Město Březová informuje
Městský úřad Březová nad Svitavou upozorňuje občany města na platnou

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU
č. 3/2003
o zimní údržbě chodníků na území města Březová nad Svitavou
Zastupitelstvo města Březová nad Svitavou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i), § 10 a)
a § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo na
svém zasedání dne 15. září 2003 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků odstraňováním sněhu a náledí.
2. Úkolem zimní údržby chodníků je zmírňování závad ve schůdnosti vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky.
3. Zimní údržbou se rozumí údržba v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve schůdnosti
chodníků bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
Článek 2
Závady ve schůdnosti
1. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat
při pohybu přizpůsobeném povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
2. Odstranění závad ve schůdnosti chodníku v zastavěném území obce vzniklé náledím nebo
sněhem zabezpečuje vlastník nebo uživatel (nájemník, nájemníci) nemovitosti.
Článek 3
Způsob odstraňování závad
l. Zimní údržbou se zmírňují závady, vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních
situací, ve schůdnosti chodníků.
2. Schůdnost chodníku se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků
a posypem zdrsňovacími materiály. Odhrnutý sníh nebo zmrazky nesmějí být odklizeny do jízdní
dráhy vozidel.
3. Při odstraňování sněhu, sněhové břečky a zmrazků na místech, které slouží jako nástupní a
výstupní prostory veřejné linkové dopravy, nelze znemožnit nástup a výstup osob a ohrozit jejich
bezpečnost.
4. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů
a k přechodům pro chodce.
Článek 4
Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
1. Závada ve schůdnosti musí být odstraněna nejpozději v 7.00 hodin každý den.
2. Vznikne-li závada ve schůdnosti v době od 7.00 do 19.00 hodin, musí být schůdnost zajištěna do

12 hodin od vzniku závady.
3. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí s chodníkem, odpovídá za škody,
jejichž příčinou byly závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku, které vznikly znečištěním, náledím
nebo sněhem, pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tyto závady odstranit, u závad
způsobených povětrnostní situací jejich důsledky zmírnit.
Článek 5
Sankční ustanovení
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.
Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2003.
Věříme, že v letošní zimě štědré na sníh všichni projevíme svoji ohleduplnost ke spoluobčanům a i za ztížených
podmínek zajistíme bezpečnost a schůdnost chodníků ve městě.

Čtenáři nám píší
Včelaři ve Březové a okolí jsou již 60 let společně organizováni
Bylo to 20. ledna 1946, kdy se v místnosti Národního domu ve Březové nad Svitavou sešlo
16 včelařů a dva hosté, aby po předchozích přípravách a dlouhém jednání na úřadech založili
včelařský spolek pro Březovou a okolí. K založení a společnému postupu je vedlo i to, že po
odsunutých Němcích zde zůstalo asi 500 včelstev bez odborného ošetřování. Založený spolek
měl sídlo ve Březové a jeho členy se staly následující obce: Muzlov, Česká a Moravská
Dlouhá, Horní i Dolní Hynčina, Pohledy, Moravská Chrastová, Chrastová Lhota, Horáková
Lhota, Želivsko a Rudná. Po přečtení stanov spolku se přihlásilo 17 včelařů, kteří
v dobrovolné sbírce vybrali 680 Kč pro nejnutnější činnost spolku. Spolek založili: Pavlík
Josef, Vlk Jaroslav, Vrba Karel, Tesař František, Hanáková Anděla, Kadlec Antonín, Vaverka
Václav, Loula Václav, Zedníček František, Prudil Bohuslav, Hornych Stanislav, Cerhák Josef,
Loukota Josef, Páteček Josef, Opršál Bedřich, Kadlec František, Purket Emanuel. Prvním
předsedou se stal Karel Vrba.
Do roku 1950 měl již spolek 33 členů a jeho činnost byla na vysoké úrovni jak odborné,
tak i celospolečenské, což dokumentují zápisy z tehdejší doby. Od r. 1953 bylo povinností
chovatele včel odvádět státu 1,5 kg medu z jednoho včelstva a stát mu zpětně odprodal 4 kg
cukru na jedno včelstvo na zimu. Toto množství však žádnému včelaři na zimu nestačilo,
a tak každý z nich cukr pro svoje včely pracně sháněl. (V tomto období byl přídělový systém!)
V roce 1957 bylo nařízeno, aby se ze spolku včelařů stala zájmová organizace, což přineslo
pouze změnu názvu na „Základní organizaci československého svazu včelařů ve Březové nad
Svitavou“. Funkcionářský sbor zůstal stejný, zanikla však okresní organizace, ve které měla
Březová svého zástupce. Po této události začala činnost pomalu upadat, neboť vše bylo řízeno
odshora a iniciativa některých členů nebyla vítána. Nad odborným společným zájmem začala
převažovat politika (brigády, závazky, socialistická soutěž atd.). I v tomto čase bylo
povinností včelaře odvádět med státu a cukr byl na příděl. V roce 1962 v naší oblasti nebyla
žádná snůška, včelaři museli krmit včelstva i v létě a začali snižovat jejich stavy. V roce 1975
znovu ožila v Březové založením státního statku činnost v organizaci. Vznikl včelařský
kroužek při ZŠ, budoval se žákovský včelín u vepřína, pořádaly se přednášky, zájezdy,
medobraní i plesy jak ve Březové, tak i v Moravské Chrastové, vydávaly se vlastní informační
listy „Žihadlo“. V r. 1983 se začal do naší lokality rozšiřovat velice nebezpečný roztoč,

