Tříkrálová sbírka 2005
V prvním lednovém týdnu proběhla v našem regionu, obdobně jako v jiných
koutech naší republiky, tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Velký dík patří
vedoucím skupinek: Josefu Janků, Růženě Holé, Julii Chlebečkové, Jiřímu
Válkovi, Emílii Sivákové, Ireně Leinweberové a Zlatce Pešlové a koledníkům
Matouši Chlebečkovi, Lucce Demlové, Robertu Kuncovi, Diance Křivkové,
Míše Kašparové, Nikolce Pavlasové, Lukášovi a Kristýnce Pešlovým,
Marku Reinberkovi, Julii Sršňové a Jožkovi Maloňovi, kteří obětovali svůj
volný čas Tříkrálové sbírce.
Výsledky koledování jsou více než uspokojivé*. V našem
okrsku, do kterého spadala Březová nad Svitavou, Svitavy,
Brněnec, Chrastová, Pohledy, Vendolí, Radiměř, Hradec nad
Svitavou, Koclířov, Opatov a Útěchov, se vybralo
180.905,50 Kč.
Omlouváme se všem domácnostem, které jsme nestihli
z nedostatku času navštívit, a věříme, že v příštím roce se
přihlásí větší množství koledníků, abychom nikoho z vás
nevynechali. Máte-li zájem se v příštím roce při Tříkrálové sbírce aktivně
zapojit, můžete se již nyní informovat na podrobnosti na následující adrese:
Charita Svitavy, Hřbitovní 1, Svitavy, 461 534 897,,charita.svit@quick.cz.
Všem občanům, kteří sbírku v letošním roce podpořili, děkuje
za Charitu Svitavy
Zlatka Pešlová
*

Vedoucí skupinky:
Zlatuše Pešlová
Josef Janků
Jiří Válka

Výtěžek:
5.720,50 Kč
9.779,- Kč
5.314,- Kč

Emilie Siváková

7.417,- Kč

Julie Chlebečková
Růžena Holá

6.331,50 Kč
6.731,- Kč

1

Vybralo se v obci:
Březová nad Svitavou
Chrastová
Březová nad Svitavou
Pohledy
(z toho 1.710,- Kč Sklené)
Březová nad Svitavou
Brněnec

Město Březová nad Svitavou informuje
Co najdete na Městském úřadě ve Březové nad Svitavou
Matrika
Na matrice je možné:
• uzavřít sňatek
• vystavit opisy úmrtních, oddacích a rodných listů, pokud úmrtí, svatba nebo
narození bylo ve Březové nad Svitavou
• určit rodičovství k narozenému nebo nenarozenému dítěti
• změnit jméno
• vystavit osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
• ustanovit zvláštního příjemce důchodových dávek
• přihlásit se k trvalému pobytu nebo změnit trvalý pobyt
• ověřit podpis
• ověřit kopii
• oznámit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu
• požádat o vydání nového občanského průkazu
• požádat o vydání nového cestovního pasu
• požádat o výpis z rejstříku trestů
• prodáváme také popelnice – 850,- Kč/kus

Stavební úřad
Stavební úřad ve Březové nad Svitavou byl zřízen v roce 1984 pro Březovou a
Brněnec.
Od roku 1986 v souladu s § 117 stavebního zákona byla působnost stavebního
úřadu rozšířena o tyto obce – Banín, Lavičné, Bělá nad Svitavou, Vítějeves, Bohuňov,
Študlov, Chrastavec, Rozhraní, Želivsko, Rudná a Pohledy; toto rozšíření bylo
schváleno tehdejším Okresním úřadem ve Svitavách.
Při své činnosti se stavební úřad řídí především zákonem č. 50/1976 Sb.,
o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a navazujícími vyhláškami jako jsou vyhláška č. 135/2001 Sb.,
o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyhláška č. 132/1998 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona, a vyhláška č. 137/1998 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.
Stavební úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, zajišťuje
plnění cílů, úkolů a činností územního plánování a výkon státní správy na úseku
stavebního řádu.
Stavební úřad vede celý soubor správních řízení, jedná se především o:
• územní řízení (o umístění stavby, o využití území, o chráněném území nebo o
ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelování pozemků)
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stavební řízení
povolování terénních úprav
povolování reklamních zařízení
kolaudační řízení
povolování předčasného užívání stavby a zkušebního provozu
povolování změn v užívání stavby
povolování a nařizování odstraňování staveb
vykonává státní stavební dohled
projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a správní delikty
vyvlastňovací řízení
řízení o výjimkách ze stavebního řádu
Stavební úřad přijímá též ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích
prací.
Stavební úřad Březová nad Svitavou je také speciální stavební úřad u staveb
pozemních komunikací a vodohospodářských děl.
Dále se stavební úřad spolupodílí na shromažďování podkladů o stavu svěřeného
území a záměrech jeho rozvoje.
Připravené návrhy a žádosti je možno si stáhnout z webové stránky města Březová
nad Svitavou www.brezova.cz.

