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Jednotná koncepce zeleně v našem městě
Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva byla našim občanům představena firma
„Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o.“, která společně s představiteli města nezávazně
prověřila stav zeleně v našem městě a vytipovala 22 míst v našem městě k dalšímu zpracování.
Firma dostala za úkol v rámci těchto lokalit navrhnout možnosti údržby stávajícího porostu a
předložit architektonické návrhy vysazení porostů nových .
Výsledkem těchto snažení by měl být zpracovaný projekt, který předložíme k posouzení
Státnímu fondu životního prostředí, jenž zmapuje problematiku zeleně ve Březové a přilehlém
okolí (to se týká například nově založených alejí). Do této koncepce bude spadat rovněž úprava
celého hřbitova včetně hřbitovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, cesty, zeleň).
Nikdo nám není schopen zaručit, zda náš projekt získá finanční podporu, nicméně
prostředky na podobné projekty ve Státním fondu životního prostředí jsou a komplexní
zpracování dává projektu velkou naději na úspěch v případě, že žádost stihneme podat do konce
října letošního roku..
Je jistě na místě dodat, že firma „Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o“ má bohaté
zkušenosti, navrhla mj. i úpravu okolí kulturní památky Zelená Hora ve Žďáře nad Sázavou či
okolí státního hradu Pernštejn.

Výstavba ČOV
Výběrové řízení na dodavatele ČOV bude probíhat ve spolupráci se Státním fondem
životního prostředí, neboť se jedná o veřejnou zakázku. Výběrová komise se bude skládat z
několika státních úředníků a tři zástupců našeho města. Ze všech zájemců o výstavbu bude
vylosováno deset firem, které předloží cenu. Soutěž bude jednokriteriální, rozhodovat bude cena.
(Extrémně nízká cena může být z výběrového řízení z bezpečnostních důvodů vyřazena.)
Výstavba ČOV bude zahájena ještě v letošním roce, dokončena by měla být do
dvou let, tj. do konce roku 2012.
Účastník stavby bude muset složit osmi milionovou bankovní garanci sloužící pro případ
záručních oprav. Pokud se během záruční doby vyskytne závada, firmu vyzveme k jejímu
odstranění. Pokud se tak nestane, může být tato bankovní garance bez souhlasu firmy sloužit na
opravu.
Potěšující je jistě i fakt, že se nám na tuto stavbu podařilo získat další dotační prostředky,
které nebyly základními dotačními prostředky města. Jedná se o podpora z Pardubického kraje na
ČOV ve výši 3 miliony korun.

Skateové hřiště
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Město ve spolupráci se žáky základní školy dokázalo získat finance na projekt skateového
parku v blízkosti kulturního domu. Finanční prostředky pro realizaci projektu obdržíme
v měsíci září, hřiště by mělo být dokončeno v závěru letošního roku.

Lanový park
Město Březová nad Svitavou podalo žádost na dotační prostředky na zřízení lanového
parku. Jedná se o formu lehčího lanového parku což znamená, že jsou mezi stromy nataženy
různé překážky na nichž dovádějí děti, případně dospělí. Jediný rozdíl oproti plnohodnotnému
lanovému parku je ten, že se překážky nenacházejí v osmi metrech výšky, nýbrž zhruba v metrové
výši, z níž se dá bezpečně seskočit. Děti tedy nebude třeba jistit horolezeckou karabinou, v
místech kde budou překážky nacházet výše nad terénem, budou umístěny záchytné sítě.
Pokud bude projekt schválen, jeho realizace by měla rovněž proběhnout ještě v letošním
roce. Atrakce bude vybudována za viaduktem u MŠ směrem v rokli po levé straně turistické
stezky. Les by měl být v tomto místě protkán nejrůznějšími překážkami, park bude zakončen
altánem.

