Březovský občasník

Město Březová informuje
Pekařství
Delší dobu se ve Březové mluví na téma otevření nového pekařství na náměstí v domě
bývalé „Lesárny“. Na první pohled se nezdá, kolik dlouhých problematických jednání již na
toto téma proběhlo. Jistě si všichni pamatují, že prvním záměrem bylo přivést do města
Pekařství Sázava. Dospěli jsme do fáze, kdy byla podepsána smlouva a vydáno stavební
povolení na stavební úpravy… Termín vlastní realizace však byl ze strany firmy několikrát
přeložen, vždy se našla atraktivnější lokalita, která dostala přednost. Posledním místem, kde
byla prodejna Pekařství Sázava otevřena, byla v prosinci 2005 Polička.
Město zaznamenalo taktéž od prosince zvýšenou aktivitu konkurence, která měla rovněž
zájem zřídit ve zmíněním objektu svou provozovnu. Po zhodnocení celkové situace jsme
přistoupili k ráznému kroku a dali jsme přednost firmě Pekařství Moravec z Moravské
Třebové. S touto společností je podepsána nová nájemní smlouva. Předpokládaný termín
realizace je stanoven na měsíc květen. Firma Moravec rovněž přislíbila opravu fasády na
vlastní náklady. Investorem akce jsou Pekárny Moravec – Moravská Třebová a dům zůstává
samozřejmě nadále majetkem města.
Mgr. Martin Kiss

Ovocná alej ve Březové nad Svitavou (N-1780)
Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat z programu Strom života Nadace Partnerství
finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč na realizaci projektu Ovocná alej v Březové nad
Svitavou.
Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) je nejvýznamnější česká nadace
podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti
sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí
konsorcia Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou
nadačních příspěvků ve výši přes 150 miliónů korun už na 1700 projektů nevládních
neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního
jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s
Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.
Nadace Partnerství zastává názor, že rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na
zdravé životní prostředí. Nadace podporuje šetrné formy turistiky, využívání obnovitelných
zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná
prostranství v obcích a městech.
Generálním partnerem programu je společnost Skanska. Z programu Strom života jsou
vysazována zejména stromořadí a stromy do měst a obcí, důraz je kladen na zapojení
veřejnosti do výsadeb stromů i následné péče o ně.
Smyslem projektu Ovocná alej ve Březové nad Svitavou je zapojení obyvatel města do
zlepšování životního prostředí. Alej bude směřovat od nového sídliště na Špitálském poli
kolem staré obecní cesty na Březovský kopec a symbolicky má propojit město s přírodou nad
městem a do budoucna se stát významnou trasou k velké rozhledně a snad i běžeckému
lyžařskému areálu v přilehlých lesích.
Alej by měla plnit i úkoly naučné, na jedné straně cesty budou planě rostoucí původní
dřeviny, ze kterých byly vyšlechtěny ovocné odrůdy – ty budou vysázeny na druhé straně
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cesty. Přednost dostanou dnes již zapomenuté odrůdy jabloní a hrušní s krásnými názvy. Kdo
dnes ještě zná např. jaderničku moravskou, malináč hornokrajský, hvězdnatou renetu,
krasokvět žlutý, řehtáč soudkovitý (jabloně), jačmenku, pastornici, praskuli, muškatelku
(hrušně).
Tímto zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky - přijďte a zasaďte si
svůj strom. Každý bude mít cedulku s názvem a na přání se jménem „svého patrona“. Jámy,
kůly a stromky už budou připraveny, s sebou si vezměte rýč, lopatu, motyku, rukavice
(stačí jen něco z toho, sousedi vám jistě rádi půjčí).
Výsadby se zúčastní téměř celé zastupitelstvo v čele s p. starostou Kissem, jako odborní
poradci p. Hron-vedoucí projektu, p. Janků-zahradník, zástupci Nadace Partnerství. a možná
další překvapení.
Stromy budete mít možnost sázet v sobotu 22. 4. 2006 ve 14 hodin. Tento den je
zároveň Mezinárodním dnem Země. Sraz je na horním konci Luční ulice na sídlišti
Špitálské Pole.
BĚHEM AKCE BUDE MOŽNÉ ZAKOUPIT OBČERSTVENÍ, PRO ZÁJEMCE BUDE
PŘIPRAVEN OHEŇ NA OPÉKÁNÍ PŘINESENÝCH VLASTNÍCH ŘEZNICKÝCH
LAHŮDEK.
Kdo bude mít zájem zasadit si „svůj strom“, nahlaste se prosím na tel. č. 461 521 280 nebo emailem na vanousova@brezova.cz

Připravovaná ambulance paní MUDr. Jany Melkové
Bude působit ve zdravotním středisku ve Březové a bude zájemcům poskytovat následující
druhy péče:
1. Laserové terapeutické pracoviště.
Poradenství v oblasti indikací k laserové terapii a její realizace minimálně 2x týdně
2. Poradenství ve sportovní medicíně, diagnostika sportovních úrazů a návaznost dalšího
léčení ve smluvních zařízeních na přání pacienta. Fyzikální vyšetření pohybového
aparátu, reflexní masážní techniky
3. Ultrazvukové vyšetření měkkých tkání a kloubů s výjimkou kloubů kyčelních,
diagnostika poškození měkkých tkání i šlachového aparátu.
Bližší informace podá MUDr. Jana Melková, tel. 73797 84 53