parazitující na včelím plodu. Bylo potřeba tohoto roztoče zastavit, a tak se ústřední organizace
rozhodla k radikálnímu řezu, a to k likvidaci včelstev u včelaře, u kterého byl roztoč nalezen.
Toto potkalo i včelaře z naší ZO. I přes toto radikální řešení rozšiřování roztoče pokračovalo.
Dnes včely s tímto roztočem žijí, ale včelaři každoročně 3x během podzimního období
provádí tlumení rozmnožování tohoto roztoče. Pokud by tak včelař nekonal, během jednoho
roku o včelstvo přijde, a navíc je zdrojem rozšiřování tohoto roztoče.
Struktura organizace: 3–4členný výbor, který řídí důvěrníky pro každou část obce. Tito
důvěrníci jsou ve spojení se členy a zúčastňují se schůzí výboru. ZO má zástupce v okresním
výboru. Za 60 let, co jsou včelaři sdružení, byla aktivita velká, pak následoval útlum, znovu
vzestup atd., a to většinou z pohledu zvenčí. Uvnitř ZO byl u většiny členů odborný zájem
o včelařství na dobré úrovni, hlavně však u těch, kteří vykonávali funkce ZO a pracovali
úplně zdarma pro ostatní. Ale to je myslím problém všech zájmových organizací, že někdo
táhne a ostatní se vezou a že čas od času se tahouni musí vyměnit. V naší organizaci se
potýkáme s tím, že průměrný věk našich členů je důchodový (tj. 59let), že zájem o včelaření
je minimální, dalo by se říct skoro žádný, takže organizace stárne, včelstev i včelařů ubývá,
což může být do budoucna závažný ekologický problém, neboť včela opyluje až 95 %
hmyzosnubných rostlin. Pokud by někdo mezi vámi čtenáři měl zájem se věnovat tomuto
ušlechtilému koníčku, neváhejte a přijďte mezi nás, rádi vás přijmeme. My včelaři
spolupracujeme se všemi zemědělci v rámci organizace z důvodů řádného opylení hmyzosnubných rostlin. Taktéž spolupráce s městem i obcemi je na dobré úrovni. Při likvidaci
zalétlých včel i rojů je pro nás významná spolupráce s hasiči.
Stavy včel v rámci ZO
Před rokem 1946
V roce 1961
V roce 1991
V roce 2005