Cyklostezka, in-line stezka
Jedná se o zamýšlenou stezku propěší, cyklisty a bruslaře po pravém břehu řeky Svitavy.
Fince na výstavbu je možnost získat ze státního fondu dopravní infrastruktury. Abychom
s žádostí uspěli, je nutná návaznost stezky na školu a centrum města.
Stezka povede kolem sportovního areálu přes mostek a po zámkové dlažbě směrem
k zahradnictví. Dále se bude pokračovat kolem stříbrného smrku po stávající zahradě domu
s pečovatelskou službou, kolem domu Felklových a Strnadových dojde šikmo k řece. Lehkým
mostkem překlene suché koryto Hynčinky čímž se dostane na zadní stranu náměstí za poštou. Po
zhruba padesáti metrech by se stezka vracela po větším mostku zpět na pravobřežní část řeky
Svitavy. Stezka by vycházela až u šrotovny. Tím pádem by se v rámci této stezky spravil celý
rozbitý úsek chodníku od mostku na Zářečí směrem ke šrotovně, došlo by i k úpravě padající
opěrné zdi. Od šrotovny by projekt pokračoval již pouze úpravou stávajícího povrchu na hladký
asfalt. Stezka by ústila na křižovatce u truhlářství Štěpánek.
V případě úspěchu by byl projekt připraven k realizaci v průběhu příštího roku.

Z činnosti Městské policie Březová nad Svitavou

V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá jen velmi zřídka a pak jsou na jaře
překvapení, když zjistí, že jejich objekt navštívil nezvaný host. V měsících březnu a dubnu
navštěvovali strážníci městské policie tyto objekty, aby zde majitelům zanechali kartičky se
základními radami „Jak si nejlépe zabezpečit svůj
objekt“.
S příchodem jara jsme se zaměřili na veřejný
pořádek - skládka odpadu na ul. Horní a kontrolu
veřejného pořádku. Jarní úklid si někteří představují tak,
že nepotřebné věci, např. plasty, sedačky, apod.
odvezou před bránu sběrného dvora. Tyto skládky
zatěžují nejen přírodu, ale vážou na sebe pracovní sílu,
která je třeba při jiné činnosti a hlavně rozpočet města.
V nadcházejících měsících se strážníci zaměří
na držitele psů v souvislosti s dodržováním vyhlášky o
volném pohybu psů ve městě.
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Měření rychlosti:
Z preventivního hlediska je pochopitelná snaha Městské policie Březová nad Svitavou zvýšit
u obyvatel a návštěvníků města pocit bezpečí právě maximálně možnou eliminací řidičů, kteří
rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu. Jde tedy o úkol, jehož smysl
veřejnost vnímá a při zvládnutí jeho plnění jej také náležitě ocení. Důkazem je počet vyřešených
přestupků, kterých jsou řádově již stovky.
Dětský den:
V pátek 18. 6. se uskutečnil dětský den MP se Základní školou. Počasí nám sice ukázalo svojí
nevlídnější tvář, ale i na to jsme byli připraveni. V příjemném prostředí tělocvičny ZŠ se během
celého dopoledne vystřídaly jednotlivé třídy 1. a 2. stupně. Děti soutěžily ve třech různých

disciplínách, jako byla jízda dle pravidel silničního provozu, následovalo poznávání dopravních
značek, zakončené jízdou zručnosti. Největším oříškem byl kruhový objezd a křižovatky. Výherci
si odnesli upomínkové předměty, které nám věnoval BESIP a nějaké ty sladkosti. Velké
poděkování patří paní ředitelce Mgr. Zelené a kolektivu učitelů.
Za MP Březová nad Svitavou
velitelka strážníků Eva Graciasová