Právní služby pro občany
Radnice města Březová nad Svitavou, vedena snahou poskytovat občanům další služby,
zajistila služby advokátů v prostorách obřadní síně naší radnice v úřední den, a to každou
středu od 13.00 hod do 17.00 hod.
Tyto služby budou poskytovány od 12 dubna tohoto roku, a to v rozsahu práva
občanského (např. sousedské spory, sepisování kupních a darovacích smluv, smlouvy o
půjčce, závěti apod.), dále práva obchodního (zastupování podnikatelů v obchodních sporech i
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před soudy I. a II. stupně), práva trestního a správního. V individuálních případech lze řešit
poskytnutí pomoci i v jiných oborech právní činnosti.
S advokáty jsme občanům sjednali, že prvotní konzultace a možná pomoc bude zcela
bezplatná.
V případech, kde se bude jednat o záležitost složitější a bude nutná zvýšená pomoc
advokáta, bude záležet na každém občanovi, zda si s advokátem sjedná případné převzetí
právního zastoupení na základě udělené plné moci, v těchto případech však vzniklé náklady
již půjdou k tíži každého občana.
JUDr. Jaroslav Šedivý, advokát

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 22. dubna 2006
Stanoviště pro shromažďování nebezpečného odpadu:
v 9.00 hod. Moravské náměstí – u hasičské zbrojnice
v 9. 15 hod. Hradecká ulice – u Štolcových
v 9. 30 hod. Příční ulice – u čističky
v 9. 45 hod. Sluneční údolí – u samoobsluhy
v 10.00 hod. Sluneční údolí – u silnice naproti domu čp. 272
v 10.15 hod. Brněnská ulice – u kulturního domu
Upozornění:
Pro tento mobilní svoz nebezpečného odpadu lze odložit na uvedená stanoviště
následující odpady, např.: olejové filtry, olověné akumulátory, suché galvanické články,
pneumatiky, nátěrové hmoty, monočlánky, zářivky, výbojky, ředidla, odpad s obsahem
rtuti, televizory, lednice, chladničky, mrazničky.

Městský úřad Březová nad Svitavou

Čtenáři nám píší
Med pro výživu a zdraví člověka
Co je med? Je to nejznámější přírodní produkt včel. Vzniká přeměnou sladkého nektaru
z květů, nebo z medovice na živých částech rostlin, které včely sbírají sosáčkem a přináší je
do úlu v medném váčku. Tento řídký nektar včely zahušťují (odpařují) a při tom obohacují o
výměšky svých žláz a ukládají do buněk plástů v úle, kde dozrává. Po ukončení tohoto
procesu vzniká hmota, které říkáme med. Pro včely je to potrava na období, kdy v přírodě
nic nekvete. Včelař jim tento med průběžně odebírá a nahradí koncem léta rozpuštěným
cukerným roztokem, který si včely uloží do plástů a slouží jim jako potrava. Vzniklý med
obsahuje: cukr hroznový (glukóza) 25-35% je rychlým dárcem energie a je v těle okamžitě
zužitkován, cukr ovocný (fruktóza) 30-38% má povzbuzující účinek na činnost srdce.
Dále med obsahuje: 15-20% vody, 1-8% cukru řepného a sladového, 3-7% organických
kyselin bílkovin, minerálních a aromatických látek. Podíl jednotlivých látek je různý podle
druhu medu. Med pro svůj vysoký obsah cukrů má samokonzervační účinky, ale jen pokud je
3

