Město Březová informuje
Rozhledna
Právě dokončujeme stavební řízení na projekt rozhledny ve Březové nad Svitavou.
V současné době jsou projektantem upřesňovány jednotlivé dřevěné prvky. Po sklizení obilí
na rovinách nad březovským náměstím v nejbližší době započneme se zemními pracemi a
posléze i s vlastní stavbou konstrukce rozhledny. Pro osvěžení paměti dodáme některé
technické parametry: stavba bude 20 metrů vysoká, dřevěná konstrukce, stažená ocelovými
táhly. Dřevěné prvky budou vyrobeny z modřínu, který se jeví jako nejvhodnější materiál pro
tuto konstrukci. Částku 200 000 Kč se městu podařilo získat od Pardubického kraje z peněz
pro rozvoj turistického ruchu.
Předpokládáme zprovoznění koncem měsíce října. Už se těšíme.
Mgr. Martin Kiss

Regulace řeky
V průběhu měsíce září proběhne úprava koryta řeky Svitavy. Jedná se o úsek, který
nejvíce komplikuje život obyvatelům Hradecké ulice. Tato úprava bude prováděna po
hloubkovém zaměření dna řeky, které je již zpracováno Povodím Moravy. To ukázalo míru
zanesení řeky. V některých místech mocnost nánosu dosahuje výšky až 60 cm, což je při
„velikosti“ naší řeky nemyslitelné.
Tato úprava bude mít za cíl zkapacitnit a zprůtočnit vlastní tok řeky Svitavy. Zásadní
řešení se v současné době zpracovává v rámci správního obvodu Svitavska. Tato akce pojímá
ochranu před povodněmi jako komplexní řešení ochrany před vodou. Nejde pouze o zvětšení
průtoku vlastní Březovou, ale hlavní důraz je kladen na zachycení vody v krajině a přítocích
řeky Svitavy tak, aby v našem městě již řeka nepáchala materiální škody.
Mgr. Martin Kiss

XXX
Do ulic Luční a Polní se nastěhovali mnozí noví obyvatelé, ale bohužel ne všichni se stali i
občany našeho města, zůstali trvale přihlášeni v místě svého dřívějšího bydliště a žijí u nás
jaksi na návštěvě. Což přináší řadu problémů, ale chci připomenout alespoň jeden – za svoz a
likvidaci komunálního odpadu i dnes platí tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, ovšem
využívají systému zavedeného v našem městě a placeném našimi občany. To dobrému soužití
v našem městě nepřispívá.
PaedDr. Jitka Gruntová, místostarostka
Poprvé do školy

Do první třídy letos v září nastoupilo 22 nových žáčků:
1. Cejp Tomáš
6. Ševčík Karel
2. Duda Vojtěch
7. Drdlová Eva
3. Klemša Matěj
8. Dvořáková Marie
4. Liška Matěj
9. Faulhammerová Eva
5. Moravec Jakub
10. Horáková Zuzana
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jedlinská Kateřina
Kostolanská Denisa
Kučerová Kamila
Lukášová Petra
Opršalová Neiry
Pokorná Vendula

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Svobodová Adéla
Šebelová Karolína
Švancarová Petra
Švancarová Tereza
Trojanová Eliška
Zatočilová Jitka

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 20. a 21. října 2006

Městský úřad Březová nad Svitavou zajistil registrační činnost pro volby do zastupitelstev
obcí konané ve dnech 20. a 21. října 2006. Pro volby do zastupitelstva města Březová nad
Svitavou byly podány 4 kandidátní listiny volebními stranami:
· Březovské ženy
· Česká strana sociálně demokratická
· SNK pro Město Březová nad Svitavou
· Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj města Březová nad Svitavou

Oznámení
Sportovní areál (u MŠ) je otevřen pro děti
pondělí až pátek
od 14 hod. do 15 hod.
Nebude zajišťován dozor, sportovní aktivity jen na vlastní nebezpečí.
Veškeré poškození majetku ve sportovním areálu nahlaste správci.

