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Vážení spoluobčané,

V pátek 30. ledna 2009 se můžete
těšit na X. MĚSTSKÝ PLES. Ten se
bude opět nést v duchu oslav desátého
výročí povýšení Březové nad Svitavou na
město. Zároveň proběhne slavnostní
otevření galerie - balkonu. Díky
provedeným úpravám dojde k navýšení
kapacity sálu o 40 míst a tím bude možno
uspokojit větší počet zájemců.
Všechny spoluobčany srdečně zveme.
Prodej lístků na tuto akci bude
zahájen v Městské knihovně a
IC Březová nad Svitavou v pondělí
12.ledna 2009.

dovolte nám, abychom vám za
zastupitele a vedení města popřáli co
nejkrásnější prožití vánočních svátků,
do nového roku 2009 hodně úspěchů,
zdraví a životního optimismu. Chtěli
bychom vám poděkovat za menší, či
větší pochopení a přáli bychom nám
všem, nalézt chvíli na milý úsměv a
vlídná slova, kterými můžeme
druhého potěšit.
Rada města
Pro zpestření jsme pro vás na sváteční
období připravili následující akce:

Otevření ordinace gynekologie

V úterý 30. prosince 2008 se koná
v kulturním domě Předsilvestrovská
zábava, kterou pořádá TJ SOKOL.

Po
několikaletém
úsilí,
které
vynakládalo vedení našeho města, se
podařilo prosadit od ledna 2009 otevření
ordinace ženského lékaře – gynekologie.
Na
základě
výběrového
řízení,
vyhlášeného
Krajským
úřadem
Pardubického kraje, dostane možnost
zajišťovat
tuto
péči
společnost
MONOMED.
Mgr. Martin Kiss

16. ledna 2009 je pro vás přpraven
PLES
MOTORISTŮ
–
BÁL
FOUSATÝCH. K tanci a poslechu hraje
Nonus. Začátek akce ve 20.00.
Stalo se dobrou tradicí přivítat ve
městě Březová nad Svitavou příchod
„NOVÉHO ROKU“ ohňostrojem.
Srdečně Vás zveme na Moravské
náměstí, kde v noci z 31.12. na 1.1.
v 0.30 hodin společně oslavíme příchod
roku 2009. Bude se jednat o první z řady
akcí, jimiž ucítíme desáté výročí povýšení
Březové nad Svitavou na město.

Vážení občané,
dovolte mi Vás ve stručnosti seznámit
se záměrem, jenž by měl vést
k výraznému zkvalitnění zdravotní péče
ve městě Březová nad Svitavou a v
přilehlém regionu.
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plodu. Prevenci nádorových onemocnění
ženských pohlavních orgánů, která
zahrnuje kolposkopické a cytologické
vyšetření k vyloučení rakoviny čípku
děložního, gynekologické, ultrazvukové
event.
hysteroskopické
vyšetření
k vyloučení onemocnění dělohy či adnex.
Do této oblasti jistě patří i vyšetřování
prsou s odesláním na mamografické
nebo UZ vyšetření a očkování žen a
dívek vakcínou proti papilomavirům,
které jsou považovány za příčinu
rakoviny děložního čípku. Nabízíme též
antikoncepční
poradnu
s možností
výběru ATK tzv. na míru včetně
zavádění
nitroděložních
systémů
MIRENA. Poradna pro pacientky
s klimakterickými potížemi včetně výběru
hormonální nebo nehormonální léčby.
Velmi důležitou oblastí bude i oblast
urogynekologie , která řeší problematiku
inkontinence moči u žen. Co se týká
předpokládaných ordinačních hodin,
zatím předběžně počítáme s pondělím
odpoledne a čtvrtkem dopoledne.
Závěrem chci poděkovat vedení
města Březová nad Svitavou a především
Mgr. Martinu Kissovi. Bez jejich
vstřícného přístupu při vytváření
podmínek v Březové nad Svitavou a
aktivního jednání na úrovni okresu i
Pardubického kraje by bylo otevření
ambulance prakticky nemyslitelné.
MUDr. Jaroslav Novosad

