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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Elektronická úřední deska Podporu na rekonstrukci veřejného
osvětlení dostaneme
umístěna na zdi radnice
Nová elektronická deska je umístěna vedle
vchodu na městský úřad. Udělali jsme další
významný krok k informovanosti nejen občanů, ale i návštěvníků města. Každý si může
vyhledat informace, které jsou obsaženy na
našich webových stránkách, a to 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Reakce uživatelů jsou
veskrze příznivé a pro příští rok zvažujeme
umístění další elektronické úřední desky do
blízkosti informačního centra. Informace jsou
v plném proudu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo,
přes různé peripetie, opakovanou žádost
našeho města o poskytnutí dotace na částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení z programu EFEKT. Můžeme tedy rekonstruovat
zcela nevyhovující světelné body veřejného
osvětlení. Ty budou nahrazeny v celém
městě svítidly s LED technologií. Celkem
vyměníme 123 světelných bodů a dalších 52
bude do systému veřejného osvětlení doplněno. Dále bude předmětem veřejné
zakázky výměna části rozvaděčů veřejného
osvětlení, vč. nového systému řízení osvětlení. Zařadíme se tak mezi obce, jež se chovají

Smuteční oznámení
Dne 15. 9. 2021 nás navždy opustil dlouholetý hasič, zaměstnanec města a kamarád
pan Jiří Jedlinský. Moje vzpomínky na něj
jsou datovány hluboko do minulého století a jsou veskrze pohodové, veselé a optimistické. Rád bych touto cestou poděkoval za to, jaký byl a v duchu zavzpomínal.
Karel Adámek, starosta města

nejen hospodárně, ale současně i ekologicky,
neboť naše město přestane vytvářet tolik
škodlivý světelný smog. Další výhodou
nového osvětlení je skutečnost, že se jedná o
systém „chytrých“ svítidel, která umožní
např. provádění monitoringu kvality ovzduší,
šíření internetového signálu nebo sami
oznámí svou vlastní poruchu. Dále je vhodné
zmínit, že tímto krokem bychom měli ročně
ušetřit nejen 14 MWh elektrické energie, ale
také snížit emise CO2 až o 14 tun. V kombinaci s „chytrým“ veřejným rozhlasem pak
budeme moci říci, že jsme nastartovali etapu
SMARTCITY i v našem městě.
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Dopravní situace ve městě je složitá
Probíhající rekonstrukce silnice I. třídy je pro
nás všechny nepříjemná. Nejen proto, že
jsme prostě městem, srdcem kterého tato
komunikace prochází, ale hlavně proto, že
všechny ty nezbytné práce trvají moc dlouho.
V loňskem roce byly práce započaty, letos
pokračují a příští rok, jak věříme, skončí. Uvědomíme-li si, že se jedná o úsek v celkové
délce kolem 1,25 km, pak nezbývá, než se
nevěřícně ptát Proč? Uvedená komunikace je
majetkem státu a správu nad ní má Ředitelství silnic a dálnic. K nám se dostávají informace o harmonogramu prací a jeho změny,
ale neumíme jakkoliv ovlivnit postup nebo
kvalitu prací. Stavební úpravy, které se dějí
zejména v části ulice Brněnská (rozšíření
chodníku či posunutí přechodu pro chodce),
jsou zcela v kompetenci ŘSD za součinnosti
dopravní policie. V letošním roce by stavební
technika měla opustit naše město do konce
října. V nastalém období si oddychneme
a připravíme se na poslední etapu příštího
roku. Ta bude nejsložitější, neboť práce
budou probíhat v nejužším místě našeho
města, tedy u lékárny (od náměstí až po
odbočení na Sluneční údolí). Věřím, že vše
dopadne ke spokojenosti a naši občané společně se všemi řidiči udrží své emoce na uzdě.
Výsledek jistě bude stát za to.

Dětské zdravotní středisko září novotou
Opravu dětského střediska jsme zahájili rekonstrukcí fasády domu
č.p. 75. Po létech opomíjení se dostalo i na tento objekt v majetku
města. Nezůstalo pouze u opravy fasády. Po dohodě s MUDr. Obrovskou došlo i k podstatné opravě interiéru nejen ordinace, ale i čekárny
a sociálního zařízení. V jednání pro letošní rok je i rekonstrukce přístu-
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pového chodníku k ordinaci. Nové obklady, oprava vlhkého zdiva,
odstranění dřevěného obložení, výměna akumulačních kamen,
výmalba a další, to vše mělo za cíl zpříjemnit práci lékařky a personálu
a návštěvu rodičů s dětmi.Věříme, že se to povedlo na výbornou.

Rekonstrukce sběrných míst
Sběrná místa na ulici Brněnská a u skateparku
mají novou podobu. Jedná se o pilotní projekty toho, jak by sběrná místa u nás mohla
vypadat. Zejména na ulici Brněnská, u silnice
I. třídy, kdy sběrné nádoby nebyly umístěny
na pozemcích města, je změna opravdu znatelná. Aktuálně je ve výrobě také ohrazení
sběrných nádob. Podařilo se nám včas reagovat na nekontrolovaný růst cen stavebních
materiálů v posledních týdnech a objednali
jsme zakázkovou výrobu v cenách ještě příznivých.Sami se těšíme na výsledek.

