Úvodník
Patříte mezi milovníky tradiční knihy? Pak vás možná
pobouřil úvodník z minulého čísla Březovského občasníku.
Dříve byl březen měsícem knihy, proč jej tedy najednou
nazývat měsícem internetu? Odpověď je prostá. Jeden měsíc
je dost dlouhý na to, aby se v něm mohl konat svátek knihy
i svátek internetu.
Pokud ovšem stále ještě máte zato, že se internetu v dnešní
době věnuje více pozornosti, musíme vás ubezpečit, že tomu
tak není. (Tedy alespoň u nás v Březové.) Městská knihovna
se totiž zapojila do dvou celostátních projektů na podporu
klasické knihy. Všichni milovníci literatury zde mohou dát
hlas své nejoblíbenější knize a děti mladšího školního věku
mohou v Památkách strávit z 2. na 3. dubna kouzelnou Noc
s Andersenem. O průběhu těchto akcí vás budeme podrobněji
informovat v příštím čísle našeho zpravodaje.
REDAKCE
Město Březová nad Svitavou informuje
V sobotu dne 17.4. 2004 proběhne v Březové nad Svitavou
odvoz nebezpečného odpadu. Odpad bude možno odevzdat v
9.00 na Moravském náměstí (vedle hasičské zbrojnice), v 9.15
v Hradecké ulici (u Štolcových), v 9.30 v Příční ulici (u
čističky), v 9.45 ve Slunečním údolí (u prodejny Jednoty),
v 10.00 u silnice naproti SBD č.p. 272 a v 10.15 v Brněnské
ulici (u kulturního domu).
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Čtenáři nám píší
V lednu 2003 začala pracovat při MU v Březové nad
Svitavou Komise pro ekonomický rozvoj města. Jejím
záměrem je podpořit veškerou výstavbu ve městě a přilákat
investory, kteří by zabezpečili lidem práci.
Předsedou komise je pan Zdeněk Dvořák, členy komise
jsou pan J. Pařil a paní Z. Ducháčková. Své záměry budou
pravidelně zveřejňovat v krátkých článcích v místním
zpravodaji. Zde je první z nich.

Naše hrdost (trápení)
Naše město se neustále rozrůstá nejen co do počtu
obyvatel, ale i krásných nových domků. Opravené školy,
nová masna – prostě, je to hezké. Navíc člověka potěší
závistná slza v oku našich sousedů z okolních vesnic… Naše
hrdost je velká, ale není úplně na místě.
Faktem zůstává, že Březová je krásné místo. Na přespání.
Ale najdeme zde i práci? Ne, za prací je třeba do světa. A
musím říct, že jak velkoryse a odvážně vedení města řídí
rozvoj zástavby, tak zcela zanedbává vytvoření podmínek pro
vznik pracovních příležitostí. A je zcela nepochopitelné, že
rada města neprojevila zájem o vybudování průmyslové zóny,
tedy ani o získání investora, který by ve městě pracovní
příležitosti vybudoval. Jde přece o peníze, které by ve městě
zvýšily kupní sílu a zvedly hladinu mezd, jež je momentálně
na minimální úrovni. My to tedy vlastně nechceme. Naopak,
vyvezeme peníze nejen z možných dotací státu, ale i z příjmu
valné části našich obyvatel, zpravidla do Svitav, kam jezdíme
za prací a na Úřad práce.
Vytvořením průmyslové zóny bychom si nepostavili
pomník, ale nedej bože, by mohl ještě někdo zbohatnout. A to
tedy nepřipustíme. A že naše děti, nebo děti našich dětí
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povedou kočovný život za prací? No, možná ani nechtějí
pracovat. Co vy na to? Přijďte na veřejnou schůzi a projevte
svůj názor.
DRAK

