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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání občasníku se mnohé změnilo k lepšímu. Pandemie, zdá se, je na ústupu, optimismus a dobrá nálada mezi lidmi je
zřejmá na první pohled a počasí, které občas
vykazuje známky spíše aprílu, nás snad již
brzy přesvědčí, že je na léto zcela připraveno.
Přeji vám, abyste si letní a prázdninový čas
užili dle přání a vrátili se naplněni dobrou náladou a úsměvem.
Karel Adámek, starosta města

Podpořili jsme Charitě
Svitavy dobrou věc
Na žádost Charity Svitavy jsme se rozhodli
morálně i finančně podpořit vznik služby,
která může být některými našimi občany
přijata velmi kladně. Jedná se o domácí ošetřovatelskou a paliativní péči. Tato služba
v našem regionu scházela a nyní již můžeme
říci, že i občané Březové nad Svitavou, kteří
prožívají nejtěžší či poslední chvíle svého života, je mohou prožít v klidu svého domova.
Jsme za tuto možnost velmi rádi.
Karel Adámek, starosta města

Nové hasičské auto
už slouží
Nové hasičské auto, na které jsme si díky
zpožděním ve výrobě během koronavirové
pandemie, museli trošku počkat, již plně
slouží naší jednotce sboru dobrovolných
hasičů. Jedná se o dodávkové vozidlo, plně
vybavené pro potřeby jednotky. Pořízení
vozidla bylo podpořeno dotací Ministerstvem vnitra - Hasičským záchranným sborem České republiky i Pardubickým krajem.
Výše obou dotací dosahovala téměř 60%
ceny nového vozidla. Pevně věřím, že nová
dodávka bude dlouho a dobře sloužit svým
účelům.
Karel Adámek, starosta města
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ZÁKAZ PODOMNÍHO
A POCHŮZKOVÉHO
PRODEJE PLATÍ UŽ I
V BŘEZOVÉ
Proti vtíravým prodejcům má pomoci občanům našeho města Nařízení
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje č. 1/2021, který vydala
Rada města Březová nadSvitavou, a je účinné od 28. 5. letošního roku.
Platnost nařízení se vztahuje na celé území města Březová nadSvitavou
a důvodem pro jeho vydání je potřeba ochránit především starší občany, kteří mohou nátlakům ze strany prodejců snadněji podlehnout. Na
zákaz podomního a pochůzkového prodeje budou též upozorňovat
tabulky umístěné při vjezdech do našeho města. Každý by tak měl být
o zákazu informován.
V případě, že vás i přes toto opatření prodejce nabízející např. změnu
zdánlivě výhodnějších cen dodavatelů elektrické energie, plynu nebo
telekomunikačních služeb doma navštíví, či zastaví na ulici, upozorněte
jej na vydané nařízení města a neprodleně, prosím, kontaktujte Městskou policii Březová nad Svitavou na telefonním čísle 731 412 036.V případě, že jejich telefonní číslo nebude dostupné, znamená to, že strážníci nemají službu, v tom případě kontaktujte PoliciiČR.
Upozorňuji na skutečnost, že pokud si prodejce s vámi předem domluví
schůzku po telefonu a vy budete souhlasit, pak už pro něj zmíněné nařízení města neplatí.
Jitka Bencová, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ
MANŽELŮM KNOLOVÝM
Před pár lety se do našeho města přistěhovali manželé Knolovi. Těmto
holanďanům, pro které vše začalo chalupou, se u nás zalíbilo natolik, že
se rozhodli zde zůstat nastálo a začlenit se tak do života v našem městě.
O tom, jak se jim to povedlo svědčí nejen spousty přátel, ale také jejich
záliba v procházkách městem, při kterých spojují příjemné s užitečným.
Už dlouhou dobu při nich sbírají odpadky, které se bohužel objevují
podél cest.
Chtěl bych tímto manželůmAndrému a Marji Knolovým za jejich snahu
o čisté město poděkovat a vyjádřit i jejich přání. Přáli by si, abychom se
všichni alespoň jednou ročně setkali na akciUkliďmeČesko.
Martin J. Juránek
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PODLE VZPOMÍNKY ELIŠKY
HELEKALOVÉ Z MUZLOVA
Paní Eliška Helekalová, ročník 1931, dcera školnice z české menšinové
školy v Muzlově, poskytla ke zveřejnění své vzpomínky pro připomenutí života v obci, která zmizela z mapy, ale zůstala v srdcích jejích
někdejších obyvatel.
„Když mi byly čtyři roky, tak jsme se z Rozhraní stěhovali do Muzlova
vzdáleného asi 20 kilometrů. Byla to německá obec, kde zjistili veliké
prameny spodní vody. Brněnská vodárenská společnost tam začala
budovat vodovod pro město Brno. Potřebovali pracovníky, tak najímali
české rodiny. Naši se také přihlásili, bylo tam asi šest českých rodin.
Zařídili tam i českou školu a školku – byla to jednopatrová budova,
nahoře byla první třída a byt pana řídícího a dole jedna třída mateřské
školky a byt, kde jsme bydleli. Byla to kuchyň a jedna místnost, pamatuji si, že v kuchyni byla vana. Maminka dělala školnici a uklízečku a táta
pracoval u vodáren. Taky se nám narodil Toník. Kamarádili jsme
s německými dětmi, všechno bylo v pohodě.
Přišel rok 1938 a byla mobilizace, všichni muži od 18 let museli nastoupit bránit naši republiku před Hitlerem. Jenom že to dopadlo úplně
jinak, Hitler nás zabral a Němci ukázali, co v nich je.Výrostci sedmnácti
a osmnáctiletí už měli zbraně a hrozili. Táta se po třech dnech vracel
z mobilizace a hned na schodech ho chytli a mířili na něho pistolemi,
a že ho zastřelí.Táta uměl perfektně německy, tak se s nimi dohadoval,
ale stejně ho popadli a odvlekli do auta a odvezli neznámo kam.
Mamince nařídili do 24 hodin opustit jejich území, jinak, že nás postřílí.
Maminka sbalila nejnutnější věci, a že půjdeme na Rozhraní. Táta tam
měl dvě staré tety, tak že půjdeme k nim. Všichni Němci nejsou stejní.
Jeden z nich, kovář, bydlel naproti nám, měli také pět dětí a s těmi jsme
si nejvíc hráli. Přišel za maminkou, že nás odveze. Naložil všechno
na žebřiňák a odvezl nás do Brněnce, kde už byla celnice a kousek dál už
byly závory a hranice. Na celnici nám dali čaj a potom jsme šli pěšky
na Rozhraní. Byla už noc a maminka nesla Toníka, byly mu dva roky,
a ostatní jsme statečně šlapali vedle maminky. Maminka zaklepala
u Bártů, to byli naši bývalí sousedé. Bártovi si tam nechali mě a ostatní
šli k tetkám, které bydlely na konci vesnice. O tátovi jsme nic nevěděli,
jestli je ještě vůbec na živu. Maminka plakala, co s námi bude, a my jsme
plakali s ní. Asi po čtrnácti dnech se tatínek objevil. Byl pohublý a bledý,
drželi ho ve Svitavách zavřeného, ale nikdy neřekl, jestli ho mlátili
a mučili. Byli jsme všichni rádi, že se nám táta vrátil živ.“
Milan Vítkovič