Pohotovostní telefonní čísla:
Hasiči
Záchranná služba
Policie

150
155
158

Hlášení poruch:
Plyn
Povodí Moravy Brno
Východočeská energetika a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace

12 39
541 63 72 50
125 55
461 52 11 87

Čerstvý držitel bronzové plakety Dr. Jana Janského
Český červený kříž uděluje lidem, kteří dovršili počet 10
bezpříspěvkových odběrů krve, bronzovou plaketu Dr. Jana Janského.
Mezi čerstvé držitele této bronzové plakety se na konci loňského roku
zařadil i pan Jiří Válka, Hynčinská č.p. 279.
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Víte, že…
na MĚSTSKÉM ÚŘADĚ je možné vyměnit kartičky VZP?

Společenská kronika
V listopadu a v prosinci 2004 se do Březové přistěhovalo 9 nových občanů, 4 občané
se odstěhovali a 4 zemřeli. Narodili se 3 noví občánci –
Martin Mráz, Lenka Škeříková a Anežka Bauerová.
K 31. 12. 2004 měla Březová nad Svitavou 1 555 obyvatel.
________________
V lednu 2005 se do Březové přistěhovalo 6 nových občanů, 1 občan se odstěhoval a 2
zemřeli. Narodili se 2 občánci Anna Úhelová a Jakub Karlík.
K 31. 1. 2004 měla Březová nad Svitavou 1 559 obyvatel.
V těchto dnech slaví pan farář Šíra 40. narozeniny. Vše nejlepší k významnému
životnímu jubileu přejí
Farníci z Pohledů, Březové a Radiměře

Čtenáři nám píší
Jelikož je krátce po svátku Křtu Páně (9. 1.), kterým dle nových církevních
obřadů končí doba vánoční a podle obřadu trdentského trvá dokonce do
Hromnic (2. 2.), zaměřím se nyní na památku v ulici, která je nazývána na
starých mapách Betlém, dnes ul. Hynčinské. Jedná se o původně trojdílný
komorový typ roubené chalupy č. 144, jejíž přední obytná část (seknice)
pochází, dle zápisu v pozemkové knize, z roku 1825 a jako první majitel je
uveden Johan Lorenz. Chalupa prošla řadou úprav a přestaveb, z nichž
nejrazantnější proběhla na přelomu 60. a 70. let, kdy byl např. zbořen zchátralý
výměnek, odřezána roubená stěna s vraty, zabudováno velké okno v seknici a
zadní zděná část domku s chodbou a komorou zbořena a přestavěna. Přesto, dle
rad odborníků, měla památková obnova domu smysl, proto jsme s ní začali
v r. 2000, a první fáze oprav byla dokončena v loňském roce, ve kterém zde
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bylo jedno z pohádkových zastavení u ježibaby při akci Kulturní a památkové
komise a Sdružení dobrovolných hasičů pro děti. Návštěvníci, kteří jsou stále
srdečně zváni, zde mohou, krom jiného, zhlédnout i znovu odkrytý a opravený
záklopový strop nebo řadu fotografií z průběhu oprav i fotografií od pana Gilky,
na kterých je domek v podobě před přestavbami.*

