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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Územní studie pro
výstavbu rodinných domů
schválena. Chystáme
další kroky
Územní studie, která navrhla koncepční řešení, jak pro individuální bytovou výstavbu využít areál bývalých kravínů nad ulicí Horní, byla
téměř všemi zastupiteli schválena.Více než
roční práce tak byla dokončena. Navazující
jednání s majitelem významné části pozemku
rovněž neusnula na mrtvém bodě a hledáme
řešení vzájemného vypořádání. A i to se již
rýsuje. Můžeme tedy reálně snít o tom,
že vyroste lokalita pro výstavbu rodinných
domů, jejíž umístění je jedno z nejhezčích
v našem městě. Na projektu se dál intenzivně
pracuje. Chceme přece mít možnost si
v našem krásném městě postavit rodinný
domek téměř dle vlastních představ.

Sport v našem městě
podporuje ze všech sil
TJ Sokol Březová nad Svitavou realizuje projekt rekonstrukce sprch a umýváren ve starší
části objektu šaten, který bude financován
prostřednictvím dotace. Spolufinancování
však obnáší více vlastních finančních zdrojů,
než je TJ Sokol schopna poskytnout z vlastních zdrojů. Proto se jeho představitelé obrátili na město s žádostí o dofinancování tohoto

investičního záměru. V rozpočtu města se
podařilo najít rezervu a poskytli jsme tak
mimořádně TJ Sokol Březová nad Svitavou
formou darovací smlouvy potřebnou částku
ve výši 230 000 Kč. Je to další finanční podpora, kterou dáváme najevo, že sport a sportovní aktivity, zejména mládeže, nám nejsou
lhostejné. Držíme place a těšíme se společně
na nové sociální zázemí.

Zamítnutá žaloba.
Korekce za „losovačku”
zatím stále platí
Podali jsme žalobu proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 9. 12.
2016, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti
našeho města odvést za porušení rozpočtové kázně částku ve výši 8 479 960 Kč
a 498 882 Kč. Tímto krokem jsme se snažili
z posledních sil zvrátit rozhodnutí Finančního úřadu o platnosti udělené korekce
za „losovačku“ na akci Kanalizace a ČOV
v souhrnné výši 8 978 781 Kč. Žaloba byla
Krajským soudem v Hradci Králové – pobočkou v Pardubicích zamítnuta. Nezbývá, než
využít poslední možnost, a tou je podání
kasační stížnosti. Stále věříme, že budeme
úspěšní, i když jednotlivé soudní instance
přebírají právní argumentaci v této věci. Bankovní úvěr, který jsme byli nuceni přijmout,
splácíme stále dál.

Doprava v našem městě má
své statistické vyhodnocení
V měsíci červnu jsme nechali nainstalovat
zařízení, které nám zmapovalo a statisticky
vyhodnotilo dopravní situaci v našem městě.
A výsledek je překvapující. Za jeden týden
měření dopravní situace projelo naším městem celkem 62 707 vozidel, z toho přibližně
69% tvořila běžná osobní vozidla. Doprava v
obou směrech byla téměř vyrovnaná. Rychlost v obci, která je stanovena na 50 km/h,
porušilo ve sledovaném období celkem 21
916 řidičů, což je alarmující. Další nechvalný
rekord se týká skutečnosti, že celkem 43
řidičů jelo rychlostí vyšší než 90 km/h a jednomu „rekordmanovi“ byla dokonce naměřena rychlost 148 km/h. A to i v době, kdy ve
vzdálenosti cca 300m od měřícího zařízení
probíhala rekonstrukce vozovky.Uvedené
statistické vyhodnocení slouží jako podklad
pro další jednání, jak zajistit bezpečnost
našich občanů při pohybu po vlastním městě.
A o bezpečnost nás a našich dětí nám jde především.
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Vodorovné dopraví značení
na ulici Polní zlepšilo
situaci s parkováním
Vodorovné dopravní značení, které by řidičům na ulici Polní vyznačilo místo nezbytnépro zachováníprůjezdu zejména vozidel integrovaného záchranného sboru (IZS), ale také
svozové služby komunálního odpadu či pracovníků v údržbě města, mělo svůj význam.
Situace s parkováním se až na jednotlivé
výjimky výrazně zlepšila.

Voda není samozřejmost.
Část našeho města
už to ví také
V polovině července jsme se přesvědčili
o tom, že ani v našem městě, na jehož území
se nachází jedno z nejvýznamnějších pramenišť podzemní vody v České republice, není
voda samozřejmostí. Nejprve koupaliště
spolu s chataři a poté i budovaAMK byla zcela
bez vody. Hledaly se důvody tohoto neblahého stavu. Nakonec se naštěstí nepotvrdila
spekulace o prasklém potrubí, ale bylo třeba
vyčistit zářezy u vodojemu v lese nad koupalištěm. Po úspěšném zásahu bylo ale zjištěno,
že ze dvou zářezů, jimiž léta natékala voda do
jímací nádrže, je aktivní již pouze jeden.
V současné době i tento jeden zářez dokáže
při běžné spotřebě zásobovat uvedenou lokalitu dobrou vodou. Jak to ale bude do budoucna? Všichni, kdo jsou dnes na tomto zdroji
závislí, by měli zvážit, zda se nepřipojit na
veřejný zdroj pitné vody. Pokud by se domluvili společně, náklady na vybudování vodovodu by mohly být přijatelné. Za současného
stavu je výhled na zdroj vody z našich lesů na
pováženou a nelze jakkoliv dodávku vody
z tohoto zdroje garantovat. Pro úplnost dodávám, že zdroj vody pro napouštění koupaliště
je zcela jiný a samostatný, a tedy provoz koupaliště nemá přímý vliv na dostatek či nedostatek vody pro další uživatele dané lokality.

