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NA ÚVOD
Rok 2012 je v plném proudu a vám se nyní do rukou dostalo první letošní číslo Březovského
občasníku a s ním porce informací o našem městě.
Hned na prvních stránkách se dozvíte, jak pokračuje stavba čistírny odpadních vod. Téma
čističky bylo jedním ze stěžejních také na prvním veřejném zasedání zastupitelstva, které se
konalo na konci ledna. Více v článku Letem světem z veřejného zasedání.
Zajímavé informace se dočtete také v příspěvcích velitelky městské policie Evy Graciasové,
kromě jiného o podomních prodejcích, kteří nyní doslova pořádají hon na seniory. Hlavně
dříve narození, kteří jsou častou obětí nekalých obchodních praktik, se dozvědí několik
užitečných tipů.
Na straně 10 si nezapomeňte přečíst rozhovor s naším lesním hospodářem panem Ing.
Milanem Hronem o systému FSC, podle kterého lesníci hospodaří v našich lesích. Díky tomuto
způsobu správy lesa, který využívá jeho přirozené obnovy, nám naše lesy „závidí“ města
z celé republiky.
Zařadili jsme také článek paní Evy Fečkové o jednom z našich nejslavnějších rodáků – kartografu
Karlu Kořistkovi.
Tak příjemné počtení!
Kamila Ondráčková
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LETEM SVĚTEM Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
ČOV
•V prosinci byly zahájeny práce
na čistírně odpadních vod v prostoru Doubkových luk. Do konce
roku bylo prostavěno 3,1 milionů
korun. V současné době se dopracovává harmonogram dalšího
postupu prací.
Do konce dubna budou přednostně
provedeny práce na kanalizaci v okolí fotbalového hřiště TJ Sokol a v blízkosti areálu AMK tak, aby v jarních
měsících práce nenarušovala sportovní aktivity těchto sdružení.
Stále vás budou kontaktovat a navštěvovat projektanti ﬁrmy IKKO,
kteří s vámi projednají připojení vašich nemovitostí.
Novinky v dopravě – centrální
dispečink, úpravy zastávek a autobusového stání na vlakovém
nádraží
•Od spuštění nových jízdních řádů
připomínkujeme, že na sebe jednotlivé vlakové a autobusové

spoje nenavazují. To by měl řešit
centrální dispečink, jehož provoz
by měl být spuštěn v letošním
roce. Dalším požadavkem města je zavedení ranního rychlého
spoje do Svitav kolem 6:30 hodin. Nezbytnou součástí doplnění systému je též večerní spoj po
22. hodině ze Svitav. Jisté úpravy
požadujeme i po ministerstvu dopravy v úpravě zastavování rychlíků, a to ranního rychlíku směrem
na Prahu v 5:30 hodin a vracejícího se spoje ve 23:00 hodin
ze Svitav.
Další novinkou v dopravní obslužnosti našeho města je připravovaná úprava příjezdové komunikace
a stání pro autobusy na vlakovém
nádraží zahrnující instalaci nového
podloží i povrchu. Dojde též k výstavbě autobusových stání na zastávkách Březová n. Sv. – Příční
a Březová n. Sv. – Dlouhá. Součástí zastávky Březová n. Sv. – Příční

bude též šikmá rampa umožňující pohodlný sjezd kočárků na ulici
Hradeckou. Náklady budou hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje
v rámci optimalizace dopravy
Instrukce k mapě OREDO
Každé číslo v mapce vyznačuje cenu jízdného, kterou zaplatíte
do příslušného místa. Znamená to
tedy, že v každé zóně je mapka jiná.
Podíváte-li se na mapku ve Březové nad Svitavou, uvidíte Březovou
označenou číslicí 10, to znamená, že jízdné po městě je za 10 Kč.
Vyhledáte-li si okolní města, tak
např. Svitavy jsou označeny číslicí 26. Jízdné je 26 Kč. Můžete použít různé trasy, cena zůstává stejná.
Jedinou podmínkou je zákaz cestování do protisměru (např. do Svitav
přes Letovice
Martin Kiss,
Kateřina Novotná, Jana Povolná

– označení železničních tratí.
– označení autobusových linek.
Území je rozděleno do tarifních zón,
které mají název a číslo.

10 – označení výchozí zóny, 37 – tato čísla udávají cenu obyčejného
jízdného do stanovené cílové zóny. Nesmíte však cestovat přes žádnou zónu
s vyšší cenou než je Vaše cílová zóna. Jednoduchá jednosměrná jízdenka
platí 5 hodin, v rámci jedné zóny 1 hodinu.
Sedmidenní obousměrné jízdné je 8-násobkem jednoduchého jednosměrného jízdného,
třícetidenní 30-násobkem a čtvrtletní 81-násobkem.
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PROJEKTY
V loňském roce se nám podařilo
získat ﬁnanční prostředky na dva
projekty, a to v rámci výzvy Místní
akční skupiny Svitava (MAS Svitava) v programu Leader. Místní akční skupina, v našem případě MAS
Svitava, v rámci své strategie požádá Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o ﬁnanční prostředky.
Tyto peníze pak rozdělují jednotlivé MAS na základě vyhlášení výzvy
o předložení žádostí o dotace. Regulační a kontrolní vliv má však stále SZIF. Výhodou je zde to, že jde
o podporu menších projektů a jejich
provázanost přímo k regionu. Výzvu
mohou využít nejen obce, ale také
různé organizace a podnikatelé. Výzva je rozdělena na jednotlivé programy, takzvané ﬁshe, např. Rozvoj
zemědělských podniků, Lesní bohatství na Svitavsku, Podnikatelské
aktivity v cestovním ruchu, Infrastruktura obcí to vyžaduje, Zlepšení kvality života obyvatel vesnic,
Kulturní dědictví svitavského venkova, Aktivity k podpoře venkovské
turistiky. Výběr projektů je v rámci
každé ﬁshe samostatný, a to na základě hodnoticích kritérií. Hodnotí se např. vliv na životní prostředí,
velikost obce, inovační prvky v projektu, nově vzniklá pracovní místa a
další. Projekty musí být v návaznosti na strategické cíle MAS. Strategický plán MAS Svitava se jmenuje
„Nehledáme pramen řeky Svitavy,
ale jak podél toku řeky žít“ a zahr-

