Březovský občasník
Zhodnocení roku
Stalo se již pravidlem, že v předvánočním čísle Březovského občasníku se objevuje
zamyšlení nad uplynulým rokem. Určitě by bylo lépe, kdyby zhodnocení roku přicházelo
z vaší strany, ze strany spoluobčanů. Základní myšlenkou, která provází veškerou práci
městské rady a městského zastupitelstva, je snaha o to, aby Březová dostala podobu sídla,
ve kterém se dobře žije, pracuje, nakupuje a v němž je příjemné trávit volný čas. Víme, že
některé věci nejsou právě ideální a optimální. Jsem však i přesto přesvědčen, že se naše
město postupně rozvíjí a že pokroky k nimž došlo jsou patrné.
Stačí jmenovat koupaliště (až na to léto), sportovní areály (jak fotbalový , tak zcela nový
u MŠ). Schválili jsme nákup nového hasičského auta, byla zprovozněna nová naučná
stezka. Na Špitálském poli byla dokončena a předána další část městských bytů.
V neposlední řadě se dočkáme otevření několika dalších prodejen v naší obci (trafika,
drogerie) a zprovoznění veřejného rozhlasu až do domu. Doufám, že i další rok přinese
spoustu pozitivního a příjemného pro všechny Březováky.
Tyto řádky se Vám dostávají do rukou v době předvánoční. Věřím, že využijete nabídku
adventních koncertů v našem městě, které napomohou navodit tu správnou atmosféru.
Svátečně naladit by Vás o ZLATÉ NĚDĚLI měla i Vánoční dílna, jež bude tentokrát
spojena s vánočními trhy. Přeji Vám, abyste se letos co nejdříve oprostili od shonu a spěchu,
které tak často předvánoční období provází, ale také co možná nejvíce splněných přání,
klidu a rodinné pohody. Zároveň Vás zvu na rozloučení se starým rokem, které bude mít
v noci ze Silvestra na Nový rok již tradičně podobu ohňostroje. Ten se rozzáří o pùl jedné
na našem náměstí.
Město Březová nad Svitavou by tímto zároveň chtělo poděkovat všem spřízněným
duším, sponzorům, spolupracovníkům a firmám. Přejeme Vám mnoho úspěchů v novém roce
2006 a těšíme se, že v něm budeme pokračovat v další spolupráci.

Klidné a pokojné svátky Vám přeje
starosta a zastupitelstvo města Březová nad Svitavou
Čtenáři nám píší
Farářovo vánoční přání

Všichni už se odmalička těšíme na svátky radosti, pokoje a domácí pohody
v kruhu šťastné rodiny. Je nepsaným zákonem, že o Vánocích má každý dělat
ostatním jen radost a nekazit jim ji. Je velkým Božím darem, že se o to snaží i většina
nekřesťanů v naší vlasti.
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Také všichni stejně chápeme, že nejkrásnější Vánoce mají rodiny obdařené
dětmi, které září štěstím i vděčností za dary od svých láskyplných rodičů, prarodičů a
sourozenců. Všichni s láskou vzpomínáme, jak to bylo tenkrát, kdy jsme byli taky
dětmi, a myslíme v modlitbách na naše drahé, kteří už odešli na věčnost.
Vánoce jsou prostě zázrak a kouzlo, protože ať už chceme nebo ne, všichni
máme v sobě trošku podoby a odlesku ze Svaté Rodiny - Ježíška, Marie a Josefa.
Mým letošním přáním pro Vás všechny, milí spoluobčané, je to, co máme
všichni ve své moci - aby ty letošní Vánoce ve Vás neskončily, a až se budete spolu
setkávat ve dnech roku 2006, abyste se pokaždé obdarovali troškou pokoje, radosti a
štěstí dítěte Božího, kterým každý z nás navždy zůstává, a abyste si ani tento Boží
dar nenechali vzít.
Ze srdce Vám žehná P. Pavel Šíra.