Kresba Adolfa Vancla z r. 1937, dům č. 144

Jiří Válka, kronikář
________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Poděkování
v Děkujeme firmě NOBRS za poskytnutí sponzorského daru na nákup židlí
do kulturního domu. Velmi si vážíme spolupráce s Vámi.
Děkujeme
v Poctivému nálezci panu Aleši Jeřábkovi, bytem Hradecká 316, za vrácení
ztracené věci.
DĚKUJE Jaroslava Gregorová
v Za VÁNOČNÍ VÝZDOBU a za NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ DĚKUJÍ
svém MĚSTU
OBČANÉ
v KLUB DŮCHODCŮ, děvčata z KLUBU PLETENÍ a SPOLEK
BŘEZOVSKÝCH ŽEN děkují za nové vybavení svého klubu. Jmenovitě
paní Jitce Gruntové za televizor a finanční příspěvek věnovaný na
připojení antény a Městskému úřadu za zakoupení nového vařiče.
DĚKUJEME
v AMK Březová nad Svitavou děkuje všem sponzorům za dary do tomboly
na Bál fousatých, konaný dne 21. ledna 2005.
Výbor AMK Březová nad Svitavou
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v Poděkování patří panu Ivanu Daňkovi, který daroval poukaz na zhotovení
nábytku v hodnotě 3.500,- Kč vyhraný na Městském plese Mateřské
škole ve Březové nad Svitavou.
v Velké poděkování si zaslouží pan Schlőgl i všichni členové Sboru
dobrovolných hasičů, kteří ani v den konání Maškarního bálu, který
organizovali, nezapomněli na své poslání. Neváhali přímo z plesu odejít a
zabránit požáru. Za ochotu, vstřícnost a milé jednání jim děkují
Gertruda a Lubomír Lidmilovi
v Děkujeme všem, kteří se přišli dne 27.1.2005 rozloučit do kostela sv.
Bartoloměje ve Březové nad Svitavou s Erichem Kaderkou.
Rodina Kaderkova
v Pan Radek a Pavel Mikolínovi si zaslouží poděkování za udržování
kluziště.
Rodiče malých bruslařů

Benefiční koncert na pomoc kostelu sv. Mikuláše v Pohledech
Sousední obcí Březové
nad
Svitavou
jsou
Pohledy. Mají asi 100
domů a 300 obyvatel.
Není zde žádný hrad,
zámek ani hospoda, ale
máme zde kostel sv.
Mikuláše. Jeho stavba
byla podle zakládací
listiny biskupa Bruna
uložena
obci
Horní
Hynčina již v r. 1270.
Historicky nejcennější je
zde zvon z r. 1599 od
zvonaře
Jana
Benešovského z Moravské Třebové. Kostel i jeho okolí bylo ve velmi
zanedbaném stavu. Řadu let
se zde nekonaly pravidelné nedělní bohoslužby. Jediná mše v roce bývala na sv.
Mikuláše. Od doby příchodu předchozího pana faráře Poláška, a zejména
nynějšího pana faráře Šíry, se zde již konají pravidelné nedělní bohoslužby.
V roce 2003 byla za přispění církve, obecního zastupitelstva, občanů Pohledů i
okolních obcí opravena střecha a fasáda na vstupní chodbě před kostelem.
V roce 2004 nechal Obecní úřad v Pohledech vydláždit prostranství před
kostelem a zhotovit řádné přístupové cesty i terasy s pískovcovým obložením.

6

Členové občanského sdružení Obzor Pohledy z příspěvků vybraných o
masopustu opravili pomník občanů obce padlých v 1. světové válce v letech
(1914–1918), dvoje dveře z chodby kostela na hřbitov a letos na jaře hodlají
zajistit i odborné zrestaurování křížů vedle vchodu do kostela.
Nejen hrady a zámky, ale i kostel v naší obci je kulturním dědictvím a
památkou na lidi, kteří zde žili a umírali. Je ještě nutné opravit střechu, fasádu a
interiér kostela a k tomu je třeba hodně peněz. Proto členové Obzoru Pohledy
uspořádali 28. prosince 2004 benefiční vánoční koncert. Zpívali a hráli zde
členové Chrámového sboru z Jevíčka. Byl to krásný koncert, jaký se zde asi
ještě nekonal. Vybralo se při něm 5 360,- Kč. Po skončení koncertu byla tato
částka ihned předána panu faráři Šírovi, jako malý příspěvek k zajištění dalších
oprav kostela.
Občanské sdružení Obzor Pohledy