dobře uskladněn. Uskladňujeme jej v uzavřených skleněných nádobách v suchých, chladných
a tmavých místnostech a ne v blízkosti aromatických látek. Med rád přijímá cizí pachy.
Med pro výživu – Medem lze nahradit ve velké míře používané sladidlo – rafinovaný cukr.
Proti cukru má však menší sladivost asi 75%, ale je těžší. Jeden litr medu váží 1,25 kg.
Zahříváním medu nad 45°C se v medu ničí jeho biologicky aktivní látky. Proto med nikdy
nedáváme do horkých tekutin (čaj, káva, mléko atd.). Krystalizace medu je jeho přirozená
vlastnost. Každý pravý včelí med za určitou dobu zkrystalizuje (nesprávně zcukernatí), záleží
jaký je v daném medu poměr glukózy k fruktóze. Zkrystalizovaný med můžeme zahřátím
otevřené nádoby s medem ve vodní lázni (jejíž teplota není vyšší než 45°C) přivést opět do
tekutého stavu. Nejlepší je jíst med v malém množství denně po celý rok, a to v původní
formě, v jaké byl ze včelstva odebrán tj. bez ohřívání.
Med pro zdraví – Med nebo řepný cukr, co je pro člověka zdravější? Med je složen
z jednoduchých cukrů, které již při zpracování včely rozštěpily. V lidském těle tyto
jednoduché cukry vchází přímo do krve a následně do buněk, takže nezatěžují játra procesem
štěpení. Řepný cukr je složen z 98% ze sacharózy, což je složitější cukr. Celý proces jeho
štěpení na jednoduché cukry musí projít játry a to organismus velice zatěžuje a zároveň
ochuzuje o minerální látky. Cukr je tedy oproti medu těžko stravitelný a může i zhoršovat
zdravotní stav. V medu nacházíme rychlý zdroj energie, je lehce stravitelný. V malém
množství obsahuje minerální kyseliny, aromatické látky a organické kyseliny, které posilují
imunitu a pomáhají při léčení chorob. Je to podpůrný přírodní prostředek, který i při
používání ostatních léků neškodí, není však všelékem.
Druhy medu
Med květový – je přírodní koncentrát nektaru z květů rostlin, ovocných stromů a keřů. Má
světlou barvu, obsahuje pylová zrna z květů rostlin, na kterých včely sbírají nektar, a
obohacují tím med o přírodní látky s povzbuzujícím účinkem. Tento med je lehce stravitelný
díky vyššímu obsahu glukózy a je vysoce hodnotným doplňkem výživy dětí, sportovců,
rekonvalescentů. Tento med velice rychle krystalizuje. Po krystalizaci je dosti tvrdý. Proto
někteří včelaři před započetím krystalizace několik dní pomalu med míchají, čímž dosáhnou
zpastování medu. V medu zůstanou jen malé krystalky, které nedráždí sliznici. Med má
pastovitou konzistenci, kterou si udržuje dlouhou dobu. Pastový med je ideální pomazánkou
na pečivo. Nestéká, je stále vláčný a měkký. Pastováním med neztrácí nic na své původní
kvalitě, neboť proces pastování je pouze mechanický.
Med medovicový – (lesní) je přírodní koncentrát šťáv z živých částí rostlin,většinou stromů,
které včely na těchto rostlinách nasbíraly. Barva je tmavší což způsobují rostlinná barviva.
Obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků prospívajících lidskému zdraví.
V porovnání s květinovými medy obsahuje více fruktózy a dextrinu. Má charakteristickou
lahodnou chuť i vůni. Ve Březové dosti často lipovou, neboť se jich u nás hodně vyskytuje a
v tomto období kvete. Krystalizace je pomalá a i po ní je med vláčný. I tento med je vysoce
hodnotný pro zdraví a výživu člověka.
Med je vždy čistý přírodní produkt do kterého včela nemůže přidat jakoukoliv cizorodou
látku ohrožující zdraví člověka, neboť by sama zhynula. Cizorodé látky tam může přidat
pouze člověk! Ale to už je řeč o něčem jiném. U nás, tedy v Česku, je spotřeba medu oproti
vyspělým zemím poloviční až třetinová. Průměrná spotřeba v ČR je 0,5-0,6 kg na osobu,
v Rakousku, Německu 1-1,5 kg na osobu. Přitom český med je ve světě velice dobře znám,
neboť jeho kvalita je vynikající. Doma je tomu naopak. Občané nakupují med v různých
obchodech většinou za levný peníz bez záruky původu vzniku medu. Je to takový med
„nemed“. Přitom není problém zakoupit med přímo u včelaře za přijatelnou cenu v nejvyšší
kvalitě, neboť každý svědomitý včelař má snahu vytěžit med co nejkvalitnější, co nejlépe jej
ošetřit: Při jeho prodeji vám rovněž určitě podá nejkvalifikovanější informace o svém medu,
o jeho vlastnostech a použití. A proto vážení čtenáři „Březovského Občasníku“, až budete
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kupovat v krásných krabičkách za krásný peníz chemii pro „zdraví“ vzpamatujte se! To, co je
v těch krásných chemických krabičkách, obsahuje v přírodní podobě kvalitní včelí med přímo
od svědomitého včelaře. Navíc – kdykoliv koupíte sklenici medu, stáváte se zachránci naší
přírody, která by bez přítomnosti včel nebyla tak krásná, bohatá a různorodá. Jste vlastně
jejími sponzory a ochránci.
V.T. včelař člen ZO Březová nad Svitavou

„Sklenice kvalitního medu – půl lékárny doma“
Prodej kvalitního medu přímo u včelaře. I pastový (krémový), který se lehce roztírá
a neteče, vhodný pro děti. Prodej po celý rok:
Po telefonické domluv mohu osobn donést med do domu.

Tuček Vojtěch
Dlouhá 104, Březová nad Svitavou
Tel.: 721 319 598

Pedikúra, manikúra a kosmetika
v Březové nad Svitavou, Moravské náměstí 35
Pedikúra, manikúra Petra Mrázková

Kosmetický salón Kateřiny Adámkové

Tel: 461 521 503,
775 088 645

Tel: 461 521 198,
603 591 725

-

zdobení nehtů
francouzská manikúra
gelové nehty
P SHINE
celková pedikúra

-

barvení řas
úprava obočí
čištění pleti
kosmetické masáže
líčení
epilace voskem

Masér pro sportovní a rekondiční masáže
Markéta Kouřilová
Masáže provádíme: v ordinaci terapeutického laserového centra
MUDr. Jany Melkové, tel. 737 978 453
Každý čtvrtek: od 15.00 do 19.00.
Příjem objednávek: 777 143 182 (Po-Pá 13.00-15.00)
Ceník masáží
Masáž zad (35 min)
Masáž šíje (20 min)

- 150 Kč
- 100 Kč
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Masáž dolních končetin (40 min)
- 160 Kč
Masáž horních končetin (35 min)
- 160 Kč
Uvedené časy jsou orientační, neboť každý klient vyžaduje individuální přístup.