Z mateřské školy Březová nad Svitavou
V září roku 2009 jsme si připomněli 25. výročí otevření nově postavené budovy mateřské
školy. Mateřská škola, kterou od roku 1984 řídila paní Jarmila Horáková, byla původně trojtřídní.
Největší počet dětí (86) byl zapsán hned první rok zahájení provozu. V následujících letech se
počty dětí snižovaly, až do roku 1991, kdy byly v září otevřeny pouze třídy dvě. Historicky
navštěvovalo MŠ nejméně dětí (40) ve školním roce 1995/1996. Prázdný pavilon školy byl
pronajat jako sklad nábytku, později zde byla zřízena víceúčelová místnost, která sloužila zejména
jako tělocvična pro všechny děti.
Od roku 1992 stojí v čele MŠ paní ředitelka Ivana Štoudková, která MŠ dovedla v roce
2002 k právní subjektivitě. Mateřská škola se během let dvakrát potýkala s následky povodně.
Poprvé to bylo ve školním roce 1997/1998. V létě byly zaplaveny přízemní budovy až do výše 40
cm. Podruhé postihla povodeň MŠ na jaře 2006, ale naštěstí byla zaplavena jen zahrada.
Třetí třída byla znovu otevřena ve školním roce 2004/2005. Od tohoto roku počet dětí
navštěvujících MŠ postupně stoupá. Během let 1984-2010 z MŠ odešlo 475 dětí do základní
školy. Během této doby zde působily následující učitelky:
Jarmila Horáková
Zdeňka Kobylková
Věra Klímová
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Miroslava Švancarová
Jitka Kačírková
Vladimíra Malá
Ivana Štoudková
Hana Blažková
Dana Dolanská
Petra Valtrová
Daniela Janků – Spurná
Jaroslava Švancarová
Ivana Šedá
Eva Faulhammerová DiS.
Zuzana Kolářová
Pavlína Janelová DiS.
Kateřina Hávová DiS.
Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu K sobě blíž. Jak
už z názvu vyplývá, v rámci naší vzdělávací práce se soustřeďujeme na rozvoj mezilidských
vztahů, komunikace, spolupráce, empatie, vytváření kamarádských vztahů, sounáležitosti,
samostatnosti. Velkou pozornost věnujeme lidovým tradicím, pranostikám, zvykům a obyčejům,
které se k nim vážou. Třetím okruhem našeho zájmu je příroda, člověk jako součást přírody a
jejich vzájemná interakce.
Během školního roku organizujeme pro děti spoustu různých akcí. Nejdelší tradici má
tělovýchovná olympiáda, letos jsme pořádali již 13. ročník, součástí je i vedení rekordů mateřské
školy. Pravidelně se koná meziškolková recitační přehlídka „…Jen si děti všiměte…“ (12. ročník),
které se po prvním školkovém kole účastní i děti z okolních mateřských škol.
V současnosti je kapacita školy plně využita, máme v provozu tři třídy po 25 dětech. Do mateřské
školy již přicházejí potomci našich prvních dětí. Je potěšující, že dětí stále přibývá. Zájem o
předškolní vzdělání však již nyní převyšuje kapacitní možnosti mateřské školy.
Vladimíra Malá

Informace ze základní školy Březová nad Svitavou

Projekt Volba povolání v Pardubickém kraji
V rámci projektu Volba povolání se žáci ZŠ Březová nad Svitavou během měsíců dubna
a května 2010 seznámili s několika firmami, které působí v Pardubickém kraji. Exkurze byly
voleny podle zájmu žáků 9. třídy.
Nejprve navštívili společnost Matoušek
CZ, a.s., Jevíčko. Firma působí na trhu
stavebních prací. Žáci sledovali čilý pracovní
ruch při rekonstrukci zimního stadionu
v Moravské Třebové. Uvědomili si, že
z důvodu pevně stanoveného termínu
dokončení a předání stavby do užívání
veřejnosti nelze práce přerušit ani za extrémně

