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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Sběrný dvůr je otevřen
Tato zpráva jistě potěší většinu našich spoluobčanů. Proces to byl náročný, zdlouhavý, ale
velmi potřebný. Nejsložitějším v celé realizaci
se zdá být proces povolení k provozování
sběrného dvora. Dne 23. 7. 2018 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas,
následně jsme mohli požádat Pardubický kraj
o vydání povolení k provozování. Kontrolní
prohlídka pracovníky Pardubického kraje se
uskutečnila dne 14. 8. 2018 a dne 29. 8. 2018
jsme již mohli zahájit oficiální provoz.Ten je
zajištěn ve spolupráci se společností LIKO
Svitavy a.s. Provozní doba je podobná, jak
jsme byli zvyklí. Bohužel nám Krajská hygienická stanice stanovila nové podmínky pro
provozování, proto je sobotní otevírací doba
mírně upravena.
Věřím, že tato investice přinese další zlepšení
ve sběru a třídění odpadu v našem městě.
Více na www.brezova.cz.
Karel Adámek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí 9:00 - 12:00
Středa 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 13:00

Nepodléhejme fámám
a dezinformacím
Bývalá továrna Doris je aktuálně tématem,
které zbytečně jitří emoce. Majitel tohoto
objektu požádal zastupitelstvo města
o schválení změny územního plánu města
tak, aby v uvedeném objektu mohl realizovat
projekt s byty pro seniory či startovacími
byty pro mladé. Ve městě však byla šířena
fáma o nejrůznějším budoucím ubytovávání
migrantů, nepřizpůsobivých občanů apod.
Zastupitelstvo na svém jednání dne 19. 6.
2018 N E S C H VÁ L I LO změnu územního
plánu dle požadavku, a to všemi hlasy přítomných zastupitelů. Z toho jasně plyne, že
objekt aktuálně NENÍ URČEN pro realizaci
investice v oblasti bytové politiky. Místně
příslušný stavební úřad proto N E M Ů Ž E
VYDAT na uvedené práce stavební povolení,
jelikož stavební úpravy by nebyly v souladu
s územním plánem. Pokud by byly prováděny stavební práce vedoucí k realizaci
záměru majitele, tedy ke vzniku bytů, pak by
se jednalo o nepovolenou (černou) stavbu se
všemi důsledky z toho plynoucími. Nicméně
opravy, udržovací práce či úpravy na jakémkoliv objektu však jeho majiteli nikdo zakázat
nemůže. Nepodléhejme fámám a dezinformacím, které jsou šířeny často záměrně.
Karel Adámek

Chodníky jsou pro letošní
rok dokončeny
Na ulici Pražská vyrostl chodník, který ve
větší části této ulice nikdy nebyl. Vydařil se
opravdu poctivý kus práce, který obnášel
celou řadu jednání a administrativní práce.
Podařilo se. Chodník je již na svém místě a
lidé, kteří zde bydlí, mohou po desítkách let
nebezpečného pohybu po silnici I/43

bezpečně dojít na autobusovou zastávku či
do města za nákupem.
V letošním roce jsme v tomto směru odvedli
obrovský kus práce.Tak, jak se vloni podařilo
realizovat asfaltové místní komunikace,
2
kterých se nově vytvořilo kolem 8 000 m , tak
se v letošním roce podařilo zrealizovat na
2
1 500 m nových chodníků. Především
na ulicích Brněnská, Hradecká, Okružní a
Pražská.A to i přes nepřízeň, která panuje na
trhu práce. Jedná se o příslib do budoucnosti
a v uvede-ném záměru hodláme pokračovat.
Vzhledem ke kladné odezvě našich občanů už
víme, že práce nebyla zbytečná.
Karel Adámek
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NA MUZLOVĚ
SLAVNOSTNĚ
OTEVŘEME KAPLI
Kaple sv. Františka Xaverského na Muzlově
bude ve čtvrtek 27. 9. 2018 v 17:00 hodin slavnostně otevřena, a to za přítomnosti řady
hostů, a nebude chybět ani hudební doprovod.
Nebylo naším záměrem realizovat věrnou
kopii původní kaple. Spíše snaha o zachování
tohoto místa jako místa poutního, které by
připomnělo někdejší život na Muzlově. Podařilo se zvrátit stav minulých let, kdy vedení
radnice nechalo na kapli vydat demoliční
výměr, což by znamenalo definitivní likvidaci
této stavby. Zřejmě nebyl zájem uvedený
objekt zachovat.
Pevně věřím, že návštěvníci kaple si následně
uvědomí a připomenou, že na Muzlově dříve
žilo 290 obyvatel ve 46 statcích či rodinných
domech, že na Muzlově byla továrna, která
zaměstnávala řadu místních obyvatel.To vše
padlo na oltář pitné vody.A to nejen pro Brno.
Je dobré v této souvislosti zmínit, že stejný
osud jako Muzlov měla mít i Březová nad Svitavou.
Pojďme a zkusme si tyto fragmenty života na
Muzlově připomenout alespoň letmou
návštěvou kaple sv. Františka Xaverského
a na výstavě fotografií, která zde bude rovněž
brzy otevřena.
KarelAdámek

TRAILY,
DOWNHILL
KŮROVEC
VŠE POKAZIL

OSTRŮVEK
U PŘECHODU
PRO CHODCE
MÁ NOVÝ KABÁT

V současné době již naše město mělo provozovat lesní dawnhillové stezky (traily) od rozhledny směrem k atletickému areálu. Celou
akci se podařilo zkoordinovat tak, abychom
splnili termín, ke kterému nás zavázala poskytnutá dotace. Stezky byly osazeny informačními tabulemi či cedulemi tak, aby orientace a přehled o obtížnosti vybrané stezky
byla co nejjednodušší.
Zasáhla však vyšší moc v podobě kůrovcové
kalamity a s ní nezbytně spojené těžby postižených stromů. Rozsah kalamity je obrovský
a dopad na již hotovou práci je místy až k pláči. Nicméně je třeba primárně ochránit les
před dalšími škodami.
Na fotografii můžete vidět stav po těžbě
v místě již finalizované části trailu.A takových
míst je více. Desítky hodin práce dobrovolníků tak přišla vniveč.
Nevěsíme hlavu a věříme, že opět vše připravíme na jarní zahájení cyklistické sezony.
Děkuji všem, kteří se bez nároku na odměnu
podíleli, podílejí a v budoucnu snad i budou podílet na výstavbě a údržbě březovských trailů.