Březovské pověsti
V minulém čísle Březovského občasníku jsem se zmínil o
pověstmi opředeném domě s hostincem U Zeleného stromu.
Pro ty, kteří tuto pověst ještě neznají a pro ty, kdo si ji chtějí
připomenout, ji zde uvádím.
Služka jednoho z měšťanů ráno odmítla jít na nedělní mši
svatou s tím, že nemá střevíčky. Odpoledne řekla, že půjde
tancovat do hostince U Zeleného stromu. Na výčitky, že do
kostela střevíce neměla a na taneční zábavu jde, odpověděla,
že přijde, i kdyby měla tancovat se samotným čertem. V sále
se objevil myslivec a když s ní počal tančit, zvedl se vítr a
rozlétla se okna. Čert ji odnesl do Čertových děr u Bělé nad
Svitavou, kde podle pověsti služka sedí na kameni a šije
drátěnou košili. Až došije poslední steh, bude konec světa.
Ulička vedle hostince se prý dodnes jmenuje Pekelná a na
původních oknech zůstaly po služce otisky, které nešly smýt.
Druhá pověst vypráví o tom, že na Velký pátek se v místě
dnešního zdravotního střediska v Brněnské ulici dal vykopat
poklad. Při kopání však musel hledač pokladu mlčet. Traduje
se, že se o to kdysi jednou pokusili dva mládenci. Jel ale okolo
čert na koze a volal na ně: „Mně taky díl!“ Zlatokopové
odpověděli: „Tobě nic!“ Tím však porušili mlčení a poklad se
propadl do země a už jej nikdo nenašel.
Jiří Válka - kronikář
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MOTTO:
“Stárnutí není nic jiného, než zlozvyk, na který
opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.“
Přátelé, kamarádi – milovníci pohybu,
přijďme se domluvit na společné nedělní vycházky po našem
okolí. Máme zde krásnou přírodu, plno lesů, luk a strání,
spousty památek na zašlé časy i časy současné.
Nic náročného, jen společné trávení času s přáteli stejného
zájmu o věc tělu prospěšnou.
Chci nabídnout organizaci turistických akcí, a to každou
neděli, po dobrém obědě, ve 13.30 hod. Sejdeme se před
kostelem a půjdeme vždy jinou trasou, asi tak dvě hodiny.
Přijďte a uvidíte. Uděláme si radost a společně se pobavíme.
Moc se těším na váš zájem.
DaJo
První setkání je v neděli 21. 3. 2004. V případě nejasností se
se svými dotazy a připomínkami můžete obrátit na telefonní
číslo 461 52 14 40.

Společenská kronika
Během měsíce února se do Březové přistěhovalo 10 nových
občanů, 4 občané se odstěhovali. 1 občan nás navždy
opustil a 1 nový občánek se narodil – Martínek Kocman.
K poslednímu dni měsíce února měla Březová nad
Svitavou 1521 obyvatel.
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Proběhlo
V LŠU se pravidelně konají žákovské besídky našich dětí
a vnoučat. Je to krásný zážitek poslechnout si ty naše malé
nadějné „umělce“. Snaží se ze všech sil dát své umění najevo
a doufají, že jsou ti nejlepší a že z nich jednou budou
hudebníci, zpěváci, herci, umělci…
Zrovna tak byla krásná žákovská besídka 17. února 2004
v Památkách. Byla ukázkou jejich snahy a výsledkem práce
učitelů, kteří se jim s trpělivostí věnují hodinu po hodině.
Myslím si, že je třeba takovéto akce více propagovat a tím i
posílit účast posluchačů něčeho krásného, co dává potěchu
duši.
DaJo

Zpráva ze zasedání KULTURNÍ KOMISE města
3. března se sešla kulturní komise, aby naplánovala akce,
které se budou v letošním roce pod její záštitou konat. První
dvě akce se uskutečnily již v tomto měsíci a sice 13. března.
Ve 14.30 byl v kulturním domě zahájen Dětský karneval.
V 18 hodin se otevřely dveře kulturního domu o něco
starším občanům, pro které zde bylo zorganizováno Posezení
se seniory.
Noc z 2. na 3. dubna prožijí děti mladšího školního věku
v Městské knihovně Březová nad Svitavou. I naše město se
totiž zapojilo do mezinárodní akce Noc s Andersenem. Děti
budou soutěžit, číst, poslouchat pohádky a v budově Památek
dokonce i přespí.
Na jaře budou mít všichni zájemci rovněž možnost
zúčastnit se Otvírání studánek, či zábavného odpoledne
konaného na počest Svátku matek. Na Mezinárodní den dětí
se budou moci všechny nebojácné děti i s rodiči vydat do
Pohádkového lesa.
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Léto bude ve znamení Prázdninového dětského tábora a
oslav 5. výročí statutu města. V závěru roku chtějí členové
kulturní komise navázat na akce pro děti, které nejsou ve
Březové přece jen již zcela neznámé, a upevnit tak jejich
tradici. Na říjen je připravena Drakiáda a na listopad
Svatomartinský lampiónový průvod. V prosinci prožijí děti
ještě zábavné odpoledne na Mikulášské nadílce, ale do té
doby zbývá ještě spousta času... Vždyť je teprve březen!