Rekonstrukce posledních
mostů ve městě

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE

Probíhají intenzivní jednání, která by měla vést k tomu, že zajistíme
firmu na rekonstrukci posledních mostů ve městě, tedy tří mostů na
ulici Hradecká. Jedná se o most pro motorová vozidla „u Štoudků”,
který již nemá potřebné parametry a zub času udělal své.
A dále pak o dva mostky před, tedy do lokality rodinných domů č.p. 337
– 341 a most, který nás vždy nejvíce potrápí při mikropovodních, tj. „za
Juránkovými”. Oba mosty však vyžadují nové základové pilíře a budou
stavebně více náročné než montované ocelové mosty. Věřím ale, že
zastupitelstvo v rozpočtu podpoří uvedené projekty potřebnými
finančními zdroji pro rok 2022 a vše se zdárně podaří.
Karel Adámek, starosta města

Díky zodpovědnému přístupu Březováků, kteří ve svých domácnostech
vyprodukovaný odpad separují a neukládají jej do směsného komunálního odpadu, město získalo od společnosti EKO-KOM, a. s. do svého
rozpočtu za vytříděný odpad za období od 1. dubna do 30. června letošního roku částku 57 650 Kč (za papír 15 666 Kč, za plasty 26 011 Kč,
za kovy 598 Kč a za sklo 6 007 Kč).
Všem, kteří odpady třídí, děkujeme za finanční příspěvek, který se využije na úhradu nákladů za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve
městě, tedy pro nás všechny.
Jitka Bencová, místostarostka

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Na Bartolomějskou pouť se každoročně sjíždí do našeho města
návštěvníci ze širokého okolí. Letos kromě pouťových atrakcí, prodejních stánků, pečení perníčků v režii města, malování tašek, stánků
s občerstvením, ukázky předení vlny a kovářského řemesla, malování
na obličej, si přišli na své i ti, kteří přijeli třeba na koncert pop punkové
kapely JaksiTaksi či si poslechnout stálici českého popu Petra Kotvalda.
Hudební program obohatila autorská kapela z Moravy Yantar, ze Slovenska k nám zavítala rocková skupina Zoči Voči a TEAM revival s největšími hity této legendární kapely a Pavla Habery. Moderování programu a soutěží pro děti se již druhý rok ujalOndřej Komůrka.

Město Březová investovalo do kelímků na nápoje pro opakované použití.Využitím těchto kelímků dochází ke snižování spotřeby plastů, zároveň má město možnost prezentovat se jako ekologicky smýšlející.
Navíc je kelímek se znakem města, takže je využitelný i jako reklamní
předmět. Z důvodů pandemie jsme nepřistoupili k vracení kelímků,
každý si mohl ten svůj kelímek fixem podepsat, aby při doplňování
nedocházelo k záměně. Věříme, že v příštím roce nejen na pouti
kelímky nabídneme občanům k použití a následnému vrácení.
Program pro příští Bartolomějskou pouť začínáme připravovat.
Za kulturní komisi Jitka Bencová
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STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Již pátý ročník střelecké soutěže O putovní pohár starosty města uspořádala kulturní komise města ve spolupráci se Sdružením Březovské
stráně – AMK Březová nad Svitavou v sobotu 4. 9. 2021 ve sportovním
areálu za koupalištěm. Krásné počasí přilákalo nejen stálé příznivce této
soutěže. Letošní ročník měl co do výsledků velmi dobrou úroveň, nejlepším střelcem byla letos poprvé za celou dobu soutěže žena – Lenka
Mezulániková.

Výsledková listina:
O putovní pohár starosty města (dvoučlenná dvougenerační družstva):
1.Šperková Jitka,Šperka František
171 (bodů)
2. Henek Jaroslav,Chlupová Nikola
165
3. Mezulániková Lenka, Mezulánik Matěj
163
Ženy:
1. Mezulániková Lenka
2. Bencová Jitka
3.Šperková Jitka

92
88
88

Muži:
1. Jež Dalibor
2.Škaroupka Karel
3. Henek Jaroslav

90
89
84

Dívky:
1.Chlupová Nikola
2. PokornáAnežka

81
37

Chlapci:
1.Šperka František
2. MezulánikŠtěpán
3. Mezulánik Radek

83
82
75

Všem střelcům děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

ZÁCHRANA STROMU
V PARKU

Po delší době jsme mohli v kulturním domě uspořádat pro děti maškarní karneval. Dostalo se tak na program, který jsme pro děti měli připravený na jaro roku 2020. Postavičky z kresleného filmu Madagaskar –
tučňák, zebra, lev a král Jeliman, písničky, účast v soutěžích odměněná
sladkostí, tancování a možnost vyfotit se například s úžasným lvem
Alexem, to vše si užily děti, které na karneval přišly. Nenudily se a velmi
dobře se bavily až do samotného konce dvouhodinového programu,
což je pro pořadatele každé akce velkou odměnou.
Za kulturní komisi Jitka Bencová