Čtenáři nám píší
SVITAVY CHARITA
Již druhým rokem pracuji ve svitavské charitě. A protože se stále setkávám s lidmi, kteří
neví, co vlastně charitní práce obnáší, chci je s tím seznámit. Vždyť všude je spousta seniorů
a vlastně každý z nás bude jednou starý, takže právě na tuto věkovou kategorii je charitní
práce zaměřena.
Já pracuji v terénu, to znamená, že navštěvuji klienty v domácnostech. Poskytujeme
každodenní péči, a to i dvakrát denně, nebo jen jednou za týden, to záleží na potřebách klienta
a možnostech rodiny. Umožňujeme tyto služby: koupání, nákupy, malý a velký úklid,
doprovod k lékaři, rozvoz obědů, měření krevního tlaku, odběr krve atd. Jak tak poznávám,
starý člověk si potřebuje nejvíc ze všeho popovídat, aby ho někdo vyslechl, a tak je rád za
každou návštěvu. Péči poskytujeme nejvíce ve Svitavách, ale jezdíme každý den i do Banína,
Hradce nad Svitavou a také do Koclířova.
Po celý rok sbíráme obnošené šatstvo, hračky nebo i nádobí. Naše úřední hodiny jsou
každé pondělí od 14–16 hodin.Takže pokud budete mít zájem domluvit se na některé péči
nebo dovézt oblečení, v pondělí nás zastihnete na Hřbitovní 1, Svitavy (u fary), nebo po
telefonické domluvě u mě.
Naše charita také půjčuje i kompenzační pomůcky, největší poptávka je po chodítkách,
protože ta jsou velmi dobrá pro zachování soběstačnosti a babička nebo dědeček má
s chodítkem velkou oporu. Dále půjčujeme WC židle a invalidní vozíky, o které je teď přes
léto obrovský zájem.
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K charitě také patří Světlanka – adresa je Jungmannova 6, Svitavy. Světlanka nabízí:
domovinku pro seniory, respitní (úlevovou) péči, stacionář pro osoby s mentálním postižením.
Domovinka pro seniory je denní zařízení, s pracovní dobou od 7–15.30 hodin.
Scházejí se tam senioři, kteří chtějí lépe uplatnit svůj volný čas. Cílem domovinky je
poskytnout určitou úlevu pečujícím rodinám a odlehčit jim, alespoň na část dne, v
permanentní starosti o jejich blízké.
Respitní péče umožňuje dlouhodobější pobyt seniora v zařízení. Tato pomoc je určena
pečujícím osobám, které nejsou schopny z důvodu dovolené nebo lázně potřebnou péči
seniorům zajistit. Doba pobytu se určí po domluvě.
Stacionář pro mentálně postižené je denní zařízení také s pracovní dobou od 7 do 15.30
hodin. Klienti zde mají mnoho aktivit.
A každoročně probíhá Tříkrálová sbírka, o které vás sice pravidelně informuji, ale
tentokrát chci poprosit hodné lidi, kteří jsou ochotni pomoci, aby mě kontaktovali.
Všem, kteří dočetli až sem, děkuji a na další spolupráci se těší
Zlatka Pešlová, tel. 603 36 42 59

XXX
V občasníku č. 3/06 na straně 4 mne zaujal výpis památek z nějakého velmi starého
inventáře našeho farního kostela z doby před rokem 1950, za který autorovi děkuji. Od tohoto
roku, kdy byly provedeny velké opravy a změny interiéru a výmalby, je řada památek
v depozitářích, a v kostele je tedy již nenajdeme. Malby jsou původní jen na klenbě
presbytáře. Např. malby jmenované v bodě č. 1, sv. Roch a Šebestián od malíře Jana
Kristiana Hanke, zde již nejsou. Zamalován byl údajně i znak města nad jednou z bočních
kaplí v kostele. Bod č. 2, obraz sv. Jana, je dnes značně poškozený. V budoucnu by bylo
vhodné jej restaurovat. V depozitáři je i oltářní obraz Neposkvrněného početí Panny Marie,
obraz Nejsvětější Trojice a další.
Skutečným barokním klenotem, který by si též zasloužil pozornost a citlivou záchranu, je
kostelík Čtrnácti sv. Pomocníků z roku 1710. Stavba byla upravena v roce 1757. Jen
zázrakem unikl bezohlednému ničení „nadbytečných“ kostelů, klášterů i s knihovnami a kaplí
v době vlády Josefa II.*
Jiří Válka
* Na přání autora redakčně neupraveno

