy dne 15. 1. 2021 online
okresní kolo Dějepisné olympiády.Vynikajícího výsledku dosáhl žák 9. třídy JosefCupal, který ziskem 73,3 bodů obsadil první pořadí.
K nádhernému umístění blahopřejeme a studiem odborných statí získané vědomosti Pepa určitě dále zúročí při vzdělávání na
střední škole.
Poděkování za pěkný výsledek patří téžVítu Klemšovi a MichaluSukovi.
BohuslavaZelená
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PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKŮ
V roce 2020 řešila Komise pro projednávání přestupků města Březová
nad Svitavou celkem pět přestupků. Z nich tři byly oznámeny PoliciíČR,
jeden přestupek byl oznámen fyzickou osobou – občankou města Březová nad Svitavou a jeden případ byl oznámen právnickou osobou
z Prahy.
Z oznámených případů se tři případy týkaly podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, jeden případ byl oznámen pro podezření z podvodu a jeden případ se týkal podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.
Dva případy podezření z přestupku proti občanskému soužití byly odloženy dle § 76 zák. č. 250/2016 Sb., protože nebyly shledány důvody pro
zahájení správního řízení.
Ve dvou případech bylo zahájeno správní řízení, kdy byly uloženy dvě
pokuty v celkové výši 2.500 Kč a oběma přestupcům byla uložena
povinnost uhradit správní poplatek. V jednom případě byla věc vyřízena formou Příkazu, kdy bylo uloženo napomenutí.
Jan Machata, předseda komise

Z HASIČÁRNY
Krmení lesní zvěře
V minulém roce zahájil kroužek mladých hasičů tradici - krmení lesní
zvěře. Letos jsme se kvůli epidemiologickým opatřením vydali do lesa pouze v povoleném počtu členů.
Věříme, že příští rok nám již situace dovolí sejít se v hezký plné
sestavě a přinést zvěři ještě více kaštanů, sena, jablek a mrkve.
Vlaďka Bártová

OCHRANA MELIORAČNÍCH
A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN
/ DALŠÍ DOTACE DO PŘÍMĚSTSKÉHO
LESA V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
– UKONČENÍ PROJEKTU
Letos bude ukončen projekt na podporu oplocování lesních kultur
z roku 2019.V jeho rámci bylo postaveno 1,1 km oplocenek na šesti místech obecních lesů a z prostředků Místní akční skupiny Svitava čerpáno
přes 82 tis. Kč. V oplocenkách roste buk, dub, jedle a javor, které (doufejme) budou lépe snášet měnící se klima.
Milan Hron, OLH