Po delším vyjednávání s Ředitelstvím silnic
a d á l n i c a s t a v e b n í fir m o u s e n a ko n e c
podařilo opravit ostrůvek u přechodu pro
chodce na Moravském náměstí. Žulová
obruba dávno neplnila svou funkci a nepraktičnost v podobě hliněné výplně
se snahou udržovat osázenou zeleň se rovněž
v praxi projevila jako mylná.Věřím, že tento
ostrůvek bude dlouho a dobře plnit svoji
funkci. Změna k lepšímu je patrná na první
pohled.
Karel Adámek

DALŠÍ MOSTEK PŘES ŘEKU JE ZCELA NOVÝ
Nový a širší most přes řeku Svitavu poblíž mateřské školy, který spojuje ulice Zahradní
a Hradecká je již na svém místě. A výsledek stojí za to. I přes nedostatek volných výrobních
kapacit se podařilo splnit závazek a plán stanovený rozpočtem města. Most je plně k dispozici
svým uživatelům.A další budou následovat.
KarelAdámek
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Z HASIČÁRNY
Na sucho jsme se připravili

Úspěšná reprezentace

S problémy souvisejícími se suchem a nedostatkem vody se potýkáme
snad všichni, a zvláště v letním období se závažnost situace ještě více
stupňovala.V naší jednotce jsme se ale problémům snažili čelit, resp.
alespoň částečně předcházet jejich extrémním následkům. Připravovali jsme se tak již v zimě. Jednotka se vybavila a vyškolila na používání
programu D25.
Program D25 je zjednodušeně použití menšího průměru hadice pro
lepší manipulaci v terénu a zlepšení kultury hašení, která jde ruku v ruce
se spotřebou vody. Program se nám již osvědčil v praxi a jsme s ním
velice spokojeni.

Dne 26.5.2018 naše město reprezentoval team z naší jednotky na
Mezinárodním mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z
havarovaných vozidel v jihočeském Milevsku. Skladba soutěžního
teamu byla následující:Velitel – JaroslavVlk, strojník – Martin Kolář,
hasič – Libor Štoudek, zdravotník – Radek Pavlíček a technická
podpora teamu – Jiří Jedlinský. Naše jednotka se umístila na 3.místě, 2.
místo obsadilo družstvo zeStředočeského kraje a vítězným teamem se
stala jednotka z Rakouska.

Vybavení
Do našeho vybavení se nám podařilo pořídit rozbrusovou pilu, která je
v dnešní době neodmyslitelnou součástí vybavení vozu u všech
jednotek zařazených v naší kategorii, také jsme obnovili vybavení pro
první pomoc a v neposlední řadě jsme zefektivnili uspořádání celého
auta. Určitě stojí za zmínku pomoc firmy MS ProTech, která nám jako
jediná v ČR ochotně nabídla výrobu beden na uložení materiálu.

Jednotka k 30.8.2018 vyjížděla k 43 událostem.
Každý týden se pravidelně scházíme k výcviku a údržbě vozu.
Nejnovější informace nebo kontakt na jednotku najdete na facebookových stránkáchJSDH města Březová nadSvitavou.
Radek Pavlíček a Jaroslav Vlk
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SLUNEČNÍ HODINY
UŽ UKAZUJÍ ČAS

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V NAŠEM MĚSTĚ

Sluneční hodiny, které byly pro naše město pořízeny jako připomínka
významného výročí 100 let od založení Československé republiky,
už ukazují čas. Na doporučení dodavatele byly instalovány do parčíku
u zastávky veSlunečním údolí. Jedná se o velmi vkusnou instalaci, která
bude sloužit po další generace. Věřím, že si najdete čas a společně
s námi si toto významné výročí připomenete pohledem na instalaci
slunečních hodin.
Karel Adámek

Ve dnech 5. – 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstva města a
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.V našem městě je tradičně stanoven jeden volební okrsek a volby tak budou probíhat v obřadní/zasedací místnosti na městském úřadě v I. patře.Volební místnost se otevře
v pátek 5. října 2018 ve 14.00 hodin a uzavřena bude ve 22.00 hodin.
V sobotu 6. října pak od 8.00 do 14.00 hodin. Přeji všem šťastnou ruku
tak, aby vše, co nové vedení města bude realizovat a konat, bylo pro
Březovou nadSvitavou tím nejlepším.
Karel Adámek

RECYKLUJEME
EKO-KOM, a.s. informovala o množství odpadů a obalů, které občané našeho města vytřídili od 1. 4. – 30. 6. 2018.
Celkem 18,083 tun odpadů (papír 5,025 t, plast 8,401 t, sklo 4,657 t). Odměna za takto vytříděný odpad, včetně
odměny za zajištění zpětného odběru, pak činila 59 808,00 Kč.
Karel Adámek

