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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Vážení spoluobčané,
epidemiologická situace se od posledního
vydání občasníku výrazně zlepšila. Život se
pomalu navrací do původních kolejí, ale ještě
si chvíli počkáme na to, než budeme moci
v plném rozsahu rozvinout všechny naše dřívější aktivity, setkání či organizování veřejných akcí pro vás, naše občany.
Jen díky nezměrné trpělivosti a poctivému
dodržování vládních nařízení se podařilo udržet epidemii mimo hranice našeho města,
za což vám všem patří velký dík.
Rád bych opět touto cestou poděkoval všem,
kteří se podíleli na zvládnutí celé této nelehké
situace v našem městě, a to jakoukoli formou.
Velmi si vážím nezištné pomoci a kolegiality
jednotlivců, kterou jsem měl možnost sledovat v reálném čase a na vlastní oči.
Přeji všem pevné zdraví a poklidný návrat
k běžnému způsobu života.

Opravy místních
komunikací dokončeny
Místní komunikace podstoupily fázi opravy.
Akce byla ujednána na sklonku roku 2019
a nyní došlo k její realizaci. Téměř všechny
investiční akce se dostávají do časové tísně,
a proto je vždy dobré vidět, že je akce zahájena a následně i dokončena.

Rozpočet města
je v nejistotě
Zastupitelé našeho města schválili koncem
roku 2019 rozpočet pro hospodaření města
v roce 2020. Pandemie, která zasáhla prakticky celý svět, dopadla také na rozpočty většiny domácností a zřejmě se podepíše i na
hospodaření našeho města v tomto a možná
i nadcházejícím roce či létech.

V době, kdy píšu tyto řádky, schválila Vláda
ČR pomoc obcím a městům ve výši 1 200 Kč
na jednoho občana. Vítáme společně tento
krok, i když je zřejmé, že nepokryje celý propad příjmů v tomto roce. Ale buďme pokorní.
Nehospodaříme špatně, což je dobrá výchozí
pozice pro podobné časy.

Mostek na zářečí
se leskne novotou

Chodník k hlavnímu
nádraží ČD se již realizuje
V rámci oprav místních komunikací roky opomíjený chodník, vedoucí od hlavní silnice
na ulici Brněnská po železniční přejezd,
se opravuje. Bude jistě přínosem pro bezpečný a komfortní pohyb občanů podél silnice.

Další z mostků přes řeku Svitavu se dočkal
své opravy. Mostek, který na spodním konci
náměstí spojuje ulici Brněnskou a Zářečí, se
leskne novotou. Jeho kondice byla již na
hraně životnosti a byla provedena jeho plánovaná výměna. Pokračujeme tedy v trendu
oprav mostků a mostů, které již nezbytně
vyžadují naši pozornost. Další opravy jsou
v jednání. Nejbližším je pak most u kostela.
Po získání nezbytných souhlasných stanovisek se dáme do práce, jak doufám, ještě
v tomto roce.
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Tuři se Svitav přivezli
městu respirátory
Svitavští Tuři, jak jsou označování basketbalisté klubu DEKSTONETUŘI Svitavy, darovali
našemu městu a jeho občanům respirátory.
V rámci ORP Svitavy tak obdarovali některé
obce a města, mezi které jsme se dostali i my.
Je příjemné, když se v nelehké době do aktivit
na podporu plnění epidemiologických opatření podílejí i sportovci v našem regionu.
Hoši, děkujeme!

plexní rekonstrukce nebo řešení jiné. Nosné
dřevěné prvky na mnoha místech dovršily
svoji životnost.
Cestou k rozhledně potkáte nový dřevěný
altán na konci lanového centra, který se nevyhnul sprejerům a ani rozhledna nezůstává
nedotčena. Je to zcela zbytečné ničení majetku nás všech, který stojí nemalé finanční prostředky.Otázkou nadále zůstává proč?