KLUB JÓGA
V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
Leden 2011 byl pro náš klub jubilejním – 10 let od založení Klubu jógy.
Cvičíme jednou týdně (čtvrtek
18 – 19 hod.) v sále v „Památkách“,
historické, zachovalé, krásné budově na Moravském náměstí v Březové nad Svitavou. Vděčíme za to
panu starostovi, který vyšel vstříc
dobré věci – upevnění zdraví a získání duševní harmonie.
Březovský občasník, číslo 01/2012

nuje cíle jako Zvyšovat kvalitu života obyvatel venkovského regionu,
Zlepšovat péči o krajinu a životní
prostředí a Zlepšovat podmínky pro
ekonomický rozvoj území. V roce
2010 získalo město přes MAS Svitava ﬁnance na Skatepark Březová nad Svitavou a v roce 2011 jsme
měli úspěšné dva projekty, které
se budou v roce 2012 realizovat.
V letošním roce je alokace na výzvy ve výši 4,5 milionu korun. Město Březová nad Svitavou podalo dva
projekty, a to na dovybavení malotraktoru příkopovou sekačkou, mulčovačem a vozíkem a druhý projekt
by měl zahrnout přeměnu vstupní
místnosti do knihovny a informačního centra. Zda budeme úspěšní, záleží na množství podaných projektů,
tedy na konkurenci a na získaných
bodech. Předběžné výsledky budeme vědět v jarních měsících. Více
informací o MAS Svitava najdete na
www.massvitava.tym.cz.
Projekty přes MAS Svitava, které se
budou v roce 2012 realizovat, jsou
v současné době ve fázi výběrového řízení na dodavatele:
• Kdo si hraje, nezlobí – dětské
hřiště ve Slunečním údolí: Mottem projektu je bezpečné hraní pro
všechny děti. Hřiště ve Slunečním
údolí vytvoří místo, kde si budou
moci hrát děti, které zde žijí, aniž by
musely překonávat silnici I. tř., která naše město protíná. Bude se jednat o skluzavku se schody a lezecí
stěnou, která využívá svažitý terén
Od jara do pozdního podzimu vyrážíme na turistické výšlapy s dobrými vedoucími, s kterými nikdy
nezabloudíme. Proč tedy sedět
doma, když máme kolem sebe tak
krásnou přírodu.
Přijďte do naší přátelské party.
Vítán je každý. Na věku nezáleží.
Webové stránky:
http://jogabrezova.wz.cz/
Zlatka Macková

za bytovými domy, dále pružinové
houpadlo, malovací tabule, prolézačku, lavičku a houpačku. Prvky
budou zhotoveny z akátového dřeva, a to pro jeho výborné trvanlivé
vlastnosti.
• Dětský lanový park: Jedná se
o lanový park s nízkými překážkami,
které je možné zdolávat bez jištění.
Park vyroste za viaduktem u mateřské školky, vedle cesty směrem
na rozhlednu. Tato lokalita je používána jako příměstský les a díky
lanovému parku dojde ke zvýšení
rekreační funkce lesa. Vybudujeme
9 překážek umístěných mezi stromy, odpočívadlo, přírodní stojan na
kola a informační panel.
Dalším projektem, který je v očekávání, je Regenerace zeleně města Březová nad Svitavou. Projekt
byl podán na Státní fond životního
prostředí (SFŽP) již v polovině července roku 2011. Projekt již prošel
dvojitou kontrolou formálních náležitostí, a to nejprve přes Agenturu
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
a pak kontrolou na SFŽP. V současné době se další posuzování projektů stále odkládalo až na přelom
února, možná i dubna. Zda je tento termín konečný, bohužel nevíme.
Při nejlepších vyhlídkách, tedy při
splnění termínů, které SFŽP udává,
a při úspěšnosti projektu, by realizace mohla být nejdříve na podzim
roku 2012.
Martin Kiss, Kateřina Novotná

JARNÍ AKCE 2012
7. 4. velikonoce
14. 4. Vlak – pěší výšlap
z Ústí nad Orlicí do Brandýsa
nad Orlicí – 14,5 km
28. 4. Vlak – pěší výšlap
z Doubravice nad Svitavou žst.
do Boskovic – 16 km
12. 5. Vlak – pěší výšlap z Tišnova
přes Dolní Loučku žel. most
do Tišnova – 19,4 km
16. 6. Vlak – pěší výšlap
z České Třebové do České Třebové přes
Třebovské stěny údolím Skuhrovského
potoka – 19,2 km
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Něco pro naše pejskaře: obecně závazná vyhláška o volném
pohybu psů
Datem 16. ledna 2012 vstoupila
v platnost nová obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro
pohyb psů ve městě. Každý majitel musí na veřejném prostranství
svého psího miláčka vést na vodítku. Tuto vyhlášku si každý občan
Březové nad Svitavou může stáhnout z webových stránek města
www.brezova.cz, nebo prohlédnout přímo na městském úřadě.
Strážníci Městské policie Březová
nad Svitavou budou kontrolovat dodržování této vyhlášky.
Víme, kde a jak si hrají
naše děti?
Ruku na srdce, milí rodiče. Víme,
jak a kde tráví volný čas naše ratolesti? Kde si hrají? S kým se stýkají, když nad nimi zrovna nedržíme
ochrannou a trochu i autoritativní
ruku?
Je dokázáno a my jsme nebyli jiní,
že děti milují dobrodružství, nebezpečí a neznámo. Chytí nás majitel
sadu na třešních? Máme rychlejší
nohy než sousedův beran? A nedej
bože dostat do ruky sirky! To jsou
však lákadla nás, dětí dříve narozených. Snad až na ty sirky… Ty budou aktuální pořád.
Dnešní doba je trošku jiná než
ta, kterou jsme znali my jako děti
a v jaké nás vychovávali naši rodiče.
Na naše ratolesti čekají úplně nové,
ve většině případů mnohem závažnější, nástrahy.
O drogách na našich školách a nebezpečí, které na děti číhá např. na
internetu, bylo napsáno již mnoho.
Aby však průšvihů nebylo málo,
proč nezačít rozebírat protihlukovou stěnu na vlakové trati Březová
n. Sv. – Svitavy …Věc nebudu dále
rozebírat, myslím, že příště si to již
určitě rozmyslí. K tomuto dochází ve
většině případů z pocitu nudy, nebo
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tak na sebe chtějí některé děti upozornit.
Závěrem bych ráda popřála v novém
roce všem rodičům, a protože jsem
i já rodič, tak také sobě, aby se těm
našim ratolestem (ať už jakkoli zlobí) nic vážného nepřihodilo a dělaly
nám jen a jen radost …
Podomní prodejci pořádají hony
na naše seniory!
Asi každý z nás se již někdy za svůj
život setkal s nějakým podomním
prodejcem (dealerem) čehokoli.
Ať to bylo nádobí, oblečení, levnější
energie, či plyn. Většina z nás se již
za ta léta obrnila proti těmto mnohdy neodbytným lidem, kteří proﬁtují
z naší neznalosti a lehkomyslnosti.
To se však nedá říci o našich někdy
až přespříliš důvěřivých seniorech,
kteří si ještě neuvědomili, že doby,
kdy nemuseli zamykat své příbytky,
jsou již dávno pryč.
Statistika posledních let k nám hovoří velmi jasnými argumenty. Napálených lidí právě z řad seniorů
každoročně přibývá. Člověk, který
nám zazvoní u dveří s nějakou podobnou lákavou nabídkou, většinou působí velmi seriózně. Pěkné
oblečení, slušné vystupování a jiná
„cukrlátka“ mu mají dopomoci k realizaci jeho (pro nás většinou nevýhodného) obchodu.
5 rad seniorům, jak se zachovat
při podobné situaci:
1. Zásadně nikoho nepouštíme do
domu (bytu), pokud jsme doma
sami.
2. Pokud cokoli podepisujeme, nečiníme tak, pokud dané věci nerozumíme.
3. Je dobré, ponecháme-li si čas na
rozmyšlenou. Např.: Vaše nabídka
se mi sice líbí, ale ještě si to musím nechat projít hlavou. (Poradit
se s dětmi … atd.).
4. Nenechat se do ničeho tlačit.
5. Nenecháváme doma větší obnosy peněz.