500 včelstev
435 včelstev
472 včelstev
323 včelstev

?
55 včelařů
62 včelařů
40 včelařů

Zabývat se chovem včel je pěkná a ve většině případů i celoživotní záliba, která je velmi
inspirující a užitečná. Je i zdrojem poučení a vytváří kladný vztah k přírodě.
ZO Českého svazu včelařů

Královna jeviště – březovská rodačka
Ve sbírkách Národní galerie v Praze je obraz „Messalina“ od Václava Brožíka. Ve
skutečnosti se jmenovala Julie, narodila se v Březové nad Svitavou a s otcem Josefem
Knornem, telegrafním úředníkem, se přestěhovala do Prahy a žila u své babičky Kuňřákové
v Podskalí. Absolvovala Pivodovu pěveckou školu a v roce 1865 vystoupila poprvé jako
„Kleopatra“ v opeře „Trubadúr“ od G. Verdiho v letním divadle na Žofíně. Obecenstvo ji
přijalo nadšeně, kritika chladně.
Julie Knornová proto s povděkem přijala nabídku německého městského divadla v Olomouci. Doprovázel ji tam herec František Ferdinand Šamberk a 1. ledna 1866 se s ní oženil.
Bylo to však divné manželství a kolovaly o něm nejfantastičtější pověsti. Julie záhy po svatbě
onemocněla a ztratila hlas, divadlo však nechtěla opustit; věnovala se tedy činohře. O rok
později hrála v Prozatímním divadle v Praze – vynikla zejména ve hrách Dáma s kaméliemi,
Marie Stuartovna a jejím vrcholem byla úloha Messaliny. Krása a umění vynikající tragédky
inspirovaly malíře Brožíka tak, že ji portrétoval. Měla ztepilou postavu, krásné světlé kadeře,
klasicky pravidelnou tvář a výrazné oči.
Na jevišti sklízela vavříny, ale její manželství zatím spělo ke krizi. Roku 1876 Julie odjela
do Berlína, pak do Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a posléze do New Yorku. Všude

měla velké úspěchy, ale toužila po Praze. Vrátila se a po čtyřech letech působení v pražském
Německém divadle oslnila v roce 1885 v Národním divadle jako Lionetta v Princezně
bagdádské. I v jejím manželství nastala pohoda, avšak dlouho netrvala. Pěvkyně se proto
rozhodla k závěrečnému rozchodu s manželem a znovu odjela. Slavila úspěchy v Berlíně, ve
Vídni i na různých amerických scénách.
Potom však udělala poslední rozhodnutí – usadila se v Hamburku a zařídila si Restaurant
Schamberg, vlastně námořnickou krčmu. Nikomu se nikdy nesvěřila, proč opustila divadlo.
Někdejší „královna jeviště“ skončila tragicky, dne 2. února 1892 se zastřelila.
R. D.

K našim rodákům!
V roce 2006 uplyne 180 let od narození našeho rodáka, malíře Hřebečska, krále
Maxmiliána II. a krále Ludvíka II. Bavorského. Jedná se o malíře, freskaře a restaurátora
Eduarda Schwoisera (rodný dům čp. 115). Narodil se 10. března 1826 v Březové nad
Svitavou, zemřel 3. listopadu 1902 v Mnichově. Pochován je ve Starnberku u Mnichova.
Dožil se 76 let.
Bylo by vhodné tomuto našemu věhlasnému rodáku odhalit pamětní desku a vydat druhou
brožuru.
R. D.