Rozhledna je otevřena,
vandalismus pokračuje
Rozhledna byla opravena do té podoby, aby
mohla být zpřístupněna veřejnosti. Nicméně
jedná se o stav dočasný. Bude nezbytná kom-

RADNIČNÍ HODINY
Podařilo se nám zajistit opravu hodin umístěných ve věži radnice,
a tak vnímavým obyvatelům našeho města jistě neunikla skutečnost, že radniční hodiny odbíjí nejen čtvrti, ale i celé hodiny a delší
minutová ručička je v přesné poloze.

KULTURNÍ AKCE
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Bude letos Bartolomějská pouť? Bude. K dnešnímu dni (3. 6. 2020) jsme
si jisti tím, že houpačky, kolotoč, autíčka a další atrakce pro děti přijedou. Prodejce a kapely máme nasmlouvané už od podzimu loňského
roku. S manažery kapel jsme v kontaktu a rozhodnutí, zda pouť bude
v obvyklém rozsahu, necháváme na pozdější dobu. Doufáme, že rozvolnění opatření v souvislosti s koronavirem bude koncem srpna takové, že v neděli 30. 8. 2020 pódium na náměstí postavíme a park se zaplní
návštěvníky.
V tradici předpouťových zábav bychom i letos rádi pokračovali, ta by
se měla uskutečnit v pátek 28. 8.2020 s kapelou Prorock 2. Letní kino
chystáme na 17. 7. 2020.
Setkání obcí a měst s názvem Březová se letos neuskuteční. Do Březové uSokolova pojedeme na návštěvu až příští léto.
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Ústavní soud se našeho
města nezastal
Z rozhodnutí správce daně byl našemu městu
vyměřen v roce 2016 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 479 960 Kč.Toto porušení rozpočtové kázně se datuje rokem 2011.
Celá záležitost se týká veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou. Prošli
jsme cestou odvolání až po ústavní stížnost
přes Finanční úřad pro Pardubický kraj, Krajský soud v Hradci Králové – pobočku v Pardubicích, Nejvyšší správní soud až po již zmiňovaný Ústavní soud. Celkem téměř čtyři roky
komunikace, dopisování a právních tahanic.
Podstata našeho snažení byla stejná. Zvrátit
rozhodnutí Finančního úřadu o porušení rozpočtové kázně. Nepodařilo se. Ústavní soud,
jako poslední instance, naši ústavní stížnost
odmítl. Co z toho tedy pro nás plyne? Že jsme
pochybili? Hlavně ale, že neobdržíme část
dotace na uvedenou akci ve výši 8,5 milionu
korun a řadu dalších let budeme hradit bankovní úvěr ve výši 9 milionů Kč, který jsme si
museli vzít, abychom dofinancovali celou
akci kolem kanalizace a ČOV. Přitom stačilo
tak málo. Respektovat doporučení pracovníků Ministerstva životního prostředí, kteří
údajně varovali před použitím „losovačky”,
jejímž prostřednictvím došlo k zúžení počtu
uchazečů o veřejnou zakázku. Nestalo se.
Musíme platit dál.
Karel Adámek, starosta

PODĚKOVÁNÍ
MLADÝM HASIČŮM
Děti z kroužku mladých hasičů pomáhají chránit životní prostředí,
proto se vydaly uklidit nepořádek v keřích podél cesty k nádraží, kolem
fotbalového hřiště a u skateparku. Jen v těchto lokalitách nasbíraly
8 velkých plastových pytlů odpadků. Děkujeme za pomoc.
Jejich snahu kazí skutečnost, že další odpadky podél cesty k nádraží se
objevily v krátké době po této akci. Existují materiály, se kterými si příroda poradí poměrně snadno, u dalších to může trvat i celá tisíciletí.
Snažme se proto být k přírodě šetrnější i tím, že odpadky budeme ukládat na místa k tomu určená.