římskokatolická církev – 150 000 Kč, kulturní
činnost – 10 000 Kč, charitativní a sociálně
zaměřené projekty – 20 000 Kč a nejrůznější
kroužky, spolky či dětské tábory – 62 500 Kč.
Je velmi dobrým signálem, že zájem o nejrůznější aktivity neopadá. Pokud máme možnost je podpořit, vždy tak učiníme.

Opravili jsme skatepark.
Kladná odezva přišla
neprodleně
Skatepark se dočkal své opravy. Počkali jsme
si, ale výsledek stojí za to. Realizační firma
nakonec vyslyšela úpěnlivé volání a opravu
provedla dle dohody. Skatepark je opět bezpečný a zábavný jako dříve.Tak, jak se potkávám s návštěvníky nových trailů, rozhledny či
koupaliště, zastavím se i s návštěvníky skateparku. Většinou jsou „přespolní“. Velice si
opravu pochvalují a vzájemně se s bikery na
lesních trailech doplňují ve svých aktivitách.
Propagace probíhá spontánně a nenásilně.
Březová nad Svitavou je nyní v hledáčku cyklistů nejrůznějšího zaměření a každého věku.

Rozhledna je opět
přístupná veřejnosti
Rozhledna byla z technických důvodů uzavřena. Technickými důvody byly zejména
silně prohnilé nosné dřevěné konstrukce a
další prvky. Dřevěná konstrukce, povětrností
vlivy a roky bez základní údržby se podepsaly
na statice celé rozhledny.Absence zastřešení
hraje rovněž velmi významnou roli a striktně
vymezuje životnost rozhledny. Hlavní stojiny
byly vyměněny, dřevěné prvky doplněny či
opraveny a rozhledna opět slouží veřejnosti.
Aktuálně započaly i práce na aplikaci historicky prvního ochranného nátěru dřevěných
konstrukcí. Jde o náročnou a zdlouhavou
práci. Do budoucna budeme muset řešit
známé „co s ní“. Celodřevěná konstrukce má
téměř odslouženo. Zub času pracuje velmi
silně a rychle. Postavíme novou?

Lesní hospodářský
plán schválen
Lesní hospodářský plán (LHP), jako stěžejní
dokument upravující podmínky hospodaření
v lesích, byl schválen.Schvalovacím orgánem
je v tomto případě Pardubický kraj. Máme
tedy podklad pro to, jak v následujících deseti
letech hospodařit v našich lesích.A hospodaříme dobře.Těžba, až na výjimky kvůli kůrovcové kalamitě, probíhá řádně a podpora
ostatních produkčních činností probíhá za
pomoci dotací, o které každoročně úspěšně
žádáme.Tedy hurá do lesa!

Atletické hřiště u MŠ
se dočká nového povrchu
Atletický areál na ulici Hradecká se dočká
nového povrchu vnitřních kurtů. Po dvou
letech opakovaného a marného žádání
o poskytnutí dotace jsme letos byli úspěšní.
Na co se tedy těšit? Vnitřní povrch kurtů
a hřišť o rozměrech 24 x 42 m bude zcela
nový. Nové pak bude i vnitřní oplocení, vč.
původních dřevěných prvků, nového pletiva,
sítí a čtyř basketbalových košů. Investice přesahující částku 1 milion Kč bude až ze 70 %
pokryta dotací od Ministerstva pro místní
rozvoj. Další důkaz o tom, že sport a sportoviště jsou důležitým bodem našeho zájmu.
Podporujeme sport a sportovní aktivity ve
všech jeho podobách.

MŠ bude mít nové
sociální zařízení

Město je štědré při
poskytování individuálních
dotací

Do rozpočtu pro letošní rok se podařilo zařadit i investici v mateřské škole. Předmětem
bude kompletní rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou podlažích. Práce to bude náročná, ale o to víc potřebná. Podařilo se zajistit
i odbornou firmu, která o uvedenou rekonstrukci projevila zájem a disponuje potřebným časem na realizaci. Řada stavebních
prací bude zabezpečena našimi zaměstnanci.
Rodiče dětí uvedený záměr přivítali s radostí
a nevadila jim ani určitá míra diskomfortu
s částečným uzavřením mateřské školy.
Odměnou jim pak bude návrat dětí do nově
zrekonstruovaných prostor. Společně se tedy
těšíme na výsledek.A ten jistě bude stát za to.

Každý rok podpoříme více jak 25 subjektů,
které nás žádají o dotaci na podporu provozu
svých aktivit.A každý rok je převážná většina
uspokojena. Nejinak tomu je i v letošním
roce. Podporu a poskytnutí individuální
dotace pečlivě zvažujeme. V letošním roce
jsme již tímto způsobem podpořili projekty
v celkové výši 674 500 Kč. Nejvíce podporovaný je v našem městě sport. Sportovní
spolky zde také mají největší členskou
základnu.Tato kapitola letos byla podpořena
částkou 432 000 Kč. Dále pak byla podpořena

Karel Adámek, starosta
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JAK NAKLÁDAT S ODPADY I.