Větrná elektrárna
Už se k vám jistě také
doneslo,
že
POHLEDY
SAMOTY se mohou pochlubit
první větrnou elektrárnou
ve východních Čechách.
Sešli jsme se s panem
Martinem
Hofmanem,
spolumajitelem firmy S&M
CZ s. r. o., jež toto zařízení
v sousední obci postavila, aby
nám prozradil něco bližšího o
tom, jak elektrárna funguje.
Pan Martin Hofman: Větrná
elektrárna se nachází asi 600
metrů od zdejšího letiště.
Stavba je vysoká 57 m (42 m
měří tubus a 15 m listy vrtule).
Průměr rotoru je tedy
30 m.
Impozantní třílistá vrtule má
podle momentální síly větru
buď 22, nebo 38 otáček za
minutu. Tento malý technický
zázrak umí využít i nepatrný
vánek. Vrtule se začíná točit
již při větru dosahujícím 2 m/s, plně funkční a připravená dodávat elektrickou energii
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je při rychlosti větru 3,5m/s. Při velké vichřici (tj. rychlost větru konkrétně 25m/s) se
zařízení samo vypíná. Automaticky se spustí opět až poté, co rychlost větru klesne na
18 m/s.
Redakce: Jakého maximálního výkonu je elektrárna schopna a co se s vyrobenou
energií děje?
Pan Martin Hofman: Elektrárna vyrábí 250 kW a přidružený transformátor ji na místě
transformuje na vysoké napětí. Vyrobená energie putuje přes trafo do distribuční
soustavy VČE, tj. do venkovního vedení, které má v Pohledech 22 kilovolt.
Redakce: Jak vznikla myšlenka, že větrnou elektrárnu postaví vaše firma právě
v Pohledech?
Pan Martin Hofman: Pro náš záměr bylo vytipováno několik zajímavých lokalit, ale
všude jsme se setkali s nedůvěrou nebo s jinými problémy. Naposledy zamýšlená
realizace výstavby v nedaleké Rudné narazila např. na fakt, že je zde koridor
vojenského letectva. Proto jsme se rozhodli zkusit štěstí o 3 kilometry dál,
v Pohledech, kde se nám velmi líbilo. Další lokalitou, kde bychom chtěli ještě letos
začít se stavbou obdobné větrné elektrárny, je Anenská studánka.
Redakce: Jaké byly první reakce obyvatel na větrnou elektrárnu?
Pan Martin Hofman: Obecní zastupitelé byli od počátku příznivci našeho
podnikatelského záměru a svým vstřícným postojem nás podpořili také sami obyvatelé
obce.
Redakce: V rámci ochrany přírody a využívání alternativních zdrojů energie jsou
větrné elektrárny jistě velmi perspektivní. Jakým způsobem jsou obdobné projekty
financovány? Co vše musí předcházet výstavbě?
Pan Martin Hofman: Dá se říci, že v podnikání obecně je velmi těžké něco nového
prosadit. Určitou roli v tom hrají lidské obavy, ale i závist. Pokud má být postavena
větrná elektrárna, je třeba získat 25–30 nejrůznějších povolení a až na 50 vyjádření.
Obdobné stavby vyžadují hlukové a krajinářské studie, vyjádření ze životního
prostředí, schválení stavebního úřadu atd. Jenom do přípravy projektu a do stavebního
povolení (nepočítám-li pozemek) je třeba investovat 300 000,- Kč. Touto cestu bych
chtěl rovněž poděkovat stavebnímu úřadu v Březové nad Svitavou za profesionální
přístup. Co se týče vynaložených nákladů, mohu říci, že v našem případě byla jejich
část uhrazena z vlastních zdrojů, další část uhradila banka.
Redakce: Dovolíte otázku, zda se vaší firmě větrná elektrárna v Pohledech vyplatí?
Pan Martin Hofman: Řeknu to jedním slovem – vyplatí! Náklady na její výstavbu by
se nám měly vrátit do 7 let.
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Redakce: Nechystáte se obdobnou elektrárnu vybudovat i ve Březové nad Svitavou?
Pan Martin Hofman: Přiznám se, že jsem o tom dosud neuvažoval. Březová nemá pro
podobný projekt vhodnou polohu. Vhodné místo pro výstavbu elektrárny by snad bylo
na kopci vedle zesilovače u státní silnice.
Redakce: Jaký máte názor na kontroverzní projekt výstavby hned několika obřích
větrných elektráren v Koclířově? Jsou oprávněné obavy, s kterými obyvatelé
sousední Kamenné Horky očekávají jeho možnou realizaci?
Pan Martin Hofman: Na úvod řeknu, že tuto výstavbu neiniciuje naše firma. Ta působí
v zastoupení zahraniční firmy Fuhrländer pro ČR a jako taková začíná v jedné lokalitě
s výstavbou jednoho, maximálně dvou strojů. Svůj názor na celou věc ale pochopitelně
vyjádřit mohu. V Koclířově se jedná o výstavbě kumulace zařízení s obrovským
výkonem, která nemá v Evropě obdoby. Sám tento megalomanský projekt neuznávám.
Podle mého názoru by menší stroje s nižší kapacitou uspěly při schvalovacím řízení
daleko snadněji. Lidé u nás doposud většinou větrné elektrárny neznají, jsou pro ně
nové. Při plánování obdobných projektů by proto měli být na prvním místě obyvatelé a
jejich zájmy. Například zachování stávajícího rázu krajiny, nepřekročení (dodržení)
hlukového limitu.
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Proběhlo
Adventní koncert
Týden před Štědrým dnem – v pátek 17. 12. se uskutečnil v sále „Památek“
KONCERT pana Milana Hakla, člena Klubu moravských skladatelů Brno.
Ve hře na varhany se představili kromě již vzpomínaného Milana Hakla i
Miroslav Krejsa a Miroslav Maňoušek. Na trubku hrál Petr Novotný.
Přesto, že těsně před představením se diváci dozvěděli, že kvůli nemoci
nevystoupí sopranistka, ani slibované dívčí vokální kvarteto, vládla na místě
milá vánoční atmosféra plná hudby nutící k rozjímání, stejně jako vůně jehličí
nebo horké kávy a čaje, které byly pro zahřátí pro diváky připraveny.
Poděkování patří Julii Chlebečkové, která připravila vánoční výzdobu a
občerstvení i Liboru Trojanovi obsluhujícímu zvukovou aparaturu.
Jana Poláčková