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE
Letošní léto se kvapem blíží a po všech peripetiích a omezeních,
které postihlo celou republiku, věříme, že se povede. Máme za
sebou rok plný omezení a komplikací v běžném životě. Za městskou policii bych rád poděkoval všem tolerantním a trpělivým
občanům, kteří řádně dodržovali všechna opatření, byť ne vždy
byla příjemná. Rád bych zde sepsal, co vše již v létě bude možné,
ale vzhledem k častým změnám v nařízení, nezbývá než čekat.
Momentálně zde však máme vlnu rozvolňování a nepředpokládá
se, že by měla do léta ustat. Proto všem přeji, aby léto bylo
v duchu návratu k normálnímu způsobu života.
Možná jste si mohli všimnout, že v dopravě zde nastalo pár komplikací. Významná komunikace I/43 je značně vytížená a projevuje se to i na stavu této vozovky. Jde často o dlouhé zdržení, ale
všichni si uvědomujeme, že silnice si opravu žádá. Proto i my
žádáme řidiče o trpělivost, a aby nedoháněli ztrátu času přímo
v obci. Přece jen jde o zdraví a bezpečí všech účastníků dopravy.
Ti nejzranitelnější jsou stále chodci a cyklisté. Buďme trochu ohleduplní a přispějme k bezpečnosti na silnici o trochu víc, než tomu
bylo doposud.
Nyní k palčivému problému posledních týdnů a měsíců. Parkování vozidel ve Březové nad Svitavou.Tento problém tu je s námi
již delší dobu (a nejen ve Březové), ale za posledních pár měsíců
vzrostlo stížností na parkování téměř všude. Žádáme všechny
o toleranci, ale zároveň o ohleduplnost k ostatním. Vozidel stále
přibývá a nezdá se, že by se to mělo v nejbližší době změnit. Jsou
místa, kde jako městská policie tolerujeme hodně, ale nesmí
to překračovat meze, přinejmenším, zdravého rozumu. Chápeme, že každý by rád parkoval před svým domem, aby měl vůz co
nejblíže. Někde je to možné, někde je to možné s domluvou sousedů a někde to prostě možné není. V jednom bytovém domě
může být i víc než 12 domácností. Když v každé domácnosti bude
jedno vozidlo, tak je to 12 parkovacích míst. Žijeme však v době,
kdy vozidel v domácnosti bývá víc. A dostáváme se k jádru problému. Parkovacích míst je velký nedostatek. Někdo má k dispozici garáž, někdo ne. Někdo má před domem parkoviště, ale
někdo ne.Ano, můžeme vytáhnout pokutové bloky a z některých
míst vozidla vyhnat. Ale způsobilo by to pouze přesunutí problému na jiné místo. Buďme soudní v našich požadavcích
a vyjděme někdy trochu vstříc okolí. Nikomu z nás by nebylo příjemné, kdyby nás někdo stále omezoval, ať už nevhodným parkováním, nevhodným chováním, nebo neustálými stížnostmi.
Co říci závěrem? Každý má své povinnosti, ale i práva. Někdy
stačí se trochu vcítit do druhého a zkusit tedy najít nějaký kompromis. Často banální záležitosti končí před komisí pro projednávání přestupků jen proto, že lidé spolu přestali, nebo neumí komunikovat. Žijeme tu společně a společně bychom měli najít řešení
problémů, aby se tu všem, v tomto koutku světa, žilo lépe. Někdy
stačí opravdu málo. Ještě před rokem se zdálo, že se dokážeme
všichni spojit a dělat něco dobrého ku prospěchu všech. Za rok se
toho však změnilo příliš a dokazujeme si opět, že myslíme v prvé
řadě na sebe bez ohledu na ostatní. Můžeme to změnit. Přeji si,
aby se nám tato změna podařila, aby seVám problémy vyhýbaly,
aby se nastávající léto vydařilo, aby se Vám děly jen dobré věci
a vše špatné, aby již zůstalo pouze zaVámi.
Jaroslav Hřebíček