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
V ROCE 2021
1316 – narození Karla IV.
1826 – narodil se EduardSchwoiser – malíř – Brněnská č. p. 115
1946 – první poválečný hasičský ples
1946 – založenVčelařský spolek
1946 – první poválečné dožínky
1946 – zatčení bývalého příslušníka SS Igora Moravce u Sulků. Smrtelně postřelen příslušníkSNBWuchtrleJiří
1951 – založení Lidové školy umění – nyní pobočkaZUŠSvitavy
1951 – změnaVčelařského spolku na Základní organizaci Českého včelařského svazu
1956 – vznik motokrosové tratiAMK Březová nad Svitavou za koupalištěm
1976 – začlenění do střediskové obce Brněnec (do roku 1990)
1981 – otevření samoobsluhy veSlunečním údolí č. p. 279
1996 – založena Jednotka požární ochrany II/1
1996 – plynofikace města
2001 – zahájení výstavby rodinných domků naŠpitálském poli
2001 – první závod terénních čtyřkolek na Březovských stráních
2001 – založení klubuJÓGA
Bedřich Škraňka
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HISTORIE JEDNOHO DOMU - LÁZEŇSKÁ Č.P. 284
Historie tohoto domu se začala psát před více, jak padesáti lety.
Z časového hlediska to není tak dávno, ale rád bych připomněl
pamětníkům, kteří stále ještě žijí mezi námi, jak velké dílo na Březovou nadSvitavou se jim podařilo vybudovat.
Členové Automotoklubu Svazarmu Březová nad Svitavou
se usnesli, že si místo dřevěné boudy v motokrosovém areálu
„Březovské stráně“ za koupalištěm postaví zděnou klubovnu. Podle
prvního plánu se mělo jednat o přízemní budovu se třemi klubovnami pro automotoklub, kroužek radioamatérů a střelce. Později
bylo rozhodnuto plány přepracovat a přidat dvě další podlaží pro
ubytování. V přízemí pak místo kluboven postavit restaurační zařízení se sálem, výčepem, kuchyní a sociálním zařízením. Stavební
plány nakreslil pan KarelTrtílek.
Stavba byla zahájena v roce 1971 a kolaudace proběhla 21. června
1983. Proč to trvalo tak dlouho? Členové Svazarmu ji stavěli svépomocí o víkendech a zajistit všechen potřebný materiál bylo obtížné.
Odpracované hodiny se počítaly na desetitisíce. Vznikla stavba,
která v té době neměla v motokrosových areálech obdoby.
V letech 1983 až 1990 byla využívána především pro pořádání motokrosových závodů na „Březovských stráních“. Dále v ní probíhala
příprava branců na službu v ČSLA, školení řidičů – amatérů a využívali ji i hasiči, zdravotníci a další složky tehdejší Národní fronty.
Při různých příležitostech se zde setkávaly pracovní kolektivy z okolních závodů. Konaly se třídní srazy, svatby a oslavy narozenin. Krátkodobě zde bydleli kombajnéři, studenti pracující v lese a brigádnice pomáhající při sběru brambor. Na půl roku se stala dočasnými
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kasárnami pro rotu železničního vojska ČSLA, která pracovala
na opravě trati Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice. V tomto
období provoz zajišťovala za pomoci ostatních členů Svazarmu
paní BoženaOndráčková s rodinou.
Po roce 1989 se situace změnila a bylo nutno hledat novou náplň
pro zajištění celoročního provozu. Z počátku se to nedařilo a paní
Božena Ondráčková, a po ní i manželé Antonín a Anna Plačkovi,
si museli najít nové zaměstnání.Z předchozí doby zůstaly jen motokrosové podniky a společenské akce. Vzniklou situaci se členové
automotoklubu rozhodli vyřešit pronájmem budovy.
V roce 1992 se nájemci budovy stali pánové František Monhart
a Pavel Straka. Provozovali restaurační i ubytovací služby a budova
dostala nové jméno „POHODA“. Podařilo se jim získat nové
zájemce o ubytování jak z oblasti turistiky, tak od firem provádějících různé práce ve městě a okolí. Dobrá kuchyně si získala zájem
o pořádání celé řady společenských akcí. V roce 1998 na krátkou
dobu vystřídal pana Pavla Straku pan Petr Voleček a později ji až do
zaslouženého odchodu do důchodu v roce 2013 vedl pan František
Monhart sám.Od roku 2013 do 2018 byl nájemcem budovy pan Martin Fiala. Provozoval ubytovací a restaurační služby.V letech 2018 až
2019 byla nájemcem firma GDS Sylwia z Moravské Třebové a po ní
do února 2020 GRÉTA D. S. ze stejného města. Poskytovaly jen ubytování pro dělníky z okolních továren.Od září 2020 provozuje ubytovací službySdružení Březovských strání –AUTOMOTO KLUB vAČR.
V současné době zajišťuje také jen ubytovací služby pro dělníky.
V průběhu let prošla budova několika významnými změnami.