Chodec a vozidla
Je tu zimní čas, krátké dny, snížená
viditelnost a s tím i spojené riziko
častějších dopravních nehod. Dovedete si představit, jaký zmatek by
na ulicích a silnicích nastal, kdyby
neexistovala žádná pravidla? Anebo
kdyby je vůbec nikdo nedodržoval?
To je jako při hře, zkuste hrát třeba
fotbal úplně bez pravidel. Pravidla
nám všem umožňují plynulou chůzi
a jízdu a chrání nás před dopravními nehodami.
• Kdo je to chodec? – Chodec je
osoba, která jednak chodí po
svých nohách, ale i osoba, která např. tlačí nebo táhne sáňky,
dětský kočárek, pohybuje se na
lyžích nebo kolečkových bruslích,
vede jízdní kolo nebo třeba psa.
• A kde se takový chodec především pohybuje? – Chodec užívá
k chůzi především chodníku nebo
stezky pro chodce, chodí po pravé
straně. Kde chodník není, chodí po
levé krajnici nebo při levém okraji
vozovky. Zde můžou jít nejvíce dva
chodci vedle sebe, za snížené viditelnosti pouze po jednom.
• Myslíte si, že chodec je účastníkem silničního provozu? – Ano
je, patří k účastníkům silničního
provozu stejně jako řidiči motocyklů, osobních i nákladních aut, autobusů, spolujezdci ve vozidlech,
cyklisté a další. Všichni tito účastníci – tedy chodci, řidiči i spolujezdci mají jedno společné: jsou
povinni řídit se pravidly silničního
provozu.
• Základní povinností je chovat
se za všech okolností ukázněně
a ohleduplně, aby se nestalo nic
ani nám ani ostatním.
Eva Graciasová, velitelka MP
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HASIČI V ROCE 2011
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Březová nad Svitavou,
dále jen JPO2, měla v roce 2011
58 výjezdů: z toho 18 k požárům,
15 k dopravním nehodám, 23 technických pomocí, 2 plané poplachy. Jednotka vyjížděla do katastru
města 16x a mimo katastr vyjížděla 42x.
Jednotka prováděla zásahy ve spolupráci s Policií ČR, HZS územního odboru Svitavy, HZS Polička,
HZS Jihomoravského kraje Boskovice a Rychlé záchranné zdravotní
služby.
Jednotka prováděla po celý rok školení a přípravu členů výjezdové jednotky pro zásahy hašení požárů,
vyprošťování u dopravních nehod,
zvládnutí zásahu při mimořádných
událostech, což jsou povodně, větrná smršť, nafta, olej na pozemních
komunikacích, technické události.
Jednotka se podílela na taktických
cvičeních dálkové dopravy vody při
hašení požáru lesa v obcích Březová nad Svitavou, Brněnci a na Rozhraní. Připravenost JPO2 se rovná
zásahům HZS.
V roce 2011 byla provedena volba velitele jednotky. Stal se jím Jiří

Jedlinský, který zodpovídá za chod
jednotky a připravenost jemu podřízených členů.

Jednotka v roce 2011 využívala techniku města Březová nad Svitavou
a příkladně se o ni po celou dobu
starala. Technika, kterou jsme měli
k dispozici, odpovídá vybavení profesionální jednotky. Bohužel postupem času je technika zastaralá a je
potřeba ji postupně vyměnit za novou. Využívali jsme: Cisternu Man

cas 24, Cisternu Tatra 148, Žebřík
Ifa AZ 30, osobní automobil Škoda
Favorit, plovoucí čerpadlo, vyprošťovací agregát HAM 63, osvětlovací
agregát, motorovou pilu 1, motorovou pilu 2.
V roce 2011 jsme nakoupili většinu ochranného vybavení pro členy
a zajistili tak bezpečnost práce při
výkonu služby a zásahu. Do vybavení nám chybí 4 ochranné oděvy do
požáru, nová obuv, zásahové rukavice, nomexové kukly pro ochranu
obličeje u požáru a nové přilby.
Jednotka se podílela na akcích, jakými jsou ukázky techniky pro děti
i v okolních obcích, pěna, pomoc
městu při pouti a jiných akcí. Zařizujeme jako každý rok sběr železného šrotu.
Po celý rok jednotka spolupracovala s městem ohledně chodu JSDH
a příslušné dokumentace pro chod
jednotky.
JPO2 měla v roce 2011 v pohotovosti 12 členů výjezdové jednotky,
která držela pohotovost 24 hodin
denně. Všichni členové jsou schopni a zdravotně způsobilí pro výkon
služby u JPO2.
Jiří Jedlinský, Petr Kašpar, Jaroslav Vlk