Strom je živý organismus stejně jako člověk. Stárnou lidé, stárnou i stromy. Jeden z jírovců v našem parku kromě toho, že už hodně pamatuje,
špatně narostl a kvůli křížícím se větvím neměl dobré vyhlídky na další
roky. Každý strom v centru našeho města přispívá nejen k produkci kyslíku, zachycuje prach a je vlastně pomocníkem při čištění znečištěného
městského ovzduší tvorbou rostlinných esencí, ale je také součástí
parku již od roku 1935. Rozhodli jsme se proto pro rozsáhlý odborný
zásah, kdy došlo k odlehčení zátěže na hlavní větve jírovce,
a tyto byly vyvázány. Je předpoklad, že strom by mohl být v dobré kondici nejméně 10 let.
Jitka Bencová, místostarostka
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ZDROJE INFORMACÍ MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Neustále se snažíme rozvíjet možnosti informovat občany Březové
o dění ve městě. K tomu využíváme řadu prostředků od těch osvědčených a zákonem předepsaných až po současné moderní technologie.
Patří k nim:
Webové stránky
Informace na webových stránkách města jsou rozděleny do dvou
základních sloupců, a to Aktuality a Úřední deska. Zde jsou zveřejňovány nejdůležitější aktuální informace a úřední dokumenty. Ve spodní
části stránky je blok Informace od nás, kde se můžete přihlásit
i k odběru SMS zpráv a e-mailů systému SmartCity. Důležitým komunikačním prvkem je i blok Hlášení závad, prostřednictvím kterého
můžete vedení města upozornit na závady, nutnosti oprav atd. ve
vašem okolí.Co najdete v jednotlivých záložkách:
Město – kromě povinných informací o městě i strategický rozvojový
dokument města a územní plán,
Úřad – například informace o bytové politice, rozklikávací rozpočet,
zveřejněné smlouvy a také právní předpisy vydané městem,
Aktuálně – kromě aktualit z města včetně fotografií z akcí pořádaných
kulturní komisí města se dozvíte více o službě Moje ID, o možnosti
dostávat aktuální zprávy prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, je zde
záložka Události na mapě, kde jsou zveřejněné pořádané akce i v okolí
Březové, např. veSvitavách.
Organizace – kromě informací o spolcích a sdruženích v Březové jsou
zde dostupné nejdůležitější informace o městské knihovně s odkazem
na facebookový profil, který je bohatým zdrojem různých sdělení,
o domě s pečovatelskou službou včetně dokumentů ke stažení (např.
Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou pro seniory)
a o městské policii.
Kontakty – přehledně kontakty na vedení a zaměstnance města, zajímavosti a atraktivní místa v Březové, interaktivní mapa, která je pravidelně aktualizována. Důležitým zdrojem užitečných informací pro každodenní život občana je v této záložce odkazŽivotní situace.
AplikaceV obraze
Aplikaci V obraze si můžete zdarma stáhnout z Obchod Play nebo App
Store do svého chytrého telefonu. Po nainstalování aplikace vyberete
město, z jehož webové stránky chcete dostávat informace. Tímto jednoduchým způsobem budete zcela informovaní o všech vložených
zprávách a upozorněních zveřejněných na oficiálních stránkách Březo-

vé, dozvíte se např. o konaných akcích, o odstávkách odběru elektřiny,
přečtete si dokumenty vyvěšené na úřední desce.
SmartCity
Novinkou pro občany je služba Smart Info, o které jsme vás informovali
i formou letáků, které dostala do poštovních schránek každá domácnost ve městě. Je to další možnost, jak být informován o důležitých
informacích z radnice, a to formou SMS zpráv nebo e-mailů.Více informací naleznete na stránkách města brezova.cz.
Veřejná jednání zastupitelstva
Každé tři měsíce se koná veřejné jednání zastupitelstva. Stálým místem pro jednání je obřadní síň březovské radnice. Posledních pár jednání se uskutečnilo v prostorách kulturního domu z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. Každý občan má
na tomto jednání právo vznést dotaz nebo předložit podnět k nejen
projednávaným záležitostem.
Elektronická úřední deska
V měsíci srpnu byla na budovu radnice instalována elektronická úřední
deska. Nejen, že přináší komfort pro všechny občany, kdy nabízí intuitivní ovládání společně s technologií předčítání textu, ale i úsporu administrativy.
Městská knihovna a informační centrum
Informace nejen z našeho města, ale i z blízkého okolí získáte v kanceláři
informačního centra na Moravském náměstí 65. Městská knihovna
a informační centrum Březová nad Svitavou má i svůj facebookový profil. Tento druh média není výslovně určen pro komunikaci, plní funkci,
která má být ze své podstaty zábavně-informační. Informace získáte
i na telefonním čísle 461 521 331 nebo na e-mailu knihovna@brezova.cz.
Ostatní komunikační kanály:
• Březovský občasník,
• vývěsky,
•QR kódy na sloupech veřejného osvětlení a vývěskách,
• městský rozhlas,
• osobní jednání,
• telefon,
• e-mail,
• datová schránka.
Jitka Bencová, místostarostka

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní školní rok jsme zahájili s velkým optimismem. Doufáme, že se
situace z předcházejících dvou let nebude opakovat a budeme moci
pracovat bez omezení v normálním režimu.
S chutí jsme se o prázdninách pustili do příprav tříd, abychom přivítali
nové i již dříve chodící děti v pěkném prostředí. Oproti předchozím
rokům došlo ke změně. Vzhledem k velkému úbytku dětí musel být po
mnoha letech omezen provoz III. třídy. Nyní s dětmi pracuje pět učitelek, včetně paní ředitelky, a dvě asistentky. O provoz a stravování se
starají tři zaměstnankyně. Došlo také ke změnám v obsazení tříd učitelkami.
V září jsme očekávali příchod všech zapsaných dětí, ale zaskočila nás
jejich velká nemocnost, zřejmě ovlivněná zmenšenou imunitou vlivem
dlouhotrvající izolace. Děti přicházejí postupně a zvykají si na nové
prostředí a kamarády.
V nadcházejícím období očekáváme příjezd divadla JÓJÓ s pohádkami,
které děti vždy velmi pobavily svým humorem a navíc je i něčemu přiučily. Také se k nám chystá kouzelník, nad jehož kouzly si vždy marně
lámeme hlavu. Nově se letos zapojujeme do projektu Sokola - Se Soko-