Z HASIČÁRNY
Požární ochrana očima dětí a mládeže
V zimních měsících se děti zapojily do kreslení obrázků na požární
soutěž. Do okresního kola postoupil za SDH Březová nad Svitavou
David Bárta a Libor Kopecký, za ZŠ Březová nad Svitavou Filip Blažka. Do krajského kola postoupil David Bárta, který se umístil ve své
kategorii na 1. místě a Libor Kopecký na 3. místě. Oba dva soutěžící
postupují do republiky. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci.

Resuscitace s dětmi
Náš kroužek mladých hasičů byl za přísných epidemiologických podmínek opět zahájen. První schůzka byla pro všechny zajímavá a poučná. Po krátké úvodní teorii přišla na řadu praktická část. Každé z dětí
si vyzkoušelo resuscitaci na dospělém, dítěti i miminku s pomocí
ambuvaku. Těšíme se na další setkání, při kterém se seznámíme
s použitím AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor). Děkujeme
Janu Bidmonovi zSDHJevíčko.
Za SDH Vlaďka Bártová
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ZŠ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
MÁ SVÉHO „KRÁLE DĚJEPISU“
Žáci místní základní školy se pravidelně
zúčastňují dějepisných olympiád a soutěží s
historickou tematikou. Již v loňském roce
jsme měli obrovský důvod k radosti, když žák
tehdy 8.třídy vyhrál okresní kolo olympiády

v dějepisu. Ve sportu se říká, že je těžké
vyhrát, ale ještě těžší své vítězství v dalším
roce obhájit. Ve vědomostních soutěžích je to
obdobné.A přece se to letos podařilo.
Žák 9. třídy, Josef Cupal, letos podruhé v řadě

vyhrál okresní kolo dějepisné olympiády
a postoupil do kola krajského. Zde obsadil
5. místo a o pouhé dva body mu unikl postup
do celorepublikového pokračování této
žákovské soutěže.
Kvůli probíhající pandemii neproběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, a tak si vítězství mohl
JosefCupal vychutnat až na půdě svéZŠ.
V pondělí 31. 5. 2021 byl slavnostně korunován, a to doslovně, králem dějepisu ZŠ Březová nadSvitavou.
Obdržel diplom a hodnotný certifikát do Knihkupectví Dobrovský. Chybět nemohla samozřejmě koruna pro krále a jmenovací listina.
Na ní stálo:
„Vážený Josefe Cupale, za své zásluhy na poli
historickém, za šíření dobrého jména svéZŠ a
za vynikající znalosti v oblasti historie jste
touto listinou jmenován králem dějepisu ZŠ
Březová nadSvitavou,Josefem I.“
Novopečeného krále čekalo interview, které
s ním uspořádali spolužáci z 9. třídy.
Panu králi všichni ze srdce gratulujeme a přejeme mu hodně štěstí a úspěchů při studiu na
svitavském gymnáziu.
Petra Junková

WEBOVÉ STRÁNKY CO JE NA OBRÁZKU ŠPATNĚ
ZANIKLÉ OBCE
Správná odpověď na otázku v minulém čísle byla jednoduchá: Krabice by neměly ležet vedle kontejneru, měly by být rozřezané nebo složené tak, aby se do kontejneru na papír vešly. Polystyren
MUZLOV
navíc patří do kontejneru na plast. I v tomto čísle pro vás máme soutěžní fotografii,
Před pár měsíci mě kontaktoval pan Milan
Vítkovič, který je naším bývalým občanem
a v současné době je jeho domovem Mělník.
Pro mne do té doby neznámý člověk s velmi
zajímavým a záslužným koníčkem, jakým je
udržení povědomí o zaniklé obci Muzlov. Jak
jsem měl později zjistit, panVítkovič zde není
vůbec neznámým a dokonce ho s Muzlovem
spojuje jedna podstatná skutečnost, která
jeho zálibu silně podtrhává. Jde totiž o
posledního člověka, který se do obce Muzlov
narodil. Pan Vítkovič je s pomocí dalších lidí
tvůrcem nových a prvních webových stránek
www.muzlov.cz. Stránky jsou zaměřené na
život v zaniklé obci Muzlov, doplněné mnohými dobovými fotografiemi,daty a spoustou dalšího. Stránky se stále rozrůstají o nové
informace a fotografie. Tyto stránky vám
určitě doporučuji navštívit! Jsou velmi povedené a skutečně vás ponoří do tehdejšího
života obce. Mimo jiné se na nich dočtete
proč stránky vznikly a kdo všechno se na nich
podílel.
Martin J. Juránek.
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tak neváhejte psát své odpovědi na email občasníku obcasnik.brezova@email.cz nebo na Městský úřad Březová nad Svitavou na e-mail posta.brezova@seznam.cz. Ze správných odpovědí
jednu vylosujemea výherce odměníme malým dárkem. Své odpovědi můžete posílat do 27. července. Přejeme hodně štěstí.
Kateřina Štoudková