Jitka Bencová, místostarostka

Z HASIČÁRNY
Ukliďme Česko
Kroužek mladých hasičů se zapojil do akce „Ukliďme Česko”. Tato akce proběhla ve dvou etapách. První byla v obci Želivsko a druhá v katastru
města Březová nadSvitavou.
Vzkaz mladých hasičů: „Je nám moc líto, že v době, kdy je všude plno kontejnerů na odpad, jsou stále veřejné prostory a lesy plné odpadků.”

Kroužek mladých hasičů na výletě
Kroužek mladých hasičů z Březové nad Svitavou se 30.5. 2020 vydal na výlet do vojenského muzea v Králíkách. Veliká expozice vojenské techniky
zaujala všechny děti. Prohlídka bunkru a dělostřelecké tvrze Hůrka byla také zajímavá. Nejvíce se však dětem líbila projížďka v obrněném vozidle.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu MilošiStrakovi za pozvání a pěkné přivítání v muzeu.

Za SDH Vlaďka Bártová
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OBNOVUJEME PARK
V měsíci květnu začala kompletní rekonstrukce parku před školou, která bude
postupně probíhat, co se týká zahradnických
prací, až do podzimu, kdy dojde k výsadbě
posledních cibulovitých rostlin.
Autorkou návrhu na obnovu parku je Ing.
Jitka Polehňová (Moravcová). Při jeho zpracování přistupovala citlivě ke stávající vegetaci, k historickým pramenům, myslela i na
budoucí generaci. V parku budeme mít vysazeny nové stromy s kulovitou korunou, umožňující průhled do parku. Podobné stromy si
někteří Březováci pamatují z ostatních částí
parku, tyto ale byly bohužel špatnou péčí
naprosto zničeny a nakonec musely být pokáceny. Parkem v půlkruzích povedou květinové záhony. V blízkosti dvou smrků před
školou budou tzv. stinné záhony osázené
rostlinami, které nepotřebují tolik světla,
pokračovat budou ve směru k plánované fontáně. V této části již budou rostliny milující
slunce. Celkové složení záhonů bylo tvořeno
s důrazem na proměnlivost během roku
a bohaté kvetení. Mírný svah od chodníku
směrem do parku bude osázen nižšími keři
z důvodu optického oddělení od frekventované silnice. V rozích parku na úrovni stávajícího „vánočního” stromu budou vysazeny
nové jehličnaté stromy, jako příprava vánočních stromů pro budoucí generaci obyvatel
našeho města. Součástí projektu je zbudování kvalitní mlatové cesty. Obruba cesty
z dlažebních kostek bude korespondovat se
zpevněnou plochou, která vznikne v příštím
roce kolem samotné fontány. Obrubníky
kolem záhonů oddělující je od trávníku,
budou stejné jako u záhonů v trávnících
kolem podél náměstí.
U kašny (budoucí fontány) budou umístěny
zrcadlově dvě betonové lavičky, jejichž povrchová úprava prostoru na sezení připomíná
dřevo. Betonová šeď a pozinkovaný kov se
objevuje i na odpadkových koších na celém
náměstí a ve stejném duchu bychom rádi
i pokračovali při nákupu nové čekárny, stojanů na kola a dalšího mobiliáře města.
Ve fotogalerii naleznete vizualizaci budoucí
podoby parku. Je na ní zpodobněna i nová
fontána, která nahradí současnou kašnu.
Voda je symbolem města, chtěli jsme proto
tento prvek zachovat, zmodernizovat a nakonec se toto řešení jevilo jako nejlepší. Realizaci fontány jsme přesunuli na příští rok.
Stromy v dalších částech parku jsme nechali
podrobit důkladnému dendrologickému průzkumu, ze kterého bohužel vzešel i závěr
některé stromy z důvodu jejich velmi špatného stavu pokácet. Stromy nahradíme
výsadbou nových, aby ráz parku na náměstí
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zůstal zachován. V letošním roce provede odborná firma výchovný a bezpečnostní řez stromů,
které v parku zůstanou zachovány.
Teprve po těchto úkonech se pustíme do instalace nových laviček a případné další úpravy ostatních částí parku.
Věříme, že tímto počinem vzhled náměstí dostane zase o trochu přívětivější ráz a bude lahodit
oku nejen Březováků.
Jitka Bencová, místostarostka