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Poslední srpnovou neděli se již po sedmadvacáté konala v našem
městě Bartolomějská pouť. Na Moravském náměstí pouťová neděle
začíná pro pořadatele velmi brzy a pozdě večer končí.Všechny přípravy
pouti však začínají již koncem předchozího roku, kdy je třeba vybrat
a nasmlouvat celý program.
Po poledni úvodní slovo patřilo starostovi Karlu Adámkovi. Ten jako
moderátor celým programem pouťového odpoledne i večera provázel.
Na velkém pódiu se představila jako první brněnská tramp-folková
kapela Přístav, která se může pochlubit mnoha oceněními v oblasti folkové a trampské muziky, např. Portu získala devětkrát. Březovské mažoretky Marcipelky opět nastoupily ve velkém stylu a počtu a předvedly
přihlížejícím své dovednosti v téměř půlhodinovém programu. Roman
Dragoun a kapela Futurum skvělým vystoupením jistě udělala radost
nejen svým fanouškům, které těší na hudební scéně již přes 30 let.
ZVysočiny k nám zavítaly hned dvě kapely. ZVelké Bíteše přijela rozproudit zábavu na tanečním parketu rocková kapela Robur rock; vyznavači popu a rapu si přišli na své při vystoupení hudební skupiny Poetika.
Především fanynky této kapely měly nepochybně radost z následné
autogramiády Poetiky. Kapela byla v loňském roce nominována v soutěžiČeský slavík jakoObjev roku.
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Michal David revival s doprovodnou kapelou Hec přítomné nejen roztančil, ale i rozezpíval známými hity. Na pódiu se potom představili
Wanastowi vjecy revival z Bíliny.Zpěvák kapely disponuje autentickým
hlasovým a vizuálním projevem Roberta Kodyma. Myslím, že i když
originál je a vždycky bude jen jeden, tak za vystoupení této revivalové
kapely by se pánové Kodym a spol. opravdu stydět nemuseli.
O doprovodný program pro děti v době, kdy se na velkém pódiu střídaly
kapely, jejich nástroje a aparatura, se postaral na malém pódiu se soutěžemi a hrami klaun David, který mezi svými dvěma půlhodinovými
vstupy modeloval dětem do různých tvarů nafukovací balonky. Na
závěr klaun vyhlásil soutěž o volné vstupenky na pouťové atrakce, která
spočívala v tom, že kdo najde na náměstí nejdříve starostu KarlaAdámka, vstupenku dostane.
Letošní ranní deštivé počasí odradilo od účasti na pouti téměř 20 prodejců se svými stánky, přijelo jich jen něco přes 30. I tak snad stánky s
rukodělnými a řemeslnými výrobky, kořením, zvěřinovými specialitami, trdelníkem, výbornou medovinou, burčákem nebo míchanými
nápoji a malováním na obličej přispěly k vytvoření pohodové pouťové
atmosféry.
Za kulturní komisi Jitka Bencová

NOVÉ LAVIČKY CESTOU NA HŘBITOV A NA ROZHLEDNU
Vyslyšeli jsme návrhy našich seniorů směřující k umístění laviček podél cesty na hřbitov. Možnost si cestou odpočinout, obzvláště v letošním
parném létě, byla vyřešena osazením 2 kusů jednoduchých laviček. Pevně věřím, že budou plnit účel, pro který byly instalovány.
Další lavičky pak byly osazeny rovněž u rozhledny a s jejich rozmisťováním na navštěvovaných místech mimo centrum města budeme i nadále
pokračovat.
Karel Adámek

DĚTSKÝ DEN 2018
Oslava Mezinárodního dne dětí letos připadla na neděli 3. června. Přítomné přivítal v úvodním proslovu starosta Karel Adámek, od mikrofonu potom programovým odpolednem provázel Martin Klemša.
Ve sportovním areálu na Dlouhé a na přilehlém prostranství měly děti
možnost vidět práci policejních kynologů zOdboru služební kynologie
Policie ČR ze Svitav a jejich věrných spolupracovníků a kamarádů – psů,
zásah výjezdové jednotky březovských hasičů, kdy hasiči přijeli uhasit
hořící domeček speciálně pro tuto akci postavený. Zájemci si mohli
prohlédnout auto a vybavení městské policie, sednout si na čtyřkolky.
Dětem přijela ukázat svůj závodní stroj KTM posádka sidecarcrossu
Jaroslav a Libor Křížovi. Návštěvníci dětského dne si mohli zastřílet
ze vzduchovky, vyzkoušet výstroj a výzbroj členů Aktivních záloh
Armády ČR, vodním proudem srážet plechovky a ve chvílích, kdy

zrovna nepršelo, se vydovádět na velké nafukovací skluzavce. Další
připravené soutěže však znemožnil déšť.
V průběhu odpoledne měli všichni možnost zkusit poskytnutí první
pomoci s odbornou asistencí a ukázkou členů Oblastního spolku Českého červeného kříže zeSvitav.
Ukázky cvičení na workoutovém hřišti street workoutového týmu Spirits z Letovic přilákaly řadu diváků. Zájemci si také mohli s odbornou
asistencí zacvičit.
Na závěr nechyběla tradiční pěna, kterou pro děti připravil Sbor dobrovolných hasičů Březová nadSvitavou.
O rozmanité občerstvení se tentokrát postarali i členové Sdružení Březovské stráně – AMK Březová nad Svitavou. K prodeji byla cukrová
vata, popcorn, nafukovací balonky.
Za kulturní komisi Jitka Bencová
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU 16. - 20. 7. 2018
V pondělí 16. 7. 2018 v 8.00 hodin se sešlo 41 nedočkavých dětí v sále
kulturního domu Březová nad Svitavou. Netrpělivě čekaly, co je bude v
nastávajícím týdnu čekat. Nejdříve jsme se rozdělili do čtyř barevných
týmů. Následovaly seznamovací hry a po skupinách jsme se šli podívat
na čističku odpadních vod v Březové nadSvitavou. Po vydatném obědě,
který pro nás připravily paní kuchařky ze školní jídelny, jsme se seznámili s hasičskou technikou březovských hasičů. Zbytek prvního dne
jsme strávili hraním fotbalu na místním hřišti, soutěžemi a dovednostmi na lanovém centru.
Druhý den příměstského tábora nás čekala návštěva hlavního města
Prahy. Po příjezdu vlakem na nádraží jsme se rozdělili do dvou skupin,
přece jen, cestování Prahou v menších skupinách je lepší. První skupina
odjela metrem naVyšehrad, kde následovala komentovaná prohlídka
Vyšehradu a kasemat. Nechybělo ani dovádění na hřišti, po kterém
jsme se přemístili do centra Prahy do Motýlího domu.Zde na nás čekala
spousta cizokrajných motýlů, které jsme si mohli prohlédnout zblízka.
Návštěva Prahy byla samozřejmě ukončena návštěvou McDonaldu.
Druhá skupinka měla tyto návštěvy v opačném pořadí. A máme za
sebou další den našeho příměstského tábora.