XXX
Těm, které zaujaly překlady textů z našich památek v minulém čísle zpravodaje, přináším
nyní obsah nápisu z morového sloupu u kostela a ze soklu sochy sv. Jana Nepomuckého na
Bělisku. Oba jsou opět v latině a i nyní za pomoc s překladem děkuji P. Pteru Bednářovi.
Na sloupu můžeme číst toto:“ K větší slávě Boží, jakož i ke cti Blahoslavenné Panny
v letech 1690 tato socha k veřejné úctě postavena byla.“ Mohu jen dodat, že socha byla
pozlacena za Patera Ludvíka Kusa v 70. letech 20 století.
Na soklu sv. Jana je napsáno: „Mně zde postavil Ignác Březovský, měšťan z Březové,
majitel tohoto pozemku.“ Tento nápis obsahuje kryptogram, z nějž lze vypočítat letopočet
1746. Památka je nyní ve špatném stavu.*
J. Válka
*Na přání autora redakčně neupraveno

XXX
Co se týká památek, dovolte mi nakonec ještě poznámku. Mezi majiteli nemovitostí je
rozšířený názor, že památkovou hodnotu má pouze budova zapsaná ve státním seznamu
kulturních památek, což se stává pro mnohé stavby osudné. Je řada hodnotných domů i
v našem městě, které nejsou v tomto seznamu z různých příčin. Např. nebylo vypracováno
odborné zhodnocení z dův. špatné práce památkářů. I Ministerstvo kultury se zápisům brání,
neboť má potom povinnost na opravy za zákona přispívat. Navíc je známá i řada případů
nešetrných oprav i „chráněných“ památek. Za citlivý a zodpovědný přístup při opravě domů
v centru města se proto zvlášť přimlouvám a předem děkuji.*
Váš Jiří Válka
*Na přání autora redakčně neupraveno

XXX
Vážení spoluobčané, milí přátelé, v tomto vydání Březovského občasníku nacházíte báseň
Anonymó. Je to mé první dílo, ze sbírky zatím neexistující, ale s příznačným názvem Písně
smutné Pravdy. Báseň je stylizována do období Literární moderny, tedy na konec 19. století.
Nechci se ovšem porovnávat s velikány této doby, jakými dozajista jsou Verlaine, nebo
Wilde. Toto období boje jedince proti společnosti a prokletých básníků je moje oblíbené.
Pokud se tato báseň setká s pozitivním ohlasem, a pokud mi to bude umožněno, přinesu
Vám v příštím vydání další báseň.
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Se srdečným pozdravem
Váš Marcel Báča
anonymní málo platná.
Bez důkazů by nebyl svět,
pravda je jak bílý květ.

ANONYMÓ
Kraj lesů jest.
Zde mnoho cest.
Lidského plémě kmen,
zde as sedmset let jen.
Lidé jsou zde beze jména,
snad muž anebo žena?

Homo hominis lupus,
tohle básníku okus.
Člověk člověku vlkem,
všichni s krvavým krkem.
Zuby lidské ostré jsou,
jinému do srdce se zakousnou.

Lidé ovšem nelení,
ví co s bujnou zelení.
Dřevo dobré je,
oheň ruce ohřeje.
Z přebytků si domy staví,
a hle lidé město slaví.

Po osudech jiných se zde pátrá,j
jeden druhému zde vraždu spřádá.
Jeden druhému na prsou je zmijí,
co s ní?
Pryč! Ať zmizí!

Kostel, parky, domy, sad,
chybí zde něco snad?
Nechybí nic, spíš přebývá,
lidská závist se zde vyhřívá.
Dalším objevem tím raubířem,
lidé se setkali s papírem.
Pokrok je to velký, proč?
Písmen se sem dá napsat moc.
Když srdce zahřeje proč ne?
Ale co když se sem píše pře?

Ó město Anonymó vzchop se vzchop!
Copak lží už nebylo dost?
Něco špatného je v tomto kraji,
kde se srdce žalem zalévají.
Lidé závistiví a bez citu,
udělme jim štědrou kritiku!
Nic však netrvá věčně,
tak jako rudé třešně.
Snad už brzy přijde trest,
Nové lepší generace křest!!!