XXX
V červenci jsem měl možnost prohlédnout si nově opravený dům č. 66 na Moravském
náměstí s nově otevřeným Pekařstvím a cukrářstvím. Určitě nejsem sám, koho potěšilo, že se
městu podařilo dotáhnout do konce tento záměr opravy domu a zprovoznění pekařství.
Zároveň je ale dům výmluvným příkladem toho, jak je obtížné respektovat památkové
hodnoty, a tedy jak obnova náměstí ve skutečně památkovém duchu bude potřebovat citlivější
přístup. Přestože jsem panu arch. Kokešovi s ostatními materiály zapůjčil i foto s původním
vzhledem domu, bylo zde provedeno několik zbytečných chyb. Například nepovedené
šambrány kolem oken, chybějící orámování nároží domu, nevhodně změněná římsa pod okny
1. patra či nevhodná barva markýz. Sokl je z dobrého materiálu, ale bohužel oproti
původnímu stavu a bez ohledu na portál je snížen. Kování na nových vratech při dnešních
možnostech mohlo být též vhodnější. Stejně tak i reklamní štít. (Polovičatě byl vyřešen i
vstup do domu č. 71, v němž se narodil prof. rytíř Dr. Kořístka. Dům u Činčurů s novou
drogerií je nevkusně zmalován, zřejmě nerespektující architektonický návrh.) Co si ale
3

jednoznačně zaslouží velkou pochvalu a následování při opravách dalších domů, je odborně
zrestaurovaný portál na č. 66, jenž se tímto zařadil mezi památkové skvosty města. Škoda, že
několik takových empírových památek bylo již na měšťanských domech v minulosti zničeno.
Krásně a rozumně byla upravena i kašna s vodotryskem v parku, která se v této podobě stala
hezkou ozdobou horní části náměstí, za což rozhodně patří vedení města dík.*
Jiří Válka
* Na přání autora redakčně neupraveno

„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
NEDĚLNÍ NÁKUP
Ať je svátek nebo pátek,
davy lidí někam míří,
dusot podpatků se ulicí šíří.
Kam spěchají? Co já vím,
zatím po tom nepídím.

ten mladej je jen sprostý zajíc.
Já musím mít času haldu,
když jde starým o Esmeraldu.
Už rohlíky nabírám,
k pokladně se ubírám.

Uplynulo mnoho let,
ještě nezměnil se svět.
Jen já chci poznat proč?
Dav lidí je jak nekonečný plot.

Nic však nebude tak snadné,
má poslední naděje vadne.
U pokladny dlouhý had,
nervózního lidu dav.

Po stopách jejich pátrám,
jak zdejší domy smíchy chátrám.
Kam stopy míří? Já už vím,
do obchodu za zbožím.

Vše se sune ztěžka,
jak neschůdná je Sněžka!
Sláva! Nazdar! Už se blížím.
K nebi jen smutně vzhlížím.

Peněz není nikdy moc,
aby nakoupeno bylo dost.
A tak řada každý den,
zvětšuje se pořád jen.

U pokladny jde to snadno,
peněžence hledím na dno.
Taška moje čeká,
už ve mně hřmí řeka.

Když už není kam, tak do rukou,
vezmem to i s pokutou.
Lidé, válka nebude,
plíseň vám jen přibude.

Na můj vozík hledíce,
čeká stařík sedíce.
Hele, spěchej, mladíče,
ty bláznivý básníče.

Proč tísnit se jak v MHDéčku,
na zimu si vemte dečku.
Někdy i venku čeká se,
až řada na vozíky smrskne se.

Už to máš mít dávno v tašce,
toto je tvá druhá šance.
Konečně! Jsem zas venku,
na to si dám sklenku sektu.

Vozík v ruce pevně třímám,
po uzeninách se z dálky dívám.
Už ke slovu blížím se,
tu odstrčí mě důchodce.

Bublinkami oslavím,
že se domů navracím.
Doma ovšem zjišťuji
a zpátky zase sprintuji,
že půlku věcí nemám,
do fronty zas!
Proč to dělám??