DALŠÍ SLUŽBA OBČANŮM
Od letních měsíců začne působit ve zdravotním středisku ve Březové
REHABILITAČNÍ LÉKAŘKA
MUDr Kamila Maláčová
-rehabilitační vyšetření dětí a dospělých
-měkké,mobilizační a manipulační techniky
-návrh rehabilitačního plánu,rozpis fyzikální terapie
-poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu

XXX
7. února měl 131 výročí narození další náš rodák a to prof. Karel Kořístka. Význačný
fyzik, profesor techniky, rektor, geodet, vynálezce a řádný člen Královské české společnosti
nauk.
Byl nositelem francouzského řádu „Officier de `l Iustruction Publique“a čestným
doktorem Vídeňské akademie věd a Vídeňské statistické komise. Byl též povýšen do
rytířského stavu, byl mu udělen erb (zlatá měřičská pyramida v modrém poli, obklopená pěti
hvězdami a doplněn nápisem „Perseverantia omnius vinitur“ - (Každá hora vytrvalostí se
zdolá).
Česká společnost zeměvědná jej jmenovala svým prvním čestným členem. Zvláště my
rodáci máme býti na koho hrdí.
R.D.

XXX
Místa kde je možno zhlédnout díla Eduarda Schwoisera:
1. Stará radnice – Landsberg A L. fresky
2. Zámek Herrenchiemsee - fresky
3. Národní muzeum Mnichov – fresky
4. Zámek Neuschwainstein
R.D.

Pravlast zeleně
Naše země byly kdysi zřejmě jednou z pravlastí stromové zeleně. Svědčí o tom stále ještě
významné zalesnění v podhorských krajích, ale máme i svědky v místních a pomístních
názvech.
Snad nikde nenajdeme najednou tolik jmen měst a míst, která nějak souvisí
s pojmenováním stromů, jako u nás. Pravda, stromové pojmenování sídlišť není jen naší
zvláštností. Setkáme se s ní porůznu i jinde, i když zdaleka ne v takovém rozsahu.
Například v bavorském Eschenbachu, který připomíná „jasany na potoce“, nebo v polském
Jaworu.
Zadíváme-li se na mapu, zarazí nás na první pohled četnost některých těchto názvů míst
utvořených podle jmen stromů. Největší, nebo naopak nejmenší výskyt těchto jmen nás vede
k představě, které druhy stromů kdysi převládaly na našem území.
6

Je všeobecně známo, že u nás rostlo v minulosti daleko hojnější stromoví nežli dnes.
Souvislé lesní porosty tvořily kdysi neprostupný pohraniční hvozd. Pětici názvů připomínají
dnes zalesněné vrchy v našich Chlumech a Chlumcích.
Pohled na mapu nás poučí, že pravděpodobně nejmohutnější, zvláště ve vnitrozemí, byly
porosty dubové - na šestnáct místních jmen napočteme u nás; ukázkou uveďme alespoň:
Český Dub, Dubou, Dubí, Dubno, Dubník, Dubenec a Dubňany. Připomeňme si rovněž, že
tvrdé dubové dřevo bylo hlavním materiálem, a proto dnes již jen vzácně nalezneme
nedotčenou doubravu.
Z listnáčů zaujímala druhé místo lípa, soudě podle četnosti odvozených toponym. Tak
máme například: Českou Lípu, Lipovou, Lipůvku, Lipník, Lipno, Lipany, Lipnici a Lipovice.
Pravděpodobně méně rostlo u nás buků, jak ukazuje jejich zastoupení ve jménech jako:
Bukov, Buková, Bukovec, Bukovina. Na východě bylo hranicí buků povodí Vísky, a proto
jméno tohoto stromu neproniklo dále na Sibiř. Bohatě u nás rostla bříza, jak to prozrazují
jména: Březová, Březová nad Svitavou, Březina, Březinky, Březůvky, Březnice, Březno a
Březové Hory.
Klen a javor poskytly svá jména jiným našim přistěhovalcům, kteří si založili svá sídliště:
v Klenčí, Klenové, Klenově a Klenovci, nebo zase: v Javorné, Javořině, Javornici a
Javorníku.
Nejméně jsou v našich místních jménech zastoupeny jehličnany. Jména: Bor, Borek,
Borová, Borovno, Borovany, Borovnice a další se ovšem mohou vztahovat jednak
k borovici, jednak k původnímu rašeliništi s drobnou lesní flórou, jakou jsou například
borůvky. Lužní lesy byly totiž převážně listnaté a pohraniční prales nelákal k osídlení.
5.
R.D.

XXX
Milí čtenáři, Vážení spoluobčané
už potřetí Vám přináším kapku poezie. Stále se setkávám s kladnými reakcemi Vás čtenářů.
Je to pro mne velká motivace, a tak nové verše stále přibývají.
Váš Marcel Báča
PRAVDA A LEŽ
Pryč s ní, pryč!
Athény a nebo Sparta,
zeptejte se boha Marta,
Zda ve svobodě cenzuru řeší,
malí vědci s velkou pleší.