autor fotografie Jaromír Staněk

ČINNOST MÍSTNÍHO AKČNÍHO
PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020
Místní akční skupina Svitava z. s. se stala v letech 2018 – 2022 realizátorem projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, do nějž je zapojeno všech 17 základních škol, všech 21 mateřských škol, 1 základní umělecká škola a několik neziskových organizací z území MAS (SO ORP Svitavy, bez obce Rohozná).

Střípky z akcí:

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování,
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné
řešení problémů a potřeb v našem území. V rámci dílčích cílů MAP jsou
naplánovány aktivity vedoucí ke zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních
mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a mládeže.
Plánovanými aktivitami jsou zejména aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na podporu nadaných dětí a žáků
v oblasti polytechniky, na společná setkávání ředitelů škol, na vzdělávání pedagogických pracovníků a na spolupráci s neziskovými organizacemi.
Zapojení pracovníci se v posledním roce museli vyrovnat s epidemiologickou situací a vládními nařízení. Omezujících faktorů bylo nespočet,
nicméně se nám některé aktivity zrealizovat podařily.
Přinášíme jejich krátký přehled:
• Pracovní skupina Polytechnika připravila sadu jednoduchých, stručných a výstižných návodů pro děti. Jedná se o několikaminutová videa,
podle kterých mohou děti montovat, modelovat a tvořivě
si hrát. Pro děti tak vznikla alternativa ve trávení volného času v době
distančního vzdělávání. Zřídila nový kanál naYouTube s názvem Polytechnika Svitavy. V návodech žáci najdou jednoduché postupy
na výrobu předmětů ze stavebnice Merkur, na jednoduché montování
z běžných předmětů, které najdou doma a také kurz 3D modelování na
počítači. Děti mají také možnost zapůjčit si stavebnice Merkur na ZŠ
Svitavy, náměstí Míru 73 a uveřejněné postupy si vyzkoušet prakticky.
• Pracovní skupina Matematická gramotnost zorganizovala Letní školu
pro pedagogické pracovníky ORP Svitavy s programem Začít spolu –
červenec 2020 týkající se matematické pregramotnosti a podpory
nadaných dětí v této oblasti.Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě
z letní školy 2020 je naplánováno pokračování v červenci 2021.
• Pracovní skupina Čtenářská gramotnost v návaznosti na současnou
situaci rozšířila aktivity do online prostředí (prostřednictvím prezentací, únikové hry a jiných vzdělávacích aplikací).
V roce vznikly tzv. tematické kufříky se zaměřením na matematickou
a čtenářskou pregramotnost, a dále montessori pomůcky, o které je
velký zájem.
V roce 2020 připravila PS Rovné příležitosti velkou akci s názvem "Role
a postavení OSPOD v systému prevence", ale celkem 5 termínů muselo
být zrušeno. Doufáme, že v letošním roce se aktivita zrealizuje.

Více informací o projektu na www.map-orp-svitavy.cz nebo na Fb @maporpsvitavy.
Aktivity realizuje Místní akční skupina Svitava z. s. v rámci projektu MAP
II a Implementace MAPORPSvitavy
(RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008519) za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci Evropského sociálního fondu.