KAPLIČKA V MUZLOVĚ

Třídění odpadů je odrazem ohleduplného vztahu člověka k materiálním hodnotám, životnímu prostředí a má v moderní společnosti nezastupitelné místo. Cílem provozování systému tříděného sběru
je zejména snížení množství odpadu ukládaného na skládkách a tím
související úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný
odpad nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Za vytříděný odpad také dostane město bonifikaci, která znamená
úsporu na platbách za komunální odpad pro každého občana. Z toho
důvodu by mělo být snahou nás všech, abychom veškerý odpad vhodným způsobem třídili.
Pět kroků, jak zvládnout třídění odpadů
1. Najdi si svůj důvod „PROČ“ třídit odpad
2. Najdi si své místo „KAM“ třídit odpad
3. Najdi si svůj způsob „JAK“ třídit odpad
4. Dodržuj základní „PRAVIDLA“ třídění odpadů
5. I kdyby seTi nechtělo nebo nedařilo „POKRAČUJ“ v tom, co sis předsevzal.
Základní zásady při třídění odpadů:
Odpady vytřiďte již doma, pozdější roztřídění je složitější. Smícháním
se odpad znečistí nebo slepí a není možné ho dále zpracovat.
Nekupujte zbytečné obaly. Nenechávejte si zbytečně balit zboží,
u kterého to nepotřebujete, při nákupu používejte vlastní tašky, nekupujeme pokaždé novou, omezujte spotřebu zboží na jedno použití papírové ručníky, zapalovače, hodinky s nevyměnitelnou baterií, propisovací tužky, nenakupujte věci pouze na jedno použití apod.
Před nákupem ještě zvažte: „Opravdu si potřebujete tuto věc koupit?
Budete ji pravidelně používat? Máte na to opravdu čas?
Dávejte přednost jednoduše baleným výrobkům, nebo když to jde,
výrobkům nebaleným.
Upřednostňujte vratné a recyklovatelné obaly.
V obchodě kupujte jen takové množství zboží, které opravdu spotřebujete. Např. nekoupím velkou tubu lepidla, když vím, že ji nespotřebuji a že skončí v odpadu.
Svůj odpad se snažte zhodnotit sami. Např. bioodpad zkompostovat
na zahrádce, oděvy, knihy, hračky, věci pro hobby – fotoaparát, lyže,
rádio, které se mě už nelíbí a nebudu je používat - prodat na burze, darovat charitativním organizacím, školám, klubům apod.
Než vhodíte PET láhev a nápojový karton do separačního kontejneru nebo plastového pytle, zmenšete jejich objem. Z PET láhve
odšroubujte zátku, láhev sešlápněte, případně ji srolujte, co nejvíce
můžete a nakonec zátku zašroubujte. Nápojový karton nejprve
vypláchněte a teprve potom sešlápněte.
Nebezpečné odpady odkládejte na sběrný dvůr.
Baterie a monočlánky můžete také odložit ve všech elektroprodejnách ve městě, děti je mohou odložit do speciálních kontejnerů
v základní škole.
Léky s prošlou záruční lhůtou - v lékárně v našem městě, případně ve
všech lékárnách v okolních obcích a městech.
Objemné odpady odkládejte do velkoobjemových kontejnerů na
sběrném dvoře.
Při třídění odpadů se řiďte značkami na obalech.TytoVás informují,
jak máte s takovým obalem naložit.
Dobrá rada: Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru,
skla a plastů. Pokud seVám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit
papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete
dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději
pouze nerozbité sklenice a láhve, pokud se vám rozbije sklenička,
odneste ji raději opatrně rovnou do separačního kontejneru na tuhý
komunální odpad.
Jaromír Staněk

Kaple Františka Xaverského v Muzlově není jen stavba samotná, ale
i její okolí. Volné plochy kolem kaple jsou také v majetku města
a doznají změn již na podzim tohoto roku. Podzimní podobu záhonů,
které budou upraveny na obou stranách kaple, vidíte na fotografii.
Návrh Ing. Jitky Polehňové budou realizovat zaměstnanci města. již na
podzim tohoto roku. Při tvorbě návrhu byl akceptován požadavek
vedení města na potřebu nízké údržby, stejně tak i zálivky a pestrost
záhonů v průběhu celého roku. Výsadba bude jednoduchá, aby
nenarušovala okolní krajinu. Myslím, že návrh se velmi povedl a že
úprava okolí přispěje k atraktivitě tohoto místa.