Po
několikaletém
úsilí,
které
vynakládalo vedení města, se podařilo
prosadit od ledna 2009 otevření
ordinace
ženského
lékaře
–
gynekologie.
Na základě výběrového řízení,
vyhlášeného
Krajským
úřadem
Pardubického kraje, dostane možnost
zajišťovat
tuto
péči
společnost
MONOMED.
Společnost
má
své
sídlo
v Boskovicích, kde na medicinském
centru Hippokrates poskytuje léčebně
preventivní péči v oboru gynekologie a
porodnictví.
Společnost
je
reprezentována dvěma ženskými lékaři.
Jsou jimi MUDr. Patrik Mosler a
MUDr. Jaroslav Novosad. Oba mají
dlouholeté zkušenosti s prací jak
v nemocnici, tak na gynekologické
ambulanci. Oba budou střídavě dojíždět
do Březové nad Svitavou.
Záměrem je vybudovat moderní,
kompletně
vybavenou
ambulanci.
Ambulance bude disponovat moderním
ultrazvukovým
přístrojem,
kardiotokografem - zařízení snímající
srdeční činnost plodu, kolposkopem přístroj, který umožňuje zohlednit změny
na sliznici děložního
čípku,
a
hysteroskopem - endoskopické zařízení
umožňující vizualizaci dutiny děložní.
Samozřejmostí bude i instrumentarium
pro provádění drobných operačních
zákroků.
Rozsah poskytované péče by měl
zahrnout všechny oblasti, které do oboru
spadají. Tj. péči o nastávající maminky
včetně
ultrazvukového
vyšetření
zaměřeného na vrozené vývojové vady
plodu,
prvotrimestrálního
i
druhotrimestrálního
screeningu
zaměřeného
na
vyloučení
chromosomálních aberací, především
Downova
syndromu
a
kardiotokografického
vyšetření,
jež
umožňuje včas zachytit nitroděložní tíseň

Zdravotnictví ve městě
- Od února bude znovu otevřena
ordinace zubního lékaře v původních
prostorách.
- Nabídku služeb občanům chceme
rozšířit o masérství v prostorách
domu
dětského
lékaře
a
gynekologie.
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postupy:
Žumpa:
je bezodtoková jímka, což znamená, že
musí být vodotěsná a nesmějí z ní unikat
žádné odpadní vody, nesmí mít žádný
přepad vody.
K žumpě není potřeba povolení, je však
nutno zajistit pravidelné vyvážení žumpy
fekálním vozem do čistírny odpadních vod a
majitel musí dokládat potvrzení o jejím
vyvážení. V tomto případě je nutno vyvážet
celý objem žumpy včetně vody, a proto
náklady na vyvážení jsou vysoké.
Septik s biologickým stupněm čištění:
Toto zařízení je nejběžnější v současné
městské zástavbě. Septik má obvykle několik
komor (2 – 3) a funguje jako usazovací
nádrž, v níž se odpadní vody předčistí tím,
že dojde k usazení kalu, který je pak nutno
jednou ročně odčerpat fekálním vozem
(náklady na vyvážení jsou dnes cca 300,- Kč
za metr kubický). Majitel je povinen doložit
potvrzení o vyvezení septiku.
Předčištěné odpadní vody odtékají přímo
do potoka nebo řeky.
K provozování septiku je třeba stavební
povolení a povolení k vypouštění odpadních
vod, pokud předčištěné odpadní vody
neodtékají do kanalizace.
Domovní čistírna odpadních vod:
Musí být navržena pro počet osob
žijících v domácnosti. U pořízení domovní
čistírny je třeba počítat s vysokými
počátečními náklady (min. 50.000,- Kč) a
také náklady na její provoz (opravy, el.
energie).
Je třeba stavební povolení a povolení
vypouštění odpadních vod.
V případě vybudování kanalizace ve
městě tyto podmínky k vypouštění
odpadních vod odpadají a nové jsou
upraveny obecně závaznou vyhláškou města.
KŽP Březová nad Svitavou
Příští téma: Úprava náměstí

Foto Václav Vopálenský

Nákup malotraktoru
Pro potřeby města byl zakoupen
malotraktor BCS VIVID 400 DT včetně
příslušenství na údržbu veřejných ploch a
prostranství. Malotraktor je multifunkční,
má mnoho nástaveb a bude využit po celé
roční období.
Pořízením nové techniky chceme
zintenzivnit a rozšířit udržované plochy
v našem městě. Zvýšení kvality údržby
veřejných ploch a prostranství bude mít jistě
pozitivní dopad i na přitažlivost obce
z pohledu místních obyvatel, podnikatelů i
turistů.