Poděkování za pomoc s TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2006
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která se
letos konala ve dnech 6. až 8.ledna.
Velké poděkování patří vedoucím skupinek, kteří svůj volný čas využili ve prospěch dobré
věci. Jsou to – p. Chlebečková Julie, p. Siváková Emílie, p. Volečková Markéta, p. Krušinová
Dagmar, p. Janků Josef, p. Maloň Josef a p. Holá Růžena. Na sbírce se také podíleli malí
koledníci – Matouš Chlebeček, Julka Sršňová, Lukáš a Kristýnka Pešlovi, Sabina Macková,
Markéta Volečková, Toník Janků, Nikola Pavlasová, Diana Křivková, Nela Bauerová, Adéla
Sántová, Standa a Michal Kolbábkovi, Robert a Pavel Kuncovi, Marek Reinberk, Jakub
Lukášek, Lucka Svobodová a Leoš Valenta. Pomáhaly nám i děti z Hradce nad Svitavou –
Michal Jančík, Marian Miko a Broňa Jachanová.
Srdečné díky patří rovněž všem štědrým dárcům, kteří darovali své peníze na pomoc lidem
v nouzi. Celkový výtěžek byl zaslán na arcidiecézní charitu v Olomouci, která nám zpět zašle
58 %. Tyto peníze se rozdělují mimo jiné i na přímou pomoc lidem v nouzi.
Kašpar, Melichar a Baltazar nechodili samozřejmě jen ve Březové nad Svitavou, ale i
v Pohledech, Moravské Chrastové, Marientále a Brněnci. I přes letošní mrazivé počasí a i
přesto, že spousta lidí neotevřela svoje dveře (asi si nechtěli vyslechnout pěknou písničku), se
vykoledoval krásný obnos.
Jméno
p. Siváková
p.Chlebečková
p. Janků
p. Maloň
p. Volečková
p. Holá
p. Krušinová
p. Pešlová

Výtěžek
5362 Kč
4806 Kč
3350 Kč
2870 Kč
1787 Kč
4621 Kč
3634 Kč
7103 Kč

Ještě musím dodat, že Tříkrálovou sbírku jsem letos absolvovala již druhým rokem a už
jsem nechodila se strachem, jak nás lidé uvítají, protože ve skupince byla dobrá nálada,
koledníci byli krásně nastrojení a hezky zpívali. Naštěstí jsem se nesetkala se špatnou reakcí,
a proto nás příští rok opět čekejte.
Za Charitu Svitavy
Děkuje Zlatka Pešlová

Vážení pacienti a zákazníci lékárny v Březové nad Svitavou,
v uplynulých dnech jste se asi často setkávali s problematikou lékáren, jejich marží (zisků),
doplatků za léky a podobně. Já bych si v tom dovolil ještě chvíli pokračovat a pokusil se
alespoň něco vysvětlit.
CENA LÉKŮ A MARŽE
Ze 100 Kč léku má lékárna 17 Kč. Cena je stanovena Ministerstvem financí (MF), přirážka
se počítá od VÝROBNÍ CENY LÉKŮ + DPH A JE SPOLEČNÁ pro lékárnu a distributora.
Lékárník si cenu ani doplatek nevymýšlí, je regulován MF a Ministerstvem zdravotnictví –
úhradu léků stanovuje pojišťovna. Já mohu doplatek snížit ze svého zisku na úkor marže.
Snížení přirážky o 3 % znamená, že lékárna přijde skutečně o 10–12 % zisku.
MARŽE V ČR
Není neobvyklá v zemích Evropské unie, je dokonce jedna z nejnižších. Lékárníci se už
několik let snaží prosadit tzv. degresivní marži, tzn. levný lék – vyšší přirážka, dražší lék –
nižší přirážka. To se ministerstvu asi nelíbí, protože nejdražší léky jsou v nemocnicích, které
z výnosů lékáren dotují vlastní chod. (Nemocniční lékárny mají nejvyšší obrat.)
ZISKY VÝROBNÍCH FIREM
Je řada léků u kterých se cena výrazně snížila (cena léku v lednu 2005 – 750,– Kč,
cena léku v lednu 2006 – 250,– Kč).
Vypadá to, že je tady dostatečný prostor k dalšímu snižování a šetření, ale to bychom asi
narazili na silnou skupinu výrobců léků (a pan ministr si to s nimi asi nechce rozházet).
S nižší cenou je marže lékárny automaticky nižší a náklady všeobecně stoupají (kalibrace vah
a teploměrů, sterilizátorů, odborná literatura, obnova počítačové sítě, čištění destilačního
aparátu).
REGULOVANÝ POČET LÉKÁREN
Snaha České lékárnické komory omezit chaotický vznik lékáren (bez jakékoliv regulace)
se nesetkala s podporou – lékárnu v ČR může provozovat kdokoliv a kdekoliv. Vznik nových
lékáren nemůže mít vliv na předepisování léků, nové lékárny nezvýší náklady na léky, lékař
nebude psát více receptů na léky kvůli nové lékárně.
ZRUŠENÍ LÉKÁREN
Kdyby pan ministr zrušil lékárny, tak by neušetřil, protože distributoři léků by požadovali
zvýšení marže kvůli vyšší náročnosti zásobování jednotlivých ordinací a lékaři budou chtít
také nějaký podíl, asi by tuto činnost nevykonávaly zdarma.
Pan ministr Rath tvrdí: „PACIENT LETOS ZAPLATÍ ZA LÉKY MÉNĚ NEBO
STEJNĚ.“ Skutečnost – cena léků se snížila o 3 %, ale pojišťovna snížila úhradu u řady
přípravků. Bohužel to znamená vyšší doplatek u pacienta.
VZP dluží peníze nejen lékařům, ale i lékárnám až 70 dní po splatnosti faktur. Na nákup
léků (léky nám distributor nepůjčí, chce je zaplatit) musíme čerpat kontokorent, brát si půjčky
a doufat, že nám VZP někdy zaplatí. Jsme si vědomi potřeby úspor ve zdravotnictví, ať se ale
šetří všude (nemocnice, lázeňská péče, laboratoře). Ať se nezvyšují platy, když na to nejsou
peníze a hlavně ať se nelže, ať se říká pravda o lékárnících a lékárnách.
Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a těším se na vás.