Ať pře nebo udání,
radost z očí vyhání.
Udání jsou jasná,

Fotografie z radnice
Chodby a schodiště na radnici města zdobí staré fotografie, na kterých je zachycena řada
událostí kolem roku 1910. Podoba náměstí s celou řadou obyvatel, různé fáze stavby školy a
také jedna, zachycující zastávku vojska při průjezdu městem. Tři velká vozidla a jeden malý
nákladní automobil. Velká vozidla měla i svá jména. Na jednom je dobře čitelný nápis
ELEFANT. K čemu asi sloužila? Mají v přední části mohutný naviják s lanem a podle
velikosti se dá usuzovat na siláka.
Nedalo nám to, a s pomocí pana starosty Mgr. Kisse byl zaslán dotaz do Vojenského
muzea ve Vídni (Heeresgeschichtliches museum Arsenal Wien). Pomocí materiálů, které byly
zaslány zpět se podařilo vozidla určit.
Jedná se o tři čtyřválcové tahače M 08, výrobek firmy Daimler, o výkonu 80 koňských sil.
Používaly se jako tahače těžkých děl. Ta byla přepravována většinou ve dvou až třech
částech. Ložiště, lafeta a hlaveň. Čtvrtým vozidlem je lehký doprovodný nákladní automobil
o výkonu asi 35 koňských sil. Rychlost tahačů nebyla nijak závratná. S plným nákladem
několika vozů se pohybovaly rychlostí asi 13 kilometrů za hodinu.
Fotografie pochází asi z manévrů nebo propagační jízdy rakousko – uherské armády.
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Bedřich Škraňka

Výtvarné studio
V roce 2004/2005 dosáhli žáci z výtvarného studia na ZŠ ve Březové nad Svitavou pod
vedením paní učitelky B. Letochové pěkných výsledků. Nejlepší byl Tomáš Janků, který
dostal od V. Špidlové v Praze na Hradě křišťálovou trofej za soutěž EXPO 2005 v AICHI.
V X. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Malujeme po síti: Moje nejlepší dílo“, kterou
vyhlásil Český rozhlas ČEZ v Praze, byli oceněni žáci dne 6. 6. 2005 v muzeu hl. města Prahy
věcnými cenami:
Marek Giňa – 12 let
Patricie Dittrichová – 10 let
Marcel Drdlo – 7 let
V soutěži „Krásné je žít“, kterou vyhlásil zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, dostaly
všechny děti, které obrázky namalovaly, upomínkové předměty. Obrázky Dominiky Dufkové
– 9 let, Ondřeje Janků – 10 let, Tomáše Janků – 12 let a Veroniky Úlehlové – 7 let byly na
výstavě v Pardubicích na zámku a v Jihlavě.
V soutěži „Velrybí svět“ byly na výstavu vybrány obrázky od Tomáše Janků, Marka
Gini, Marcela Drdly a Jiřího Kabelky.
B. Letochová