XXX. Bartolomějská pouť se letos uskuteční v neděli 25. srpna. Program
pouti jsme vybírali pečlivě, doufáme proto, že si v něm každý Březovák
najde „to svoje”. Prodejců se stánky máme v této chvíli přihlášených
61. Udělali jsem tedy vše pro to, aby i nabídka zboží a občerstvení byla
co nejširší.Těšíme se na společné pouťové odpoledne.
Kulturní komise města Březová nad Svitavou chce také obnovit tradici
předpouťových zábav.V pátek 23. srpna proto všechny zve do kulturního domu, kde bude pořádat od 20.00 předpouťovou zábavu.Večerem
vás bude provázet kapela Robur Rock.
Jitka Bencová, místostarostka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY
Ve středu 5. června 2019 proběhlo další setkání s žáky a učiteli naší
partnerské školy MittelschuleGroßweikersdorf. Tentokrát jsme
rakouskou výpravu pozvali přímo k nám do školy a připravili si pro ně
pestrý program. Kvůli dopravním omezením na cestě dorazili s menším
zpožděním, přesto jsme vše zvládli a užili si společný den.
Po krátkém občerstvení se v tělocvičně sešlo 32 žáků, několik učitelů
a také hasičů zGroßweikersdorfu, aby je naši žáci přivítali připraveným
programem. Druháci předvedli country tanec, třeťáci představili různé
druhy sportu, osmáci svou taneční show a na závěr jsme si všichni
s páťáky a sedmáky zazpívali africkou píseň.
Poté se rakouští i čeští žáci rozdělili na šest skupin, pro každou byla
připravena speciální činnost. První skupina zůstala v tělocvičně
a zahrála si fotbal, druhá šla zdobit voňavé perníčky, třetí vyráběla
obrázky technikou zažehlování voskovek, čtvrtá tvořila z barevných
papírů a kolíčků zajímavé květiny, pátá si procvičovala angličtinu
u seznamovacího dotazníku a u práce s mapou a šestá si vyrobila
ozdobné bločky z papíru. Zhotovené výrobky si žáci mohli odvézt na
památku, kromě toho dostali všichni přítomní hosté předem vypálená
srdce z hlíny a papírové záložky do knížky.
Po obědě, který byl zajištěn pro naše rakouské přátele ve školní jídelně,
jsme odjeli dvěma autobusy do Svitav, zaparkovali u stadionu a pěšky
přes tento sportovní areál a Park Patriotů se vydali k Vodárenskému
lesu. Tento přírodní areál je výjimečnou lokalitou tím, že se zde
vyskytují podmáčená a bažinatá místa se svým svébytným přírodním
společenstvem. V současnosti je tu podél cest, mostků a dřevěných
chodníků vybudováno 8 informačních tabulí doplněných různými
herními prvky, pomocí nichž jsme se česky i německy seznamovali
s životem drobných živočichů a ptactva, s typickými dřevinami
a rostlinami rostoucími v lesíchSvitavska.
Po návratu a občerstvení na stadionu nastala opět doba loučení. Po celý
den se většina žáků snažila vzájemně komunikovat, zejména pomocí
angličtiny a němčiny se o sobě dozvědět co nejvíce informací. Před
odjezdem jsme si slíbili, že další společné setkání proběhne už v září
tohoto roku v Rakousku.
Projekt výměnného pobytu byl podpořen dotací z dotačního programu
Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ
Na jaře 2019 se naše škola zúčastnila Národního testování, které
realizovala společnost SCIO.Výborného výsledku dosáhl žák 5. třídy
Martin Sirka, který byl Sciemoceněn za třetí nejlepší výsledek
v Pardubickém kraji.
K dosaženému výkonu srdečně blahopřejeme!
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Vzdělávací exkurze
V měsících květnu a červnu 2019 jsme absolvovali s žáky 2. – 9. třídy
opět řadu zajímavých exkurzí v rámci pokusného ověřování projektu
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.
1. Národní muzeum
Ve čtvrtek 30. května 2019 zavítali žáci 8. a 9. ročníku do historické
budovy Národního muzea naVáclavském náměstí v Praze.
V budově, jež v minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, zhlédli
nejprve Česko-slovenskou, Slovensko-českou výstavu, která návštěvníkům představuje dějiny společného státu Čechů a Slováků od roku
1918 do roku 1992 a mapuje každodenní život obyvatel Československa. Obsahuje 1 200 předmětů mnohdy doplněných audiovizuálními
dokumenty a interaktivními prvky. Její součástí jsou také nejvýznamnější dokumenty našich dějin, jako jsou Pittsburská dohoda, Mnichovská dohoda nebo Deklarace Hácha – Hitler.
Následně navštívili výstavu s názvem 2 x 100 (200 let sbírání dokladů
o minulosti i současnosti). 200 vystavených exponátů patří mezi nejvýznačnější a nejzajímavější z více než 20 milionů předmětů, které
Národní muzeum uchovává.
Posledním bodem programu byla návštěva Panteonu, svatyně nejdůležitějších osobností národa, a poté výstup do sálu s kostrou plejtváka
myšoka.

2.Život na středověkém hradě
Žáci 2. – 5. třídy dne 11. června 2019 navštívili malebný zámek Kunštát.
Po příchodu byli rozděleni do několika skupinek, které si postupně
prohlédly jednotlivé expozice zámku. Během programu, který byl pro
ně dokonale připraven, vyplňovali výukové listy, názorně si ukázali
středověké zbraně, erby, listiny, šlechtické oděvy, hradní kuchyni,
rodokmen rodu šlechticů až do současné doby.V závěru exkurze si žáci
mohli zakoupit a vytisknout pamětní minci.
Zámek i jeho okolí bylo velmi pěkné, žáci byli s programem velmi
spokojeni.
3. Husitské muzeum vTáboře
Ve středu 12. června 2019 vyjela 6. a 7. třída do Husitského muzea
v Táboře. Po dlouhé a téměř strastiplné cestě, která kvůli velkému
vedru a nekvalitním cestám mnohdy opravdu připomínala husitskou
křížovou výpravu, dorazili žáci v dopoledních hodinách do Tábora.
Nejdříve je čekal lektorovaný program přímo v budově muzea.
Interaktivní formou se seznámili nejprve s životem v době vrcholného
středověku, se situací v církvi a s postavou Jana Husa. Pak obdrželi
pracovní listy, s kterými procházeli muzejní expozice a plnili zajímavé
úkoly. Museli zjistit, jak dlouho trvalo nabití husitské palné zbraně, jaké
části mělo husitské opevnění, kde všude se konaly bitvy husitů
s křižáky. Mohli si ale také vyzkoušet drátěnou košili a hlavně si zahráli
na posádku husitského vozu, potěžkali si skutečné husitské zbraně
a vyzkoušeli si ubránit husitský vůz před křižáckými rytíři.
V druhé části exkurze navštívili podzemí pod Žižkovým náměstím
vTáboře, do něhož se vstupuje přímo z Husitského muzea. Místy zde
bylo opravdu chladno a vlhko, což žákům v horkém letním počasí vůbec
nevadilo.
Exkurze byla zakončena výborným obědem v restauraci Beseda na
táborském náměstí. Díky návštěvě míst přímo spojených s husitstvím si
žáci prakticky doplnili své znalosti z hodin dějepisu.

lidických dětí, které zahynuly v plynových vozech vChelmnu, hrob lidických mužů nebo socha ženy chránící si obličej před plameny
u základů bývalého kostela.