Ivan Jakal, lékárník
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
po zveřejnění první básně jsem se setkal s pozitivními reakcemi, proto vám, milí čtenáři,
v tomto čísle přináším další. Jmenuje se Chanel číslo pět. Je o velmi „příjemné vůni“, která
se někdy šíří tímto údolím.
Víte, milí čtenáři, mám sen, se kterým se vám chci svěřit. Chtěl bych vydat sbírku básní,
o které jsem se v minulém čísle zmínil. Byl bych rád, kdyby se mé dílo mohlo dostat ke všem
čtenářům a přátelům poezie. Chtěl bych zkrátka dát literárnímu světu kousek svého srdce.
Touto cestou vás chci poprosit o informace, které by mi se splněním mého snu pomohly.
Předem vám všem děkuji a přeji vám vše nejlepší do nového roku 2006.

Váš Marcel Báča
CHANNEL ČÍSLO PĚT
Každý den nechávám si zdát sen,
jak jeden den,
ovzduší zavoní Channelem číslo pět
a sluncem se rozjasní svět.
Místo vůně děsivý pach,
až na ulicích zvedá se prach.
To vůně kovu taveného
jak barva salámu zkaženého.
Každý měsíc, každý den,
nechodím už raději ven.
Zápach ovšem drzý je
a neomaleně do domu se vtíraje,
přichází pořád bez ustání,
Nikdo se mu neubrání.
Nerez konve, nerez plech,
zinkem provoníme svět.
Světe, vstávej, vzbuď se hned!
Vždyť rez je jenom šedá šeď.
Lepší zahodit, než mít věc,
co kovově matně hledí na tento svět.
Vždyť nerez je jen přebytkem,
co neměří se s dobytkem.
Maso, mléko, vejce, sýr,
nerez je jen vlezlý pýr.
Raděj rzí se honosit budu,
než vídat zinkovou kouřící obludu.
Zničme tento výtvor lidí,
ať ti, co ho postavili, se stydí.
Nebuďme lhostejní k přírodě,
člověk není ryba ve vodě.

Raději jasmín nebo růži,
než mít pozinkovanou kůži.
Chtít mít čisté ovzduší,
se na zdejší nesluší.
Raději dýchat čirý pach,
než mít o svá ústa strach.