Když záda bolí, stýská si,
když chleba má, píská si.
Jen pro sebe urvat největší krajíc,

Marcel Báča
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Proběhlo
KVĚTEN NA ZŠ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
PREVENCE SE MUSÍ VYPLATIT
V rámci preventivního programu navštívil dne 3. 5., 16. 5. a 19. 5. 2006 žáky 1. stupně nadporučík
Jiří Macháň.
Při bouřlivé diskuzi si žáci zopakovali dopravní značky a zejména zásadní pravidla bezpečnosti
v silničním provozu. Na závěr poutavé besedy byl pro „účastníky silničního provozu“ připraven
vědomostní test, po jehož vypracování nechybělo nejen vyhodnocení, ale i předání cen
nejsvědomitějším cyklistům.
EXKURZE – HVĚZDÁRNA HRADEC KRÁLOVÉ
Dne 5. května 2006 se žáci 4. a 5. třídy rozjeli na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové.
V první části bohatého programu zhlédli návštěvníci film o vzniku vesmíru, o Slunci, Zemi a jiných
planetách.
Nečekanou odměnou za vzorné chování bylo promítnutí krátké vtipné pohádky „Kráva na Měsíci“.
Poté se děti jako mávnutím kouzelného proutku ocitly pod noční oblohou a mohly pozorovat hvězdy,
souhvězdí a naučit se orientaci na obloze.
Největším zážitkem se však stalo pozorování planety Venuše obrovským dalekohledem v kopuli
Planetária.
PLANETA ZEMĚ 3000
Žáci 2. stupně zavítali dne 22. 5. 2006 do kina Vesmír ve Svitavách, aby si prostřednictvím
vzdělávacího programu o Indonésii obohatili své vědomosti v oblasti geografie.
Cestovatelé z České republiky provedli své diváky nejkrásnějšími ostrovy Dálného východu a
přiblížili jim neznámé pojmy týkající se života v této odlehlé části zeměkoule.
Příroda a společnost zachycené videoprojekcí byly doplněny živým vystoupením protagonistů
projektu.
JARNÍ BESÍDKA
Jako každý rok i letos příchod teplých dnů uvítala ZŠ Jarní besídkou.
Program dne 23. 5. 2006 započal recitací básniček Michala Černíka Nejkratší pohádky v podání
žáků 1. třídy. Flétnový kroužek předvedl, čeho mladí hudebníci dosáhli za uplynulý školní rok.
Skladby z repertoáru pěveckého sboru Březováček a Tanec harlekýna, který zahrála na zobcovou
flétnu Eva Kašparová z 5. třídy, se blížily profesionálním uměleckým výkonům.
Jako autorka básní a recitátorka se projevila Ester Loukotová z 6. třídy, jež se svou básní Sluníčko a
škola sklidila nemalý úspěch. Lukáš Prokop ze stejného ročníku završil chvilku poezie básní Šípková
růže od Jaroslava Seiferta.
Hity hudební skupiny Chinaski, s nimiž vystoupili členové formace Prorock Junior, i známé filmové
songy zazpívané a pohybově ztvárněné sborem Sluníčko roztleskaly na závěr Jarní besídky celý sál.
SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V pátek 26. května 2006 přišli navštívit prvňáčky předškoláci ze zdejší mateřské školy.
Děti i paní učitelky byly překvapeny, jak se většina malých žáčků naučila správně číst a psát. První
společná hodina školáčků i předškoláčků byla zakončena veselou písničkou.
ANDĚL PÁNĚ
K Nebeské bráně přicházejí lidé se svým svědomím obtěžkaným hříchy… Tak začíná příběh anděla,
který má 24 hodin na to, aby na zemi napravil alespoň jednoho hříšníka. Tento nelehký úkol ve světě
lidí toužících po bohatství, kráse a moci mu komplikuje dobrácký čert Uriáš.
Poetická pohádka plná laskavého humoru a pěkných melodií žáky 1. stupně dne 31. 5. 2006 ve
svitavském kině Vesmír pobavila i poučila zároveň.