lem do života, který rozvíjí pohybovou gramotnost dětí a lásku nejen
k pohybu.
Naši školu máme nadstandardně vybavenou hračkami a zejména
nepřeberným množstvím různých pomůcek a stavebnic, které jsou
dětem volně k dispozici. Horší situace ale nastala ve vybavení školní
zahrady. Máme sice dostatek hraček i drobného sportovního náčiní,
avšak většina zabudovaných prvků již nevyhovuje bezpečnému používání a byla bezpečnostním technikem vyřazena z provozu. Velká část
zahrady tudíž zůstala prázdná anebo se nesmí používat. Také povrchová úprava pozemku není bezpečná pro volný pohyb dětí. Realizace
úprav povrchu a vybudování dětského hřiště s novými herními a tělovýchovnými prvky si bude vyžadovat nemalé investice. Doufáme, že se
najde dostatek financí i ochoty uskutečnit výstavbu nové školní zahrady. Očekáváme, že se taková investice vrátí v podobě spokojených,
zdravých a tělesně zdatných dětí.
Věřme, že se nám tyto záměry podaří zrealizovat a optimismus, s kterým jsme vstoupili do nového školního roku nás neopustí.
Za mateřskou školu Vladimíra Malá
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Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE
Léto je za námi a nyní si můžeme užívat relativně krásný podzim. Jako
každý rok, i letos u nás probíhala Bartolomějská pouť. A stejně jako
každý rok, tak i letos si to vyžádalo dopravní omezení v podobě zákazu
parkování. Jsme si vědomi, že dopravní značky, s tímto omezením, se na
Moravské náměstí umisťovaly, ne úplně šťastně, jen pár dní předem.
Nicméně jde o akci, která probíhá každý rok ve stejném období,
a občané s tím většinou počítají. I přesto se již stalo tradicí, že se najdou
tací, kteří se dohadují, hledají různé výmluvy a vytáčky a občas i nějaké
schválnosti, jen aby zrovna oni mohli mít výjimku. Bartolomějská pouť
je tu pro všechny a jedná se o tradiční slavnost. Nevíme, čeho chtějí tito
lidé dosáhnout, ale maří tím pouze snahu města, aby si Bartolomějskou
pouť všichni užili. I přesto však proběhla tato akce bez výrazných potíží
a věříme, že každý si přišel na své a dobře se pobavil. Každý rok se tu
potýkáme samozřejmě s velkým počtem parkujících vozidel v den konání. Jsme v tento den vždy tolerantní vůči různým prohřeškům, které
řidiči páchají, ale občas to chce hodně přivřít obě oči. Chápeme, že
každý by chtěl stát co nejblíž svým vozem, ale vše má své meze. Jak se
říká: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého”. Jinými
slovy, buďme trochu ohleduplní.Zamysleme se vždy trochu, když někde
svoje vozidlo necháme, jestli náhodou nemůže někomu překážet, nebo
nestojíme někomu zrovna ve výjezdu z garáže, nebo dvora.
A u parkování ještě chvilku setrváme.O problému s nedostatkem parkovacích míst jsem již v minulosti hovořil. Problém nejen přetrvává, ale
stupňuje se.Vozidel stále přibývá. Nerad se opakuji, ale chybí nám tu ve
městě trochu pochopení, tolerance, ale i ohleduplnosti.Věřím, že každý
z nás může trochu přispět ke zlepšení situace. Parkovacích míst je
opravdu na dnešní poměry málo a občas se navíc objeví „řidič“, který to
postaví takzvaně „na hulváta“. Nově jste si mohli všimnout, že na ulici
Brněnská se objevilo vodorovné značení „šikmé rovnoběžné čáry”.Tato
dopravní značka vyznačuje plochu, do které se nesmí vjíždět a nesmí
nad ní zasahovat náklad. Je tedy logické, že se na této ploše nesmí ani
zastavit a stát. Upozorňujeme, že ten, kdo toto nerespektuje, se
dopouští přestupku, za který lze udělit až 2.000 Kč pokutu. A ačkoliv
k restrikcím přistupujeme neradi, domluva mnohdy nestačí.
Bohužel ani komplikace v dopravě se zatím v Březové moc nelepší.
Máme zde dopravní omezení, které ještě nějakou dobu trvat bude, ale
nebude to věčně (je možné, že v době, kdy občasník přijde kVám domů,
již bude práce na silnici pouze mlhavou vzpomínkou). Musíme to chvíli
strpět. Přece jen cestovat potřebuje každý z nás a cesty se musí nějakým
způsobem udržovat. Nekonečné čekání na semaforu je někdy nepříjemné a stresující, ale oprava silnice je potřeba. Každý může vzpomenout, jak někdy nadáváme na kvalitu silnic, že je to samá díra a když se
začne opravovat, tak nadáváme zase na to, že je to zase všude
„rozkopaný“. Můžeme tu spekulovat o kvalitě oprav silnic v České
republice, nebo logice prováděných prací, ale v tuto danou chvíli už s tím
bohužel nenaděláme nic. Nezbývá, než se obrnit trochou trpělivosti