Strádání zvěře
V těchto podmínkách (sníh, vítr, mráz) potřebuje zvěř obzvlášť velkou péči. Pokud někdo
chce pomoci myslivcům, pak doporučuji kvalitní seno svázat do otepi a přivázat na kraji lesa
na strom (nejlépe jehličnatý) ve výšce cca 50 cm. Pod takto přidělané seno je možné dát na
zem i malé množství (cca 1 kg) jádra – tj. ovsa, ječmene, kaštanů; nebo malé množství
granulí, starého chleba nebo i rohlíků. Krmivo je velmi vhodné trochu přisolit. Také je dobré
ořezat větve listnatých stromů a tyto klást na sníh v místech zvěřních chodníčků. Zvěř
ohryzem získává velmi důležité látky (hořčík a vlákninu). Tyto pomocné práce je dobré dělat
co nejdále od komunikací.
Za veškerou zvěř děkujeme!
Myslivecké sdružení Pohledy-Horní Hynčina
* Pokud chcete v zimních měsících pomáhat i ptáčkům, CHOVATELSKÉ POTŘEBY
HRDÝ BŘEZOVÁ vám pro tyto účely nabízejí: Slunečnice – 14,– Kč/kg, směs pro venkovní
ptactvo 20,– Kč/kg, lojové koule (lůj se zrním) 8,– Kč/ks při větším odběru zboží možnost
slevy!

Společenská kronika
V prosinci 2005 se do Březové přistěhovali 2 noví obyvatelé, 2 obyvatelé se odstěhovali a
1 občan zemřel. Narodili se 3 noví občánci: Kristýna Zahradníková, Ivana Vernerová a
Aneta Pichnarčíková.
K 31. prosinci 2005 měla Březová nad Svitavou 1646 obyvatel.

TABÁK – TISK
Moravské náměstí 64, Březová nad Svitavou
Nová prodejna bude otevřena 1. února 2006
Provozní doba:
Pondělí-Pátek 5.00-17.00 hod
Sobota 7.00-11.30 hod
„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