Středa nás přivítala trochu pochmurně. I když nám počasí moc nepřálo,
vyjeli jsme vlakem na minigolf do Lanškrouna. I v dešti jsme se super
bavili. Mokří, ale spokojeni, jsme se přesunuli do DDM ČeskáTřebová,
kde jsme se osušili a zahráli si hry.
Ve čtvrtek jsme autobusem vyrazili na vrtulníkovou základnu do
Náměště nad Oslavou. Zde na nás čekala ukázka výcviku služebních
psů, prohlídka ochrany letišť – dravci a pak jsme se přemístili k leteckým
hasičům.To nejlepší, a na co všichni čekali, je tu. Můžeme si zblízka prohlédnout vrtulníky.Tento úžasný den jsme zakončili ještě prohlídkou
města Náměšť nadOslavou.
A máme tu poslední den našeho příměstského tábora. Vlakem jsme
dojeli do Svitav, kde jsme se opět rozdělili do dvou skupin. Jednu skupinku čeká nejdříve bowling a pak výstava o vývoji kávy v místním
muzeu. Skupinky se pak vystřídají. Na dvoře muzea 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 aTereza Švancarová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - SUPER PRÁZDNINY
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU 6. - 10. 8. 2018
V pondělí 6. 8. 2018 se sešlo 40 nedočkavých dětí v sále kulturního
domu a těšilo se na společně strávený týden. Po rozdělení do čtyř
barevných oddílů jsme se vrátili zpět do minulosti a stali se z nás indiáni.
Každý oddíl byl jeden indiánský kmen.Vyrobili jsme si čelenky, zazpívali a zatancovali indiánské písničky. Pořádně nám vyhládlo, a tak jsme
si „ulovili bizona”, kterého nám pak paní kuchařky ze školní jídelny uvařily. Po vydatném obědě jsme se rozdělili do dvou skupinek. První skupinka se přesunula do lesa, kde jsme soutěžili a vyrobili jsme si táborový
talisman. Druhá skupinka se v tělocvičně základní školy „projela”
na koních jako praví indiáni. Děti si zasoutěžily a zazávodily. Skupinky
se pak vzájemně vystřídaly.
V úterý jsme zamířili vlakem do Hradce Králové – divadla Drak.Zde nás
čekala prohlídka zákulisí divadla a výroba loutky.Opět jsme se rozdělili
do dvou skupinek. Zde jsme měli možnost si projít labyrintem divadla,
pak jsme se šli podívat a sami si vyzkoušet,jak vlastně takové divadlo
vzniká. Druhá skupinka si mezitím vlastnoručně vyrobila loutku.
Všichni jsme odcházeli z divadla plni nových informací a každý z nás
si odnášel dárek v podobě loutky. Ve velmi teplém dni nesměla chybět
zmrzlina.
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Středa nás dovedla do Poličky.Zde jsme se opět rozdělili do dvou skupinek, které postupně navštívily hradby a pak věž kostela. Po vydovádění
na hřišti a obědě z vlastních zásob jsme se vrátili zpět do muzea, kde
jsme si interaktivně prohlédli výstavu Merkuru a panenek.
Na čtvrtek se asi každý z nás těšil.Vlakem jsme se přesunuli do Brna.
Z Bystrce nás totiž čekal přesun na raftech po řeceSvratce zpět k centru
Brna. Rozdělili jsme se do šesti posádek lodí a vlastní silou jsme pádlovali po řece.Čekala nás spousta zábavy, soutěží, ale hlavně něco nového. Nechybělo ani koupání. Po absolvování 5,5 km trasy jsme dopádlovali do Pisárek.Tento super den jsme zakončili opékáním vuřtů. Byl to
určitě pro většinu z nás nezapomenutelný zážitek.
A máme tu poslední den našeho tábora. Nejdříve nás čekal film
v pojízdném planetáriu a pak následovalo překvapení v podobě vystoupení profesionálního kouzelníka. Po dobrém obědě ve školní jídelně
jsme se přesunuli na místní koupaliště, kde jsme také tábor zdárně ukončili.
Všichni se už zase moc těšíme na příští rok.
Vedoucí PT: Jana Bártová, Pavla Cupalová,
Eliška a Katka Macháňovy

ZÁJEZD FLORA OLOMOUC
Dne 18. srpna 2018 jsme se vypravili za krásami naší květeny na letní Floru Olomouc.Výstaviště pečuje zejména o městské parky, sbírkové
skleníky, rozárium a botanickou zahradu.Vedle vnímání oku lahodících přírodních scenérií a možnosti nákupu zajímavých exemplářů na naše
zahrádky jsme se seznámili i s řadou přírodních produktů, jimiž si můžeme obohatit a zpestřit domácí kuchyni či upevnit své zdraví.
V rámci Dne Receptáře jsme navíc zhlédli vystoupení populárního zpěváka RomanaVojtka a někteří z nás se zúčastnili i jeho autogramiády.
Za kulturní komisi Bohuslava Zelená

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL
Ve čtvrtek 31. května 2018 navštívili žáci 5. a 6. ročníku ZŠ Březová nad
Svitavou v rámci projektu MŠMT „Vzdělávací programy paměťových
institucí do škol” Náprstkovo muzeum v Praze. Toto muzeum asijských, afrických a amerických kultur se nachází na Betlémském
náměstí nedaleko Betlémské kaple. Obsahuje úžasné sbírky umění
mimoevropské etnografie. Muzeum založilVojta Náprstek, český vlastenec, filantrop, zakladatel Klubu českých cestovatelů. Před budovou
muzea se nachází vysoký dřevěný totem indiánů severozápadního
pobřeží, ideální místo pro společnou fotografii. Následovala prohlídka
části muzea, kde se žáci seznámili s kulturou severoamerických indiánů. Viděli zde skutečné indiánské obleky, zdobené českými korálky
z Jablonce nad Nisou, nebo indiánské zbraně. Seznámili se se způsoby
života indiánů, jejich tradicemi a náboženstvím.
Závěrečnou částí byl workshoop, kde žáci zkoušeli přišívat korálky na
kůži, z níž si indiáni vyráběli boty – mokasíny. Korálky byly opravdu
malinké a práce s přišíváním nebyla vůbec lehká. Nakonec ji ale většina
žáků zvládla a každý si odnášel domů malý suvenýr. Návštěvu Prahy
žáci završili procházkou po Staroměstském náměstí a prohlídkou zdejších památek.
Další exkurze žáků 5. a 6. ročníku ZŠ Březová nad Svitavou proběhla 13.