a smířit se s tím, že cesta do Brna nám potrvá o pár minut déle.
A opravdu jde o pouhé minuty, ačkoliv se to za volantem někdy nezdá.
Proto žádáme řidiče, aby zbytečně pak neriskovali kvůli 5 minutám ztraceného času na semaforu. Přece jen je lepší ztratit minutu kvůli životu,
než ztratit život kvůli minutě. Tato dopravní situace by měla skončit
17.října a věřím, že to se dá vydržet.
Nastalá dopravní situace nám zároveň odhalila jednu nemilou věc.Velké
části účastníků provozu by prospělo si zopakovat autoškolu. Jsem přesvědčený, že každý má o sobě představu, že řídit umí lépe než ostatní.
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V praxi ovšem vidíme každý den mnoho chyb a vzniklých potíží. Řídit
auto není jen o šlapání na pedály a točení volantem. Člověk musí hodně
předvídat a dávat pozor nejen za sebe, ale i za ostatní účastníky provozu. Na silnici nelze předpokládat, že něco nemůže nastat. Může se stát
opravdu cokoliv a řidičské oprávnění nemají bohužel pouze rozumní
lidé. Mnohým by psychotesty určitě prospěly také. Nyní jsme v situaci,
kdy se tu zejména na Moravském náměstí a na ulici Brněnská tvoří kolony.Záchranářská ulička hodně řidičům stále nic neříká.A co se týče rozestupů v místech výjezdů a vjezdů na náměstí…je to vlastně to samé.
A zrovna toto dokáže našim spoluobčanům dost zkomplikovat život.
O tom se již mnozí mohli přesvědčit.Co je opravdu smutné, že jsou takto
bezohlední i řidiči profesionálové. Chápu, že při popojíždění v koloně se
občas situace neodhadne. Chybu může udělat každý.Většinou si takový
řidič řekne, že si ten v protisměru prostě počká, až se ke svému domu
dostane.Vždyť stačí jen počkat si, až kolona popojede. Jen už mu unikne
ta logická chyba, že v případě, kdy stojí kolona v protisměru ještě za
semaforem, tak potom je zelená pro jeho směr bezpředmětná, protože
se to jaksi „ucpalo“. Řidiči často namítají, že přece může jet dál, otočit se
a stoupnout si do druhé fronty. Když přehlédneme tu bezohlednost takového vysvětlení, tak si můžeme položit otázku: „Co kdyby šlo o sanitku,
nebo hasiče?“. Pořád se dá takto argumentovat? Napadla mě hned další
otázka. Co kdyby se takto popojíždělo v místě železničního přejezdu?
Myslíte, že by také takovýto řidič zastavil půlkou auta na přejezdu? Myslím, že ne. Tam je vlak nekompromisní. Tam si řidič pozor dá. Ale zde na
silnici si hodně řidičů myslí, že oni zrovna podnikají nejdůležitější cestu.
Přece všichni musí pochopit, že teď jsem tu já a potřebuju někam jet.
Přece se mi musí nějak přizpůsobit. Vždyť všichni vidí, že spěchám. Teď
jsem možná udělal chybu, ale to mi přece musí všichni odpustit. Pravdou ale je, že na silnici se mnoho chyb prostě neodpouští a život se může
změnit v jedné vteřině. Proto jezděte s rozmyslem, pokorou a hlavně
s opatrností. Všem přeji, aby dojeli v pořádku do svého cíle, byť by
to mělo být s menším zpožděním.
S podzimem samozřejmě přichází také začátek školního roku. Děti jdou
po letních prázdninách opět do školy a s tím souvisí i nutná zvýšená
pozornost řidičů na silnici, obzvlášť u přechodu pro chodce. Je důležité si
uvědomit, že řidič vozidla je povinen umožnit chodci bezpečně přejít
vozovku po přechodu pro chodce, ovšem neznamená to, že chodci mají
absolutní přednost. Jak píšu již výše, ne každý řidič je ohleduplný, ne
každý řidič se řídí zákonem a v neposlední řadě, ne každý řidič se v danou
chvíli věnuje provozu. Na přechodu pro chodce se má chodec cítit bezpečně. Přesto pětina smrtelných nehod chodců se stane právě na přechodu. A nemohou za to vždy jen řidiči. Buďte proto prosím opatrní
a žádáme rodiče, aby při přecházení silnice šli svým dětem příkladem.
Možná si říkáte, že se vše v tomto textu točí okolo dopravy. Pravdou
však je, že Březová je město, kde je doprava vážně velmi hustá
a momentálně i o dost komplikovanější. Bezpečnost občanů je pro nás
velmi důležitá a aktuální situace v našem městě dělá z dopravy jeden
z největších problémů.To vyplývá i z dotazů a připomínek přímo od občanů. I nadále můžete svůj problém konzultovat se strážníky přímo v terénu, nebo se zastavit na služebně městské policie, případně nás můžete
kontaktovat na telefonu 731 412 036. Rádi vyslechneme každého
a pomůžeme sVaším problémem. Přejeme všem jen to dobré a nezapomeňte, že je naší snahou být tu pro každého.
Jaroslav Hřebíček