nepříznivého počasí.
Firma Forez, s.r.o., Ostrov u
Lanškrouna se zabývá výrobou forem a
nástrojů pro výlisky. Finální výrobky směřují
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zejména do automobilového průmyslu. Špičkovým technickým zázemím byli nadšeni nejen
chlapci, ale o konstrukční detaily se zajímala i děvčata.
Návštěva Foxconnu CZ, s.r.o., Pardubice byla zahájena podrobnou prezentací firmy, jež
působí téměř na všech kontinentech. Poté žáci sledovali výrobní linky zaplněné různými typy
elektronických a telekomunikačních zařízení. Obdivuhodné jsou organizace a sladění jednotlivých
pracovních postupů i řízení značného množství zaměstnanců.
Poslední exkurzí se stala prohlídka firmy Jan Ficek – Dřevovýroba, s.r.o., Chrudim. Pan
majitel s nesmírnou trpělivostí žákům objasňoval výrobu sesazenek všech známých druhů dýh.
Bylo překvapující, že firma zaměstnává převážně ženy.
Díky projektu a díky vstřícnosti výše uvedených firem si žáci uvědomili, jak je důležité
celoživotní vzdělávání. Se sumou vědomostí a dovedností získanou na všech stupních škol se
totiž bez dalšího nabalování nejnovějších poznatků v budoucím profesním životě neobejdou.
Součástí projektu byla též literární soutěž o nejlepší popis technických profesí. Část práce
Daniela Pokorného z 8. třídy byla otištěna v Mladé frontě Dnes: „Jednou, když jsme besedovali o
volbě povolání, nám paní učitelka řekla, že je lepší zametat chodníky, než jenom sedět doma a
natahovat ruce pro peníze. Tato věta se mi líbila. Někteří lidé se snaží, vydělávají sice méně
peněz, ale přesto pracují. Ti na sebe mohou být pyšní na rozdíl od těch, kteří jen sedí doma a
žádají stát o peníze.“
Projekt Výměnný pobyt
Na konci května 2010 přivítala ZŠ Březová nad
Svitavou
kolegy
z partnerské
školy
v Grossweikersdorfu. Během návštěvy se řešily
možnosti další součinnosti a vymýšlela se oběma
stranami akceptovatelná témata dlouhodobých
projektů.
Nejbližším
konkrétním
výstupem
prohlubující se spolupráce by měl být opět podzimní
výměnný pobyt žáků z Grossweikersdorfu v Březové
nad Svitavou.
Projekt Den Země
Žáci 8. třídy se dne 20. dubna 2010 v rámci Dne
Země zúčastnili spolu se žáky ZŠ Vítějeves úklidu
v ochranném pásmu vodovodního zdroje II. stupně
Březová nad Svitavou. Den pořádaly Brněnské vodárny
a kanalizace a firma Josefa Šindlera ml. Úklid probíhal
v katastrech Březová nad Svitavou, Muzlov, Radiměř,
Lavičné a Banín.
Žáci pod vedením paní učitelky Oldřišky Štoudkové
a pana učitele Radima Švancary se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna sbírala odpadky podél
silnice od obce Radiměř směrem
k Muzlovu, druhá skupina uklízela od
Dlouhé k Muzlovu. Žáci ZŠ Vítějeves
směřovali od obce Lavičné také
k Muzlovu. Po setkání se všichni
občerstvili a společně si opekli párky.
Byl vyhodnocen nejpozoruhodnější
nález, čímž byl zarámovaný obraz.
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Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě
a sloužila k připomenutí svátku Dne Země, který se každoročně slaví 22. dubna jako ekologicky
motivovaný den, upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí a na
nutnost jeho ochrany.
Tato akce byla první částí
projektu, na který naváže 24. června
soutěžní setkání obou základních škol.