Tuček Vojtěch
Dlouhá 104, Březová nad Svitavou
Tel.: 721 319 598
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Proběhlo
Aktuality ze ZŠ
VÁNOČNÍ BETLÉM Z VLNITÉ LEPENKY
Začátkem prosince se žáci 3. třídy zapojili do 3. ročníku soutěže „Vánoční Betlém z vlnité
lepenky“.
Pod dohledem třídní učitelky paní Drahomíry Blažkové vytvořili nápaditý vánoční Betlém
s postavičkami Tří králů a Jezulátka, který s láskou dne 9. prosince 2005 věnovali obyvatelům
Domu s pečovatelskou službou ve Březové nad Svitavou.
ZIMNÍ KONCERT
Každý, kdo si chtěl vychutnat počínající adventní období, zavítal v úterý 6. prosince 2005
do Obecního domu ve Březové nad Svitavou.
Překvapivý úvod koncertu obstaraly děti z 1. stupně. S nejnovějšími módními trendy se
diváci seznámili během přehlídky příznačně nazvané Módním krokem celým rokem.
Flétnový soubor ZUŠ nastudoval skladby starých mistrů.
Pěvecké sbory Březováček a Melodie vedené paní učitelkou Danou Pražákovou odvály
posluchače do zasněžené zimní krajiny. Zádumčivé tóny však nepůsobily mrazivě. Pozvolna a
něžně rozehřívaly nitra přítomných.
Raketový obrat tklivé nálady přineslo vystoupení kroužku aerobiku. Moderně a svižně
pojaté Rolničky roztancovaly celý sál.
Sváteční nálada vklouzla do myslí současně s pěveckým sdružením Sluníčko, které řídí
paní učitelka Ivana Pařilová. Podvečer vyvrcholil společným zpěvem k Vánocům
neodmyslitelně patřících koled Narodil se Kristus Pán a Tichá noc.
Slavnostní rozpoložení si návštěvníci koncertu odnášeli nejen v srdcích, ale i v perníčcích,
jež napekly paní učitelky z 1. stupně a nazdobila děvčata z 9. třídy.
NÁVŠTĚVA PRAHY
Žáci 8. a 9. třídy navštívili ve čtvrtek 8. 12. 2005 hlavní město naší republiky.
Na nádraží ve Svitavách přestoupili z osobního vlaku do moderní vlakové soupravy
Pendolino. Po deváté hodině vystoupili na Hlavním nádraží v Praze.
První kroky směřovaly k zastávce metra, kterým se objevitelé dopravili ke starým
zámeckým schodům. Těmi vystoupali k Hradu – sídlu pana prezidenta Václava Klause.
Po procházce Zlatou uličkou si prohlédli nejznámější český gotický chrám - chrám svatého
Víta. Spletitými malostranskými uličkami se dostali ke Karlovu mostu a pozvolna
vychutnávali jeho kamennou krásu.
Poté zamířili na Staroměstské náměstí, kde s údivem sledovali opravený orloj. Posledním
bodem cesty se stalo Václavské náměstí s rozsvíceným vánočním stromem.
I když Praha nabízí spoustu dalších zajímavých historických památek, neúprosný čas
cestovatele nutil k návratu na Hlavní nádraží. Společně nastoupili do vlaku a smutnými
pohledy se loučili se stověžatou, vánočně vyzdobenou, Prahou.
MALOVÁNÍ NA KERAMIKU
V rámci výtvarné výchovy žáci jednotlivých tříd dne 13. prosince 2005 vyráběli vánoční
dárečky pro své nejbližší.
Pod odborným vedením paní lektorky zhotovovali malované obrázky na zeď. Pomocí
šablony a prstových barev si nejdříve rozpracovali námět. Lektorka jim poté pečlivě
vysvětlila, jak se keramický výtvor glazuje.
Dokončené výrobky děti zarámovaly a pěkný dárek byl připraven přinést radost pod
vánočním stromečkem.
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VÁNOČNÍ NOC
Děti z I. stupně prožily dne 20. prosince 2005 vánoční noc ve školní družině.
První nedočkavci se shromažďovali před školou již po 17. hodině. Jakmile přišly všechny
přihlášené děti, vydaly se se svými vychovatelkami na procházku vánočně vyzdobenou
Březovou nad Svitavou.
Kdo zaslechl v tento den na náměstí po 18. hodině zpěv vánočních koled, nemýlil se. To se
rozezpívaly pod vánočním stromem naše děti. Poté již spěchaly přivítat Ježíška. Že ho ještě
nikdy nikdo neviděl? Zeptejte se jich. Vždyť od něj získaly nejen plné pytle hraček, ale i
vizitky s vlastnoručním podpisem. Při následné slavnostní večeři teklo proudem dětské
šampaňské.
Na závěr vánočního večera přečetla paní vychovatelka pohádku a pak se už malí
nocležníci ubírali do krajiny snů.
Poděkování patří maminkám, které pro své (a nejen své) ratolesti připravily sladké
pohoštění.