Z HASIČÁRNY
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Březová nadSvitavou děkuje městu Březová nadSvitavou za pěkné ceny na okrskovou soutěž.
Soustředění
Ve dnech 17. září až 19. září se konalo soustředění ve Študlově. Děti se zde připravovaly na blížící se branný závod.Tato akce byla zakončena okrskovou soutěží.

Prázdninové soutěže
Soutěž O pohár Malé Hané na 60 m překážek se konal 14. srpna v Jevíčku. Této soutěže se zúčastnilo sedm dětí. Krásné 3. místo si odvezla Simona
Vyroubalová. Kamenecká šedesátka proběhla 29. srpna. Zde k umístění nedošlo, mladší žáci postoupili do starších žáků, kde je disciplína náročnější,
výrazný věkový rozdíl byl také znát.Věříme, že v příštím roce bude více natrénováno a výsledky se dostaví.

Okrsková soutěž
V pěkném prostředí výletiště se konala okrsková soutěž. Děti závodily v požárním útoku
a 60m překážek. Dospělí poměřili své síly také
v požárním útoku a štafetě dvojic.
Výsledková listina
1. místo –Chrastavec
2. místo – MoravskáChrastová
3. místo –Študlov
4. místo –Želivsko
5. místo – Březová nadSvitavou
6. místo – Rudná
Za SDH Vlaďka Bártová
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KAM SE CHODILO V BŘEZOVÉ NA PIVO A ZA ZÁBAVOU
V současné době se obyvatelé města mohou vydat za zábavou a nějakou tou sklenkou piva, vína nebo tvrdého alkoholu na Moravské náměstí
do restaurace „U Pospíšilů“ v č. p. 58, pizzerie v č. p. 61 a 66 a kavárny v č.
p. 67.V sezoně je otevřeno občerstvení na fotbalovém hřišti, ve sportovním areálu na Hradecké ulici a na koupališti. Pro zajímavost si připomeňme doby minulé.
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Po vysednutí z vlaku na nádraží Březová nad Svitavou vás první kroky
zavedly do hostince přímo na stanici. V době před 2. světovou válkou
tam byl i hotel. Do konce devadesátých let 20. století nádraží žilo rušným životem. Vedle osobní dopravy se zde nakládaly a vykládaly
vagony pro mlýn Brněnec,Vlněnu Brněnec, Hedvu MoravskáChrastová,
Zemědělský nákupní a zásobovací podnik, uhelné sklady, Průmstav
Brněnec a celou řadu dalších organizací. Poslední čilý ruch zde byl při
přestavbě železničního koridoru Brno – ČeskáTřebová. Když se pracuje,
tak je žízeň. A pivo se zde točilo dobré. Před několika lety byl učiněn
pokus pohostinství znovu otevřít, ale nepodařilo se to.
Cestou od nádraží do města jste nejdříve narazili na hostinec „U Koruny”
v č. p. 45. Je zajímavé, že prosperoval až do konce 2. světové války. Sloužil k posezení a zábavě pro občany dolního konce Brněnské ulice, Hradčína a Nového Brněnce. Za hospodou byla zahrada s posezením a kuželnou. O víkendu pánové kouleli kuželky, manželky probíraly život ve
městě a děti si venku hrály. Po 2. světové válce zde byla krátce truhlárna,
a potom další přestavbou vznikl obytný dům. Protější dům střeleckého
spolku č. p. 172, „Střelecký dvůr“, existoval jen asi 30 let. V roce 1892 ho
spolek prodal a byla v něm zřízena textilní továrna.
Další hostinec, pana Bidmona, uváděný v soupisu staveb kolem roku
1930, se prý nacházel v č. p. 139 proti současné prodejně hospodářských
potřeb na Brněnské ulici. Po 2. světové válce se již neotevřel.
Kdo měl ještě žízeň, mohl udělat okružní cestu náměstím. Hned na
začátku ho vítal hostinec „U Zeleného stromu“, jehož majitelem byl pan
A. Jellinek. V roce 1950 v něm byla zřízena mateřská škola, která zde
působila do roku 1984. V devadesátých letech dům zakoupil a otevřel
v něm restauraci pan Mojmír Pospíšil a je provozována i v dnešní době.
O kousek dál je už v roce 1910 uváděn v č. p. 60 „Hotel Heidenreich”,
jehož majitelem byl restauratér stejného jména. V roce 1922 hotel
kupuje česká menšina ve městě a provozuje ji pod názvem „Národní
dům“. Jak v restauraci, tak i ve společenském sále se uskutečnilo mnoho
kulturních a společenských akcí. Pod tímto názvem je provozován
i v dnešní době, ale už několik let poskytuje jen ubytovací služby.
Po pár kouscích pivního moku v Národním domě stačilo jenom přejít
park a stáli jste před dalším hostincem „U Bílého anděla“, nyní obytný
dům č. p. 26. Před 2. světovou válkou ji vlastnila židovská rodinaGottliebů. V roce 1938 byla z Březové vyhnána a většina jejích členů zahynula
v koncentračních táborech. Po 2. světové válce byl hostinec provozován
ještě krátkou dobu pod názvem „Dělnický dům“.
Dalším místem, kde se dalo na náměstí posedět, byla kavárna
„Cafehaus“ v č. p. 74 proti radnici. Provozoval ji hostinský Langer z Dlouhé.S koncem 2. světové války zanikla a byla přeměněna na obytný dům.
V první polovině 19. století byl vyhlášeným podnikem hostinec „U Zlatého slunce” v č. p. 71. V roce 1825 se zde narodil významný kartograf
Karel Kořístka. Na tuto událost je na budově pamětní deska. Velkou
slávu zažil hostinec „UZlatého slunce“ v roce 1836, kdy se zde zastavil na
své cestě do Prahy císař Ferdinand I. Dobrotivý. I on měl na budově
pamětní desku, která byla po roce 1918 překryta a později zanikla při
budování výloh obchodu. Jeho provoz byl ukončen už koncem 19. století
a byl zde zřízen poštovní a telegrafní úřad, který zde sídlil až do roku
1947. Nyní se v něm nachází prodejna elektro, železářství a domácích
potřeb.
Posledním hostincem, než se vyjelo z Březové na Svitavy bylo č.p. 3 na
Pražské ulici. Vozkové a koně si museli před namáhavou cestou odpočinout a posilnit se. Stejně tak po sjetí prudkého kopce ve směru od Svitav.
Pro koně byl v protější kovárně připraven servis pro jejich okování nebo
opravy vozů. Vedle hostince zde bylo provozováno i řeznictví, která ale
bylo zrušeno. Posledními, kdo zde provozovali pohostinskou činnost,
byli manželé Čihákovi. V roce 2016 byl hostinec uzavřen, prodán,
a vznikla zde prodejna potravin a smíšeného zboží.
Stejně tak zatím můžeme vzpomínat na restaurační služby poskyto-

vané v č. p. 284 v motokrosovém areálu v restauraci a ubytovně
„POHODA“. Provoz byl oficiálně zahájen v roce 1983 a podařilo se ho
udržet až do roku 2018. Posledním nájemcem, který restauraci provozoval, byl pan Martin Fiala. Další dva nájemci i současný provozovatelSdružení Březovské stráně – AUTOMOTO KLUB v Autoklubu České republiky už jen poskytují ubytovací služby. Restaurace je otevřena jen v době
konání motokrosových závodů.
V devadesátých letech 20. století jste také mohli zajít do baru v kulturním domě č. p. 188 na Brněnské ulici. Vedle posezení při nějaké skleničce bylo možno sledovat videoprodukci různých filmů nebo si zahrát
na hracích automatech. Bar byl provozován jen několik let.
Na sklenku vína se také dalo zajít a příjemně posedět ve vinotéce
v č. p. 41 na náměstí.Zde byl prodej ukončen v roce 2017.
Ne, že by bylo v současné době v Březové nad Svitavou smutno,
ale v minulosti měli občané větší výběr, kam se jít povyrazit.
Bedřich Škraňka
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VAVŘÍNY NA UMĚLECKÉM POLI
Ve školním roce 2020/2021 se sestry Veronika
Černá a Tereza Černá svými výtvarnými pracemi účastnily soutěže „Hledáme mladého
grafika”. Soutěž pořádalo Gymnázium
a Střední umělecká škola v Přelouči. Téma
posuzovaných výtvorů znělo „ Země v roce
2050". Klání se zúčastnilo více než 290 mladých umělců z celé republiky. Mezi nimi obsadila Veronika Černá nádherné 2. místo
aTerezaČerná 6. místo.
Soutěž měla i svou internetovou podobu, v níž
mohli sledovatelé z celé České republiky hlasovat na Facebooku pro nejkrásnější práci.
Toto kolo jednoznačně vyhrála Veronika
Černá a získala tak „Cenu diváků”.
Děvčatům bych za všechny chtěla moc pogratulovat a popřát jim mnoho úspěchů v současném studiu na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Věřím, že o jejich
talentu a umění ještě uslyšíme!
Petra Junková