NOC S ANDERSENEM
Chcete strávit páteční odpoledne a večer plné soutěží, dovádění
a her? Není nic snazšího! Na pátek
30. března je pro Vás v Městské
knihovně a IC Březová nad Svitavou připravena Noc s Andersenem.
Pokud máte zájem se přihlásit, vyplňte níže uvedenou přihlášku a do
středy 21. března ji doručte na místo konání akce (do knihovny) spolu
s vlastnoručním výtvarným dílkem
(obrázek, malba, kresba), či literárním dílkem (básničkou, příběhem,
písničkou), které jste sami vytvořili. (Měli byste se pokud možno
inspirovat tématy jako jsou upíři,
andělé, jednorožci, případně další bájné a pohádkové bytosti.)
Březovský občasník, číslo 01/2012

Akce je určena všem zájemcům bez
rozdílu věku – účastnit se mohou
předškoláci, školáci z obou stupňů
ZŠ, studenti středních škol, rodiče
i prarodiče.
S sebou na akci je třeba přinést
dobrou náladu + věci uvedené v přihlášce, kterou obdržíte v městské
knihovně po odevzdání svého dílka.
Jana Povolná
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PROJEKT SPORTOVNÍ DEN A MÉDIA
Dne 12. 12. 2011 se na ZŠ Březová
nad Svitavou konal ﬂorbalový turnaj pod záštitou Pardubického kraje a radního pana JUDr. Miroslava
Stejskala. Soutěže se zúčastnila
družstva ZŠ Březová nad Svitavou,
ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová
a ZŠ Vítějeves. Turnaj navázal na
několikaletou sportovní spolupráci
sousedních škol. V průběhu sportovního dne se hrály vždy 3 zápasy,
a to ve dvou kategoriích: 6. a 7. tříd
a 8. a 9. tříd.
Všechny týmy předváděly velmi
dobré výkony a vzájemné měření sil
se odehrávalo v duchu fair play. Pořadí a dosažené bodové zisky jsou
uvedeny v následující tabulce.

Kategorie 6. a 7. tříd
Škola

Počet bodů

Pořadí

ZŠ Březová nad Svitavou

6

1.

ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

3

2.

ZŠ Vítějeves

0

3.

Kategorie 8. a 9. tříd
ZŠ Březová nad Svitavou

6

1.

ZŠ Vítějeves

2

2.

ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

1

3.

Diplomy a drobné odměny předal vítězům jednotlivých kategorií a též nejlepším střelcům pan starosta Martin
Kiss. Nejlepším střelcem v kategorii 6. a 7. tříd byl vyhlášen Michal Štursa ze ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová
s 9 góly, za kategorii 8. a 9. tříd se stal nejlepším střelcem domácí Miroslav Kejda, který vsítil také 9 branek. Prostřednictvím městského rozhlasu byli nejen s celkovými výsledky, ale i s podrobnou reportáží z průběhu turnaje
a s nejzajímavějšími rozhovory s účastníky seznámeni obyvatelé Březové nad Svitavou.

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD – JESENÍKY 2. – 8. 1. 2012 CHATA SABINKA
Hned po Novém roce se 12 žáků 7.
třídy a 1 žák 9. třídy naší školy vydali společně se žáky ZŠ Brněnec,
Moravská Chrastová na týdenní lyžařský výcvikový zájezd do Jeseníků. Přechodným bydlištěm se stala
chata Sabinka pod Pradědem. Sabinka se nachází ve známém lyžařském středisku u chaty Ovčárny
v nadmořské výšce 1303 m.

Účastníci lyžovali pod vedením Mgr.
Oldřišky Štoudkové a pana Michala Vybíhala, na zdravotní stav dohlížela Mgr. Lenka Klementová. Žáci
měli k dispozici dvě sjezdovky, které byly vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Sněhové
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podmínky pro lyžování byly velice
příznivé, bohužel druhou polovinu
pobytu nám znepříjemňovaly silný
vítr, mlha a husté sněžení.
V průběhu lyžařského výcviku se
uskutečnily závody ve slalomu. Vítězové i všichni ostatní byli odměněni diplomem, drobnými cenami
a sladkostmi, jež ZŠ věnovali pan
Jedlinský , pan Jakal a město Březová nad Svitavou.
Kromě tradičních večerních přednášek měli žáci možnost si vyslechnout zajímavé vyprávění člena
Horské služby Jeseníky o zrádnosti hor, nejčastějších úrazech a na
konkrétních případech bylo poukázáno na nebezpečné přeceňování
vlastních fyzických schopností a na
lehkomyslné chování některých návštěvníků hor.
I přes částečnou nepřízeň počasí si
všichni lyžování pochvalovali a poznali, jak drsná a současně krásná
může zima na horách být.

CERTIFIKÁT AKTIVNÍ ŠKOLA
Od ledna 2012 je Základní škola
Březová nad Svitavou zapojena do
projektu vytvořeného ve spolupráci
s Centrem nadání a Dětskou Mensou ČR.

Projekt je spojen se jménem pana
Václava Fořtíka, který je v současné době předsedou Dětské Mensy
ČR a zaměřuje se na problematiku
péče o mimořádně nadané děti.
Poděkování SRPŠ
Vedení Základní školy Březová nad
Svitavou děkuje SRPŠ při ZŠ Březová nad Svitavou za poskytnutí věcného daru – kostry člověka
– k obohacení výuky v prvouce, přírodovědě a přírodopisu.
Mgr. Bohuslava Zelená
Březovský občasník, číslo 01/2012

KDO BYL PROFESOR DOKTOR KAREL F. E. KOŘISTKA?
Na panelu pod Dobře ukrytou rozhlednou Járy Cimrmana se mimo jiné
dočteme, že do dějin české i světové kartograﬁe se nesmazatelně zapsali dva velikáni: profesor doktor
Karel František Edvard Kořistka, rodák z Březové nad Svitavou, a Jára
Cimrman, český génius…
Zatímco dílo Járy Cimrmana stále
čeká na objevení a docenění, činnost prvně jmenovaného muže byla
vysoce hodnocena už v době jeho
života. Za svoje dílo v oblasti geodézie a kartograﬁe byl roku 1878
povýšen do rytířského stavu. Jako
šlechtic mohl užívat vlastní erb, na
němž je ve štítě zobrazena měřičská pyramida stojící na třech terénních vrcholcích a nad nimi se leskne
pět zlatých hvězd. Pod štítem je latinsky napsáno Kořistkovo krédo:
„Každá hora vytrvalostí se zdolá.“