Už v 2. polovině osmdesátých let se plánovalo její rozšíření, které
se ale neuskutečnilo. Zásadním problémem byla lhůta výstavby.
Do jednoho roku ji nebylo možno v podmínkách organizace uskutečnit. Změny ve společnosti v roce 1989 znamenaly definitivní
zastavení realizace této akce. Rozšíření ubytovacích prostor bylo
provedeno v letech 1990 až 1995 výstavbou dvou dalších pokojů
v místě terasy ve 2. podlaží. V roce 1999 firma pana Glosera
z Banína rozšířila prostory kuchyně u restaurace a provedla rekonstrukci sociálního zařízení v 1. a 2. podlaží. Následující rok dostala
novou krytinu střecha budovy a ohřívače vody byly vyměněny
o dva roky později. Nová lůžka a další vybavení pokojů následovalo v letech 2004 a 2005. Místo kovových patrových postelí
se objevily válendy. Počet lůžek se ale snížil o jednu polovinu. Velkou akcí se stala výměna všech oken a venkovních dveří v budově.
Probíhala postupně v letech 2007 až 2019. Pro uložení techniky na
úpravu závodiště a dalších potřebných věcí byl v letech 2011 – 2017
přistavěn k budově sklad materiálu. Současně s ním musela být
vyřešena výměna kotle ústředního topení, a s tím související
úpravy suterénních místností v budově. Tyto práce proběhly
v letech 2016 – 2018. Zásadní přestavbou také prošlo v roce 2014
sociální zařízení v přízemí budovy. V současné době probíhá
modernizace bytu a kuchyňky pro ubytované ve 2. poschodí. Průběžně se vyměňuje zařízení pokojů.
Všechny tyto práce mohly být provedeny díky podpoře ze strany
města Březová nad Svitavou, Autoklubu České republiky a řady
dalších sponzorů a především obětavé práce členů bývaléhoAutomotoklubu Svazarmu a jeho nástupnické organizace Sdružení
Březovských strání – AUTOMOTO KLUB v Autoklubu České
republiky.
Bedřich Škraňka

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Minulý rok byl celosvětově velmi mimořádný, nepředvídatelný a zcela
jiný než kterýkoliv předcházející. Stejně tomu bylo také v podmínkách
našeho města.
V roce 2020 se kvůli mimořádnému stavu dvou vln pandemie neuskutečnil žádný obřad vítání malých občánků města Březová nad Svitavou.
Když se nám to nepodařilo na jaře, doufali jsme, že na podzim se situace zlepší. Ale než se nám naše děti z mateřské školky naučili básničky,
které vždy přednáší na vítání, přišla druhá vlna koronaviru a další omezení shromažďování. Mezi tím se nám narodilo pár nových dětí a ty
nejstarší už na další vítání přijdou asi samy. Doufáme, že se dočkáme
chvilky, kdy se nám podaří vítání konečně uspořádat.
Za rok 2020 se uskutečnilo celkem pět svatebních obřadů. Z toho dva
provedl starosta Ing. Karel Adámek a tři obřady radní Jaromír Staněk.
Jeden obřad se uskutečnil v přírodě vedle Společenského domu v obci
Pohledy a ostatní čtyři se konaly v naší obřadní síni ve Březové nad Svitavou.
Pro rok 2020 bylo počítáno s celkem 50 návštěvami občanů našeho
města ve věku 80 a více let. Koronavir a přijatá omezení nám letos komplikovala celou situaci. Přesto velkou část nových osmdesátníků navštívil osobně starosta města Ing. Karel Adámek. Další část seniorů navštívily již tradičně v zastoupení města dvě občanské dvojice: Moravcová
Anna, Horáková Jarmila a Sobolová Dana, Staňková Jana. Přesto část
návštěv však proběhla jen bezkontaktním předáním balíčků. Každý
senior obdržel drobný dárkový balíček a blahopřání od Města Březová
nad Svitavou. Náklady města na dárkové balíčky za rok 2020 činily celkem 8.100 Kč.V roce 2020 z těchto padesáti seniorů starších osmdesáti
let celkem 8 zemřelo.
Jaromír Staněk