Listopad na základní škole
1. Den otevřených dveří
Ve středu 9. listopadu 2005 se mohli stát rodiče přímými účastníky libovolné vyučovací
hodiny, mohli si prohlédnout vyzdobené prostory školy a zúčastnit se rekreační činnosti dětí
ve školní družině nebo v zájmových kroužcích. Nabídnuté možnosti využili zejména rodiče a
prarodiče žáků 1. stupně.
Děti předvedly svým nejbližším, čemu se v průběhu několika měsíců naučily a čím si
obohatily a rozšířily obzory. Že toho není málo, ocenili všichni přítomní.
O přestávkách besedovali rodiče s vyučujícími i vedením školy o problémech, které jsou
v souvislosti s novým školským zákonem aktuální. Jednalo se o obsazení školy, větší nabídku
mimoškolních aktivit, přípravu na přijímací zkoušky, vybavení školy, či tvorbu školního
vzdělávacího programu.
Den otevřených dveří byl spojen s výstavou žákovských prací a s pozvánkou na zimní
koncert, který se uskuteční 6. prosince 2005 v 17:00 hod v Obecním domě.
2. Víte, co je muzeum?
Cílem dějepisné exkurze žáků 2. stupně se 10. listopadu 2005 stalo Východočeské
muzeum, které se nachází v prostorách místního zámku Pardubice.
V rámci vzdělávacího programu „Víte, co je muzeum?“ si vyzkoušeli práci botaniků,
archeologů a dalších zaměstnanců muzea. Nejvíce však žáky zaujala vlastní činnost
vědeckého pracovníka. Jako opravdoví „muzeologové“ museli vyhledat exponát, jehož
pořadové číslo jim bylo přiděleno. Poté už nezbývalo nic jiného než vyplnit muzejní
dokumentaci nového předmětu – název exponátu, název lokality nálezu, datum nálezu, jméno
vědeckého pracovníka, který předmět objevil nebo přijal, a další nezbytné informace.
Praktické úkoly byly průběžně doplňovány zajímavostmi o chodu muzea.
Možná, že náplň neobvyklé exkurze probudila v účastnících doposud dřímající zájem o
vědecké bádání.
3. Naučná stezka údolím řeky Svitavy
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V rámci otevření nové naučné stezky se osazenstvo školy 16. listopadu 2005 vydalo na
přírodovědnou vycházku údolím řeky Svitavy.
Výchozím bodem objevné výpravy se stalo nádraží na Dlouhé, odkud děti odcházely do
neznáma. O správném směru kratšího, či delšího pochodu však cestovatele postupně
ujišťovaly turistické značky a jednotlivá stanoviště s mapami zachycujícími místní faunu a
flóru.
Příjemný pocit ze zdolávání přírodních nástrah žákům nepokazilo ani ne příliš vlídné
počasí.
4. Keramické dopoledne
Žáci 8. třídy se 23. listopadu 2005 zúčastnili v Domě dětí a mládeže ve Svitavách
Keramického dopoledne.
Zpočátku se přítomní dozvěděli nejdůležitější informace o zacházení s keramickou hlínou.
Po citovém splynutí s materiálem popřemýšleli o námětu, podle kterého začali umělecky
tvořit. Pozvolna se pod nedočkavýma rukama probouzely k životu sošky, bysty a obrázky
s převážně přírodními motivy.
Vypálené výtvory se staly vítaným vánočním dárkem.
5. Pečení perníčků
Blížící se vánoční svátky se odrazily v činnosti zájmových kroužků. Děti z výtvarného
kroužku si 30. listopadu 2005 napekly a dle neutuchající fantazie nazdobily rozmanité tvary
perníčků. Voňavým potěšením obdarovaly nejen své blízké, nýbrž i kamarády ze školní
družiny.
INZERCE - PRODEJ
„Prodám dubové podlahy, schody, střešní okna. 777 788 164“

Víte, že…
·

při městské knihovně Březová nad Svitavou bylo zřízeno informační centrum? Jeho
posláním je poskytovat občanům informace o kulturních akcích, o našem regionu, o
spojích atd. Dále je možno v informačním centru zakoupit informační materiály,
mapy, reklamní předměty se vztahem k našemu městu a regionu. V neposlední řadě by
mělo informační centrum do budoucna zajišťovat prodej vstupenek na kulturní,
sportovní a společenské akce konané ve Březové a v okolí. Doufáme, že nová funkce
knihovny bude pro naši obec přínosem a že ji všichni občané ocení.

·

byla bohužel vykradena i kaplička na České Dlouhé? (Kaple bývá omylem zařazována
do Moravské Dlouhé.) Mobiliář, který se mi podařilo pořídit za pomoci přátel unikal
zlodějům řadu let. Socha P. Marie pocházela ještě z původního inventáře.*
Jiří Válka

·

Víte kteří světci patří mezi 14. sv. Pomocníků, patronů filiálního kostelíka v Brněnské
ulici? Jsou to sv. Jiří, patron skautů, voják a mučedník, sv. Blažej, biskup a mučedník,
ochránce proti nemocem krčním, sv. Erasmus, biskup a mučedník, sv. Pantaleon, lékař
a mučedník, sv. Vít, mučedník a patron český, sv. Kryštof, mučedník, patron poutníků,
sv. Cyriak mučedník, sv. Jiljí, opat, sv. Achác, vojín a mučedník, sv. Eustach,
mučedník, sv. Markéta, panna a mučednice, sv. Kateřina, panna a mučednice, a
poslední sv. Barbora, panna a mučednice, patronka horníků. *
J. Válka
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*Na přání autora redakčně neupraveno