června 2018.V Národním technickém muzeu v Praze dostali žáci unikátní příležitost zúčastnit se programu v dětské chemické laboratoři
s názvem KIDS´ LAB ABRAKADABRA.
Chemická společnost BASF vyvinula projekt Kids´ Lab a založila první
dětskou laboratoř v německém Ludwigshafenu (centrála společnosti
BASF) v roce 1997. V současnosti se Kids´ Laby BASF nacházejí v 35
zemích světa a od 20. října 2012 je také vČeské republice. Projekt Kids´
LabAbrakadabra je zaměřený na podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd s cílem umožnit dětem doslova osahat si chemii pomocí experimentů a hrou načerpat nové vědomosti. Program je navržený pro
žáky od 2. do 7. třídy tak, aby získali první vědomosti o chemii pomocí
zábavných, praktických chemických pokusů. BASF Kids´ LabAbrakadabra poskytuje žákům možnost objevit svět chemie prostřednictvím
jednoduchých a bezpečných experimentů, které mohou v budoucnosti
vzbudit jejich zájem o vědu, zejména o chemii. Žáci 5. a 6.třídy byli
doslova nadšeni z toho, že se oblékli jako skuteční chemici a pracovali
se skutečnými chemickými přístroji a nástroji. Během jednoduchých
pokusů dokazovali obsah vitamínu C v různých druzích ovoce a zeleniny. Byli rozděleni do čtyř skupin. Podařilo se jim téměř shodně dokázat,
že nejvíce vitamínuC je obsaženo v paprikách.
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Žáci se během pokusů učili nejen pečlivosti, soustředění, ale i dodržování pořádku, bez něhož se žádná chemická laboratoř neobejde.
Dostali upomínkové předměty a prázdninový vak na záda.
Ve druhé části exkurze je čekalo putování po expozicích doprava,
vesmír a technika v domácnosti.V dopravní sekci vyplňovali i pracovní
listy, seznámili se s prvním automobilem Prezident, lokomotivou, letadlemJana Kašpara, ale i zajímavými modely cyklistických kol.
Exkurze všechny „malé chemiky“ nadchla tak, že při odjezdu z Prahy
řada z nich tvrdila, že se chemii bude věnovat profesionálně.
Ve dnech 14. a 15. června 2018 završili žáci 7. ročníku ověřovaný projekt
návštěvou Prahy.
Nejprve navštívili Národní technické muzeum. V expozici Doprava
zabrousili za asistence lektora a formou vyplňování pracovního listu do
historie železniční, silniční, letecké a vodní dopravy. Po absolvování
programu v dopravním sále měli možnost zavítat i do ostatních expozic
muzea (Fotografický ateliér, Hutnictví, Herna Merkur,Tiskařství,Technika v domácnosti a další) a zhlédnout aktuální výstavu Fenomén Favorit mapující historii a vývoj legendární české značky jízdních kol.
Následující den pak zavítali do Náprstkova muzea. Zde absolvovali
lektorovaný program Putování Jižní Amerikou zaměřený na život
původních obyvatel Ameriky – indiánů. Cestu začali v amazonském
pralese, z něhož zamířili do Patagonie a poté až k samotným vrcholkům
And. Seznámili se s běžným životem jihoamerických indiánů, jejich
zvyky a rituály a prozkoumali pozůstatky kdysi mocné říše Inků. Na

závěr si každý z žáků vyzkoušel jednu z nejstarších technik tkaní a s trochou trpělivosti si utkal vlněný náramek.
I ve školním roce 2018/2019 byla našeZákladní škola Březová nadSvitavou zařazena do pokusného ověřování výše uvedeného projektu.

POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY
Opět po roce jsme mezi námi dne 6. června
2018 přivítali pedagogy a žáky, kolegy a přátele z dolnorakouské Mittelschule Grossweikersdorf. Letošní setkání se uskutečnilo v krajském městě Pardubicích pod záštitou vedoucího odboru školství Pardubického kraje Mgr.
Martina Kisse.
První zastávkou nám byla dominanta Pardubic, renesanční zámek. Výjimečnost této
památky vybudované za vlády pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století spočívá
především v unikátně dochované původní
dispozici rovinného vodního hradu odděleného od okolí mohutnými zemními valy. V
jeho interiérech se dochovaly rozsáhlé fragmenty malířské výzdoby stěn, nacházejí se
zde původní kamenné zdobené portály a
malované kazetové stropy a je v něm umístěno několik stálých expozic včetně rozsáhlé
expozice o historii Pardubic. Po prohlídce
zámku jsme se příjemnou procházkou městskou památkovou rezervací přesunuli k nedaleké Zelené bráně a vystoupali na její více než
šedesát metrů vysokou věž, jež skýtá krásný
výhled na celé Pardubice i okolí včetně hradu
Kunětická hora. Posledním bodem programu
byla návštěva lanového centra, kde si měli
žáci možnost vyzkoušet svoje dovednosti na
vysokých lanech, trampolínách, bungee trampolínácha dalších atrakcích.