Za pravdu ať klidně padnu,
neb jak kvítko bídně zvadnu.
Lépe žít je ve světle,
než umírat v černé tmě.

Vše, co píši, pravdou je,
vím, zasloužím si galeje.
Raději budu básníkem,
než jen lživým chlípníkem.

Sex je navždy tabu.
Muži, chraň si svoji babu.
Demokracie? Je, je, je, je.
Ta chudinka nemocná je,
lež a závist škodí jí,
jak sucho v poušti zabíjí.

Pod lživou maskou pravdivá je tvář,
tak jako za mrakem je slunce zář.
Nebojte se pravdy přátelé,
když utiskují vás nepřátelé.

Ať svatý je, kdo v pravdě žije,
ať pohaněn je, kdo lež pije.
Nejsem ovšem moudrá sova,
bohužel dojde na má slova.

Vždy ať vyjde najevo,
co odkryto být nemělo.
Diktatura nebo svoboda,
všude se skrývá cenzura.
Cenzura je krutý bič.

Snad padnou hlavy kritiků,
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spravedlnost sice slepá,
má však plný zásobník.
Ať je lež si jaký chce parazit.
Spravedlnost musí jí vždy porazit.
A jak psáno na standartě,
PRAVDA musí zvítězit.

snad zbaví se svých zlozvyků.
Pravdu zamáznout tuží,
zlatem lež se vzpruží.
Pravda kvapná, málo platná,
lež je silný protivník,

Poděkování
Co se týká loňského roku, kdy jsem se stěhoval na druhý konec Moravy, chci
se zde ještě vyjádřit k některým věcem a také poděkovat zastupitelům za vůli
zabývat se architektonickou úpravou náměstí. I když úpravy některých domů v
poslední době (naposledy výměna oken na domě č. 68) potvrdily oprávněnost
mých snah o včasnější řešení záchrany památkových hodnot náměstí, což se
bohužel nestalo. Tyto opravy totiž nyní komplikují zamýšlené architektonické
řešení. Návrhy arch. Přemysla Kokeše mohou sice navozovat dojem snahy o
historismus, ale v nynější situaci a za nynějších finančních možností jsou
rozumným řešením, tvořeným navíc s pomocí historických materiálů. Skutečnou
památkovou regeneraci mohli památkáři prosadit do konce 50.let, než začaly
1. modernizace průčelí měšťanských domů. Zmiňované návrhy fasád vycházejí
též ze stáří domů a jejich vývoje, proto jsou v duchu renesance, baroka a
empíru pochopitelně se snahou ponechat dochované hodnotné prvky a zároveň
domy v rámci mezí přizpůsobit dnešním potřebám. (Stříška nad bankomatem bohužel
k dobrým
návrhům
arch.
Kokeše
nepatří.)
Zajímavé
je
řešení
plochy
náměstí. Je ale nutné navrhnout památkové vhodnější osvětlení, lavičky,
autobusovou čekárnu atd. Děkuji také zastupitelům za svěření práce městského
kronikáře v letech 2003-2005. Zápis za poslední rok samozřejmě také vypracuji a
do kroniky doplním. Děkuji člence městského zastupitelstva paní Mandlové za
ochotu podpořit mne při obhajobě existence památkové části komise a
památkářských snah.
Mé poděkování patří i členům Kulturní a památkové komise, faráři pateru
Šírovi i každému, kdo pomohl nebo projevil dobrou vůli. Velkou radost mi
udělala zpráva o dějepisné exkurzi žáků 2.stupně ZŠ 10.11.2005. Díky za ni!
Třeba podobné akce časem vzbudí zájem o muzeum v našem městě, pro které je
již řada předmětů shromážděná. Při prohlídce amatérských venkovských muzeí
jsem byl utvrzen v tom, že důležitá je opravdu především dobrá vůle města
sehnat prostory a záměr podpořit. V neposlední řadě děkuji p. Škraňkovi za
zajímavé informace o vojenské technice z fotografie v budově radnice v Občasníku
č. 7/05. Chci jen dodat, že některé fotografie jsou ještě z konce 19. stol.,
z doby před poslední opravou staré radnice. Foto vojáků s technikou jsem viděl také z r.
1918, což není vyloučeno, neboť dle záznamů přišlo v tomto roce do Březové vojsko 17.
prosince.*
Jiří Válka
* Na přání autora redakčně neupraveno