PŘÁNÍ
V neděli 28. března oslaví 90. narozeniny pan Mgr. Josef Fiala ze
Svitavy, který svůj profesní život zasvětil učitelství a tělovýchově.
Svou pedagogickou dráhu započal na Základní škole v Březové
nad Svitavou a od roku 1975 vyučoval naV. ZŠ Sokolovská ve Svitavách, kde několik let vypomáhal i po svém odchodu do důchodu.
K tomu významnému životnímu jubileu mu z celého srdce přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí, optimismu a dostatek sil do dalších let.
Manželka, syn a dcera s rodinami, vnoučata a pravnoučátka
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KULTURNÍ KOMISE V ROCE 2020
Na začátku roku 2020, kdy jsme v návaznosti na podzimní jednání
s manažery kapel pracovaly na dramaturgii programu Bartolomějské
pouti, spolu se zvukařem jsme prověřovaly technické požadavky kapel
a možnosti jejich splnění, oslovovaly jsme prodejce a přemýšlely nad
programem pro děti, jistě nikoho z nás nenapadlo, že nastane možnost, že by se pouť vůbec nekonala. Bylo pro nás velkým zadostiučiněním, že práce nebyla zbytečná a že se pouť mohla uskutečnit.
Se začátkem každého roku však přichází několikadenní příprava městského plesu.Ten letošní přivítal hosty v nově vymalovaném a vyzdobeném sále kulturního domu. Na jeho konání se však musí myslet již rok
předem, protože sehnat kapelu na poslední chvíli by nebylo vůbec možné. Na ten v roce 2021 jsme pro vás vybraly úplně novou, neokoukanou.
Ale protože v letošním roce se ples z protiepidemických důvodů konat
nebude, jsme s kapelou domluvení na rok 2022, přesně na sobotu
5. února.
Po plese zbývá nemnoho času do tradičního koštu moravského vína.
Po pár letech k nám opět zavítal se svým vínem, u nás velmi oblíbeným,
Ing. Jan Polehňa z Blatnice pod SvatýmAntonínkem.Vaše účast na akci
a spokojené úsměvy jsou pro nás vždy nejlepší odměnou za práci nejen
na přípravách, ale i na úklidu.
Na konec března jsme připravily Posezení pro starší a pokročilé opět
s kapelou B-dans Band, která si našla v Březové své příznivce, a pro děti
jsme měly připravené překvapení v podobě účinkujícího na Dětském
maškarním karnevalu. Z důvodů, které nemusím připomínat, jsme
bohužel musely akce zrušit. S kapelníkem B-dance Bandu jsme vybrali
podzimní datum a doufali jsme, že se stane zázrak.

Následně jsme nemohly zorganizovat ani tradiční zájezd našich starších spoluobčanů za krásami naší vlasti ani oslavy Dne dětí, které jsme
letos chtěly pojmout jinak a ke spolupráci jsme přizvaly i Sbor dobrovolných hasičů Březová nad Svitavou. Střeleckou soutěž jsme přesunuly na léto. Nevyšlo nám ale počasí, soutěž se konala v náhradním
termínu a my měly konečně dobrý pocit, že jsme mohly jako členky
kulturní komise města našim občanům nabídnout možnost využití
jejich volného času.
Opatření omezující shromažďování nám pořád ještě dovolovala připravit pro děti Drakiádu. Tuto jsme nakonec zrušily z důvodů nepříznivé předpovědi počasí, kterou jsme sledovaly na několika aplikacích.
Se zhoršováním epidemické situace neproběhlo ani Posezení pro starší
a pokročilé, Svatomartinský lampionový průvod. Nekonal se adventní
a vánoční koncert a rozsvícení vánočního stromu proběhlo v komorním
duchu za přítomnosti některých členů rady města a pana faráře.
Na programu letošní Bartolomějské pouti už budeme jen ladit detaily,
budeme oslovovat prodejce. Prodejců máme každý rok přihlášených
přes 60 a je nutné s nimi komunikovat nejméně třikrát před samotnou
poutí. Někteří z nich volají nebo píšou i vícekrát. Organizace pouti tedy
není úplně jednoduchou záležitostí, jak by se možná na první pohled
mohlo zdát.
Pracujeme rády pro město a naše spoluobčany, a pokud nám to situace
v souvislosti se šířením koronaviru dovolí, budeme se snažit vám připravit nejen tradiční březovské akce. Nápady na nové vítáme, stejně
jako dobrovolníky při akcích, na které samy početně nestačíme.
Za kulturní komisi Jitka Bencová

NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
Prázdninové putování - 19. - 23. 7. 2021
Lanový park Brno, poznávání Pardubic, přečerpávací elektrárna
Dlouhé stráně a papírnaVelké Losiny, hvězdárna Brno.
Program může být změněn podle epidemiologické situace.
Předpokládaná cena Kč 1800,-- (zahrnuje pedagogický doprovod,
v pondělí oběd, jízdné, vstupné, pojištění, odměny).
Tábor je určen dětem od 6 do 14 let.
Přihlášení bude možné elektronicky na stránkách ddmkamarad.eu,
popřípadě telefonicky 702 406 782 a to od února.
Kapacita omezena.
Super prázdniny - 9. - 13. 8.2021
Dravci, Národní muzeum Praha, lezecká stěna a zvířátka Lanškroun,
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Punkevní jeskyně a propast Macocha, chaloupka
MaxeŠvabinskéhoČeskáTřebová.
Program může být změněn podle epidemiologické situace.
Předpokládaná cena Kč 1700,-- (zahrnuje pedagogický doprovod,
v pondělí oběd, jízdné, vstupné, pojištění, odměny).
Tábor je určen dětem od 6 do 14 let.
Přihlášení bude možné elektronicky na stránkách ddmkamarad.eu,
popřípadě telefonicky 702 406 782 a to od února.
Kapacita omezena.
Na společné putování prázdninami se těší za partu super vedoucích
PavlaCupalová - DDMČeskáTřebová

TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Jaký je život amatérských sportovních klubů a jejich sportovců v současné době? Na tuto otázku je z pohledu laika celkem logická
a jednoznačná odpověď: “žádný“. Realita je však úplně jiná.
Amatérští sportovci mají aktuálně po sportovní stránce život velmi
těžký, možná i těžší než většina sportovců profesionálních. Na rozdíl od
svých profesionálních kolegů a vzorů nemají možnosti jakkoliv kolektivně trénovat, udržovat svoji kondici a být tak připraveni na jarní soutěže, které se nekompromisně blíží. A tak každý alespoň částečně
zkouší svoji kondici udržet individuálně, což však není co do kvality
nikdy stejné, jako trénink celého kolektivu.
Jinak tomu bohužel není ani vTJ Sokol Březová nad Svitavou. Podzimní
a zejména zimní výpadek v tréninkové přípravě, kde fyzička je základ
pro celý další kalendářní rok se bude velmi těžko dohánět. Vedení TJ
a trenéři se sice snaží být připraveni zahájit okamžitou tréninkovou
činnost, ale tato možnost je aktuálně v nedohlednu. Zimní soustředění
A mužstva, mužstva dorostu jsou nereálná, halové turnaje mužstev
přípravky, žáků a dorostu také. Nezbývá tedy nic jiného než doufat,
že bude možné přípravu na jarní část sezóny absolvovat alespoň částečně ve venkovních prostorách.
Za tímto účelem bylo v areáluTJ vybudováno částečné umělé osvětlení
jedné z tréninkových hracích ploch, bylo doplněno vytápění prostoru
kabin, dokoupeno vybavení pro možnost absolvovat veškerou přípravu
ve venkovních prostorách. Nyní se však musí počkat, až bude pandemie pod kontrolou, což bohužel nikdo neví, kdy tato chvíle nastane.
Je nutné mít na paměti, že současná situace nepřispívá žádnému
z našich mužstev, i když je potřeba zmínit to, na co jsme v minulém
vydání tak trochu zapomněli. Jsou to mužstva našich přípravek, která
se těší aktuálně velkému zájmu dětí, když na konci roku 2020 tato