KAPLIČKA NA DLOUHÉ
Není to tak dlouho, kdy jsem psal o manželech Knolových, kteří spojují
procházky městem se sbíráním odpadků pohozených podél cest
v našem městě a téma jejich širokých zájmů je zpět.Tentokrát jde o kapličku u brodu na Dlouhé, kde projevili zájem o její údržbu. Kapličku vymalovali, otřeli starý prach a nahradili staré ubrusy novými. I přes samozřejmost náhrad, trvali na svém a vše nechali na vlastní náklady. Nyní je na
řadě stará dřevěná podlaha, kterou už zafinancuje město.
Byl jsem také požádán některými lidmi a zároveň jejich přáteli z Dlouhé,
abych zmínil, že si jejich začlenění a všestranné pomoci lidem i samotnému městu všímají a velice jim za to děkují.
Martin J. Juránek.
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TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Vážení sportovní přátelé,
Uplynul již nějaký čas od doby, kdy jste si na tomto místě mohli přečíst
pár řádek z prostředí TJ, a tak je na čase vás informovat o událostech
poslední doby, které se odehrály.
Po dalším uvolnění nařízení ze strany vlády ČR, jsme se naplno zapojili
do sportovní činnosti a do nového ročníku sezóny 2021-2022 jsme přihlásili rekordní počet mužstev v rámci okresu Svitavy, potažmo v rámci
Pardubického kraje. Znamená to, že TJ Sokol Březová nad Svitavou,
a tudíž i město Březová nadSvitavou, reprezentují následující mužstva:
• Mladší přípravkaU9 – mužstvoA
• Mladší přípravkaU9 – mužstvo B
•Starší přípravkaU11
• Mladší žáciU13
•Starší žáciU15
• DorostU19
•A mužstvo dospělých
Bohužel nás opustilo mužstvo malé kopané, které sezónu dohrává na
vlastní žádost na hřišti na Rozhraní a po skončení sezóny bude dle
zástupce tohoto mužstva pana Filipa Odehnala řešit další budoucnost.
Tímto bychom chtěli mužstvu malé kopané upřímně poděkovat za
reprezentaciTJ ve všech soutěžích, kterých se účastnilo.
Všechna ostatní mužstva začala svoji letní přípravu odpovědně. Na
všech hráčích jednotlivých mužstev i členech realizačních týmů bylo
vidět, že jsou po výpadku z minulé sezóny patřičně natěšení a odhodláni
se poprat o co nejlepší výsledky v blížící se sezóně, která odstartovala
u dospělých začátkem měsíce srpna, u dorostu, žáků a přípravek na přelomu měsíců srpna a září.
V čase vzniku tohoto článku nebylo možné hodnotit celý průběh podzimní poloviny sezóny, spíše její první část. I ta ale není určitě k zahození.
Mladší přípravka se nám rozrostla tak, že bylo nutností přihlásit dvě
mužstva, aby se soutěžních utkání mohlo účastnit co nejvíce dětí. Na
dětech jsou vidět pokroky, které jasně ukazují, že trenéři zvládají svoji
činnost velmi dobře a postupně se nám dostává i pěkných výsledků.
Starší přípravka má nasbírané zkušenosti z minulé sezóny, a tak nyní
pomalu zvládá i turnaje své věkové kategorie, kde výsledky nejsou takové, jako byly v minulé sezóně, nicméně věříme, že se hráči budou stále
více zlepšovat a na výhry nebudeme dlouho čekat.
Mužstvo mladších žáků trénovalo mimo krátkou pauzu celé léto
a vzhledem k tomu, že snaha dětí této věkové kategorie je sympatická,
tak i výsledky nejsou žádnou ostudou a toto mužstvo aktuálně atakuje
přední příčky tabulky. V době, kdy tento článek vznikal bylo aktuální
umístění mužstva na průběžném třetím místě velmi pěkné.
Mužstvo starších žáků trénovalo společně s žáky mladšími, protože
část dětí nastupuje střídavě za mladší i starší žáky.Tomu, že se trénování
a následná hra obou mužstev žáků vyvíjí podle představ nejen trenérů,
ale i hráčů samotných je průběžné suverénní první pořadí po pěti kolech,
plný bodový zisk a skóre 44:2. (stav k 24.9.2021)
Mužstvo dorostu bylo pro tento ročník přihlášeno do meziokresního
přeboru, který je společný pro okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí. Všichni
hráči se na tuto novou příležitost plně připravovali, aby tuto novou zkušenost zvládli co nejlépe. Po čtyřech kolech této soutěže nás dorostenci
přesvědčují, že svá předsevzetí berou vážně a jejich výsledky tomu
nasvědčují, když aktuálně jsou na první pozici s plným ziskem bodů
a skóre 32:7. (stav ke dni 24.9.2021)
A-mužstvo trénovalo celé léto s jednoznačným cílem, a to, aby nová
sezóna vypadala z pohledu výsledků, pokud možno minimálně stejně
jako sezóna předešlá, která se kvůli pandemii nedohrála. Toto předsevzetí se ale bohužel zatím příliš nedaří naplnit. Po sedmi kolech je naše