Veškeré aktivity projektu jsou připraveny pro všechny městské i venkovské školy, školky. Co se chystá v letošním roce, se můžete zeptat manažerky projektu:StanislavaVaněčková, vaneckova@massvitava.cz.
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MOTOKROSOVÝ AREÁL BŘEZOVSKÉ
STRÁNĚ SI PŘIPOMÍNÁ VÝROČÍ VZNIKU
Léta rychle plynou a motokrosový areál Březovské stráně v údolí za
koupalištěm si letos připomíná 65 let od svého vzniku.
Vše začalo v roce 1956, kdy se místní příznivci motokrosového sportu
rozhodli najít v okolí našeho města vhodný terén pro pořádání závodů.
Duší této myšlenky byl pan Karel Vrba. V té době se motokros jezdil ve
Svitavách a trať se jezdcům nelíbila. Měla malé převýšení. Jako nejlepší
náhrada se jevilo údolí v Březové za koupalištěm. Zkušební jezdec
budoucí trať projel a bylo rozhodnuto.
V archivu automotoklubu se podařilo zjistit, že v uplynulých letech se
na motokrosové trati konalo 55 závodů motocyklů sólo, 48 motocyklů
side a 19 terénních čtyřkolek. Mimo to byla trať pronajata k dalším
21 závodům pořádanými jinými zájemci o areál.
Ve funkci ředitelů závodů se v průběhu let vystřídali panové Karel Vrba
(1956 – 1964), Vincenc Novotný (1966 – 1974), Jiří Ondráček (1975 –
1996), Josef Maršálek (1997 – 2008, 2017, 2017), Kříž Libor (2009 – 2013,
2015, 2016),Oldřich Hájek (2018) a Břetislav Horník (2019).
Celkem se uskutečnilo 57 mistrovských závodů. Nekonaly se ročníky
1957, 1965, 1969 – 1973 a 2020. Prvním závodem v roce 1956 byl Rychlostní motocyklový terénní závod – Přebor III. oblasti jezdců III. výkonnostní třídy. Od roku 1974 se jezdila „malá republika“ – Mistrovství ČSR
a „velká republika“ – Mistrovství ČSSR od roku 1980. V letech 1990 –
1993 pak Mistrovství ČSFR a od roku 1994 Mezinárodní mistrovství
České republiky. V roce 1974 se na trati poprvé objevily motocykly side
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a v roce 2001 k nim přibyly terénní čtyřkolky. Prvním terénním závodem
s mezinárodní účastí se stal kontrolní závod reprezentantůČSSR motocyklů sólo a jezdců SSSR v roce 1981. Strmé březovské stráně přestaly
být doménou dospělých. V roce 1991 na ně vyjeli žáci na motocyklech
sólo 125 ccm. O rok později junioři. Děti od 6 let s motocykly 50,65 a 85
ccm naši trať zdolaly poprvé v roce 1996. Terén v údolí se také zalíbil
jezdcům na horských kolech. Od roku 2008 se zde konalo osm ročníku
MTB „Pohár Drahanské vrchoviny“.
V průběhu uplynulých let reprezentovalo místní automotoklub
12 jezdců na motocyklech sólo, 18 posádek side a jeden na terénní čtyřkolce. Nejdéle sedí za řidítky svého stroje Jaroslav Kříž.Už 30 let.
V současné době je trať dlouhá 1600 metrů s minimální šířkou 6 metrů.
Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem je 70 metrů. Po celých
65 let nebylo třeba ke zvýšení náročnosti trati budovat umělé terénní
skoky. Jedná se o jednu z posledních přírodních tratí v republice. Motokrosový areál má rozlohu 7,4 hektaru. Pozemky vlastní stát, město
aSdružení Březovských strání –AUTOMOTO KLUB vAČR.
V době vzniku motokrosového areálu působila v Březové nad Svitavou
základní organizace Svazu pro spolupráci s armádou.Ta ve své činnosti
motokros neměla a do roku 1960 se závody pořádaly pod hlavičkou
Automotoklubu Svitavy. V roce 1961 vznikla ZO Svazarmu – Automotoklub Březová nad Svitavou a stala pořadatelem závodů. Po zániku
Svazarmu bylo založeno v roce 1992 Sdružení Březovských strání,

které od roku 2014 působí pod názvem Sdružení Březovské stráně –
AUTOMOTO KLUB vAutoklubuČeské republiky.
Začátky pořádání motokrosových závodů byly skromné. V areálu byla
postavena dřevěná kůlna pro skladování potřeb a na mytí muselo stačit
plechové koryto.V roce 1970 se členové automotoklubu rozhodli tento
stav změnit a hned následující rok začala v údolí vyrůstat víceúčelová
provozní budova. Po dokončení v roce 1983 sloužila pro potřeby pořádání motokrosových závodů a současně jako školící zařízení Svazarmu.
Řada jiných areálů dodnes takové zařízení nemá. V současné době
slouží pro potřeby motokrosu a jako ubytovací zařízení s kapacitou
20 lůžek.
Za uplynulých 65 let se v automotoklubu vystřídalo několik generací
členů. Desítky lidí, kteří obětavě bez ohledu na svoje osobní volno areál
budovali a udržovali. Výsledkem je, že se jezdci do Březové nad Svitavou rádi vracejí. Naši i zahraniční. To je nejlepší vizitka jejich práce
a patří jim za to dík.
Vlastní závodní trať byla v průběhu let několikrát změněna. Jednak
z důvodu ochrany travnatého porostu na parcelách a také se musela
přizpůsobit novým požadavkům sportovních řádů motokrosu.
Poslední velká úprava byla provedena v roce 2006. Postavení podjezdu
trati v prostoru cíle v roce 2008 umožnilo zlepšit nájezd jezdců ke startovacímu zařízení a zajistilo bezpečný přístup do prostoru mechaniků.
Startovací zařízení ze sedmdesátých let muselo být z důvodu změny
způsobu startu vyměněno v roce 1985. Poslední úpravy závodního
okruhu se prováděly v roce 2018. Parkoviště závodních strojů muselo
být postupně rozšířeno o další dvě plochy.Vzniklo nové předparkoviště
závodních strojů. Ředitelství závodu se přestěhovalo z budovy do
buněk, kde našli své prostory i hlavní pořadatel, časoměřiči a hlasatel.
Vedle byly postaveny buňky sociálního zařízení. Proti budově vznikla
postavením dvou nádrží na užitkovou vodu dostatečná zásoba na mytí
motocyklů. Za budovou vyrostl nový zděný sklad potřeb pro terénní
závody. Postupně došlo k výměně všech stánků na prodej občerstvení.