Společenská kronika
V říjnu 2005 se do Březové přistěhovalo 6 nových obyvatel,
8 občanů se odstěhovalo a 3 zemřeli. Narodili se nový občánek - Jiří Martínek.
K 31. říjnu 2005 měla Březová nad Svitavou 1639 obyvatel.
V listopadu 2005 se do Březové přistěhovali 4 noví obyvatelé a
1 občan se odstěhoval. Narodili se - Tereza Cendelínová a Michal Suk.
K 30. listopadu 2005 měla Březová nad Svitavou 1644 obyvatel.

Proběhlo
Od soboty 5. 11. do neděle 6. 11. probíhal v sále „domu Památek“ ve Březové nad
Svitavou program pro děti a mládež všech věkových kategorií.
Sobotní odpoledne nevlídným počasím přímo vybízelo ke Čtení hororů pro děti. Všichni
se strašidelně nalíčili a poslouchali hrůzostrašné příběhy vybrané na počest dvou svátků –
Dušiček (Všech svatých) a Halloweenu (svátek mající kořeny v pohanské tradici, duše
zemřelých se v tento čas vydávají na pouť ke svým příbuzným).
Aby čtení nebylo příliš, každé z dětí namalovalo strašidelný obrázek a strašidelnou dýni.
Strašidelný večer byl zakončen procházkou po zšeřelém městě a stezkou odvahy. Vstup byl
pro všechny na vlastní nebezpečí. Aby to těm bázlivějším a menším nebylo líto, uspořádali
jsme následující den odpoledne Promítání pohádek pro nejmenší na „staré“ promítačce.
Vstup byl tentokrát povolen i rodičům a prarodičům, pro které jsme připravili kávu a malé
občerstvení. Promítaly se nejrůznější pohádky, např. O Červené Karkulce, O pejskovi a kočičce, ale i mnohé další.
Než se v sále uklidilo, dostaly děti příležitost něco si namalovat, nebo si zatančit na dětské
diskotéce. Po půl hodině odpoledne pro děti pokračovalo Mistrovstvím ve scoubidou a
vytvářením obrázků za pomoci ubrouskové techniky. (Scoubidou je pletení ozdob, náramků a
přívěsků z barevných „bužírek“.)
Myslíme si, že se všechny uvedené akce moc povedly, a proto doufáme, že se nám bude ve
Březové nad Svitavou při pořádání nejrůznějších akcí dařit i nadále. V letošním roce ještě
plánujeme Svatomartinský průvod s lampióny, Mikulášskou nadílku, Průvod Lucií a
Velikonoční dílnu. Bližší informace o akcích je možné získat v Městské knihovně Březová
nad Svitavou.
JP

Svatomartinský lampiónový průvod
První volný den po svátku sv. Martina letos připadl na sobotu 12. listopadu. Na tento den
byla také stanovena v našem městě již tradiční svatomartinská oslava pro malé i velké.
Zábavný program byl zahájen v 16.30 v městském kulturním domě. Představitelé města a
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kulturní komise letos pozvali „na návštěvu“ kouzelníka pana Krejčího a jeho pomocníka,
mistra v žonglování.
Bylo opravdu na co se dívat. Kouzelník předvedl své sólové vystoupení, hned potom však
zapojil do představení i velkou část publika. Na pódiu se po boku umělce vystřídala řádka dětí
i dospělých, kteří si vyzkoušeli jak žonglování, tak čarování. Vrcholem večera pak bylo
čarování s nafukovacími balónky. A protože pan Jiří Krejčí je hodný kouzelník, vykouzlil a
vytvaroval z pestrobarevných balónků zvířátka pro všechny děti v sále.
Kolem 18.00 (o něco později, než se původně plánovalo) se všichni přítomní shromáždili
před kulturním domem, zažehli svíčky ve svých lampiónech a vypravili se na náměstí. Aby
byla větší tma, na chvíli bylo vypnuto městské pouliční osvětlení. Bezpečnost dětí i dospělých
v průvodu, střežil místní SDH. Všichni účastníci průvodu, kteří došli se svým světýlkem až
do cíle (k hasičské zbrojnici) byli po zásluze odměněni a dostali na cestu domů na ochutnání
Svatomartinské podkůvky. Pečivo, které se u nás peče právě jen pro tuto slavnostní
příležitost.
JP