věková kategorie registrovala úctyhodných třicet chlapců a dívek,
které trénují ve třech samostatných skupinkách a to starší přípravka,
mladší přípravka a fotbalová školička pro nejmenší. Tento krásný přírůstek nebyl očekáván nikým z funkcionářů TJ a tak došlo celkem
logicky k situaci, kdy na velký počet dětí bylo málo trenérů. Díky úsilí
a vstřícnému postoji některých rodičů a členů TJ se však podařilo i tuto
situaci vyřešit tak, aby bylo možné dětem věnovat co nejvíce pozornosti a tím zajistit plnohodnotné tréninkové jednotky. Počet trenérů
se u této věkové kategorie se postupně rozrostl na sedm, což je již úctyhodný počet. Jmenovitě jsou to pánové Kutlák, Šudoma, Kučera,
Hynek,Valter, Lukášek J. a LukášekV.Za jejich ochotu jim patří poděkování.
I samotnáTJ jde tomuto příjemnému stavu vstříc a tak bylo dokoupeno
vybavení tak, aby bylo možné dětem poskytnout co nejlepší podmínky
pro jejich rozvoj.
Herně to zatím za strany našich nejmenších nebylo dle našich představ,
ale celkový obraz hry se postupem času zlepšoval a věříme,
že v tomto vzestupném trendu budou naši nejmenší pokračovat
jakmile to okolnosti dovolí.
Čemu však současná situace nebrání je, aby se neplánoval start jarní
části sezóny 2020/2021, teda zatím alespoň teoreticky. Aktuálně je
kompletně připraveno rozlosování krajských soutěží, do kterých
aktivně zasahuje mužstva dorostu, které je po nedohrané podzimní
části na jedenáctém místě a zbývalo dohrát utkání se soupeři ze spodní
části tabulky a A-mužstvo, které přezimovalo vlivem horšího skóre na
pátém místě, ale nedohraná utkání jsou na rozdíl od mužstva dorostu
většinou s mužstvy čelních pozic tabulky. V rámci rozlosování se aktu-
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álně uvažuje s tím, že se všechna nedohraná utkání dohrají, jarní část
sezóny bude nestandardně zahájena druhý týden v březnu a ukončena
až poslední červnový víkend. Pokud se podaří dohrát všechna utkání,
tak se určitě máme na co těšit, protože mužstvo dorostu odehraje celkem devatenáct a A mužstvo šestnáct utkání. Plán je to ze strany FAČR
ambiciózní, ale pravděpodobnost, že se odehrají všechna utkání
je spíše z říše tajných přání. Nicméně i na tuto situaci musí TJ reagovat
a být připravena. Z těchto důvodů bude pro případná první jarní utkání
připravena plocha tréninkového hřiště.
Rozlosování utkání starších i mladších žáků je stále v procesu plánování, jelikož vzhledem k tomu, že se jedná o okresní soutěže, musí
se přizpůsobovat rozlosování krajských soutěží a také je nutná aktivní
komunikace i ze strany soupeřů týkající se dohrávaných zápasů za podzimní část. U mladších žáků se nicméně upustilo od plánu, aby každé
mužstvo hrálo s každým soupeřem třikrát, ale i tak by oddíl mladších
žáků měl na jaře odehrát 10 utkání a oddíl starších žáků 15 utkání. Zdůrazňujeme, že velká část mladších žáků hraje i zápasy za starší žáky.Nastalá situace s pandemií koronaviru také nezastavila administrativní
činnost, která běží a musí běžet na plné obrátky bez ohledu na cokoliv.
Během prosince 2020 proto byly podány žádosti na dotace pro rok 2021
a to jak na Národní sportovní agenturu, tak na jednotlivé obce a stálé
partnery TJ. V lednu 2021 pokračujeme s podáváním dalších žádostí
na podporu sportu a údržbu areálu. Celkem má TJ aktuálně podáno
jedenáct žádostí na různé dotační tituly, sponzorské dary, smlouvy
apod. a dalších několik se chystá podat během ledna a února. V současné době je již možné sdělit, že části žádostí již bylo vyhověno a další
část žádostí je na dobré cestě, což je alespoň jedna z mála lepších zpráv
v současné době. Vzhledem k tomu, že není možné pořádat kulturní
akce, které jsou nezbytným příjmem pro dofinancování jednotlivých
grantů a dotací, tak také o to aktivněji probíhají jednání se sponzory,
kteří tvořili a tvoří nedílnou součást celého sportovního finančního kolotoče. Je zcela na místě touto cestou za celé TJ poděkovat všem, kteří
se v této nelehké době nepostavili ke sportu zády.
Ondřej Mrázek

SOUTĚŽ
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho Březovského občasníku.
Máme pro vás novou rubriku s názvem „Uhodni, co je na obrázku
špatně”. V každém občasníku se pokusíme uveřejnit fotografii,
na které není vše, jak má být. Správné odpovědi můžete posílat
na email občasníku - obcasnik.brezova@seznam.cz nebo na Městský úřad Březová nad Svitavou na e-mail posta@brezova.cz.
Ze správných odpovědí jednu vylosujeme a soutěžícího, který
ji poslal, odměníme malým dárkem.
Kateřina Štoudková
autor fotografie: Jaromír Staňěk
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