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE
EMISÍ PRO BŘEZOVÉ
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití
odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. I naše město přispělo tříděním sběru a jeho předáním k dalšímu
využití ke zlepšení životního prostředí, za které jsme obdrželi od firmy
EKO-KOM Osvědčení o úspoře emisí. Navíc jsme za množství odpadu,
které jsme společně vytřídili, obdrželi od zmíněné firmy částku 248
923,50 Kč.
Děkujeme, že třídíte!
Jitka Bencová, místostarostka

Z
HASIČÁRNY
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
SLAVKOVSKÉ MEMENTO 2020
Už několik let se žáci naší školy zapojují
do literárně dějepisné soutěže Slavkovské
memento. Letos se konal už šestnáctý ročník,
který byl bohužel ovlivněn událostmi epidemie koronaviru. Z tohoto důvodu výjimečně
neproběhlo slavnostní vyhlášení, které
je vždy v malebných prostorách zámku Slavkov u Brna.
Letošního ročníku se zúčastnilo 41 žáků z 12
škol. ZŠ Březovou nad Svitavou reprezentoval žák 8. ročníku Vít Klemša, který se umístil
na celkovém prvním místě v kategorii základních škol a navázal tak na výborná umístění
svých předchůdců z minulých ročníků.
Vítězná práce se jmenuje "Příběh Josefa Mináře" a pojednává o rodáku z obce Vítějeves,
který padl v bojích s ordnery v roce 1938.
Vítkovi blahopřejeme k vynikajícímu umístění v soutěži, děkujeme za reprezentaci ZŠ
Březová nad Svitavou a přejeme si, aby se
i v dalších letech našli nadšenci, kteří se nebojí
udělat práci navíc a zajímají se o dějiny svého
regionu.

DISTANČNÍ VÝUKA
Od uzavření školy 11. března 2020 došlo k důležité změně ve vzdělávání
žáků. Covid-19 ovlivnil zásadně způsob práce školy, přinesl spoustu
opatření a pokynů a přinutil nás pokračovat ve výuce novým způsobem
– na dálku neboli distančně.
Během několika dnů museli začít vyučující pracovat pouze elektronicky. Postupně byly založeny třídní e-maily, na které jednotliví učitelé
posílali učivo a úkoly z hlavních předmětů, žáci si je zde vyzvedli, vypracovali a v určených termínech zase odeslali svým vyučujícím na jejich
e-maily. Důležité bylo nastavení zpětné vazby. Pokud bylo třeba, komunikace s žáky probíhala také na WhatsApp nebo přes společné skupiny
na Messengeru. Na druhém stupni se uskutečňovaly přes Skype a hellosmart.com pravidelně každý týden hodiny matematiky, češtiny
a angličtiny. Rodičům byly informace předávány i telefonicky, popřípadě pomocí tištěných materiálů.
Každému se dařilo v této nelehké době vyrovnat se se stávající situací