Karel F.E. Kořistka se narodil v Březové nad Svitavou 7. 2. 1825, když
se jeho rodiče stěhovali z Holasovic u Opavy do Křižanova u Velkého Meziříčí. Tuto událost připomíná
pamětní deska na domě č. 71 na
Moravském náměstí (vysoký zelený dům s prodejnou domácích
potřeb).
Od roku 1851 působil Karel Kořistka na pražské polytechnice jako
profesor praktické geometrie a matematiky. Roku 1865 se stal prvním
rektorem této pražské vysoké školy
a zůstal jí věrný dlouhých 42 let.
Nejvíce ceněny jsou jeho práce
v oboru kartograﬁe, kde používal
moderní a přesnější metody k zobrazení výškopisu. Jako první začal
výškopisné poměry zakreslovat pomocí vrstevnic, čímž učinil mapu
přehlednější a čitelnější. Poprvé

použil tento způsob při zhotovení
výškopisného plánu Prahy z roku
1858. Mapu Vysokých Tater vytvořil v roce 1863 podle vlastního měření. V letech 1867 – 1874 zaměřil
a nakreslil mapu nejvyšších českých hor Krkonoš. Nutno zdůraznit,
že se zaměřování terénu osobně
účastnil, krajinu před zeměměřickými pracemi důkladně prozkoumal
a velmi pečlivě vybíral svoje spolupracovníky pro měření.
Kromě vrstevnic používal barevné
odlišení pro jednotlivé výškové vrstvy. S oběma způsoby pro zobrazení
výškopisu se na mapách setkáváme
dodnes. Profesor Kořistka zemřel
v Praze 18. 1. 1906.
Eva Fečková

MAJITELÉ PSŮ POZOR!

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
MC Kocourek se opět připojil k Národnímu týdnu manželství s letošním mottem Rozumíme si?, který se
uskutečnil v týdnu od 13. do 19. 2.
2012.
Přidali jsme se k podpoře happeningu „Zahoďte klíč“ spočívajícího
ve vyhrazení jednoho mostu v každém městě pro milence a manžele,
aby zde mohli jako výraz slibu své
věrnosti zavěsit na zábradlí visací
zámek se svými jmény, zamknout
a klíč hodit do řeky.
Takový most najdete ve Březové
„u mateřské školky“, tedy pokud
půjdete od MŠ směrem k městu.
Protože svazek dvou lidí je věc soukromá a osobní, nebudeme pořádat
hromadné věšení zámků, ale každý
z vás si může kdykoli zajít zámek zavěsit…
Národní týden manželství začal
v roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších
14 zemích na světě.
Za MC Kocourek Monika Lžíčařová
Březovský občasník, číslo 01/2012

Zakládající se
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE
v Březové nad Svitavou
hledá nové členy.
ZAJISTÍME:
odbornou pomoc při základním výcviku psa
v poslušnosti a obraně
(možnost dokoupit individuální hodiny)
oplocený výcvikový prostor v osobním vlastnictví
1x týdně (o víkendu) zkušeného ﬁguranta
Členem se může stát každý plnoletý občan.
V našich řadách přivítáme
i děti, ale pouze se souhlasem rodičů.
Majitelé psů jakékoli rasy, ozvěte se nejpozději
do konce BŘEZNA.
Přijďte si zacvičit se svými
čtyřnohými kamarády
Bližší informace na tel. číslech:
731 110 913 – p. CHLUP
773 031 808 – p. HERTLOVÁ
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ROK 2012 V AUTOMOTOKLUBU BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
V sobotu 28. ledna 2012 se v budově Automotoklubu Březová nad Svitavou za koupalištěm uskutečnila hodnotící
valná hromada Sdružení Březovských strání. Mimo jiné se zabývala plánem akcí na rok 2012. Čtenáře Občasníku
budou nejvíce zajímat sportovní podniky:

19. květen
19. srpen
29. září

Pohár Vysočiny – motocykly sólo
Cross racing – motocykly sólo, čtyřkolky a side
Mezinárodní mistrovství ČR side a čtyřkolek

Všechny naše příznivce srdečně zveme a těšíme se na jejich návštěvu.
V roce 2012 si Sdružení Březovských
strání připomíná dvacáté výročí
svého vzniku. Navázalo na dlouholetou tradici motokrosových závodů, které se jezdí za koupalištěm
od roku 1956. Motokrosový areál
je udržován a nadále zdokonalován,

aby udržel krok s vývojem v tomto sportovním odvětví. V letošním
roce bude automotoklub reprezentovat v kategorii side posádka Jaroslav Kříž a Zdeněk Ondráček ml..
Přejeme jim hodně úspěchů v nadcházející sezoně a hodně bodů do
umístění jak v České republice, tak
i v zahraničí.

MILÍ TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍČCI,
letos děkuji hlavně vám nejmenším
za obětavé koledování v nepříznivém počasí. Nebyl to hluboký sníh,
jak by se dalo podle ročního období
očekávat, který Vám znesnadňoval
cestu, ale silný vítr, déšť a začátkem
týdne některé z vás zastihla i prudká bouře. Nevzdávali jste se, domů
jste se vraceli mokří a prokřehlí.
Děkuji vám za nezištnou pomoc pro
potřebné, pro lidi v nouzi. Podařilo
se vám vykoledovat v Březové nad
Svitavou krásných 21 818 Kč, tj.
o 2 457 Kč více než v roce 2011.

Mnohokrát děkuji touto cestou také
všem vstřícným a štědrým spoluobčanům. Děkuji koordinátorce tříkrálové sbírky Zlatce Čajanové a její
pomocnici Vendule Peškové. Díky
jim a také sčítacím komisím byl průběh koledování i vlastní závěr bezproblémový.
V letošním roce se v rámci tříkrálové sbírky vybralo v oblasti spravované naší Charitou 336 095 Kč, což je
o 14 000 Kč více než vloni. Z těchto prostředků může naše organizace využít 58 % na vlastní záměry.