Parkoviště závodních strojů před budovou osvítila nová svítidla.
V celém motokrosovém areálu došlo k prořezání náletových křovin
a odstranění starých odumřelých stromů. Toto vše představuje tisíce
a tisíce odpracovaných hodin členy a příznivci.
Po celou dobu své existence je motokrosový areál podporovaný městem Březová nad Svitavou a okolními závody. Vlněna Brněnec, Hedva
Moravská Chrastová, Mlýn Brněnec, Průmstav Brněnec a Československé státní statky Březová nad Svitavou se svou pomocí výrazně podíleli
na jeho rozvoji v prvním období své existence. Po roce 1989 se k větším
podnikům přidala celá řada menších podnikatelů. Nelze je zde všechny
v krátkosti vyjmenovat. Jsou jich desítky a patří jim velké poděkování.V
posledních letech jsou největšími „AUTO Bárta a syn“ z Moravské
Chrastové, „SILK and PROGRESS“ Moravská Chrastová a „TELURIA“
Skrchov. Velkým příznivcem motokrosového sportu v Březové nad
Svitavou byla řadu let firma „CONDOR TRANZIT TIR“ ze Svitav. Podpora ze strany Autoklubu České republiky v poslední době slábne. Je to
způsobeno celkovou nepříznivou situací ve financování sportu ve státě.
Na pořádání sportovních podniků se podílejí i další organizace z Březové nad Svitavou a okolí. Jednou z nejdůležitějších v den závodů je
zdravotní služba.Tu v minulosti zajišťovalČeskoslovenský červený kříž.
V současné době využíváme služeb poloprofesionálních zdravotníků
Českého červeného kříže, kteří mají potřebné vybavení.Velké poděkování patří hasičům, Divadelnímu souboru Eduarda Vojana a Březovským ženám.
Poslední dva roky nám všem znepříjemňuje život pandemie viruCOVID
19. Nařízení k omezení jeho šíření také zcela ochromila činnost motokrosového sportu a celkově život ve všech spolcích. Doufejme, že se vše
změní a terénní motocykly a čtyřkolky znovu vyrazí na trať Březovských
strání.
Na přípravě letošních závodů pracujeme, ale jejich pořádání zatím není
možné.
Sdružení Březovské stráně – AUTOMOTO KLUB v AČR

AKTUALITY Z KNIHOVNY
A INFORMAČNÍHO CENTRA
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci informačního centra,
výbornou zprávou je, že od 12.4.2021 můžeme mít za určitých protiepidemických podmínek opět otevřeno pro veřejnost. Fungovat
mohou již i služby informačního centra. Respirátory a dezinfekci sice
prozatím ještě neodložíme, ale to je s ohledem k situaci zřejmě to
nejmenší.
Začátkem května vystřídala starou vitrínu před informačním centrem modernější nová vitrína s nápisem a logem města pořízená z
dotací z Pardubického kraje. Pozadu nezůstala ani knihovna.
V průběhu měsíce května jsme ze schválených dotací VISK
3 Ministerstva kultury totiž mohli pořídit nový počítač. V následujících měsících plánujeme přechod na nový knihovní systém, který