ČERVEN NA ZŠ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
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DĚTSKÝ DEN
V pátek 2. června 2006 si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky program, jenž byl oslavou
svátku dětí.
Rozpoznávání osobností, pohádkových bytostí, rostlin, zvířat, hod na cíl, zásady první pomoci,
poslech hudby a přelézání po laně patřily k úkolům, které na jednotlivých stanovištích zpestřily
vytrvalostní běh.
Každý účastník byl za své vědomosti i dovednosti obodován a odměněn.
ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
Ve zdravém těle – zdravý duch. V tomto pojetí se nesl 12. ročník Školní olympiády, v němž se žáci 1.
i 2. stupně snažili dosáhnout co nejlepších sportovních výsledků.
Dne 9. 6. a 12. 6. 2006 se školní hřiště naplnilo mladšími i staršími sportovci. Ti v duchu fair play
mezi sebou soutěžili nejen ve skoku do dálky, v běhu na 60 m a 200 m, v hodu na cíl, ale také v hodu
kriketovým míčkem. Vyvrcholením olympiády byl štafetový běh 5., 6., 7. a 8. třídy.
ATLETICKÝ TROJBOJ
Dne 16. června 2006 si sportovci ze ZŠ Březová nad Svitavou, Moravská Chrastová, Radiměř a
Vítějeves přeměřili své síly v atletických disciplínách.
V atletickém trojboji, který pořádala ZŠ Vítějeves, reprezentovalo naši školu 16 žáků z 1. a 2. stupně:
Friedl Michal, Stupka Jan, Dvořáčková Lenka (2. třída), Šebelová Kateřina (3. třída), Pavlasová
Nikola (4. třída), Kučera David, Ducháček Michal, Kašparová Eva (5. třída), DufekVáclav, Pazderová
Klára, Vanclová Kateřina (6. třída), Kratochvíl Jakub (7. třída), Mikolín Radek, Sekvardová Veronika
(8. třída), Svoboda Lukáš, Tapšíková Dominika (9. třída).
I přes tropická vedra žáci podávali skvělé sportovní výkony ve sprintu na 50 m, skoku do dálky, hodu
kriketovým míčkem či granátem.
Na závěr sportovního dne byly vyhlášeny výsledky a předány ceny nejlepším závodníkům.
A na jaké pozici se umístila naše škola?
Celkové pořadí

Umístění

Body

Brněnec – Chrastová

1.

1588

Březová nad Svitavou

2.

1572

Vítějeves

3.

1517,5

Radiměř

4.

1065,5

ŠKOLNÍ VÝLETY
V měsících květnu a červnu 2006 absolvovaly jednotlivé třídy školní výlety:
23. května 2006
24. května 2006
31. května 2006
6. června 2006
6. června 2006
7. června 2006

3. a 4. třída
6. a 7. třída
8. třída
1. a 2. třída
5. třída
9. třída

Bouzov
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Mikulov
Westernové městečko Boskovice
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Brno

Rodinná olympiáda
30. 6.–1. 7. měla proběhnout Rodinná olympiáda. Protože ale celý pátek silně pršelo,
prezentace, stavba stanového městečka, rodinný program, výroba vlajek a ostatní program
připravený na páteční večer byly značně narušeny. První den se ve sportovním areálu tedy
jen chystalo a připravovalo na sobotní klání. Na sobotu bylo též přesunuto slavnostní zahájení
spojené se zapálením olympijského ohně.
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Ke sportovnímu zápolení se přihlásila desítka rodin, družstev po čtyřech členech. Soutěžilo
se ve čtyřech soutěžních disciplínách: běh na 60 m, rodinná štafeta 4 x 50, hod plným míčem,
skok do dálky.
Vyhráli všichni, kdo se zúčastnili, protože hlavním smyslem akce nebyly branky, body a
vteřiny, ale příjemné setkání lidí a hlavně rodin, které v dnešní uspěchané době mají na sebe
stále méně času. Věříme, že v dalším ročníku se nás sejde více. Poděkování si zaslouží
všichni, kteří se zapojili do organizace a přípravy celé akce.
Mgr. Martin Kiss

Volejbal
Dne 17. 6. proběhl ve sportovním areálu u MŠ první volejbalový turnaj. Zúčastnilo se pět
družstev od Brna až po Choceň. Byl to jeden z prvních pokusných turnajů, kde jsme si chtěli
ověřit svou schopnost uspořádat akci tohoto rázu. Protože se vzájemné zápolení setkalo
s kladnou odezvou, připravili jsme na 16. 9. turnaj druhý, na který vás srdečně zveme. Vítáni
budete také, pokud máte odvahu sestavit svůj vlastní tým.
Volejbalový oddíl