Spolupráce mezi oběma školami bude pokračovat i nadále, příští setkání proběhne na
podzim tohoto roku v Rakousku.
Projekt výměnného pobytu byl podpořen

dotací z Programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok
2018 s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Dne 3. září 2018 jsme po prosluněných prázdninách zahájili nový
školní rok.V roce 2018/2019 bude ZŠ Březová nad Svitavou navštěvovat celkem 199 žáků.
Slavnostního uvítání 21 žáčků 1. třídy se zúčastnili nejen nejbližší
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rodinní příslušníci, ale též starosta města Ing. Karel Adámek, MBA
a vedoucí odboru školství Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss.
Všem žákům 1. a 2. stupně, jejich rodičům a pedagogickým a provozním zaměstnancům školy přejeme pohodový školní rok 2018/2019.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zasloužené prázdniny a dovolená rychle uběhly a v srpnu jsme se znovu
sešli, abychom se nachystali na nastávající školní rok. Během prázdninových týdnů nezahálíme, naopak, v celé mateřské škole probíhá
horečná příprava.Všechny třídy projdou generálním úklidem, vše se
čistí, myje, uklízí a upravuje, abychom v září přivítali děti v pěkném prostředí. Letos pro 14 nově příchozích dětí znamená nástup do školky
první kontakt se společností mimo okruh rodiny a ani pro rodiče není
tento krok jednoduchý. Naší společnou snahou je jim tuto změnu
usnadnit, a proto se snažíme všem vycházet maximálně vstříc.Věříme,
že se dětem i rodičům bude u nás líbit a budou spokojeni a odpustí nám

zatím neopravený a nevzhledný plot. I tento nedostatek snadbrzy
napravíme.
Od září máme zapsáno 65 dětí, což je o 10 dětí méně, než je kapacita
školy. V jednotlivých třídách je proto méně dětí. Tato situace vedla k
nutnosti snížení úvazků pedagogických pracovníků, a tudíž k následným nepříjemným organizačním změnám. Protože máme volnou kapacitu míst, budou děti přijímány i během školního roku. Doufáme, že k
nám ještě někdo najde cestu. Nabízíme pěkné prostředí a nadstandardní školní vzdělávací plán.Více informací můžete získat na nových
webových stránkách školy – www.skolkabrezova.cz.
Za MŠ Vladimíra Malá

PRIMÁTOŘI, STAROSTOVÉ I PŘEDSEDOVÉ
NÁRODNÍHO VÝBORU
Úřad starosty města byl zaveden v roce 1788. Prvním starostou města
Březová byl Johannes Jahndl. V předchozí době vedl město primátor.
Ten byl volen od roku 1600 vždy na jeden rok.
Někteří starostové se ve funkci udrželi jen jedno volební období. Jiní
pozoruhodně dlouhou dobu. Nejdéle funkci zastával, celých 27 let,
Johan Müller v letech 1823 až 1850. Jen o rok méně Franz Karl Festl. Byl
vlastně druhým starostou v historii a úřad zastával v letech 1789 až
1815. Třetím v pořadí, co do délky setrvání ve funkci, se stal Adolf F.
Bilek.Za jeho působení, od roku 1913 do roku 1934, bylo město elektrifikováno. Jen pro zajímavost. Čtvrtý v pořadí je Martin Kiss, který zastá-

val úřad starosty v letech 1998 až 2014.
V roce 1945 nahradili starosty předsedové národního výboru. Jen v roce
1945 byli postupně tři. Pavel Moravec, Josef Grunta a František Klimt.
Posledním předsedou byl v roce 1990 Jaroslav Bednář.
V roce 1990 byla první novodobou starostkou zvolena MarieSedláková.
Ve funkci ji od roku 1990 do roku 1994 vystřídal Milan Kobylka. Marie
Sedláková opět zastávala úřad starostky v letech 1994 až 1998, kdy
nastoupil až do roku 2014 Martin Kiss. Zatím posledním starostou je
KarelAdámek.
Bedřich Škraňka

MĚSTSKÁ POLICIE
DĚTSKÝ DEN

STRÁŽNÍCI

Na konci školního roku probíhal ve sportovním areálu dětský den. Součástí byl zásah hasičů, ukázka výcviku služebních psů policie a přítomna
byla i městská policie. Dětem jsme ukázali pomůcky pro výkon služby
a pomůcky na odchyt psů a koček.Samozřejmě nechyběla ani „oblíbená
projížďka služebním vozem”. Novinkou byla možnost pro cyklisty
a koloběžkáře nechat si změřit svoji rychlost policejním radarem. Doufáme, že se dětský den všem líbil a všichni se budou těšit na příští rok.
Všem děkujeme za účast.

Dovolte nám Vás informovat o změnách v řadách strážníků. K 30.
červnu ukončil pracovní poměr k Městské policii Březová nad Svitavou
strážník Miroslav Zemánek. Přejeme mu mnoho úspěchů v dalším
zaměstnání. Přes období prázdnin se tedy po Březové pohybovali
pouze dva strážníci.Omluvte prosím proto některé výluky ve službách,
protože nebylo možné rozplánovat služby tak, aby zde byla zajištěna
služba na každý den.
Od 1. září došlo ke změnám, kdy nastoupil nový čekatelVáclav Hnát
ml., který nejdříve musí zamířit do školícího střediska v Brně, kde podstoupí výcvik a školení k odborné způsobilosti strážníků. Po úspěšném
složení zkoušek odborné způsobilosti pak rozšíří od prosince letošního
roku řady strážníků v Březové nad Svitavou.Těšíme se na budoucí spolupráci.

ŠKOLA VOLÁ
Prázdniny jsou za námi.Užili jsme si opravdu horké léto a doufáme, že si
všichni odpočinuli na dovolených. Děti se vrací do školy a s tím přichází
zase trocha starostí navíc. Prosíme děti, aby si dávaly vždy pozor při
přecházení ulice. Od září se samozřejmě strážníci vrací zpět na přechody pro chodce v Březové nad Svitavou, ale přesto opatrnosti není
nikdy dost. Chtěli bychom upozornit, že zároveň zde probíhají opravy
silnice, kdy je provoz značně komplikovaný a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Přejeme dětem příjemný začátek školního roku a prvňáčkům
hezký vstup do školních let.