Proběhlo
Z mateřské školy
Nový rok 2006 jsme zahájili v duchu lidových tradic. Právě lidové zvyky a obyčeje tvoří
velikou část náplně naší práce, kterou dětem zprostředkováváme poznatky a zkušenosti
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předešlých generací. Děti tak mají šanci zažít a prožívat zábavy ověřené časem a na ně dále
navazovat v činnostech aktuálních pro potřeby současného života.
Mohli jste nás vidět na náměstí při koledě na Tři krále a také ve veselém masopustním
průvodu o dva měsíce později. Pravidelně při těchto příležitostech navštěvujeme městský
úřad, dům s pečovatelskou službou, prvňáčky v základní škole, obchody a služby. Všem kteří
nás obdarovali, děkujeme.
Každoročně 21. března vítáme jaro topením Moreny. Vyneseme ji za doprovodu lidových
říkaček a písní z mateřské školy k řece a tam ji zapálíme a vhodíme do vody. Letos se držela
a nechtěla se hnout z místa. Nakonec se nám ji podařilo odstrčit a přece jen odplavala. Snad
se již zima nevrátí a konečně přijde očekávané jaro.
Deset dětí z II. třídy MŠ předvedlo pásmo Vítání jara v kulturním domě na velikonoční
dílně. Touto cestou děkujeme městskému úřadu, který věnoval výtěžek ze vstupného na tuto
akci mateřské škole. Náš dík patří též seniorům, kteří se na svém setkání rovněž rozhodli
podpořit mateřskou školu. Za tyto peníze koupíme pro děti hračky.
Pravidelně jednou za měsíc k nám jezdí divadlo Jo-jo s netradičními pohádkami, kde jsou
vtahovány do děje příběhu i děti. Od ledna jsme viděli Zvědavou pohádku, Kočičí pohádku,
Hrnečku vař! Čeká nás Aprílová pohádka. Také jsme zhlédli společně se školáky pohádkové
představení Čert a Káča a divadlo z Pardubic nám přivezlo pohádku O třech prasátkách.
Všechny děti měly možnost, některé poprvé ve svém životě, samostatně přednést básničku
před velkým množstvím posluchačů. Školní kolo recitační přehlídky „Jen si, děti,
všimněte…“ proběhlo 22. března a již se připravujeme na další pokračování, kdy u nás
přivítáme děti ze tří mateřských škol z okolí. Všichni se těšíme.
Ještě bychom měli jednu prosbu na majitele psů, aby nevenčili své miláčky před mateřskou
školou. Vycházky s dětmi se stávají velice náročnou činností. Předem děkujeme za
pochopení.
Vladimíra Malá
učitelka MŠ

Cestopisná přednáška o Austrálii
V úterý 7.3. se v sále domu „Památek“ v našem městě uskutečnila přednáška o Austrálii. O
své zážitky se s námi přijeli podělit a své diapozitivy nám přijeli předvést manželé Špillarovi
z Jablonce nad Nisou. A
V dopoledních hodinách (10.00-12.00) byla uspořádána přednáška pro žáky druhého
stupně základní školy. V 17.00 se konala přednáška pro širokou veřejnost. Obou přednášek se
zúčastnilo celkem cca 130 posluchačů a z tohoto důvodu hodláme v obdobných akcích i
nadále pokračovat. Václav a Lenka Špillarovi již procestovali i část Asie, Afriku, Ameriku a
Oceánii, takže pokud s nimi budeme spolupracovat i nadále, máme se jistě na co těšit.
Všechny cestopisy, které tento manželský pár vydal (celkem 9 kusů), si můžete zapůjčit
v Městské knihovně Březová nad Svitavou.
JP

Noc s Andersenem
I letos se v noci z 31.3. na 1.4. rozhodla skupina nadšenců přenocovat v Městské knihovně.
Sešlo se 31 dětí a 8 dospělých, nebo skoro dospělých, kteří obětavě připravili veškerý
program. Mezi organizátory akce se zařadili Julie Chlebečková, Martina Kašparová, Eliška
Sedliská, Lenka Sedliská, Markéta Volečková a neznámý příznivec (přezdívaný Jpfcz). Při
přípravě akce pomohla rovněž paní Ježová, pan František Monhart a pan Václav Vopálenský.
Co se letos pod střechou „Památek“ odehrávalo? Navštívila nás pan Andersen se svou
družinou – Sněhovou královnou a Hermionou. Představili se dětem a ty se na oplátku ve
svých pohádkových kostýmech představily zase jim. Následovala diskotéka a večeře. Po
dobrém jídle se děti rozdělily do čtyř skupinek a každá si samostatně připravila svoje
divadelní představení. Nezapomněli jsme ani vyluštit křížovku, podívat se na pohádku,
9

vyplnit „večerníkový“ test a projít stezku odvahy. Poté již všichni zalehli do připravených
spacáků a poslouchali čtení z Werichova Fimfára…
Ráno po rozcvičce a vydatné snídani jsme děti vyhodnotili a rozdělili jsme jim spravedlivě
připravené odměny.
JP
Touto cestou bychom opět rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám pro děti věnovali věcné ceny, různé
dobroty atd. Mezi naše štědré příznivce patřili: manželé Havlovi, pan Vojtěch Tuček, p. Holasová, p. Renata
Švábová z Pohledů, pan lékárník, p. Moravcová, p. Jedlinská, slečna Julie Sršňová, p. Julie Chlebíčková, p.
Mrázková, Perníkářství, Čihákovi, p. Vopálenská, Lenka Veselá a p. Poláčková z Banína i další.
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Divadelní představení ve Březové nad Svitavou
V pátek 3.3. hostovalo v Kulturním domě Březová nad Svitavou DIVADELNÍ STUDIO
GAGA s komedií „Neslyšitelný řev umění“. Jednalo se o moderní komedii a součástí
představení byla i malá výstava obrazů přímo v budově kulturního domu. V hlavní roli se
představil PhDr. Zdeněk Korčian.
JP