Foto Václav Vopálenský

KŽP přináší informace z oblasti
životního prostředí

Vypouštění odpadních vod
Od 1. ledna 2008 nabyla právní moci
zákonná úprava o vypouštění odpadních
vod, která se týká likvidace splaškových vod
ve městech a obcích. Pokud není ve městě
vybudována kanalizace, je možné odpadní
vodu likvidovat jen třemi povolenými

JPO II Březová nad Svitavou

Pro ilustraci Vám přinášíme přehled
výjezdů naší jednotky za poslední tři měsíce
(září, říjen a listopad).

- 1. 9. 2008 v 15:47h.
POŽÁR
RODINNÉHO DOMU v obci Radiměř
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a jejich rodinám a popřát jim do nového
roku 2009 hodně štěstí a hlavně zdraví.
Felkl Ladislav ml.

- 19.9. 2008 v 10:09h. ÚNIK
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK v Březové
na náměstí
- 19.9. 2008 v 22:48h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v Březové na náměstí
- 21.9. 2008 v 10:14h.
TECHNICKÁ
POMOC v Březové
- 25.9. 2008 v 14:40h.
ÚNIK
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK v Březové
ul.Pražská
- 30.9. 2008 v 22:25h.
TECHNICKÁ
POMOC v obci Moravská Chrastová
- 18.10. 2008 v 10:44h.
ZÁCHRANA
ZVÍŘAT v Březové na ulici Dlouhé
- 19.10. 2008 v 22:54h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v obci Pohledy
- 25.10. 2008 v 10:49h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v Březové
- 12.11. 2008 v 07:34h.
TECHNICKÁ
POMOC v obci Moravská Chrastová
- 13.11. 2008 v 22:55h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v obci Moravská Chrastová
- 17.11 2008 v 16:22h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v obci Bohuňov
- 21.11. 2008 v 21:41h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v obci Bohuňov
- 22.11. 2008 v 08:37h.
TECHNICKÁ
POMOC v Březové na kopci
- 23.11. 2008 v 18:30h.
DOPRAVNÍ
NEHODA v Březové na kopci
- 25.11. 2008 v 03:24h.
POŽÁR
NÍZKÉ BUDOVY ve Svitavách
ul.Dělnická
- 30.11. 2008 v 21:05h. POŽÁR
VYSOKÉ BUDOVY ve Svitavách
ul.Bratří Čapků

Společenská kronika
V září 2008 se do Březové přistěhovalo 8
nových občanů a 6 občanů se od nás
odstěhovalo.
Narodili se Libor Kopecký, Klára
Škaredová, František Šperka, Daniel
Werner a Adam Knötig.
Zemřeli paní Marie Kopecká, paní Marie
Mandlová a pan Ladislav Polčík.
K 30. září 2008 měla Březová nad
Svitavou 1730 obyvatel.
--V říjnu 2008 se z Březové odstěhovalo 6
občanů.
Narodili se Adéla Štěpánková, Veronika
Řídká a Michaela Pavlíková.
Zemřel pan Pavel Michálek.
K 31. říjnu 2008 měla Březová nad
Svitavou 1726 obyvatel.
--V listopadu 2008 se do Březové přistěhovali
3 noví občané a 14 občanů se od nás
odstěhovalo.
Narodili se David Bauer, Eliška Krásová,
Viola Datinská, Kryštof Lidman, Jakub
Nedoma a Jan Nedoma.
K 30. listopadu 2008 měla Březová nad
Svitavou 1721 obyvatel.

Členové jednotky:
Velitel jednotky- Felkl Ladislav st.
Velitel družstva- Jachan Jan
Velitel družstva- Felkl Ladislav ml.
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Strojník: Fuchs Antonín, Kolbábek
Rostislav, Kalas Miloslav, Odehnal Petr, Vlk
Jaroslav, Krátký David.
Hasič: Jedlinský Jiří, Kašpar Petr, Klemša
Tomáš, Kolář Martin, Křížová Bára,
Matějček Tomáš.
Tímto
bych
chtěl
poděkovat
hasičům,kteří se podíleli na těchto výjezdech,
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