Za MP Březová nad Svitavou
Eva Graciasová
a Jaroslav Hřebíček
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„OSMIČKOVÉ” ROKY V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
Rok 1938 :
Po roce 1935 sílil ve městě vliv Sudetendeutsche Partei vedené Konrádem Henleinem.Opět se ozývaly hlasy vyzývající k připojení k Německu. Po podpisu Mnichovské dohody Březová připadla do V. pásma
záboru pohraničí Československé republiky a na krátký čas se stala
pohraničním městem. Nová hranice procházela kousek za městem
směrem k MoravskéChrastové. Město opustila většina českého obyvatelstva, aby unikla pronásledování. Někteří z nich, například starosta
města v letech 1934 až 1938 Josef Grunta, jim neunikli. Už příští rok byl
zatčen a uvězněn v koncentračním táboře. Březová se stala jedním
z nástupních prostorů henleinovců k obsazení Moravské Chrastové
v noci z 30. na 31. října 1938. Poskytla jim též útočiště po jejich porážce
naší armádou. Po úpravě hranic 24. listopadu 1938, kdy se ve městě
zastavil i Karl Hermann Frank, byla k Sudetám připojena i Moravská
Chrastová a hranice mezi zbytkem republiky a zabraným územím se
posunula meziChrastovou Lhotu a Rozhraní.
Zápis o těchto událostech byl do kroniky města proveden až po roce
1945:
...Tak se stalo, že při obecních volbách r. 1938 byly umírněnější strany
německé odsunuty na slepou kolej a rozleptány henleinovským hnutím.
V Březové stává se v té době starostou opět Němec - henleinovec Friedrich
Hierske a na tomto místě setrvává i po celou dobu okupace.
Říjen 1938 byl pro Březovou překvapením, neboť město nebylo zaplánováno do okupačního území. Němci v Březové horečným úsilím snažili se
o to, aby jak Březová, tak i Brněnec byly zabrány německým vojskem
a podařilo se jim, že demarkační čára se v těchto dnech několikrát posunula v neprospěchČechů.
Dne 10. října byl obsazen Brněnec a téhož dne odpoledne Březová.
Tím byl dán signál k řádění henleinovců a ordnerských skupin, jimž bylo
české obyvatelstvo vydáno na pospas. Veliká část Čechů, hlavně osob
exponovaných, Březovou opustila, zbytek byl šikanován a týrání dostoupilo vrcholu. Zvláště němečtí výrostci se vyznamenávali insultacemi
a přepadyČechů, ale ani ostatní německý živel nedával si lepší vysvědčení.V prvních dnech nesměli se Čechové ani objeviti na ulici. České spolky
byly rozpuštěny. Čeští dělníci byli zbaveni práce, načež byli hromadně
nasazováni na robotu do Reichu.......
Hranice obsazovaného území byla v mapách zakreslena nepřesně.
Z toho těžili místní Němci a podařilo se jim prosadit další úpravy hranic,
které byly provedeny 24. listopadu 1938.
Rok 1948:
K této události, která poznamenala vývoj v naší vlasti na dalších 40 let,
je v kronice velmi skromný zápis:
Únor 1948 proběhl v našem městě celkem klidně. Na vedoucí místa přišli
členové KSČ místo dosavadních představitelů národních socialistů.
Političtí protivníci vládnoucí strany byli rychle umlčeni.V kronice dva
řádky, ale ve skutečnosti znamenaly konec soukromého podnikání pro
drobné obchodníky, řemeslníky i malé průmyslové podniky. Z textilního průmyslu zůstalo jen výrobní družstvoVKUS. Z bývalé koželužny
ve Slunečním údolí se stala zinkovna Okresního průmyslového podniku. Z textilní továrny v č. p. 172 na Lázeňské ulici stolárna Okresního
průmyslového podniku. V bývalé textilní továrně na Dlouhé vznikla
zámečnická dílna Průmstavu Pardubice, která byla v roce 1972 přesunuta do Brněnce a budovy zbořeny. Zcela zmizela obec Muzlov a část
Dlouhé.
Zemědělci byli v rámci kolektivizace "sdruženi" do Jednotného zemědělského družstva, které ale mělo krátký život.Od roku 1955 hospodařil
na pozemcích Státní statek s dílnami na Brněnské ulici, stolárnou na
Zářečí a drůbežárnou a bramborárnou ve Slunečním údolí. Hospodář-
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ské budovy pro chov dobytka byly postaveny na jednom z nejhezčích
pozemků ve městěZa elektrárnou.
V této těžké době Březová nad Svitavou ve svém rozvoji neustrnula.
Vyrostly nové byty ve Slunečním údolí a na Brněnské a Hradecké ulici.
Nových rodinných domů přibylo jedenáct. Opravena byla základní
škola a postavena nová mateřská škola. Ve Slunečním údolí vyrostla
nová prodejna Jednoty.V údolí za koupalištěm vybudovali členovéSvazarmu provozní budovu motokrosového areálu.Také koupaliště bylo
opraveno. Modernizován byl i fotbalový stadion.
Rozvíjel se i společenský život.Z bývalého Katolického domu v č. p. 185
vznikl kulturní dům, který byl v roce 1974 přestavěn na kino.Tělovýchova, i když působila ve skromných podmínkách tělocvičny základní školy, dosahovala velmi dobrých výsledků v různých odvětvích. V údolí
za koupalištěm vznikl v roce 1956 motokrosový areál. Z obyčejného
přeboru v motokrosu se sportovní podniky postupně vypracovaly až k
Mistrovství ČSSR. Velmi dobrých výsledků dosahovala kynologická
organizace Svazarmu. Z hasičů se stali požárníci. Nevěnovali se zakládání požárů, ale důsledně dbali, aby město před ohněm a dalšími živly
ochránili. Jejich činnost se rozvíjela a dosáhli velmi dobrých výsledků.
Asi největší ranou pro město bylo v roce 1976 začlenění společně
s Moravskou Chrastovou a Chrastovou Lhotou do střediskové obce
Brněnec, kdy jsme se stali jen jeho místní částí.Tento násilný slepenec
zanikl až v roce 1990.
Rok 1968:
Kronikář města panV. Švancara zachytil tyto padesát let staré události
v kronice města takto:
Počátkem r. 1968 započal u nás obrodný proces, kladoucí si za cíl socialismus s lidskou tváří a odsuzující různé deformace a nespravedlnosti uplynulých roků. Do čela státu a KSČ přišli noví lidé. Na schůzích bylo vzpomínáno 20. výročí Února, na podzim pak 50. výročí vzniku Československé
republiky, která byla k tomuto výročí, 28. října, vyhlášena federálním státemČechů aSlováků. Říjnové oslavy nebyly okázalé v důsledku obsazení
naší vlasti vojsky pěti státůVaršavské smlouvy: Sovětského svazu, Polska, Německé demokratické republiky, Maďarska a Bulharska, ke kterému došlo v noci na 21. srpen. Někteří přední vládní a straničtí představitelé byli internováni, vládní a veřejné budovy, rozhlas a televize byly obsazeny cizími vojsky. Doprava, provoz a veškeré dění ve státě byly
v důsledku těchto událostí ochromeny.Jediným pojítkem národa byl rozhlas, jehož pracovníci této těžké době neúnavně a obětavě ve všech krajích republiky informovali lid, co se kde děje. Na protest proti obsazení
vlasti byla vyhlášena 1-hodinová generální stávka, v dalších 2 dnech, 26.
a 27. srpna dopoledne po čtvrt hodině houkaly sirény a zvonily zvony. Byly
vylepovány plakáty a psána hesla a výzvy podporující naše představitele
a žádající odchod cizích vojsk ze země jako: Pryč s okupanty, jděte domů,
nikdo vás nezval! Dubček,Svoboda to je naše obroda atd. Po 6 dnech, kdy
se naši představitelé vrátili z Moskvy, se situace poněkud uklidňovala
a hospodářský život se dostával pomalu do normálních kolejí. Březovou
projelo jen několik obrněných transportérů cizích vojsk, posádka polské
armády byla veSvitavách. Někteří občané státu v důsledku obsazení opustili vlast. Po určité době odešla vojska Polska, Bulharska, Maďarska
a Německé demokratické republiky. Zůstává jen část armády sovětské,
která po dohodě s našimi vládními činiteli je v určitých místech naší vlasti.
K těmto pohnutým událostem stále žije řada pamětníků, kteří je třeba
prožili na jiných místech než v Březové nad Svitavou. V paměti jim
určitě utkvělo obrovské semknutí národa proti cizím okupantům.
Naděje na změnu poměrů byla násilně potlačena a následný normalizační proces tvrdě zasáhl do života některých našich občanů na dlouhých dvacet let.
Bedřich Škraňka