Jarní dílna
I letošní dílna, která se konala v neděli 19.3. ve Březové nad Svitavou na počest příchodu
blížícího se jara byla úspěšná. Děti i dospělí, kteří jarní dílnu navštívili si mohli domů odnést:
papírová přáníčka, papírové ozdoby, obrázky nebo koláže, kraslice a květináče ozdobené
ubrouskovou technikou atp.
Prostory Kulturního domu pojmou větší množství lidí a nabízejí i možnost zahájit dílnu
pestrým kulturním programem, který si připravili žáci ZUŠ (Eva Kašparová, Katka Vanclová
a Sára Rumlová) pod vedením paní učitelky Černé; zazpíval Petr Jedlinský, zahrála Diana
Křivková, zatančili členové tanečního klubu Karmen Dominika Tapšíková s Karlem
Adámkem, výrazový tanec předvedly žačky 5. třídy ZŠ Markéta Volečková a Nela Bauerová,
a vyhnat „Morenu“ a přivítat blížící se jaro přišli i naši nejmenší z MŠ pod vedením paní
Malé. I tentokrát měli všichni návštěvníci jarní dílny možnost zakoupit přímo na místě
drobnosti symbolizující nadcházející jaro.
Poděkování za přípravu celé akce si zaslouží Hana Ducháčková, Eva Faulhammerová,
Julie Chlebečková, Milena Michalíková, Jiřina Poláčková, Eliška Sedliská a Lenka Sedliská,
Julie Sršňová, Lucie Svobodová, Mirka Švecová, Markéta Volečková, Václav Vopálenský a
paní Siváková z Pohledů. Náš dík patří samozřejmě i Městu Březová nad Svitavou, které nám
umožnilo celou akci uspořádat, ale rovněž i těm z Vás, kteří na Jarní dílnu přišli a přispěli
dobrovolným příspěvkem na hračky a pomůcky pro místní MŠ (vybralo se 1129,- Kč).
JP
*Děkujeme i všem sponzorům tj. panu Zdeňkovi Janků, manželům Etzlerovým z Pohledů, majitelům prodejny
„Pohoda“ … a dalším.

Aktuality ze ZŠ
ŽIVOT DĚTEM
Občanské sdružení Život dětem je organizace, která pomáhá dětským oddělením v
nemocnicích České republiky.
Zakoupením půvabných magnetek s motivy zvířat mohl každý žák i pedagog přispět na
konto nadace přiměřenou částkou a nezůstat tak lhostejným vůči nesnadnému životnímu
údělu nemocných kamarádů.
TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Tímto klasickým názvem byli 25. 1. 2006 přivítáni žáci 8. třídy ve svitavském Vesmíru.
Tvůrci nápaditě komponovaného pořadu provedli přítomné historií filmu.
Diváci vstřebávali informace nejen o jeho prvních nesnadných krůčcích, ale též fakta o
technickém vývoji a významných osobnostech stříbrného plátna.
Atmosféra jednotlivých období české i světové kinematografie byla vystižena téměř
dokonale. V pořadu zazněly nejznámější filmové melodie. Stylové oblečení účinkujících a
bezprostřední kontakt s obecenstvem umocňovaly mimořádný hudební zážitek.
PROJEKTOVÝ DEN
Wolfgang Amadeus Mozart. Kdo by neznal "geniální dítě "? Nezapomenutelného
hudebního skladatele 2. poloviny 18. století, od jehož narození uběhlo 27. ledna už 250 let?
Na hudebního génia zavzpomínala základní škola 31. 1. 2006 projektovým dnem.
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Žáci 2. stupně nejprve zhlédli film režiséra Miloše Formana Amadeus z roku 1984. Po
intenzivní diskuzi o filmu ověnčeném osmi Oskary a posléze za doprovodu malebné Malé
noční hudby se skupiny žáků pustily do zpracovávání projektu s názvem „Nikde Mozarta lépe
nechápali nežli v Čechách – a Amadeo také Čechy miloval …“. Před žasnoucíma očima a
následně na barevných arších papíru se znovu a znovu odehrávalo životní drama rakouského
komponisty. Během celého projektového dne se žákům do mysli vracely podoby starého
závistivého Salieriho a na opačném pólu vyčerpaného Mozarta a v uších jim zněly tesklivé
tóny posledního umělcova díla – osudového Rekviem.
Obdivuhodně a s tvůrčím zápalem vypracované projekty se staly trvalou součástí výzdoby
tříd a učebny hudební výchovy.
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Žáci 9. třídy se 1. 2. 2006 zapojili do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.
tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006.
CERMAT připravil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických
dovedností a studijních dovedností. Součástí testování bylo i vyplnění žákovského dotazníku,
jenž se věnoval vztahům žáků k jednotlivým předmětům a celkové atmosféře výchovně
vzdělávacího procesu.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek „nanečisto“ se žáci dovědí na začátku dubna.
ZÁPIS S VEČERNÍČKEM
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl na ZŠ 7. 2. 2006.
Přicházející předškoláky vítal ve vstupních dveřích Večerníček, který podával důležité
informace zejména rodičům. Mávnutím kouzelného proutku se děti přenesly do
Večerníčkových pohádek. U krtečka se prověřily matematické dovednosti, u víly Amálky
rozumové vazby a u Křemílka a Vochomůrky grafomotorické předpoklady budoucích žáčků.
Za zodpovědné plnění předkládaných úkolů obdrželi nastávající prvňáčci od pohádkových
postaviček pochvalná razítka a byli odměněni rozličnými výrobky od svých příštích kolegů.
ČERT A KÁČA
Kdo by neznal tuto rozpustilou pohádku?
Pohledná Káča, jež ani na chviličku nezavřela pusu, se 13. 2. 2006 vrhla rovnou mezi
žáky 1. stupně. Bleskově je přivítala na divadelním představení a ihned si jim postěžovala, že
nemá ženicha. Prý by i duši čertu upsala, jen aby se konečně vdala!
Příběh provázený veselými písničkami a laskavým humorem utvrdil všechny diváky
v přesvědčení, že v pohádkách vždy zvítězí dobro nad pekelnými nástrahami.Vždyť i hubatá
Káča se v závěru polepšila a provdala se za sice umouněného, ale miloučkého čerta.