Vánoční dílna
Poslední sobotu před VÁNOCI – 18. 12. 2004 proběhl v budově Památek
v Březové nad Svitavou první ročník „Vánočního kouzlení“. Jednalo se o
vánoční dílnu pro zájemce od 2 do „?“ let. Všichni návštěvníci si mohli
vyzkoušet zdobení perníčků, pečení vánočního cukroví, výrobu vánočních
motivů na okna, ubrouskovou techniku a další věci, které neodmyslitelně patří
k Vánocům. Přesto, že se jednalo o první akci tohoto druhu, byla velmi úspěšná,
a proto ji v letošním roce hodláme zopakovat.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili při organizaci a přípravě akce;
jmenovitě: Evě Faulhammerové, Julii Chlebečkové, Lucii Svobodové, Liboru
Trojanovi, Markétě Volečkové a ochotným děvčatům z Klubu důchodců. Své
poděkování připojil i pan starosta Mgr. Martin Kiss.
Jana Poláčková

Proběhne
Za divadlem do Brna
V sobotu dne 12. 3. 2005 se uskuteční zájezd na divadelní představení.
(Autobus z Březové nad Svitavou bude odjíždět cca v 16.00.) Jedná se o
činohru: komedii Taková ženská na krku. Cena za vstupenku a cestu činí
300,- Kč. Případní zájemci se mohou hlásit na tel. 608 629 053.