5.Strážnice
Dne 25. června 2019 se 9. třída vydala na svoji poslední akci na základní
škole.
Ve skanzenu ve Strážnicina ně čekal program s názvem Detektivní případ Cyrila Čerešňáka. Žáci se převtělili do prvorepublikových četníků
a pátrali po vrahovi již zmíněnéhoCyrilaČerešňáka.Své následně nabývané poznatky si pečlivě zapisovali do četnického zápisníku.
I přes značný okruh podezřelých, který se však systematickou mravenčí prací
postupně zužoval, se nakonec mladým četníkům podařilo vraha odhalit.
Bohuslava Zelená

4. Památník Lidice
Cílem cesty žáků 8. a 9. ročníku se stal ve čtvrtek 20. června 2019
Památník Lidice.
Jejich první kroky vedly do Lidické galerie.V rámci programu Den, kdy
se mi změnil život se žácistali členy dvou českých rodin a na „vlastní
kůži“ zakusili jejich osud v době tzv. heydrichiády. Poté se přesunuli do
muzea, kde zhlédli expoziciA nevinní byli vinni, jež seznamuje návštěvníky s životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou. Na
závěr se žáci odebrali na pietní území, místo, kde stála původní obec
Lidice.Tragédii z 10. června 1942 zde připomíná především pomník 82
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BŘEZOVÁ JE 522 LET MĚSTEM HISTORIE JEDNOHO DOMU
Městečko Březová (německy Brüsau) vzniklo kolem roku 1300 pravděLÁZEŇSKÁ č.p. 172
podobně z vesnice na svitavském panství, které patřilo biskupům
vOlomouci; poddanským městem olomouckých biskupů zůstalo až do
roku 1848 a bylo spravováno nejprve ze Svitav, později z Mírova.
Už počátkem 14. století zde sídlil „advocatus” jako držitel dědičného
biskupského fojtství. Statut města byl Březové přiznán 1. srpna 1497
králemVladislavem II. listinou, která byla uložena v Kroměříži v arcibiskupském archivu. Listinou byl ve městě povolen osmidenní výroční
trh. Právě právo pořádat trh bylo výsadou, která byla udělována městům a městečkům, čímž se lišila od vesnic. Další tři výroční trhy byly
Březové uděleny v průběhu 16. století, kdy jich měla stejný počet se
Svitavami. Městu tehdy patřily vsi Muzlov a Dlouhá (Moravská).V průběhu 18. století potvrdili habsburští panovníci Březové její městská
privilegia a František II. jí udělil pátý výroční trh (1794). Tradice pořádání pravidelných trhů se ve městě udržela do počátku 20. století. Ještě
roku 1923 se konalo pět výročních trhů – jarmarků; osm dní před konáním trhů byla na radnici vyvěšena ruka třímající meč, který symbolizoval tržní snášenlivost a tržní právo města.

Na snímku je vidět tento symbol na bližším rohu radnice. Byl dobře
viditelný ze silnice a projíždějící formani a kupci tak byli informováni
o konání trhu. Pohled na březovské náměstí v době trhu zachytil další
snímek.

V současné době nám může připomínat tradici březovských trhů snad
jen Bartolomějská pouť, která se letos bude konat již po třicáté, a to
25. 8. 2019. První Bartolomějská pouť se konala poprvé v roce 1990.
Jitka Bencová, místostarostka
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V jižní části města, na levé straně na začátku Lázeňské ulice, stojí jednopatrová velká budova č. p. 172, která je v současné době známá jako
„Stolárna”. Než se stala stolárnou, tak již měla za sebou bohatou historii.
Roku 1792 byl ve městě založen Spolek ostrostřelců, který pro svou
činnost využíval hluboký terénní zářez navazující na dnešní Farní ulici
směrem k Farskému kopci.Časem přestal vyhovovat a bylo rozhodnuto
postavit na odlehlém místě „Schützenhof” (Střelecký dvůr).V té době
se v této části města nacházel jen mýtní domek, dnešní č. p. 182, kaple
Čtrnácti svatých pomocníků a poustevna č. p. 45.
Stavba započala roku 1864. Po dokončení zde bylo pohostinství, velký
taneční sál a spolkové místnosti. Střeliště se nacházelo v 1. poschodí.
Střílelo se směrem k dnešnímu koupališti a terče stály ve vzdálenosti asi
150 metrů. Funkci předsedy Spolku ostrostřelců zastával řadu let pan
Adolf Jellinek, majitel hostince č. p. 58 „U zeleného stromu” na náměstí. Dnes tam chodíme do restaurace „U Pospíšilů”. Mimo střeleckých
soutěží se zde konala celá řada významných společenských plesů
a oslav. Postupem času vznikly ve městě další společenské prostory,
které byly na náměstí a v jeho blízkosti. Jednou z nich byl hotel „U pošty” pana Heidenreicha, dnešní „Národní dům”. Březováci už tehdy
neradi udělali nějaký ten krok navíc a společenský život ve Střeleckém
dvoře slábnul.
V roce 1892 spolek prodal budovu vídeňskému podnikateli Eduardu
Kleinovi, který zde 1894 zřídil továrnu na hedvábné látky.V 1. poschodí
byla tkalcovna a v přízemí přípravna.V roce 1909 se stává novým majitelemOtto Eisner, též zVídně. Následujícího roku se provozovna mění
na „Margaretentaler Seiden und Modeweberai, m. b. H.“ (Tkalcovna
hedvábného a módního zboží, s. r. o.). Do firmy vstupuje další společník
Arnold Fleischner.V sousedství jsou postaveny dva jednopatrové domy
č. p. 177 a 178. Ve 20. letech tkalcovna znovu mění majitele. Stává se jím
pan Rudolf Ambros. Mezi léty 1925 až 1930 jsou postaveny rodinné
domky na Hradčíně a v Novém Brněnci. Po 2. světové válce továrnu
vede národní správce pan Jindřich Bača. Textilní výroba je zrušena
v roce 1955 a stroje odvezeny na Slovensko. Do volných prostor se stěhují dřevoobráběcí stroje a je zde zřízena truhlárnaOkresního průmyslového podniku Svitavy. Po roce 1989 objekt kupuje pan Petr Havlíček
zVítějevse a pokračuje ve výrobě. Po krátké době ji přenáší doVítějevse
a truhlárna končí.V dalších letech zde sídlí autoservis a později autodoprava.V současné době je budova využívána jen k bydlení.
Výše uvedené informace jsem čerpal z práce bývalého kronikáře města
pana Romana Demla „Hledání dávno ztraceného času – neboli střípky
z minulosti Březové nad Svitavou“, která je otištěna v knize MUDr.
OldřichaVaňka „O historii a současnosti města Březová nad Svitavou”
a ze vzpomínek pamětníků.
Bedřich Škraňka