Proběhne
Sněhový Brněnec 2006
3. ročník Krajské přehlídky venkov. divadelních souborů v Pardubickém kraji
21.-23.4. 2006
V Lidovém domě v Brněnci – Moravské Chrastové
Datum
Pátek
21.4.06

Začátek/trvání
19.30
110 min

Soubor
DS E. Vojana
BRNĚNEC
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Autor/název představení
Leonard Gershe
Motýli

Slovo o hře
O mezilidských
vztazích dnešních
hrdinů všedního dne

13.00
120 min
Sobota
22.4.06

Neděle
23.4.06

16.30
130 min
19.30
130 min
10.00
120 min
15.00

DE Labyrint
BRANDÝS NAD
ORLICÍ

Jerome Klapka Jerome
Tři muži na čundru

Dramatizace podle
předlohy slavného
humoristického
románu
Veselá pohádka
především pro
dospělé
Dramatický příběh
jednoho přátelství

Ivan Loněk
Ve mlejně
JDO Jaroslav
John Steinbeck
LUŽE
O myších a lidech
Samuel Königgratz
DS TS Sokol
Komedie ze
Ještě žiju s věšákem,
současnosti
KUNVALD
čepicí a plácačkou aneb
Pendolino do Ostravy
Vyhlášení výsledků a společenské posezení
Chvaletické divadlo
JEN TAK
CHVALETICE

Vstupné na všechna představení 50,- Kč, abonentní 150,-Kč.
Předprodej v drogerii MAMBO Mor. Chrastová od 3.4..2006.
Uvítáme hromadné objednávky vstupenek pro obce, spolky a
organizace (kontakt Pavlasová M.- 461 523 246, 731 489 840)
Nabízíme možnost využití dopravy pro občany celého mikroregionu
Brněnec- informace na OÚ všech obcí mikroregionu a
v městské knihovně Březová nad Svitavou.
Změna programu vyhrazena!

Společenská kronika
V lednu 2006 se do Březové přistěhovali 4 noví obyvatelé,
15 občanů se odstěhovalo a 2 zemřeli. Narodila se Tereza Faturová.
K 31. lednu 2006 měla Březová nad Svitavou 1.635 obyvatel.
V únoru 2006 se do Březové přistěhovalo 5 nových obyvatel a
1 občan se odstěhoval. Narodil se Tomáš Bohatec.
Ke 28. únoru 2006 měla Březová nad Svitavou 1.640 obyvatel.
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Víte, že….?:
-

v r. 2005 vydalo Moravské zemské muzeum knížku Staletími podél řeky
Svitavy?
Přes některé věcné chyby je zde řada zajímavostí. Např. o papírně v České
Dlouhé, která je díky svému papíru známá už od roku 1663. Dočtete se zde
mimo jiné, že kolem r. 1885 byla přeměněna v obilný mlýn, který roku 1924
vyhořel. Poté zde byly zřízeny byty. (V 80.letech byla plánována demolice
této zchátralé památky. Dnes č. 335. Historie této papírny i papírny v
Zářečí zpracovával už pan Roman Deml st.)*
J.Válka

-

také vyšel Turistický lexikon Česko, který v listopadu 2005 vydalo kartografické
vydavatelství Shocard? Jsou v něm sice krátce a neúplně, ale hezky popsány
pamětihodnosti našeho města a je zde i snímek Březové.
J.Válka

-

je v Hanáckém kalendáři (r.2006) na str. 40, při příležitosti 130 let
výroby tvarůžků v Loštici, uveden seznam míst s doloženou výrobou tvarůžků,
kde je i naše Březová? V závorce je uveden tehdejší polit. okres Moravská Třebová.*
J.Válka

-

v r. 1798 byla při katastrofální povodni města hladina vody o 47cm, než
při povodních v r. 1997? Pamětní deska z povodně v 18. stol. je v mázhausu
(renesanční klenuté síni) č. 65 = "Památky".*
J.Válka

* Na přání autora redakčně neupraveno

______________________________________________________________________
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