Setkání Březových
Sraz Březových proběhl tentokrát 29. 7. ve Březové u Slušovic ve Zlínském okrese.
Setkání to bylo jiné. Po několika letech se vrátilo k původnímu modelu, kde v rámci
sobotního dne probíhaly soutěže pouze v kopané a hasičském sportu. Troufám si říci, že
ukázalo další směr tohoto setkávání. Postupem času se však čím dál více účastní pouze
soutěžní týmy. Účast diváků byla nižší než v předešlých ročnících. Potvrdilo to moji
domněnku, že je nutno udělat změnu, nabídnout něco jiného a rozšířit počet soutěžních
disciplín. Již příští rok v Březové u Karlových Varů bude zápolení rozšířeno opět o turnaj
v nohejbale a volejbale. Nezbývá než popřát ke krásnému druhému místu našim fotbalistům.
Naši hasiči obsadili šesté místo. Jsem přesvědčen, že naše týmy se příští rok i přes značnou
vzdálenost zúčastní a budou bojovat o mety nejvyšší.
Mgr. Martin Kiss

XXX
V sobotu 29. 7. proběhlo v novém sportovním areálu u MŠ cvičení aerobiku s Markétou.
Po dnech úmorného vedra se konečně ochladilo, ale celá akce byla ohrožena hlášenými
bouřkami a deštěm. Naštěstí příznivce a vyznavače této sportovní disciplíny počasí
neodradilo. Na „značky“ se nastoupilo sice s téměř hodinovým zpožděním, ale s o to větším
elánem. Velké poděkování za zdařené odpoledne patří organizátorům a zejména cvičitelce
Markétě Jozové-Drápkové. Ta nás dokázala s energií sobě vlastní udržet dvě hodiny v tempu
a kromě nápadité choreografie měla na svědomí i naše propocená trička a optimistickou
náladu. Už teď se těšíme na další prázdninové odpoledne s aerobikem, které je naplánované
na 19. 8. Věříme, že se sejdeme ve větším počtu, a všechny srdečně zveme. Nezapomeňte
sledovat plakáty, včas budeme o podrobnostech informovat.
Gábina, Irena, Zdena, Katka

Vzhůru na palubu, dálky volají…
Letošní dětský tábor pořádaný městem Březová nad Svitavou se konal od 16. 7. do 25. 7.
v RS Meziříčko. Chatkový areál s rybníkem, obklopený lesem se stal na 10 dní
prázdninovým domovem 35 dětí (mořeplavců). Tři oddíly = 3 lodě, které vypluly na cestu
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kolem světa. Piráty kormidlovala Eva Švancarová, Divoké kočky vedla Katka Macháňová a
Mariňákům velel Jirka Macháň. Velkou oporou byli praktikanti: Míša Brucknerová, Bára
Křížová a martin Kolář. V čele flotily stál admirál Ladislav Felkl a nechyběla ani strážkyně
pokladů Majka Felklová.
Posádky lodí si vyrobily vlajky, kostýmy i zbraně. Každý den se hodnotil pořádek
„v kajutách“ (chatky). Nejdříve jsme zakotvili v ASII – bojové umění, ping-pong, jóga, šifry.
Zajímavá byla výprava do AFRIKY – návštěva ZOO Jihlava, africká vesnice. V EVROPĚ
jsme si zahráli fotbal, vyzkoušeli závody formule 1 a koňské dostihy. Dopluli jsme k břehům
AMERIKY – stali jsme se hvězdami Hollywoodu a nenechali jsme si ujít ani Disneyland se
spoustou atrakcí (táborová pouť). U protinožců v AUSTRÁLII nás čekal Den naruby. Děti
vymýšlely program pro vedoucí a ti se naopak chovali jako děti.
Z rodného přístavu nám přijel zpestřit program pan Trojan s asistentkou Luckou.
Uspořádali pro nás Námořnický bál s tancem, zpěvem i soutěžemi, za což jim touto cestou
ještě jednou děkujeme. Odvahu jsme měli možnost prokázat při nočním dobrodružství a bez
důvtipu a znalostí bychom nikdy nenašli poklad kapitána Flinta.
Díky skvělé kuchyni a laskavým kuchařkám nikdo během plavby netrpěl mořskou nemocí
ani kurdějemi. Na konci cesty za dobrodružstvím a poznáním by tak mohli stát Piráti, kteří už
ví, že si své věci musí hlídat a pořádek v „kajutě“ má své výhody. Divoké kočky zase snad
zjistily, že přátelství je nad všechny poklady a nedá se získat ani křikem, lží nebo podvodem.
No a Mariňáci prošli náročným výcvikem, který je doufejme přivedl k poznání, že zbraň
není hračka a bez disciplíny nelze uspět. Nakonec to nejlépe vystihuje jejich motto: Čest,
síla, obratnost, odvaha a oddanost.
Pokud budete chtít poznat alespoň část z toho, co jsme prožili, nepřehlédněte výlohu
hasičárny.
Děkujeme všem, kteří jste přispěli dětem drobnými odměnami, sladkostmi, vlastnoručními
výrobky apod.
K. M