Pozvánka
- na 1. podnikatelský ples v kulturním domě v Březové nad Svitavou v sobotu
5. března 2005. Bohatá tombola, ochutnávka vín a studená kuchyně. Předprodej
vstupenek Restaurace u Pospíšilů, tel: 602 103 254.
Srdečně zvou pořadatelé
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- na 1. reprezentační ples klubu Karmen v kulturním domě v Březové nad
Svitavou v pátek 25. února 2005. Taneční ukázky členů TK KARMEN, jarní
kolekce džínové módy RODI. Předprodej vstupenek MÚ Březová nad
Svitavou.
- na Ples fotbalistů v kulturním domě v Březové nad Svitavou v sobotu 19.
února 2005. Předprodej vstupenek v drogerii u paní Mikolínové.

Pozvánka na
AEROBIK S VERONIKOU
Kdy: V neděli 27.2. 14.00-16.00
Program: 1.část – AEROBIK SHOW
2.část – STEP-BODY SCOULPT
Potřebujete: Pití, ručník, vhodnou obuv a dobrou náladu
Vstupné: 35,- Kč

VELIKONOČNÍ AEROBIK
Kdy: V neděli 13. 3. 14.00–16.30
Přijďte si zacvičit s Gábinou, Irenou, Katkou a Zdenou
Potřebujete: Pití, ručník, vhodnou obuv a dobrou náladu
Vstupné: 30,- Kč (pro cvičící)

!!POZOR!!
Cvičitelky aerobiku by rády uspořádaly LEKCI AEROBIKU PRO
AČÁTEČNÍKY.
Pokud máte o tuto lekci zájem, kontaktujte nás na tel. čísle městské knihovny 461521331.
Po 8-12 13-18, Út 13-18, Čt 14-16 a Ne 14-18.

Druhá Noc s Andersenem
A je to tady! Všem školákům a poškolákům i ostatním milovníkům pohádek a tajemství
se na vědomost dává, že 1. dubna 2005 je pro všechny odvážlivce připravena
v knihovně DRUHÁ NOC S ANDERSENEM. Chcete být také při tom?
Namalujte obrázek, na kterém bude pan Andersen nebo některá z jeho pohádek,
na zadní straně jej podepište, opatřete adresou. Napište také, do které třídy
chodíte a jak se Vaše umělecké dílo jmenuje. V březnu zasedne odborná porota a
vybere z Vašich prací ty nejlepší. Hodnotit se bude hlavně fantazie malých malířů a jejich
smysl pro detail. Všechny práce budou vystaveny v Městské knihovně.
Paní knihovnice
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Akce podnikové prodejny společnosti Steinhauser,s.r.o.
Doba trvání akce: 14.02.-28.02.2005
Výrobek
Plec b.k.
Šunkový salám
Slovenský točený salám
Moravské uzené

Cena (Kč/kg)
69,90
106,55,99,-

Kam za kulturou?
KDY?

KDE?

CO?

18. 2.

KINO VESMÍR
Svitavy

Kdo se bojí Virginie Woolfové?

18. 2.
19.30

Divadlo Trám
Svitavy

19. 2.

Kulturní dům
Březová n. Sv.

20.–22. 2.

KINO VESMÍR
Svitavy

25. 2.

Kulturní dům
Březová n. Sv.

24. 2.–2. 3.
19.30
27. 2.
15.00

KINO VESMÍR
Svitavy
Divadlo Trám
Svitavy

5. 3.

Kulturní dům
Březová n. Sv.

V pátek 1. 4.
18.00
12. 3.
14.00

Památky Březová
nad Svitavou
Kulturní dům
Březová n. Sv.

Psychologické drama

Za kolik?
55,- Kč

Paris
Divadelní představení Klicperova
divadla a divadla DNO

Ples fotbalistů
(pořádá SOKOL)

50,- Kč
70,- Kč

Prodej lístků paní Mikolínová

Žralok v hlavě
V hlavní roli s Oldřichem Kaiserem

55,- Kč

Ples Karmen
Módní přehlídka
(Prodej lístků na MěÚ)

70,-Kč

Kameňák 3

80,- Kč

Kocour v botách
Pohádková komedie pro celou rodinu

30,- Kč

Podnikatelský ples
Bohatá tombola, ochutnávka vín a
studená kuchyně

100,- Kč

Noc s Andersenem

-

Dětský karneval

-
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