Výtvarná soutěž „Pro Africa 2003“
V předminulém čísle občasníku jsme vás informovali o
dětské výtvarné soutěži „Pro Africa 2003“ a o tom, že první
místo v této soutěži získala Lucie Rosslerová. V tomto čísle
našeho časopisu vám přinášíme fotografii vítězného dílka, aby
si jej všichni mohli prohlédnout.
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Zprávy z mateřské školy
Nový rok jsme v mateřské škole začali v souladu se
starými lidovými zvyky – průvodem Tří králů. Letos však jen
po budově školky, protože nám leden přinesl silné mrazy. Ze
zimy však máme radost. Vesele využíváme k sáňkování nově
zbudovaný kopeček na naší zahradě.
Divadlo Jo-jo nám přivezlo pohádky O dvanácti měsíčkách
a O zlaté rybce.
3. únor byl pro některé děti slavnostním dnem. Budoucí
prvňáčci šli k zápisu do první třídy základní školy.
Masopust jsme slavili i v mateřské škole. 19. února jste
mohli ve městě potkat rej dětí ve vlastnoručně vyrobených
maskách. S netradičními hudebními nástroji v rukou a
s rozpustilými říkadly přály všem veselý masopust.

Víte, že...?
• V sobotu 20.3. od 14.00 do 16.00 se bude konat
v tělocvičně ZŠ Březová nad Svitavou aerobický
maratón pod vedením Markéty Jozové. Srdečně zváni
jsou všichni, kteří mají rádi pohyb a chtějí tuto, ve
Březové dosud ojedinělou, akci podpořit.
• 16. - 18. 4. 2004 proběhne v Brněnci pod názvem
„Sněhový Brněnec“ 1. ročník Krajské přehlídky
venkovských divadelních souborů v Pardubickém kraji.
Bližší informace o chystaných představeních naleznete
v rubrice Kam za kulturou.
• Víte, že PRODEJNA OBUVI v Březové nad Svitavou
nenabízí zákazníkům pouze nákup nové obuvi? Je zde
rovněž možno nechat opravit i boty starší.
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Kam za kulturou?
KDY?

KDE?

CO?

Za kolik?

16.-17.3.
19.30

Kino
Letovice
Kino
Letovice
Kino Vesmír
Svitavy
Kino Vesmír
Svitavy
Kino Vesmír
Svitavy
Památky
Březová n. Sv.

Texaský masakr motorovou
pilou - Americký horor

55,-

Jak básníci neztrácejí naději

60,-

Kdysi dávno v Mexiku

60,-

Smetanův dům
– malý sál
Litomyšl

Astrologická přednáška

19.-21.3.
17.00, 19.30
20.-22.3.
19.30
23.3.
19.30
26.-28.3.
17.00
2.4.
?
10.4.
15.00

V hl. roli Antonio Banderas

Piráti z Karibiku: Prokletí
černé perly. V hl. roli J. Deep
Medvědí bratři. Animovaná
pohádka ze studia W. Disneye

Noc s Andersenem

55,55,-

Téma: Lékařská astrologie
Přednášející: E. V. Havelka nejznámější český astrolog
Komedie Josepha Kesselringa

?

30,-

16.4.
19.30

Kulturní dům

Brněnec

Jezinky a bezinky

17.4.
13.30

Kulturní dům

Komedie Nikolaje Vasil. Gogola

Brněnec

Ženitba

17.4.
17.00

Kulturní dům

Brněnec

Kleštěnec z pralesa a jiné
mikrokomedie

17.4.
20.00

Kulturní dům

Komedie R. Cooneye

Brněnec

1 + 1= 3

18.4.
14.00

Kulturní dům

Divadelní hra L. Stroupežnického

Brněnec

Naši furianti

30,-

Komedie P. H. Camiho

30,30,30,-
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