Proběhne
Pozvánka
Automotoklub Březová nad Svitavou zve všechny příznivce motokrosového
sportu na poslední závod Mistrovství České republiky sidecarù a terénních
čtyřkolek, který se koná v sobotu 30. září 2006 v Březové nad Svitavou za
koupalištěm.
Trénink začíná v 8 hod., hlavní závod ve 13 hod. Závod je vyvrcholením oslav 50 let
motokrosu v Březové nad Svitavou.

AMK Březová nad Svitavou

Volejbal
16. 9. 2006 od 10.00 bude probíhat ve sportovním areálu u MŠ v Březové
nad Svitavou TURNAJ VE VOLEJBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
(prezentace od 9.00).
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Akci pořádá volejbalový oddíl ve spolupráci s městem Březová
nad Svitavou.
!!!VYZÝVÁME K ÚČASTI NOVÉ TÝMY!!!
Občerstvení zajištěno přímo v areálu
Připravujeme zájezd do divadla
V úterý 26. září je pro zájemce připraven zájezd do Mahenova divadla v Brně na
rozvernou komedii z pera dramatika Moliéra

ŠKOLA ŽEN
o muži, který vychovával svoji vyvolenou ke stavu manželskému…

Dospělí
Důchodci
Děti a studenti

Vstupenka 1 ks

Platba za autobus

230,173,115,-

90,90,90,-

Celkem
320,263,205,-

Doba trvání představení 19.00–21.20 hodin.
Odjezd ze Březové předběžně v cca 17.30 hodin,
příjezd předběžně v cca 22.30 hodin.
Závazné objednávky na tel. 461 521 331,
nebo osobně v Městské knihovně a informačním centru Březová.
(Otevřeno: Po 8–12,13–18, Út 8–12,13–18, St 8–12, Čt 8–12,13–16, Ne 14–18)
Mimo pracovní dobu knihovny se hlaste na tel. 461 521 339,
nebo na mobilním tel. 728 724 596.
!!!Cenu zájezdu je nutno zaplatit při přihlášení!!!

Jóga
Cvičení jógy v novém školním roce začalo v pondělí 4. září v sále památek.
Dále se bude cvičit každé pondělí a čtvrtek.
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Aerobik
Pozor!!!!!!! Cvičení aerobiku začalo od 5. září. Cvičit se bude každé úterý a
čtvrtek 19.00–20.00 v tělocvičně ZŠ Březová nad Svitavou (vchod přes dvůr).
CO VÁS ČEKÁ? Taneční aerobik, step aerobik, posilování, strečink a další…
Přijďte si zacvičit s námi, první hodiny budou v pomalejším tempu!
Těšíme se na Vás!

Gábina, Irena, Zdena a Katka

Společenská kronika
V červnu 2006 se do Březové přistěhovalo 8 nových obyvatel,
6 občanů se odstěhovalo a 1 občan zemřel. Narodili se čtyři noví občánci
Josef Cupal, Kateřina Ondrová, Klára Dvořáčková a Karolína Straková.
Ke 30. červnu 2006 měla Březová nad Svitavou 1 655 obyvatel.
V červenci 2006 se do Březové přistěhovalo 6 nových obyvatel,
3 občané se odstěhovali a 3 občané zemřeli.
Narodil se jeden nový občánek - Matěj Dürr.
Ke 31. červenci 2006 měla Březová nad Svitavou 1 656 obyvatel.
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