Z HASIČÁRNY
Branný závod
Branný závod na konci školního roku udělal
radost všem mladým březovským hasičům.
Náročnou trať i spoustu úkolů zvládl každý
úspěšně. Byl to náš malý trénink s novými
členy SDH Březová nadSvitavou.
Chtěla bych poděko v a t v š e m r o d ičům za pomoc
s organizací a AMK
Březová nad Svitavou za možnost
využití areálu.
Za SDH Vlaďka Bártová
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DĚTSKÝ DEN
Letošní Mezinárodní den dětí probíhal ve sportovním areálu na Dlouhé
prosluněného 10. května. Akci odstaroval starosta města Karel
Adámek, který všechny přítomné přivítal a nastínil program celého
dne.
Děti si v průběhu dne mohly užít vystoupení mažoretek Marcipelek pod
vedením Moniky Čermákové a Leony Markové a taneční vystoupení
Z U Š Svitavy. K vidění byla i ukázka workoutu. Přijeli vojenští
kynologové z Muničního skladu Květná. Účastníci si v průběhu dne
mohli vyzkoušet několik soutěží. Děti sestřelovaly plechovky

tenisovým míčem, skákaly v pytlích nebo jezdily na koloběžkách.
Mohly si vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky.
Návštěvníci mohli závodit na Criss Cross závodní dráze v zorbigových
koulích. Přítomna zde byla po celý den i městská policie, u které si děti
mohly prohlédnout vybavení. K dispozici byl skákací hrad nebo
malování na obličej.Vedle sportovního areálu si přítomní mohli udělat
fotku s lamami. Závěr byl i letos v režii Sdružení dobrovolných hasičů
Březová nadSvitavou, které dětem připravilo tradiční pěnu.
Za kulturní komisi Kateřina Štoudková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
BŘEZOVÁ NAD SVITAVIOU 15. - 19. 2019
V pondělí 15. 7. 2019 v 8.00 hodin se sešlo 44 nedočkavých dětí v sále
kulturního domu Březová nad Svitavou. Netrpělivě čekaly, co je bude v
nastávajícím týdnu čekat. Nedříve jsme se rozdělili do čtyř barevných
týmů. Děti si vyzdobily barevné tašky, které symbolizovaly barvu jejich
týmu a potom si vyrobily magnetku, která byla památkou na tento příměstský tábor. Po vydatném obědě, který pro nás připravily paní
kuchařky ze školní jídelny, jsme odešly na hřiště. Zbytek prvního dne
jsme strávili hraním fotbalu na místním hřišti, soutěžemi a dovednostmi na lanovém centru.
Druhý den příměstského tábora nás čekala návštěva Litomyšle. Rozdělili jsme se do dvou skupinek (starší, mladší). Skupinka starších dětí
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nejdříve vyrazila na dílničku s názvemA světlo světla spatřila kniha, kde
si každý sám vyrobil šitou knihu. Druhá skupinka, těch mladších, se
vydala na výstavu LEGA, kde si děti měly možnost prohlédnout stavby
vytvořené nejen z lega, ale mohly si také sami něco postavit. Poté se
skupinky vzájemně vyměnily, akorát ti menší nevyráběli knihu, ale tvořili si vlastní razítka. Den jsme završili krátkou prohlídkou náměstí.
Ve středu jsme zavítali doČeskéTřebové.Opět jsme se rozdělili do dvou
skupinek, tentokrát už po oddílech. První skupinka odešla do rotundy
svaté Kateřiny. Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací
nejen o samotné rotundě, ale i svaté Kateřině, a to na základě kvízu,
který pro nás pan průvodce připravil. Druhá skupinka si mezitím měla