Mateřské a komunitní centrum
Kocourek o.s.
Březová nad Svitavou
Co u nás najdete? A proč k nám vlastně přijít?
* Můžete využít volné herny, kde si mohou děti pohrát a využít vybavení co máme v herně i na
zahradě.
* Vy si můžete s dětmi zahrát, nebo využít času, kdy vaše ratolesti objevují nové hračky a dát si
čaj, či kávu, nebo si jen tak popovídat s lidmi, kteří jsou v podobné situaci jako vy.
*Pokud rádi trávíte čas se svými dětmi aktivně, můžete využít naší nabídky vedených
programů a využít prostoru pro úplně nejmenší a předat si zkušenosti o nových básničkách a
říkankách, nebo vyzkoušet Zpívánky, Cvičení, Tvoření, nebo si zahrát velkou odpolední hru.
Někdy si už nevíte rady jak byste své děti zabavili, dochází Vám fantazie? Zkuste přijít
do Kocourka a společně si vyzkoušet některou dílnu.
Dle zkušenosti maminek, které MC navštívily a navštěvují, nemyslíte při pobytu v Kocourku na
domácnost, ale máte možnost si čas s dětmi užít jinak J A odpočinutá a usměvavá maminka je
základem pro šťastné dítě.
Nemusíte být členy sdružení, abyste mohli na programy chodit. Můžete si vybrat z naší
nabídky programů, nebo přijít zrovna když máme otevřeno a jen tak se podívat.
A kde nás vlastně najdete?
ulice Farní č. 76, Březová nad Svitavou
(budova nad ordinací dětského lékaře – ta s krásnou novou fasádou J) Vchod kovovou brankou
- přes Kocourkovu zahradu a kolem domu.
Pokud si nemůžete vybrat z naší nabídky, něco Vám zde schází, máte nápad, co by se zde dalo
podniknout či zorganizovat (nejen pro ty nejmenší), nebo byste mohli i své služby nabídnout,
neváhejte nás kontaktovat.
Budeme velmi rádi.
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Pokud chcete vědět více, sledujte nástěnky, webové stránky www.brezova.cz, nebo
www.mckocourek.eu, nebo nás kontaktujte na tel. 733 399 405 (Kateřina Novotná), případně
napište na email: mckocourek@seznam.cz
Máte-li zájem vědět co se u nás děje, být informováni o akcích a programech, nechte si zasílat
novinky. Stačí poslat email na mckocourek@seznam.cz nebo sms na tel 733 399 405 a do zprávy
uvést Chci informace a svůj email. J
Provoz MC Kocourek o prázdninách:
Úterý od 15:00 do 18:00
A dále se můžete těšit na jednorázové akce jako Koně v Radiměři, Odpolední hry pro děti a
víkendové spaní v Kocouru

Poděkování a informace o výsledku Tříkrálové sbírky 2010
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli na letošní tříkrálovou sbírku.
Výsledky sbírky ve Březové nad Svitavou:
Jméno
Částka
Jůlie Chlebíčková
3 198,-Kč
Božena Jurková
1 633,-Kč
Dagmar Kalasová
2 540,-Kč
Zlatuška Macková
6 100,-Kč
Zlatka Pešlová
6 160,-Kč
Celkem
19 631,-Kč
Pod záštitou Svitavské charity se celkem vybrala částka 311 110,-Kč. Tato suma je vyšší než
v předchozím roce.
Za charitu Svitavy Zlatuše Pešlová

Společenská kronika
V období od dubna do října 2009 se do Březové přistěhovalo 32 občanů, 29
občanů se odstěhovalo.
Narodilo se 13 nových občánků:
Filip Blažka, Jan Friedl, Natálie Mattová, Anežka Teplá, Ladislav Krása,
Barbora Synková, Eduard Kutlák, Anna Hegerová, Jan Kaláb, Šimon Vídeňský,
Karolína Ondrová, Natálie Žákovská a Jan Zapletal.
Zemřelo 10 občanů - Alois Hruška, Kamila Kostelníková, Pavla Kopecká,
František Neubauer, Lubomír Lidmila, Bohuslav Málek, Marie Kučerová,
Vlastislav Prosecký, Eva Vaňáčková a Robert Kutlák.
K 31. květnu 2010 měla Březová nad Svitavou 1717 obyvatel.
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