někteří znáte z jiných knihoven. Jednou z jeho největších výhod pro
Vás čtenáře je, že si budete moci sami přes svoje čtenářské konto
objednávat knihy.
Rok se s rokem sešel a po ročním působení v knihovně a informačním
centru se s Vámi v průběhu května rozloučila paní knihovnice Hana
Hudská, aby ji nahradila paní knihovnice Hana Odehnalová. Stále se
však jedná o jednu a tu stejnou osobu, takže se nemusíte bát, že si
budete muset zvykat na někoho nového.
Mějte pěkné skoroletní dny.
Hana Odehnalová,
Městská knihovna a informační centrum
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TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Tak jsme se konečně dočkali. Jak jinak asi pojmenovat dobu, kdy bylo
umožněno začít alespoň trénovat.
Díky ustupující pandemii bylo umožněno začátkem května začít
konečně trénovat na venkovních sportovištích! Tato zpráva byla pro
převážnou většinu našich členů asi jednou z nejlepších, kterou slyšeli za
posledního více než půl roku. A tak se všichni vrhli na organizaci tréninkové činnosti.
Příjemným překvapením bylo, že se nám na hřiště vrátila drtivá většina
hráčů, a to od těch nejmladších, až po ty nejstarší. Kuriózním momentem je, že se k oddílu žáků po vynucené pauze do nové sezóny připojili
3 noví hráči, a i díky nim, nyní oddíl žáků sčítá 25 hráčů. Dalším příjemným překvapením je skutečnost, že se nám nezměnilo trenérské obsazení všech mužstev. Co však bylo horším zjištěním je fakt, že zejména
u mladších kategorií se na velké většině dětí podepsala tréninková
absence a distanční výuka. Důkazem toho je nejenom zhoršená fyzická
kondice, ale také fakt, že některým hráčům míč během hry doslova
překáží. Díky tomuto hernímu výpadku jsme se vrátili v rámci toho,
co naše děti již uměly minimálně o rok nebo i dva zpět, což může mít pro
mladší ročníky dlouhodobé následky, nicméně jsme se rozhodli udělat
vše, co je v našich silách, abychom tyto resty co nejdříve napravili.
Nejsme tu proto, abychom brečeli nad rozlitým mlékem, a tak je naší
povinností nyní zatnout zuby a začít pracovat a pokusit se herní výpadek co nejdříve dohnat, proto v rámci všech věkových kategorií probíhá
tréninková příprava 2x až 3x týdně.
Zhruba po čtrnácti dnech od zahájení tréninkové přípravy však přišla
další nepříjemná zpráva a to, že FAČR zrušil kompletně amatérské soutěže, což byl další krok vedoucí ke snížení motivace našich hráčů ve
snaze vrátit se k nedohraným soutěžím. Proto jsme společně s OFS
Svitavy a ostatními kluby z okolí začali jednat o možnostech odehrání
alespoň tréninkových (přípravných) utkání, což se nakonec podařilo,
a tak máme pro většinu mužstev již zajištěnou alespoň část utkání na
měsíc červen (článek je psaný k 26. 5. 2021). Tento krok je pro celou
TJ velmi důležitý, hlavně z důvodu, že u přípravek, žáků a částečně
i dorostu dochází ke generačním výměnám. Nová mužstva je potřeba
v rámci možností zformovat, protože již v polovině června bude
potřeba udělat zásadní rozhodnutí, a to, do jakých soutěží a v jakých
kategoriích budeme naše mužstva přihlašovat.Věříme, že se podaří vše
nastavit tak, abychom i v následujícím ročníku 2021-2022 měli obsazeny, pokud možno, všechny věkové kategorie.V tuto chvíli není vůbec od
věci poděkovat všem trenérům, napříč všemi věkovými kategoriemi za
jejich snahu, aby vše bylo co možná nejlépe připraveno.
O co méně probíhala v jarních měsících příprava jednotlivých mužstev,
o to více se vedeníTJ angažovalo v rámci fotbalové F-evoluce, a to především z důvodu, aby bylo v rámci možností dosaženo co nejserióznějších podmínek pro všechny účastníky nejen okresních, ale také krajských soutěží, kterých je naše TJ pravidelným účastníkem. Velmi dobrým ohlasem pro naši TJ byla v tomto směru nominace na sjezd delegátů okresů, kterou jsme získali v rámci voleb do Krajského fotbalového svazu, které se konaly 24.dubna v Žichlínku. Tento fakt je odměnou pro vedeníTJ za dobře vykonávanou práci za poslední léta.
O co méně bylo možné trénovat a věnovat se soutěžím, o to více jsme
se mohli v rámci TJ věnovat některým restům z let minulých, zejména
brigádám, na kterých byly řešeny někdy drobné opravy a někdy i akce
většího rozsahu. Asi brigádou největšího rozsahu bylo v tomto směru
připojení objektu starších kabin na městskou kanalizaci.Z pohleduTJ se
jednalo v posledních letech asi o největší akci, která byla prováděna
formou brigády.Celá akce byla kompletně provedena za jeden den, kdy
se podařilo zorganizovat hned několik činností, které na sebe navazo-
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valy, a to od vytyčení, přes výkopy, navrtávky, pokládky a zpětné zásypy, včetně terénních úprav. Této akce a brigád, které proběhly se
zúčastnilo velké množství členůTJ. Asi není na místě děkovat každému
jednotlivě, protože bychom mohli na někoho zapomenout, což by bylo
velmi nepříjemné, ale určitě je na místě všem poděkovat za jejich
aktivní přístup. Bez vás by se tato akce i s ohledem na časově rekordní
realizaci, určitě nepovedla. DĚKUJEME.
Na závěr je však potřeba poznamenat i nepříjemné zkušenosti, že ne
vše, co doprovází radost z dobře vykonané práce, cítí všichni stejně.
Některým našim spoluobčanům je totiž trnem v oku cokoliv, co se
v areáluTJ buduje či opravuje, a tak se snaží alespoň činnost všem dobrovolníkům znepříjemnit tím, že si stěžují a upozorňují na, dle jejich
názoru, porušování pravidel apod. Chtěl bych touto cestou tyto spoluobčany požádat, aby neodrazovali všechny ty, kteří se snaží dělat
nezištně a v dobré víře něco ve prospěch dětí, mládeže a dospělých
a zlepšují sportovní areál, který slouží všem občanům Březové a širokého okolí nejen ke sportu, ale také jako vyhledávaný kulturní veřejný
prostor k odpočinku a relaxaci. Bez těchto dobrovolníků by nebyl areál
tam, kde je dnes, a nebyl by určitě tak příjemným místem pro odpočinek, relaxaci a sport. Děkuji.
Ondřej Mrázek