KNIHOVNA
SOUTĚŽ ČESKÉ TELEVIZE U NÁS V KNIHOVNĚ?
Naše knihovna se přihlásila do projektu ČT Déčko. K jedné z nejočekávanějších podzimních premiér dětského kanálu se připravuje zábavní
aktivita, vycházející z úspěšného principu letních soutěžíČeské televize. Do této hry by organizátoři rádi zapojili co nejvíce knihoven v zemi,
ústřední tváří kampaně na Déčku bude PavelZedníček..
V čem by tato aktivita pro naši knihovnu spočívala? Děti v roli skautských doručovatelů by knihovníkům odevzdávaly soutěžní zásilky a případně za to od nich přebíraly odměny.

ZVONEČEK S MOTIVEM
BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU
V informačním centru je možné za
50,- Kč pořídit zvoneček se znakem města.

PROJEKT KNIHA DO VLAKU

Na mapě projektu Kniha do vlaku se již oficiálně nachází i knihobudka
v Březové nadSvitavou.
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KNIHOVNA
SPOLUPRÁCE S ANTIOCHIÍ
V období letních prázdnin jste jistě zaznamenali, že v našem městečku probíhalo až nezvyklé množství kulturních a společenských
akcí pro všechny věkové kategorie. Jednalo se o evangelizační prázdninovou akci mladých lidí, v rámci níž se uskutečnilo přes 22 zajímavých setkání jako byly přednášky, výlety, noc kostelů, soutěže či fotbalový turnajkonče (nepočítaje v to každodenní program pro děti,
ani mše a motlitby v kostele.)

Na mnohých z nich se společně s Antiochií podílela i Městská
knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou. Pomohli jsme
zorganizovat přednášku „Církev a stát za první republiky”, cestopisnou přednášku „Ethiopie, země kde každý omládne”, výstavu keramických křížů, tvořivou dílnu s keramikou s názvem „City psané
v hlíně”, šipkovanou pro děti „O poklad březovské Máňi” inspirovanou předválečným deníkem nalezeným na faře atp.
Všichni, kteří se některé z akcí pořádaných Antiochií účastnili, jistě
budou na uplynulé dva měsíce prodchnuté atmosférou tolerance,
vzájemného přátelství a důvěry velmi rádi vzpomínat.
Jana Povolná

OBNOVA PIETNÍCH MÍST POKRAČUJE
Po úspěchu s žádostí o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby obětí II. světové války jsme byli úspěšnými žadateli i v případě žádosti o dotaci na obnovu pietního místa věnovanému událostem a obětem I. světové války. Dotace bude poskytnuta
z prostředků Pardubického kraje. Neměli bychom zapomínat na tyto historické události, na opravy a údržbu jejich pomníků
a památníků.
KarelAdámek

V LÉKÁRNĚ ZAPLATÍTE KARTOU
Pokud v peněžence nemáte dostatek hotovosti, nemusíte už
před nákupem v lékárně běžet k bankomatu.
Nově můžete díky novému platebnímu terminálu
zaplatit svůj nákup platební kartou.
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