jinak. Většina žáků druhého stupně si poměrně rychle zvykla pracovat
z domova, plnit kompletně a v termínech své úkoly, vzít na sebe zodpovědnost sám za sebe. Žáci prvního stupně potřebovali více pomoc
a dohled rodičů. Našli se bohužel i tací, kteří pojali toto období prázdninově. Snaha, píle a pečlivost plnění či neplnění těchto domácích prací
se společně se známkami z konce 1. pololetí a se známkami z 2. pololetí
do 10. března stanou podklady pro závěrečnou klasifikaci tohoto
zvláštního 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Děkujeme všem žákům, kteří svědomitě pracovali a komunikovali
vždy, když bylo třeba. Velké poděkování patří rodičům za jejich spolupráci, protože i pro ně to byla situace nejen časově velmi náročná.
I pro nás učitele šlo o neobvyklé období, kdy jsme museli předávat učivo
na dálku a kdy nám chyběl osobní kontakt se svými žáky.
Bohuslava Zelená
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Všichni jsme rádi, že můžeme být opět spolu. Mateřskou školu jsme
znovu otevřeli 18. května, jakmile došlo k částečnému uvolnění protikoronavirových opatření. Otevření předcházela důkladná příprava.
Postupovali jsme podle doporučení ministerstva školství. Proběhl úklid
a všechny třídy byly vydezinfikovány. Telefonicky jsme se spojili
se všemi rodiči a informovali je o vzniklé situaci a podmínkách provozu
zařízení.Zároveň jsme zjišťovali případný zájem rodičů o docházku dětí
do mateřské školy.
Z důvodu náročného úklidu, dezinfekce prostoru a zvýšené hygieny
jsme museli přistoupit k některým změnám organizace provozu.
Na základě domluvy se zřizovatelem byla zkrácena provozní doba MŠ.
Docházející děti byly rozděleny do dvou tříd, které se během dne nepotkávají. O děti pečuje větší počet zaměstnanců než při standardním
režimu, aby mohly být dodrženy všechny požadavky na zajištění epidemiologických opatření.V případě dobrých klimatických podmínek využíváme pro pobyt venku školní zahradu, avšak neopouštíme areál školy.Určitá hygienická opatření se týkají také rodičů.

Mateřskou školu zřizovatel uzavřel od 17. března 2020. V této pro nás
nezvyklé situaci jsme se všechny po poradě rozhodly, že pomůžeme
druhým. Jedna třída se stala na čas šicí dílnou a každá z nás podle svých
možností přiložila ruku k dílu. Společně jsme ušily celkem 724 roušky
a některé jsme pokračovaly v šití ještě doma ve volném čase. Obdivuhodná byla solidarita mezi lidmi. Zpočátku byl velký nedostatek veškerého materiálu, ale postupně jsme dostávali vše potřebné. Věříme,
že jsme pomohly mnohým našim spoluobčanům v nejistých začátcích
nouzového stavu.
V současnosti máme v MŠ zapsáno 63 děti, z toho jich 17 odejde
po prázdninách do základní školy.V době uzavření MŠ proběhl zápis na
příští školní rok. Stále máme volnou kapacitu a vítáme každé příchozí
dítě.
Doufáme, že se podobná situace jako letos na jaře už nikdy nebude
opakovat, a že se postupně vše vrátí do vyjetých kolejí, kdy se budeme
normálně setkávat a bavit.
Za mateřskou školu, Vladimíra Malá