možno prohlédnout prostory Muzea v ČeskéTřebové. Po skupinkách
děti vyplňovaly pracovní listy. Měli jsme možnost shlédnoutVelorexy
a v jednom z nich se i vyfotit. Dále následovala expozice vzduch, pak
voda a nakonec železnice. Děti si prohlédly starou výdejnu jízdenek
a posadily se do starého vagonu. Poté se skupinky vzájemně prohodily.
To však nebyl konec našeho objevováníČeskéTřebové. Po chvilce odpočinku, jsme se přesunuli do parku Javorka. Zde nám paní průvodkyně
ukázala pramen, který zde pramení, řekla něco o historii parku. Moc se
nám to líbilo.A máme za sebou třetí den.
Ve čtvrtek jsme vyrazili vlakem do Olomouce. Zde nás čekalo sjíždění
Mlýnského potoka na raftech. Určitě nejočekávanější den příměstského tábora. Na raftech jsme sjeli historickou část Olomouce a dojeli
skoro až do středu města. I když většina dětí byla na raftech poprvé,
a nevěděla tedy, co je čeká, všichni byli nakonec nadšení a spokojení.
Poté následovala dvouhodinová prohlídka historické části Olomouce
s paní průvodkyní. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o této
hanácké metropoli. Spousta dětí zde byla poprvé, jen škoda pro ně, že
v současné době probíhá rekonstrukce orloje, který viděly jen na plátně. Naše poznávací cesta skončila u katedrály sv.Václava. Poté jsme si
vyrazili „pro odměnu“, v podobě návštěvy obchodního centra Šantovka. Všichni nadšení, ale náležitě unaveni usedají do vlaku, který nás
odváží domů.
A máme tu poslední den našeho příměstského tábora. Vlakem jsme
dojeli do Svitav, kde jsme se opět rozdělili do dvou skupin. První skupinku čeká poznávání přírody nejen pozorováním, ale i vlastním lovením. Odešli jsme doVodárenského lesa, kde na nás čeká ornitolog pan
Vrána, který má pro nás připraveny nejen živé ptáky, které poznáváme,
dozvídáme se něco o jejich životě, ale můžeme si je pak sami vypustit
zpět do volné přírody, ale i hmyz a obojživelníci. Hmyz děti loví do sítí
a následně se je snaží dle nápovědy poznat. Obojživelníky děti zase
mají možnost lovit a pozorovat v místním malém rybníčku. Opravdu
zajímavý a pestrý program. Druhá skupinka mezitím objevuje výstavy
v muzeu. Nejdříve je opět čekají vlaky, zbytek času tráví hraním her na
zajímavé výstavě o hrách. Pak se skupinky vzájemně prohodí.
V muzeu jsme se po obědě rozloučili se super partou dětí a vedoucích.
Vlakem jsme odjeli zpět domů, kde jsme si zamávali a budeme se těšit
zase na příští rok.
Parta vedoucích: Jana Bártová, Pavla Cupalová, Martin Čuhel, Lenka
Švancarová a posila na výlet do Olomouce Eliška Macháňová
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AKTUALITY Z TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Vážení čtenáři,
Blíží se nám start nové sezóny a tak je na čase
přiblížit úspěchy našich sportovců, kterých
dosáhli za loňskou sezónu a také informovat
o tom, co všechno se povedlo v areálu TJ
v rámci letních úprav realizovat.
Všechna fotbalová mužstva včetně mažoretek a lukostřelby pilně pracovala a tak se
všichni dočkali zasloužených ocenění
a odměn.
Mladší přípravka pokračovala ve svém
úspěšném tažení z podzimní části, což zúročila v rámci finálového turnaje OFS Svitavy,
který se v letošním roce odehrál v Jevíčku
a obsadila konečné třetí místo, když v závěrečném utkání porazila spojené mužstvo
Radiměř/Hradec nad Svitavou až v penaltovém rozstřelu.
Starší přípravka projela jarní částí soutěže
téměř bez ztráty kytičky a tak se očekávalo,
že v rámci finálového turnaje OFS Svitavy,
kterého se zúčastnilo deset týmů a který se
konal na stadionu v Březové nad Svitavou,
obsadí některou z předních příček.Očekávání
se naplnilo a tak po čtyřech letech opět naše
starší přípravka ovládla tento finálový turnaj,
když ve finále vyhrála nad spojeným mužstvem Radiměř/Hradec nad Svitavou 1:0
a stala se přeborníkem okresu pro ročník
2018/2019.
Mužstvo žáků také pokračovalo v jarní části
ve svém úspěšném tažení, jenže o první místo
jej připravily dvě nešťastné prohry. Celkové
druhé místo je jistě určitě velmi dobrou vizitkou tohoto mužstva, které se již několik
sezón udržuje na předních místech soutěže
této věkové kategorie.
Mužstvo dorostu působilo v první části trochu rozpačitě a díky třem prohrám v řadě
vyklidilo první příčku v rámci své soutěže.
Zlepšení přinesla změna tréninkového rytmu
a zápasového projevu celého mužstva a tak
nakonec skončilo na konečném druhém
místě v rámci meziokresního přeboru, kdy od
prvního místa dělila náš celek pouze jedna
výhra. Celkově lze výkon tohoto mužstva,
které hrálo svoji první sezónu, hodnotit velmi
kladně.
A mužstvo pokračovalo celé jaro ve svém
velmi úspěšném tažení okresním přeborem,
i když herní projev v jarní části nebyl vždy až
tak přesvědčivý jako v části podzimní.Vzhledem k tomu, že naši soupeři měli svůj herní
projev také slabší, bylo na konci sezóny co
slavit. Přesně po roce od postupu z III. třídy do
okresního přeboru, tentokrát naše mužstvo
slavilo postup do 1.B třídy.
Tým malé kopané začal svoji jarní část
sezóny zezačátku mizerně, nicméně se
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v posledních zápasech velmi výrazně hráči
zlepšili ve svých individuálních projevech
a tak lze hodnotit jarní část sezóny pozitivně,kdy mužstvu náleží 5. místo se ztrátou čtyř
bodů na vedoucí tým tabulky.
Mažoretky nám dělaly celou jarní část
radost. Zúčastnily se několika soutěží například Let's Dance v Letovicích, o Zámeckou
korunku v Olšanech u Šumperka, soutěže
„O medaili Espiral” 2019, ze kterých děvčata
pravidelně přivážela řadu ocenění a medailí.
J e a ž k n ev í ř e , ko l i k m l a d ý c h d í v e k s e
k tomuto sportu hlásí a o to více je potřeba si
vážit všech cvičitelek, které se o tyto dívky
starají.
Lukostřelci nám celé jaro plně trénovali
v areálu TJ a připravují se na případný vstup
do některé ze soutěží Českého lukostřeleckého svazu, jehož členem se Tělovýchovná
jednota Sokol Březová nad Svitavou k
31.3.2019 stala.
V rámci letní přípravy začalo svoji činnost
jako první A mužstvo, které zahájilo svoje
tréninky 12. července 2019. Do konce července se naše A mužstvo utkalo v rámci přípravy s celkem Opatovce, kdy na jeho hřišti
remizovalo 1:1, dále odehrálo předkolo krajského poháru na hřišti v Kunčině, kde po
nerozhodném výsledku 1:1 v základní hrací
době zvítězilo v penaltovém rozstřelu 8:7.
Poslední prověrkou v červenci se stal sraz obcí
a měst Březová/Brezová, kde našeA mužstvo
obsadilo 7.místo, po výsledcích 0:1, 0:0, 2:0
a 3:0. Ostatní mužstva zahájí svoji přípravu
v první polovině měsíce srpna.
A co se změnilo v areáluTJ? Koncem měsíce
června prošla důkladnou regenerací hlavní