PC kurzy ve Březové
Počítačové kurzy pořádané v Březové nad Svitavou pod záštitou města se setkaly se
zájmem veřejnosti, a proto se bude v průběhu měsíce prosince konat již druhý kurz tohoto
druhu, aby bylo možné uspokojit všechny zájemce. Kurz se zaměřuje na osoby, které mají jen
malé, respektive žádné znalosti práce s počítačem. Během kurzu by se měli všichni, kteří se
přihlásili, zbavit strachu počítače a naučit se pracovat s programem Windows, s textovým
editorem a s internetem.
Pokud bude o kurz zájem a podaří se nám obsadit i další termín, budou kurzy pokračovat i
nadále. Že byste se to nenaučili? Že jste už na počítač moc staří? Ale vůbec ne, opak je
pravdou! Nejstarší účastnicí kurzu ve Březové byla jedna moc šikovná SEDMDESÁTNICE,
která vám vzkazuje, abyste to vyzkoušeli.
JP

Poděkování
·

TJ Sokol Březová nad Svitavou – oddíl kopané děkuje touto cestou všem
představitelům Města Březová nad Svitavou, zvláště pak panu Mgr. Martinu Kissovi,
za poskytnutou finanční a materiální pomoc při opravách a výstavbě v areálu našeho
stadionu. Díky vstřícnému jednání se našim členům dostalo tolik očekávaného
sociálního zázemí na velmi pěkné úrovni. Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům,
sponzorům a firmám, které se podílely na přípravě a zdárném průběhu XIII. ročníku
setkání obcí a měst se společným názvem Březová-Brezová.
TJ Sokol Březová nad Svitavou – oddíl kopané

·

I letos chci poděkovat za květinové dary pro výzdobu kaple sv. Anny a hlavního kříže
na hřbitově zahradníkovi panu Janků a P. Mgr. Pavlu Širovi za mši sv. zde 2.11.
slouženou. .*
J. V. správce hřbitova

*Na přání autora redakčně neupraveno
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Proběhne

TJ Sokol Březová nad Svitavou informuje,
že v měsíci prosinci 2005 pořádáme následující akce:
Výroční členská schůze oddílu kopané – termín a místo konání bude upřesněno na obvyklých
místech formou zprávy. Všichni členové oddílu kopané jsou srdečně zváni.
Dne 30.12. 2005 se v Kulturním domě uskuteční již tradiční taneční zábava. Dne 31.12.2005
bude následovat Silvestr 2005, jehož pořadatelem je náš oddíl kopané a Město Březová nad
Svitavou. Bližší informace budou zveřejněny formou plakátů. Místenky na tuto akci budou
k dispozici pouze v předprodeji. Vzhledem k přetrvávajícím novoročním problémům
upozorňujeme všechny, kteří mají v úmyslu navštívit tuto akci, až 1.ledna 2006, že Vám bude
bez zakoupené místenky odepřen vstup!

POMOC DOBRÉ VĚCI
Hledají se dobrovolníci /nad 18 let/ jako vedoucí skupinek a
koledníci pro tradiční Tříkrálovou sbírku.
Za pomoc děkuji

Pešlová Zlatka

Telefon – 603 36 42 59
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Kam za kulturou?
KDY?

KDE?

15.12.

Kostel sv.
Bartoloměje
Březová n. Sv.

18.30

18.12.
13.00-17.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

CO?
Adventní koncert:

Za kolik?

vystoupí

?

DALIBOR SVITAVY
VÁNOČNÍ DÍLNA tentokrát
trochu jinak! Předvánoční vyrábění
bude na Zlatou neděli spojeno
s Vánočními trhy. Je pro Vás připraven
i kulturní program. V prodeji bude
svařené víno, grog a jiné voňavé
pochoutky!

Vánoční koncert

20.00

Kostel sv.
Bartoloměje
Březová n. Sv.
Kulturní dům
Březová n. Sv.