V letošním roce, stejně jako v předchozích, vám nabízíme pořádání
různých společenských akcí v budově AMK a možnost trénování
na vyhrazené trati v areálu podle
provozního řádu v úterý, čtvrtek
a sobotu.
Bedřich Škraňka,
předseda Sdružení Březovských strání

Stejně jako v minulosti bychom
chtěli podporovat sociálně slabé
rodiny s malými dětmi a dále využijeme části těchto prostředků k nakoupení osobního vozu pro potřeby
Charitní pečovatelské služby.
Podrobný přehled výsledků TS 2012
je k dispozici na našich stránkách:
www.svitavy.caritas.cz.
Celostátní výsledky, přehledy, využití zbývajících procent Charitou
ČR (humanitární pomoc v zahraničí) je možné sledovat na stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Blanka Homolová,
ředitelka Charity Svitavy

CHARITA SVITAVY
BOJÍTE SE NECHAT SVOU BABIČKU NEBO DĚDEČKA
SAMOTNÉ DOMA, KDYŽ JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ?

Už nemusíte, pomůžeme Vám!
Neváhejte a přijďte se podívat k nám na Světlanku
do Centra denních služeb pro seniory (Jungmannova 6, Svitavy)
Více info na:
www.svitavy.caritas.cz, tel.: 461 532 414, 736 267 381
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OHLÉDNUTÍ ZA BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
Něco málo z historie
Myšlenka předávání Betlémského
světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce. Křehký plamínek byl předáván dárcům sbírky
jako symbol poděkování za dary pro
nevidomé děti.
Poprvé plamínek přicestoval v roce
1986 letadlem z místa narození Ježíše Krista- Betléma- do rakouského
Lince, kde se předávání světla ujali
rakouští skauti. Pro velký „úspěch“
se tento akt stal novou vánoční tradicí v Evropě i „za mořem“.
Do naší země se dostalo Betlémské
světlo poprvé v roce 1989, kdy je
do Prahy dovezli exiloví skauti, a od
roku 1990 je z Rakouska pravidelně dovážejí brněnští skauti. Z Brna
se pak tento symbol rozváží ve stanovený den do všech koutů naší republiky prostřednictvím českých
skautů a Českých drah.
Betlémské světlo symbolizuje Mír,
Víru, Lásku a Naději a spojuje v době vánoční všechny lidi dobré vůle
téměř po celém světě…

kontinentů naší Země. Betlémské
světlo pak putuje z Vídně dál v rukou skautů především železnicí, ale
i autobusy, za moře i letecky. Přeprava podléhá zvláštním bezpečnostním opatřením jednotlivých
přepravců.
V naší republice přivítá Betlémské
světlo jako první město Brno. Skauti je přenesou do chrámu sv. Petra
a Pavla na Petrově, kde je tradičně přivítá biskup Brněnské diecéze. Děje se tak vždy dva týdny před
Vánocemi.
O týden později, poslední adventní sobotu, se „světlo“ rozjede určenými vlakovými spoji po celé naší
zemi. Plamen vezou skautské „hlídky“ve vyhrazených prostorách vlakové soupravy. Ve stanicích, kde vlak
zastavuje, je zájemcům nebo dalším
skautským „světlonošům“ odpálí ze
své lampy. Dále pak „světýlko“ putuje pěšky nebo autem do dalších
městeček a vesnic, do nemocnic,
domovů důchodců, kostelů, na obecní úřady a do domácností …

Přeprava Betlémského světla
Plamen zažehnutý v Betlémě se
transportuje do rakouského Lince
letecky ve speciálně upravených
lampách a odtud se převáží autem
do některého z vídeňských chrámů,
kde si jej při slavnostním ceremoniálu odpalují zástupci skautských organizací z celé Evropy a některých

Betlémské světlo v Březové
nad Svitavou
Železniční stanice Březová nad Svitavou byla i letos již po dvacáté svědkem přebírání Betlémského světla
skauty a skautkami z Brněnce. Tato
událost patří nesporně k tradičním
vánočním akcím skautského střediska BIOS Brněnec. Dospělí i mla-

dí zástupci oddílů tu každoročně na
nádraží vyhlížejí s napětím a rozechvěním určenou vlakovou soupravu a od brněnských bratří a sester
rychle přebírají plamen do svých
lucerniček. Rychlík nesmí nabrat
zpoždění, a tak je času málo. Přesto je ho dost na stisk rukou, úsměv,
společnou fotograﬁi a výměnu vánočních či novoročních přání…
Brněnečtí skauti nezapomenou
s novoročenkou a malým dárkem
ani na posádku vlaku a pana přednostu stanice.
Po odjezdu vlaku začíná velké dobrodružství. Rychle zapálit rezervní
lampy, dopravit plamen na bezpečné místo a udržovat jej dalších několik dní až do svátků. Ve stanovený
den je Betlémské světlo pod dohledem skautů k dispozici v prostorách
OÚ v Brněnci, odkud si je zájemci z řad občanů mohou odnést do
svých domovů.
Skauti a skautky pak ještě „světlo“ roznesou sousedům, známým
a příbuzným a autem je rozvezou
po okolních obcích (Březová n. Sv.,
Bělá, Banín, Vítějeves, Svojanov,
Bohuňov a Chrastavec).
Radost obdarovaných, pocit lidské sounáležitosti a porozumění je
skautům odměnou za obětovaný
čas i vlastní výdaje…
Jan Datinský
vůdce 30.oddílu skautů Brněnec

V Městské knihovně a IC Březová nad Svitavou byly zřízeny
městské ztráty a nálezy. Neváhejte nám proto své nálezy
odevzdat, nebo se na nás obrátit se svými případnými dotazy
na ztracené věci. Již nyní spolupracujeme s městskou policií..