mužstvo na desáté pozici, ale výkon mužstva a obraz hry není špatný,
a tak předpoklad na lepší umístění není nereálný.
Mužstvo malé kopané se na přelomu jara a léta letošního roku rozhodlo, že přestane využívat areál TJ a sehraje zbývající utkání v areálu na
Dlouhé. Následně se však ukázalo, že mužstvo zakotvilo na hřišti na
Rozhraní.Vzhledem k tomu, že tuto situaci je potřeba dořešit i legislativně, bude odloučení mužstva od TJ Sokol předmětem podzimní valné
hromadyTJ.
Mažoretky asi nejvíce zasáhla vynucená přestávka. Nicméně na
začátku září se podařilo získat vstup do tělocvičny školy, a tak se mohl
uskutečnit nový nábor a vypadá to, že se nakonec i naše dívky podaří
zachránit, za což bychom byli velmi rádi.
Lukostřelba obnovila svoji činnost hned jakmile to bylo možné a bylo
příjemným překvapením, že se řady lukostřelců rozrůstají.
V areálu TJ se povedlo v letních měsících provést sanace betonových
konstrukcí hlediště pro diváky a povedlo se postavit oplocenou plochu
pro skladování sportovního vybavení.
Jako poslední asi stojí za zmínku, že se v rámci TJ podařilo vytvořit projekt na kompletní opravu zbylé části hlediště pro diváky, kompletní
výměnu zábradlí okolo hrací plochy a doplnění plochy pro umístění tréninkových branek. Na celý projekt byla podána žádost prostřednictvím
Národní sportovní agentury s možností získání až 80% částky v rámci
této dotace. Bylo by velmi vítané, kdyby se tuto dotaci podařilo získat,
protože by mohly být provedeny zbylé velké opravy v rámci areáluTJ...
Ondřej Mrázek

BŘEZOVSKÝ PIVOVAR
Před časem mi do rukou přistála fotografie od pana doktora Vaňka.
Když mi ji předával, ukázal prstem na dům a řekl: „Toto býval březovský
pivovar.“ Bohužel více informací k tomuto tématu není. Přišlo mi zajímavé, že i u nás se tvořil pro náš národ tolik typický mok, jako je české
pivo. Pokud by kdokoliv měl více informací o březovském pivovaru,
nebo fotografie či alespoň starou láhev, byl bych rád, kdybyste se na
mne obrátili a posunuli jsme tak informace o březovském pivovaru
dále.
Martin J. Juránek
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PODZIM V KNIHOVNĚ
A INFORMAČNÍM CENTRU
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci informačního centra,
přicházím kVám s pravidelným reportem z dění v naší knihovně a informačním centru. Podzim v knihovně začal pěkně od podlahy, a to
doslovně. Střední část knihovny se pyšní kromě nové podlahy také
novými regály, které jsou nejen přehlednější, ale i prostornější.
Do fondu knihovny přibyla zdarma nová várka knih z projektu Česká
knihovna. Jedním z obdržených klenotů je Shakespearova Anglie od
Martina Hilského, která získala cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha
roku. Dále jsme také několik nových přírůstků dokoupili.Všechny knihy
je možné nalézt mezi novinkami. Rovněž jsme obměnili výměnný fond
z Městské knihovny veSvitavách.
Další z novinek je, že naše knihovna přešla díky získaným dotacím z
programu VISK 3 ze zastaralého programu Clavius na modernější Tritius.Čtenáři se tak mohou přihlásit online do svého čtenářského konta. K
tomu je zapotřebí uvést jako přihlašovací jméno číslo své průkazky a
jako heslo datum svého narození. Budou tak mít přehled o svých
výpůjčkách nebo možnost si knihy napřímo rezervovat.
Letos jsme se ve spolupráci se Skauty z Brněnce ve dnech 29.9. až

1.10.2021 připojili k pevným prodejním místům žlutých kytiček u příležitostiČeských dnů proti rakovině.
V měsíci říjnu pořádá naše knihovna ve spolupráci s kulturní komisí
Posezení o páté. Akce se bude konat v pátek 15.10.2021 od 17 hodin.
Pozvání přijali Vítek Chadima a Oto Rajman z umělecké agentury RAJCHA. Pánové si pro nás připravili besedu o starých dobrých českých
filmech, vzpomínkových knihách a spolupráci s Květou Fialovou, Evou
Pilarovou, Naďou Konvalinkovou a Pavlínou Filipovskou. Další informace naleznete na přiloženém letáčku.
Na závěr bych chtěla upozornit na novou otevírací dobu platnou
od 29. 9. 2021:
Pondělí 08.30-12.00 12.30-15.00
Úterý
08.30-11.30 14.00-17.00
Středa 08.30-12.00 12.30-15.00
Čtvrtek 08.30-10.30 12.30-17.00
Pátek
08.30-12.00 12.30-15.00
Sobota, neděle - zavřeno
Mějte pěkný podzim.
Hana Odehnalová, Městská knihovna a informační centrum

Vydavatelem BŘEZOVSKÉHO OBČASNÍKU je město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou, IČ: 00483869.
BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK je do evidence periodického tisku zapsán pod evidenčním číslem MK ČR E 14767.
Kontakt: Kateřina Štoudková, tel.: +420 792 306 132, e-mail: obcasnik.brezova@email.cz.
Vydavatel nezodpovídá za obsah a gramatickou úpravu příspěvků. Uzávěrka pro další číslo 27. 11. 2021
Sazba a tisk: Tiskárna Osík, www.tiskarnaosik.cz