31.12.

Kulturní dům
Březová n. Sv.

Noc z
31. 12. na 1. 1.
0.30 hodin

Moravské
náměstí
Březová n. Sv.

OHŇOSTROJ – oslava
příchodu Nového roku

13. 1.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

Bál fousatých
(pořádá AMK)

27.1.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

20.1.
20.00
10.2.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.
Kulturní dům
Březová n. Sv.

27.12.
17.00

30.12.

18.2.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

vystoupí pěvecký sbor

Vox Iuvenalis Bělá nad Svitavou
Předsilvestrovská zábava
Silvestr 2005
pořádá oddíl kopané a Město Březová
(Vstup pouze s místenkou!)

-

?
?
?
-

80,- Kč

Hraje: Nonus

Městský ples
(Předprodej vstupenek zajišťuje
městská knihovna, tel. 461 521 331)

Sousedský bál
Hraje: Omega

Hasičský bál
Hraje: Veselá dvojka

Ples fotbalistů
(pořádá SOKOL).
Vstupenky bude možné koupit v
předprodeji

70,- Kč
?
?
?

Masopust
Zábava bude
25.2.
tradičně v
zábava začíná ve
Kulturním domě
20.00
Březová n. Sv.

Od rána bude chodit po Březové
masopustní průvod, pokud se k němu
bude někdo chtít připojit, může!
Následuje večerní

Masopustní zábava
Hraje: Omega
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?

Divadelní studio GaGa uvede
3. 3. 2006 v 19.00 v Kulturním domě
ve Březové nad Svitavou:
v rámci projektu Leonardo 2005
a ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky

NESLYŠITELNÝ ŘEV UMĚNÍ
Vernisážovou komedii, která rozšiřuje ústa i rozhled !
DIVADLO KLAUNIKY – založena žáky Boleslava Polívky, Ing. Zdeňkem Mazáčem
a PhDr. Zdeňkem Korčiánem v roce 1986. Od roku 1990 první soukromá scéna humoru
v bývalém Československu, studiová scéna Divadla Bolka Polívky. Jednalo se o autorské
divadlo vyznačující se originálním inscenačním jazykem a vysokou improvizační schopností.
DIVADELNÍ STUDIO GaGa vzniklo v roce 1995 jako výtvarná a alchymistická odnož
Divadla Klauniky. Její ředitel, PhDr. Zdeněk Korčián, se věnuje vedle divadla především
intelektualizovaným performancím, a to buď samostatně, nebo v rámci dalších projektů, např.
Manéž Bolka Polívky, turné po 20 moravských městech s cirkusem JO-JO, Kristian Kodet na
Moravě, turné Pražského výběru, zahájení 20 koncertů, rok 2004, nebo Doktor Špína, turné za
očištění českého piva, rok 2005.
Hra NESLYŠITELNÝ ŘEV UMĚNÍ vznikla na přímé přání Bolka Polívky, který
povzbuzoval svého žáka a supervizí i mnoha náměty se na jejím vzniku spolupodílel.
Představení bylo původně nastudováno pro klasické divadelní prostory. Zkušenost však
ukázala, že bláznivost zvolené formy umožňuje produkci i v nedivadelním prostředí (hrady,
zámky, větší galerie, historická prostředí) s kompozicí ohněstrůjných katarzí, symfonickou
hudbou, velkoplošnou projekcí a vystavenými uměleckými díly.
Základním předpokladem hereckého projevu je na pozadí odborné erudovanosti vnitřní
souznění s prožitky světových tvůrčích osobností, které jsou excelentně rozvíjenou češtinou
komentovány a klaunskými improvizačními prostředky kolorovány.
Jako součást představení bude v tento den v prostorách Kulturního domu instalována na
malířských stojanech VÝSTAVA složená z kolekce deseti OBRAZŮ Z GALERIE
VALAŠSKÉHO KRÁLE.
Na tuto komedii Vás všechny srdečně zveme a upozorňujeme, že lístky bude možno
zakoupit, či rezervovat od LEDNA 2006 v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BŘEZOVÁ NAD
SVITAVOU. Cena vstupenky činí 70,- Kč.
JP
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