HISTORIE JEDNOHO DOMU - ZMIZELÁ FABRIKA NA DLOUHÉ
Místo, kde se továrna na Dlouhé nacházela,
úplně změnilo svou podobu. Zmizely budovy,
rybník a koryto řeky Svitavy bylo přeloženo.
Jediné, co zůstalo zachováno na svém místě,
je dům č. p. 349, který nyní slouží jako provozní budova Brněnských vodovodů a kanalizací. Důvodem likvidace poslední zástavby
v této oblasti byla ochrana pramenů pitné
vody pro město Brno, provedená v roce 1972.
Zmizely také poslední zbytky Muzlova a v
současnosti z něj existují jen č. p. 350, obytný
dům u mostu přes řeku Svitavu, č. p. 100,
domek v prameništi u tunelu, a kaple svatého
FrantiškaXaverského.
Továrna na Dlouhé byla založena v roce 1839
Františkem Tempesem jako textilní závod.
Největšího rozkvětu se dočkala za Adolfa
Freunda, který ji vlastnil do začátku 2. světové války. Rozšířil ji, zmodernizoval a vyráběl
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kvalitní hedvábné látky. Ve vedlejší budově se nacházela dílna na šití
kravat. Dařilo se mu dobře a proti továrně si postavil vilu, nynější
č. p. 349.
Za 2. světové války se do výrobních prostor nastěhovala válečná výroba
firmy Telefunken a do vily němečtí vojáci. Po osvobození si továrnu
vybral pro své podnikání výrobce chladícího zařízení Klaus z Prahy.
Působil zde jen krátce v letech 1947 až 1948.Vítězný únor a znárodnění
mu vzalo chuť do dalšího podnikání a emigroval do Maroka.
Poslední díl historie se začal psát počátkem padesátých let minulého
století. Do uvolněných prostor se nastěhovala zámečnická a truhlářská
výroba. Zámečníci sídlili v nízké, starší části a truhláři v novějším, patrové. Toto období osobně znám trochu podrobněji. V roce 1951 sem
nastoupil jako stavební zámečník můj otec a pracoval zde až do zániku
objektu. V jeho občanském průkaze jsem mohl číst jako zaměstnavatele Stavostroj, Stavební stroje a posledním byl Průmstav n. p. Pardubice. Několikrát jsem ho tam byl navštívit. Práce tam byla fyzicky velmi
náročná. Uvnitř nebyl žádný jeřáb. Se vším se manipulovalo ručně.
Materiál a výrobky se vozily na obyčejném čtyřkolovém vozíku. Vyráběly se zde kovové žebříky, schody, zábradlí, okna, vrata, poklopy
a celá řada dalších výrobků pro stavby socialismu. Počátkem šedesá-

tých let zde byla na zahradě u vily sestavena a odzkoušena betonárka,
která byla následně rozebrána a převezena do Železného Brodu
na stavbu továrny na bižuterii. Otec tam na ní pracoval dva roky jako
údržbář.
Truhlářskou výrobu provozovalyVýchodočeské dřevařské závody. Zrušena byla na začátku šedesátých let. Bližší údaje o druhu výroby bohužel nemám.Vznikalo tam při výrobě velké množství pilin a hoblin, které
si mohli zájemci odkoupit na topení. Naše rodina byla mezi nimi
a po několik let u nás přes zimu hřály „piliňáky”.
Ve druhé polovině šedesátých let už bylo jasno, že začne výstavba druhého Brněnského vodovodu a Průmstav Pardubice přestal o objekt
pečovat. Počátkem sedmdesátých let byla postavena nová zámečnická
provozovna v Brněnci proti mlýnu. Pro zaměstnance to byla významná
změna k lepšímu. Jako když se přestěhujete z pastoušky do paneláku.
Fabrika na Dlouhé byla zbourána, rybník za ní zrušen a koryto řeky, které
dříve vedlo podél silnice, nyní teče zhruba prostředkem výrobní haly.
Pamětníci mohou nyní diskutovat, jestli tato změna krajině prospěla
nebo ne. Nyní je tam klid a pohoda, ale tovární objekt, rybník, vedlejší
mlýn a sádky pro chov rybího potěru měly také něco do sebe.
Bedřich Škraňka

TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Jsme tady s vámi a hlavně pro vás všechny.
Všichni, kteří mají rádi sport, nebo alespoň areál místní Tělovýchovné
jednoty Sokol, mají určitě radost z toho, že se postupně uvolňují nebo
již uvolnila omezení, která nás všechny doprovázela po několik posledních měsíců. Obrovskou radost mají z aktuálního stavu i všichni naši
sportovci z oddílůTělovýchovné jednotySokol Březová nadSvitavou.
Činnost místníTJ byla ochromena od 12. března 2020, jelikož kvůli nařízení vlády České republiky a následným vyhlášením nouzového stavu
na území ČR, musely být zrušeny všechny soutěže, do kterých se
TJ přihlásila a také všechna představení, která byla naplánována na
jarní měsíce. Nic však netrvá věčně a tak se od 20. května 2020
postupně vrátil život i do místního areálu. V současné době je již život
v areálu a tréninková příprava jednotlivých mužstev a družstev v plném
proudu a tak nezbývá nic jiného než si přát, aby se omezení, která nás
všechny potkala v minulých měsících, byla pokud možno navždy minulostí.
Již od samého začátku postupného uvolňování opatření nařízených
vládou ČR se jednotlivá mužstva začala postupně adaptovat na aktuální podmínky a trénovat co možná nejvíce, aby byla schopna doplnit
tréninkový a herní deficit, který se v jarních měsících nastřádal. Příjemným zjištěním pro všechny trenéry a funkcionáře TJ je, že ani v době
pandemie neztratila drtivá většina členůTJ chuť sportovat.
Tato příjemná zjištění vedla k tomu, že do příštího ročníku 2020 – 2021
budou hájit Březovské barvy mužstva ve všech věkových kategoriích,
které je možné v rámci jednotlivých soutěží přihlásit. Příjemná je tato
situace o to víc, že naposledy bylo takové množství mužstev přihlášeno
do soutěží před více než deseti lety.
• Mladší přípravka (U9) – okresní soutěž
• Starší přípravka (U11) – okresní soutěž
• Mladší žáci (U13) – okresní přebor
• Starší žáci (U15) – okresní přebor
• Dorost (U19) – krajská 1.A třída
• A mužstvo dospělých – krajská 1.B třída
Mužstvem, které jako jediné odehrálo první část sezóny je mužstvo
malé kopané, kterému se celkem slušně daří i po uvolnění opatření
a ve IV. lize Blanenska hájí průběžné 6. místo se ztrátou pouze 5 bodů
na vedoucí mužstvoSK Kněževes 2006 (údaj k 17.6.2020).

Oddíl s našimi mažoretkami je asi nejvíce poškozen prošlou pandemií,
protože drtivá většina vystoupení, která tvoří vrchol sezóny našich děvčat, byla bez náhrady zrušena a tak nezbývá než doufat, že si děvčata
i nadále udrží dobrou nálada a v co možná největším počtu se dokážou
stále pečlivě připravovat na nová vystoupení.
Oddíl lukostřelby se také podařilo zachránit a všichni již pilně trénují
a věnují se své činnosti stejně jako před pandemií, což je velmi dobrá
zpráva pro tento sport, který je u nás vTJ tzv. „v plenkách“.
I v době omezení se však práce v rámci areáluTJ nezastavila.V prostoru
starých kabin došlo k poslední velké stavební úpravě a tou je kompletní
oprava WC pro sportovce, na kterou naváže dokončení zateplení
fasády objektu. Touto úpravou bude objekt schopen celoročního provozu, což umožní místním sportovcům využívat tyto prostory i v zimních měsících.
Asi se většina z vás sama sebe zeptá: „Kde na to TJ v této nelehké době
sehnala peníze?“ Odpověď na tuto otázku se skládá z několika částí,
stejně jako samotné finance na potřebné úpravy. První část financí
mělaTJ na tyto úpravy z vlastních zdrojů, druhou část se podařilo získat
z dotací.Třetí část byla původně také uvažována z dotací, ale kvůli dopadům pandemie byly námi podané dotační tituly většinou zrušeny a tak
byla otázka financování této části na nějakou chvíli velkou neznámou.
Ve strachu o to, aby TJ nemusela již získanou část financí z dotací vracet, oslovili zástupci TJ zastupitelstvo města Březová nad Svitavou
s prosbou o dofinancování tohoto projektu. Bylo velmi příjemným zjištěním, že zastupitelstvo města na svém prvním zasedání po pandemii
částečně vyhovělo žádosti TJ a odsouhlasilo podpořit část potřebných
financí na tento projekt s tím, že o zbylé části se bude znovu jednat
na některém z nejbližších zasedání zastupitelstva. Toto rozhodnutí
umožnilo, aby TJ projekt zahájila, což bylo velmi důležité vzhledem
k časové tísni, která nad realizací tohoto projektu byla.
Je proto zcela na místě poděkovat všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, že se tento projekt daří realizovat. Je také na místě
poděkovat všem zastupitelům města Březová nad Svitavou, kteří v této
nelehké době významným způsobem pomohli svým rozhodnutím
k uskutečnění tohoto projektu. Nejlépe asi vystihuje tuto pomoc staré
pořekadlo: „V nouzi poznáš přítele.”
Ondřej Mrázek
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KNIHOVNA
V NOVÉM
HÁVU