Březovský občasník, číslo 01/2012
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ROZHOVOR: V NAŠICH LESÍCH HOSPODAŘÍME PODLE FSC
Již několikrát se během jednání zastupitelstva města hovořilo o systému FSC. Zeptali jsme se lesníka
Milana Hrona, který se již dvanáct let stará o naše lesy, co to přesně znamená. Milan Hron je mimo jiné
držitelem certiﬁkátu FSC a skupinovým manažerem certiﬁkovaných vlastníků lesů.
Co je to FSC?
Je to zkratka anglického Forest Stewardship Council, přeloženo cca
jako „Rada lesního správcovství“. Ale
prakticky je to jeden z lesních certiﬁkačních systémů. Jenomže… co si
zase představit pod tímto pojmem?
Normy (ČSN, ISO, TÜV jsou tomu
nejblíž) – něco popisujícího stav nebo
procesy. A tady se jedná o souhrn
postupů a pravidel, jak zajistit ekonomicky, ekologicky a sociálně šetrné hospodaření v lesích a následné
nakládání s výrobky ze dřeva. Pokud
se setkáte s lesem / výrobkem takto označeným (viz logo), máte téměř
jistotu, že při pěstování a těžbě dříví a jeho následném zpracování např.
byly dodrženy všechny platné zákony, v lese nebylo použito zakázané
chemie, dříví není kradené, nedošlo
k nadměrnému poškození přírody
a ohrožení vod, došlo k upřednostnění práce místních lidí… Tyto „normy“
přizpůsobené prostředí ČR se nazývají Český standard FSC a jsou poměrně obsáhlým dílem.
Jak se FSC les liší od lesa
spravovaného klasickými metodami, které jsme byli zvyklí
vídat řekněme v uplynulém
půlstoletí?
Pokud stojíte na jednom místě
a rozhlížíte se kolem sebe, rozdíl
postřehnout nemusíte. Ale pokud
budete lesem procházet a budete vědět, co sledovat, přeci jen je
po pár letech hospodaření podle
Standardu již něco patrné. Zejména ubylo velkých holých ploch uměle vytvořených a uměle zalesněných
a ošetřovaných. Proč? Tento způsob
hospodaření není moc ekonomický
(proč zalesňovat a uměle udržovat
něco, co příroda zajistí sama levně
a lépe?, proč vytěžit každý strom na
dané ploše, když má ještě potenci-
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ál vyprodukovat daleko vyšší hodnotu? atd.), ani ekologický (pálení
klestu – emise i náklady navíc, likvidace humusu, živiny mizí okamžitě
pryč, dramatické změny úrodnosti lesní půdy při náhlém oslunění,
změna odtokových poměrů), a poslední dobou možná ani ne moc
sociální (holosečné nasazení harvestorů „umožní“ provést roční těžbu za
1 měsíc cizí ﬁrmou). Ale tady hodně a nerad zjednodušuji složité věci.
Těch rozdílů je samozřejmě víc.
Kdy a kde, případně
za jakých okolností jste se s ním
prvně setkal?
Před cca 12 lety vyšel v našem jediném lesnickém časopisu článek
porovnávající 2 u nás rozšířené certiﬁkační systémy – PEFC a FSC. Ten
první má „skoro každý“, protože
jeho podmínky skoro každý dokáže
splnit – plus mínus stačí neporušovat zákony. Ten druhý nemá „skoro nikdo“. Hádejte proč. Abych byl
konkrétní – momentálně jen Školní
lesní podnik Křtiny, Lesy hl. m. Prahy, Krkonošský národní park a cca
deset malých obcí kdesi na Svitavsku. Myšlenka o vyšší míře zodpovědnosti k lesu mě zaujala, proto
jsem po konzultaci se starosty zvolil tuto cestu.
Co vás přimělo k tomu,
abyste myšlenku FSC aplikoval
do své každodenní praxe?
Hospodaření povolené naším zákonodárstvím je „maximum možného“, nikoliv optimální způsob, který
zajistí existenci zdravého, odolného
a trvalého lesa využitelného ve vyšší
míře i k rekreaci, udržení kvality vod
a ochraně mizejících druhů organismů. Určitě netvrdím, že by to neměla být starost lesů státních (tedy
lesů nás všech – vnímáte je tak?),

ale u lesů obecních (místních) mi to
přijde skoro samozřejmé. Ano, je to
lesnicky náročnější a leckdy nepohodlné, ale spíš ve srovnání s lesnictvím poválečným. Dříve by se asi
vlastník lesa ptal – hospodařím trvale udržitelně? Je můj les odolný?
Bude mi přinášet trvalý zisk? Zlepšuji si kvalitu půdy? Myslím, že FSC
není podmínkou nutnou k takovému
způsobu hospodaření, ale celkem
hezkým návodem a zároveň závazkem nesklouznout do vyjetých kolejí, které vedou ke stále zřetelnějším
špatným koncům.
S jakými výrobky z „dobrého
dřeva FSC“ se můžeme setkat?
Sortiment je prakticky neomezený – pokud si představíte strom
a vše, co z něj lze vyrobit, najdete
to v „běžném standardu“ i „kvalitě
FSC“. A pozor, obvykle za skoro stejnou cenu. Dívejte se, co nakupujete
– tak, jako to děláte s potravinami, dělejte to i s dřevěnými výrobky
a papírem. Jak tuzemský, tak zahraniční sortiment bývá dvojí. A koupit
si teakový nábytek z vydrancovaného pralesa nebo z polokulturního řízeně těženého porostu je přece
rozdíl! Sice ho nevidíte, ale snažte si
ho představit. A dopady zejména.
Jak je to se získáváním
ﬁnančních prostředků na lesy
spravované ekologicky
šetrnými metodami FSC?
Lze někde získávat ﬁnanční
prostředky na tento způsob
hospodaření (dotace atp.),
nebo do něj musíme naopak
sami investovat?
Jak je to se získáváním ﬁnančních
prostředků na lesy spravované ekologicky šetrnými metodami FSC?
Lze někde získávat ﬁnanční prostředky na tento způsob hospoBřezovský občasník, číslo 01/2012

daření (dotace atp.), nebo do něj
musíme naopak sami investovat?
Jak je to s certiﬁkací FSC
„Dobré dřevo“? Jak je podle Vás
v Čechách vnímána? Myslíte,
že v zahraničí již vstoupilo FSC
do běžného povědomí více,
než je tomu u nás?
V Čechách jsme zatím trochu prů-

kopníky – taky se na naše hospodaření jezdí dívat odjinud. Ale něco se
děje – momentálně zvažují certiﬁkaci i Vojenské lesy a statky. Uvidíme, zda se jim to podaří. Jsou trhy,
na které se jiné dříví než certiﬁkované FSC nedostane – říká se tomu
„odpovědná spotřeba“. Nebo se tak
chovají alespoň státní instituce. Přijde mi, že se na tu „starou Evropu“

Autor knih o zdraví a lidském hledání, který také dobrým slovem,
radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a štěstí.