Průvod Lucií a Luciáků
Už podruhé vyrazil 10. prosince do ulic Březové nad Svitavou „průvod Lucií a Luciáků“.
Malí i velcí, kterým nechybí smysl pro legraci, se oblékli do bílého a nabílili si i celý obličej.
Všichni společně se naučili několik písniček, básniček a říkadel a s jejich pomocí se rozhodli
oživit pozapomenutou tradici spojenou právě se svatou Lucií (patronkou přadlen). Touto
cestou děkujeme všem, kteří nezůstali k našim výkonům chladní, otevřeli nám dveře a poslechli si náš zpěv a přednes, také Městu Březová nad Svitavou, které nám umožnilo celou
akci zorganizovat. V závěru svého putování se prokřehlé „Lucie a Luciáci“ ohřáli u paní
Emilie Vopálenské na Okružní ulici a vypili u ní i po hrníčku horkého čaje. Moc děkujeme!
JP
* Za sponzorský dar děkujeme panu LÉKÁRNÍKOVI a obyvatelům DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Vánoční dílna
Pro velký zájem o účast ve „vyrábějících dílnách“ jsme se Vánoční dílnu 2005 rozhodli za
pomoci Města Březová nad Svitavou zorganizovat v Kulturním domě. V sále „Památek“ nám
přece jen bylo už trochu těsno! Přestože nové prostory byly nesrovnatelně větší, předvánoční
pohodovou atmosféru se nám myslím podařilo přenést i sem.
Na organizaci akce se opět podílelo velké množství lidí. Za obsluhu hudební aparatury, ze
které se linuly tóny vánočních písní a koled, si zaslouží náš dík pan Libor Trojan. Za voňavý
punč děkujeme panu Monhartovi. Vánoční cukroví přímo na místě připravovala Lucie
Svobodová. Děti i dospělí si mohli pod vedením Evy Faulhammerové a Julie Sršňové vyrobit
vlastní koláž, Markéta Volečková jim pomohla s výrobou ozdob z drátků a korálků, Mirka
Švecová zdobila se všemi zájemci tradiční vánoční perníčky, Julie Chlebečková a Lenka
Veselá vyráběly na bázi ubrouskové techniky svícny, Eliška Sedliská a Milena Pařízková
kouzlily stříbrná sluníčka z hliníkových kalíšků od čajových svíček, paní Jiřina Poláčková
vyráběla papírové ozdoby do květináčů s vánočními motivy.
Kulturní program zajistili žáci tanečního oboru ZUŠ paní učitelky Hrubešové a na
flétničky zahrály žačky paní Černé Eva Kašparová, Katka Vanclová a Sára Rumlová.
Zazpíval Petr Jedlinský.
Na letošní Vánoční dílně jsme se rovněž pokusili své výrobky (např. ručně vyráběné
svíčky, háčkované ozdoby) prezentovat. Do budoucna hodláme s trhy pokračovat a pevně
věříme, že nás v našich snahách také podpoříte.
JP
Vánoční cukroví přinesly ochutnat paní Siváková z Pohledů a paní Poláčková z Banína. Videozáznam
a fotografie pořídili Václav Vopálenský a JPFcz. Poděkování si zaslouží i paní Chlupová za svou
velkorysost a ochotu spolupracovat.
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Poděkování
Automotoklub děkuje všem sponzorům a příznivcům motorizmu za sponzorské dary a za
zajištění „Bálu fousatých“. Dne 24. února pro vás pořádáme „Motoristický ples“ v Moravské
Chrastové.

AMK Březová nad Svitovou
Poděkování za vrácení nalezeného mobilního telefonu patří manželům Křivkovým. Jsem ráda,
že ještě existují poctiví lidé! Už jsem se s ním pomalu rozloučila.

Julie Chlebečková

Kam za kulturou?
KDY?

KDE?

10. 2.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

18. 2.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

24. 2.

Lidový dům
Brněnec
Mor. Chrastová

20.00

CO?
Hasičský bál
Hraje: Veselá dvojka

Ples fotbalistů
(pořádá SOKOL)
Vstupenky bude možné koupit
v předprodeji

Motoristický ples
Pořádá AMK Březová nad Svitavou.
Hudba: NONUS

Za kolik?
?
?

?

Masopust
Zábava bude
25. 2.
tradičně v
zábava začíná ve
Kulturním domě
20.00
Březová n. Sv.

3. 3.
19.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

Od rána bude chodit po Březové
masopustní průvod, pokud se k němu
bude někdo chtít připojit, může!
Následuje večerní

?

Masopustní zábava
Hraje: Omega
Brněnské divadelní studio GaGa uvede
komedii

NESLYŠITELNÝ ŘEV UMĚNÍ

70,-

(Předprodej vstupenek zajišťuje
Městská knihovna, tel. 461 521 331)
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