Filip Odehnal

CENÍK INZERCE
V BŘEZOVSKÉM OBČASNÍKU
Informace o pravidlech inzerce
1. Název zpravodaje: Březovský občasník.
2. Vydáváme jednou za dva měsíce.
3. Náklady: 750 ks, roznášku zajišťujeme do všech domácností v katastru obce.
4. Uzávěrka: konec předchozího měsíce, přesné datum je uvedeno v tiráži občasníku.
5. Formát inzerátu: preferujemeJPG, akceptujeme i PDF.
6. Forma předání inzerátu: obcasnik.brezova@email.cz.
7. Cena za inzerci: celá strana 1 500 Kč, ½ strany 750 Kč, ¼ strany 350 Kč. Uvedené ceny jsou
včetně DPH.
8. Poplatek za inzerci je třeba zaplatit před uveřejněním inzerátu hotově v pokladně Městského úřadu Březová nadSvitavou.
9. Vzhledem k tomu, že komerční inzerční činnost není naší prioritou, vyhrazujeme si právo
inzerát neotisknout v případě nedostatku publikačního prostoru. Za obsahovou stránku
inzerátu ručí inzerent.

Vážení a milí čtenáři,
jak jistě mnozí z Vás již zaznamenali,
od začátku května se díky rozvolňování
opatření proti pandemii dočkala otevření i knihovna a TIC. Jednou z největších změn je upravená otevírací doba
a nová knihovnice a pracovnice informačního centra. Dovolte mi, abych Vám
trochu představila, jaká je moje nejbližší
vize a čím vším se momentálně zabývám.
První měsíce svého působení v prostorách knihovny věnuji hlavně třídění knih,
vyřazování starých a opotřebovaných
výtisků, přebalování a čištění jednotlivých kousků a detailnímu úklidu polic
a přeskládávání fondu. V tomto mi již od
poloviny měsíce května dopomáhá
šikovná praktikantka, brigádnice a březovačka Petra Ducháčková. Věřím, že
pro všechny čtenáře bude nové rozmístění v knihovně přehlednější a srozumitelnější. RádaVás všechny uvítám a poradím v případě jakýchkoliv nejasností,
případně zařídím dodání výpůjček
z jiných knihoven v rámci meziknihovní
výpůjční služby. Již jsme měli už i to štěstí, že jsme do knihovny mohli zaevidovat
novinky z projektu Česká knihovna
z Moravské zemské knihovny, dále jsme
pak obměnili výměnný fond z Městské
knihovny Svitavy. Vše probíhá za chodu,
nicméně všichni čtenáři jsou trpěliví
a shovívaví, za což Vám děkuji. Někteří
z návštěvníků také vzorně chodí pro
knihy s taškami s erbem města, které u
nás zakoupili. Kromě služeb knihovny
totiž plně funguje i informační centrum,
které mj. nabízí pestrou škálu suvenýrů
Města Březová nadSvitavou.
Věřím, že v dohledné době bude vše již
v takové podobě, kterou si pro Vás představuji a knihovna a TIC bude tak místem, kam budete chodit rádi.
Přeji Vám všem krásné léto a těším se na
milá shledání.
Mgr. Hana Hudská, Městská knihovna
a informační centrum
NOVÁOTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí 8.30 - 12.00 12.30 - 15.00
Úterý
10.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Středa
8.30 - 12.00 12.30 - 15.00
Čtvrtek 10.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Pátek
8.30 - 12.00 12.30 - 15.00
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BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK je do evidence periodického tisku zapsán pod evidenčním číslem MK ČR E 14767.
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