hrací plocha, dále byl na hřiště doplněn kamerový systém areálu a částečně vyměněno
venkovní osvětlení. Bezesporu největším
projektem v areálu za tento rok je rekonstrukce sprch a umývárny pro sportovce, kde
dochází ke kompletní výměně všech instalací, rozvodů a povrchů v dotčených prostorách. Na střechu objektu jsou instalovány
solární panely, které mají do budoucna ušetřit energie spojené s ohřevem vody. Dokončení této akce je plánováno na konec prvního
týdne v srpnu. Z dalších akcí, které se plánují,
a budou v letošním roce realizovány, je nutné
zmínit, že do areálu budou přidány nové
odpadkové koše, stojany na kola a lavičky
do prostoru mezi taneční parket a tribunu.
Tato akce je termínově naplánována na začátek měsíce září.
Dovolte, abychom vás všechny pozvali na
utkání a soutěže, které se budou konat v areáluTJ Sokol Březová nad Svitavou, ale i mimo
něj a věříme, že se vám všem, bude líbit herní
projev našich sportovců a také vše, co se
v areálu snažíme zlepšit.
Důležitá informace pro všechny zájemce.
V listopadu letošního roku proběhne řádná
volební valná hromada TJ, v rámci které
bude nově volen nový výkonný výbor, kontrolní komise a předseda TJ. Do volby se
mohou přihlásit všichni zájemci, kterým
je více než 18 let, jsou trestně bezúhonní
a mají zájem vykonávat aktivně jakoukoliv
činnost v rámci TJ. O čase a místě podání
přihlášky, vás budeme dále informovat i na
internetových stránkách.
Ondřej Mrázek
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SETKÁNÍ OBCÍ S NÁZVEM BŘEZOVÁ - BREZOVÁ
Březová u Kutné Hory je malá vesnice, část obce Umonín v okrese
Kutná Hora.Trvale v této Březové žije 36 obyvatel, a tak je jednou z nejmenších obcí nejen v kutnohorském okrese. Setkání zástupců spřátelených obcí a měst (osm obcí a dvě města – naše Březová nad Svitavou
a Brezová pod Bradlom) s názvem Březová – Brezová se v letošním roce
konalo po sedmadvacáté 27. července v obci Umonín a ve fotbalovém
areálu v Křeseticích, které jsou rovněž částíUmonína.
Naše město reprezentovaloA mužstvoTJ Sokol Březová nad Svitavou
ve fotbalovém turnaji, členovéSboru dobrovolných hasičů Březová nad
Svitavou (SDH) v hasičském sportu a své zástupce jsme měli i v šipkařské soutěži. Fotbalisté si odvezli diplom za sedmé místo. Hasiči soutěžili ve štafetovém závodě a v klasické hasičské soutěži a skončili na pěkném pátém místě. Šipkařský tým byl vytvořen z členů SDH. Soutěž
šipkařů probíhala ve dvou skupinách, v základní části se našemu družstvu podařilo obsadit druhé místo.V semifinálovém utkání proti našim
nastoupilo družstvo slovenské Brezové složené z ligových hráčů, kterému naši podlehli. I když v zápase o třetí místo naše družstvo prohrálo,
čtvrtá příčka je skvělým úspěchem.
V roce 2021 se bude setkání konat v naší Březové. Přípravy nepodceníme a začneme se připravovat co nejdříve tak, abychom Březovákům
ze všech koutů naší republiky a ze Slovenska zpříjemnili pobyt
u nás co nejvíce.Za každou pomocnou ruku či nápad budeme rádi.
Jitka Bencová, místostarostka

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Na třetím ročníku turnaje v malé kopané obhájili prvenství domácí
Březováci s týmem BnS Březová.Turnaje se zúčastnilo celkem 18 týmů.
Kromě menší přeháňky před koncem základních skupin počasí
fotbalistům celkem přálo.
Na hřištiTj Sokol v Březové nad Svitavou se kromě tří domácích týmů
celý den proháněli fotbalisté z nejbližšího okolí, ale i z Pardubic nebo
Brna. Zápasy se hrály po třech skupinách na třech hřištích.Odpoledne
se hrály vyřazovací boje, do kterých postoupily dva ze tří březovských
týmů, MK Březová a BnS Březová. Obhájci loňského prvního místa se
postarali o zajímavé semifinále, které rozhodly až penalty. Naštěstí pro
Březovou byli naši střelci přesnější a gólman bezchybný. Finálový zápas
potvrdil skvělou formu domácích, a tak si i letos odnesli ceny za první
místo.
Večer se počasí bohužel na chvíli zkazilo, ale ani silný déšť příznivce
kapely Morčata na útěku neodradil. Pro ty, kteří nechtěli moknout pod
podiem, byly připraveny stany, kde si i ostatní mohli užít koncert

v suchu. Na poslední dvě písně se počasí umoudřilo a dobře rozjetá akce
mohla pokračovat diskotékou pod vedením Martina Klemši.
Pořadatelé turnaje děkují všem sponzorům a zúčastněným a doufají, že
se s vámi potkají i v příštích ročnících.
Kateřina Štoudková
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