DOŽÍT MEZI
SVÝMI
DoŽÍT mezi svými je motto, které si svitavská Charita zvolila, aby veřejnosti a dárcům dokázala předat hlavní myšlenku nově vznikající služby
domácí ošetřovatelské a paliativní péče. Ať už se jedná o nemocného
člověka, který chce zůstat mezi svými blízkými v rodinném kruhu, nebo
osamělého člověka, který touží být blízko svých věcí, ve svém domově,
zkrátka tam, kde to má rád a kde se cítí bezpečně.
Paliativní péče na Svitavsku chybí už mnoho let. Nyní se nám však podařilo věc rozhýbat tím správným směrem. Největší přínos spatřujeme
v komplexnosti péče, kterou nyní budeme moci občanům v domácnostech nabídnout, díky spolupráci pečovatelské a této nově vznikající služby. Domácí ošetřovatelská a paliativní péče přinese občanům Svitav
a dalších 17 obcí včetně Březové nad Svitavou možnost stonat
a důstojně zemřít s veškerou péčí v jejich domácím prostředí. Městu
Březová nad Svitavou patří velký dík, protože tuto službu podpořilo
darem 80 000 Kč.
Co je to vlastně ta domácí paliativní péče a komu slouží?
Paliativní péče se týká tišení bolesti a mírnění tělesného a duševního
utrpení pacienta. Je určena nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít
a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů
či měsíců.Zhruba 80 % lidí si přeje umřít doma, naproti tomu ale 70 % lidí
v této zemi umírá v nemocnicích. Lidé se na umírání nejvíce obávají
ztráty důstojnosti, bolesti, odloučení od blízkých a osamocení. A právě
toto jsou oblasti, na které se domácí paliativní péče zaměřuje.
84 % lidí si myslí, že o umírajícího se nejlépe postará jeho rodina v domácím prostředí za pomoci profesionálů, avšak za největší překážku považují strach z vlastního selhání, z fyzicky i psychicky náročné situace.
A právě v tom chceme být nablízku. Zajistit takovou míru péče, aby to
pacienti i jejich rodiny společně s námi zvládli.
Jak to funguje a kam se obrátit?
Péči začneme poskytovat od října tohoto roku. Služba bude sídlit ve
Svitavách na adrese Polní 354/2.

Ošetřovatelskou zdravotní péči indikuje praktický lékař pacienta nebo
ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Na základě této indikace je
zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou. Dle zdravotního stavu
pacienta může sestra provést 3 ošetřovací návštěvy u pacienta za den
(do rozsahu maximálně 3 hodin). Při paliativní péči může být díky tzv.
signálnímu kódu ošetřovacích návštěv sester u pacienta více a nejsou
časově omezené, směrodatná je aktuální potřeba člověka.
Domácí péče bude pacientům dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků. Odbornou péči zajistí tým pěti
všeobecných zdravotních sester. Ačkoliv péči předepisují praktičtí
a ošetřující lékaři, u kterých pacienti mohou předepsání služby požadovat, ke spolupráci jsme přizvali také lékaře, s nimiž bude možné v případě akutní potřeby konzultovat pacientův aktuální stav.
Seznam všech úkonů, které bude domácí ošetřovatelská a paliativní
péče poskytovat, naleznete na webových stránkách Charity Svitavy
www.svitavy.charita.cz, stejně jako všechny potřebné informace.
Kde na to vezmeCharitaSvitavy peníze?A kolik to bude stát?
Náklady na vznik nové služby jsou vysoké, činí asi 3,5 milionů korun. Je
potřeba pořídit auta, kterými se sestry k pacientům dostanou, zdravotnické přístroje a pomůcky, technické vybavení. Pořídit musíme také
polohovací postele a koncentrátory k zápůjčce pacientům. Další
náklady tvoří provozní vybavení kanceláře, sterilizátor, spotřebiče,
tablety k vykazování, mobilní telefony atd. Věříme, že si služba svým
provozem na sebe vydělá, ale vstupní náklady jsou pro nás příliš vysoké.
Z Tříkrálové sbírky máme díky štědrosti občanů k dispozici 300 000 Kč,
město Březová nad Svitavou přispělo částkou 80 000 Kč, město Svitavy
podpořilo vznik služby částkou 500 000 Kč, s dary se přidávají další
okolní obce a Pardubický kraj. Oslovujeme také firemní dárce a jednotlivce. Všem dárcům patří obrovské díky! Ale zdaleka ještě nemáme
všechny prostředky, potřebujeme i vaši pomoc. Děkujeme.
Vendula Kouřilová, ředitelka Charity Svitavy
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
14-20
13-17

Co nabízíme:
• Káva
• Domácí limonády
• Ledové drinky
• Alko/nealko nápoje

Sledujte nás na sociálních sítích
Simicoffee
simicoffeebrezova

U nás jsou pejsci vítáni

• Bohatá nabídka rumů
• Sendviče
• Dezerty
• Smoothie
Těší se na Vás tým SimiCoffee

Možnost soukromých akcí a uzavřené společnosti.
Rezervace na telefonním čísle 774 808 634 nebo emailové adrese info@simicoffee.cz
Moravské náměstí 67, Březová nad Svitavou
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