Co je dobré si uvědomit, když
onemocníme. Vydejte se po
stopách nemocí, a opravdu
se poznejte. Jak snášet
onemocnění i jak přispívat ke
svému vyléčení. Rady, prosby,
masáže i ukázky možné léčby.
Krátce o vlivu partnerských
vztahů na lidské zdraví.

Více informací na www.czechfsc.cz
Milan Hron, Jana Povolná

Masáže
u
Vás
VE FIRMĚ, DOMA, NA SPORTOVNÍM UTKÁNÍ,

Přednáška: Ing. Miroslav Hrabica

CO NÁM TĚLO NEMOCÍ
NEBO BOLESTÍ ŘÍKÁ

dotahujeme snaživě ve všech oblastech – někdy zdravý selský rozum
trpí, někdy to dává smysl.

TURNAJI, ZÁVODECH

Vyberte si délku masáží a nakombinujte sami jednotlivé masáže:
180 minut – 1200,- Kč
(2 x 90min., 3 x 60min., 4 x 40min., 6 x 30min., nebo 9 x 20min.)

240 minut – 1400,- kč

(2 x 120min., 3 x 80min., 4 x 60min nebo 8 x 30 min.)

300 minut – 1500,- Kč
Kratší časové úseky nejsou možné, delší (celý den)
po vzájemné domluvě. Neváhejte se ozvat!

Nabízím také velmi účinnou regenerační metodu:
KINEZIOTAPING (nalepování elastických pásek)
S ČÍM MŮŽE KINEZIOTAPING POMOCI?

• zmírnění bolestí pohybového aparátu
– kloubů, zad, krční páteře
• aktivace ozdravných procesů, urychlení regenerace
• uvolnění svalů
• snížení otoků

JAK SE KINEZIOTAPING PROVÁDÍ?
•
•
•
•

Přednáška bude inspirována hlavně novým, podstatně rozšířeným
vydáním známé knihy (448 stran).
Pohlazení slovem, představení knih, odpovědi na dotazy.

jednoduchá aplikace – přilepení pásky na kůži
neomezuje v pohybu, nebrání žádným aktivitám
nenarušuje hygienu
vydrží 4-10 dní

Vyzkoušejte! V mnoha případech jde o obrovskou úlevu od bolestí.
Mgr. Kristýna Pavlasová, tel.: 602 856 905
www.masirujemevbrne.cz

ZAJÍMAVOSTI/VÍTE, ŽE…

• Víte, že MŠ Březová nad Svitavou má zbrusu nové webové stránky? Najdete je na
http://ms-brezova.webnode.cz/
• Vlastní web má i klub jógy Březová nad Svitavou. Najedete jej na adrese
http://jogabrezova.wz.cz/
Přejeme příjemné surfování na webu.
• Víte, že už si nemusíte lámat hlavu KAM DO PAPÍRNICTVÍ? Prodejna POHODA na konci
náměstí vedle potřeb pro zvířata rozšířila sortiment na veškeré „papírenské“ potřeby,
kancelářské potřeby, kreslicí a psací potřeby. Všichni, kterým papírnictví ve Březové nad
Svitavou chybělo, to jistě ocení.
Březovský občasník, číslo 01/2012
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KALENDÁŘ AKCÍ
13.3.2012

17.15

Přednáška Miroslava Hrabici „CO NÁM TĚLO NEMOCÍ NEBO BOLESTÍ ŘÍKÁ“
o psychosomatice (sál památek)

27.3.2012

ZÁJEZD do Městského divadla Brno NA MUZIKÁL MY FAIR LADY (ze Zelňáku).
(Přihlášky v knihovně a u paní Cupalové)

30.3.2012

NOC S ANDERSENEM (Městská knihovna a IC)

30.3.2012
– 31.3.2012
13.4.2012

4.5.2012

19.5.2012

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce
jsme se setkali
s vydatnou
sněhovou nadílkou.
Děkujeme všem
občanům, kteří se
v zimním období ujali
úklidu chodníků.
Město Březová
nad Svitavou.

SBÍRKA POUŽITÉHO ŠATSTVA PRO DIAKONII
pátek 30.3. 8.00 – 17.00, sobota 31.3. 8.00 - 14.00 (přízemí památek)
ZÁJEZD do Kulturního domu Letovice na přestavení VČERA, DNES A ZÍTRA
v podání imitátora FELIXE HOLZMANA herce DAVIDA ŠÍRA.
(Přihlášky v knihovně a u paní Blažkové)
ZÁJEZD do Kulturního domu Letovice na přestavení „ZMÝLENÁ PLATÍ“.
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Miroslav Šimůnek.
(Přihlášky v knihovně a u paní Blažkové)
POHÁR VYSOČINY – MOTOCYKLY SÓLO (Areál AMK)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V listopadu 2011 se z Březové odstěhovalo sedm občanů,
čtyři občané se přistěhovali. Narodil se Damien Čermák.
K 30. listopadu 2011 měla Březová nad Svitavou 1729 obyvatel.
V prosinci 2011 se z Březové odstěhovalo sedm občanů.
Zemřeli František Fiala a Jaromír Svojanovský. Narodil se
Tomáš Houser a Ella Štěpánková. K 31. prosinci 2011 měla
Březová nad Svitavou 1722 obyvatel.
V lednu 2012 se z Březové odstěhovalo šest občanů, devět
občanů se přistěhovalo. Narodila se Nela Matějíčková
a Radek Mezulánek. K 31. lednu 2012 měla Březová nad
Svitavou 1727 obyvatel.

NEDOSTÁVÁTE BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK? OZVĚTE SE!

Vzhledem k opakovaným stížnostem na roznos Březovského občasníku bychom touto cestou rádi požádali občany,
aby se v případě, že k nim, nebo k jejich blízkým, či známým, některé z čísel městského zpravodaje nedorazí, obrátili
na Městskou knihovnu a IC Březová nad Svitavou – tel.: 461 521 331, případně na tajemnici městského úřadu
paní Magdalenu Šudomovou – tel.: 461 521 280. Zpravodaj jim bude doručen, nebo si jej mohou na výše uvedených
kontaktních místech vyzvednout sami. Děkujeme za vaše pochopení a za váš zájem.
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