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Městská policie

v barvách Městské policie Březová nad
Svitavou a stejnokrojem zákonem stanoveným
pro všechny strážníky v České republice.
Při výběru strážníků pro nás nebylo
prioritou vybrat dva velké „bouchače“,
s jizvami ve tvářích a ohromnými svaly, jež
byste museli ve strachu obloukem obcházet, ale
záleželo nám na tom, abychom měli strážníky
rozumné, vstřícné, komunikativní a zároveň
schopné si zjednat autoritu. To, jestli se nám to
povedlo, posoudíte nejlépe vy sami v ulicích,
když s těmito strážníky budete jednat.
Vzhledem k tomu, že jsou v současné době
jen
dva,
slouží
v nepravidelných
osmihodinových směnách. K jejich prvořadým
úkolům patří zajistit bezpečnost našich dětí na
přechodech pro chodce, když přecházejí silnici
cestou do školy, poté se intenzivně zabývají

Jistě jste si všimli, že v ulicích našeho města
vidíte strážníky městské policie. Od druhého

Foto Václav Vopálenský

května 2008 nastoupili do služby dva strážníci,
a to Richard Gil, který má více než desetiletou
praxi u speciálních zásahových jednotek
Ministerstva vnitra, a Eva Graciasová s více než
tříletou praxi u soukromých bezpečnostních
sborů. Jistě vám neuniklo, že naši strážníci jsou

Foto Václav Vopálenský

dodržováním veřejného pořádku ve městě a
s tím je spojen i dozor nad občany
vykonávajícími obecně prospěšné práce, které
jim uložil soudce. V neposlední řadě patří do
pravomocí a práce strážníků i zklidnění
dopravy na silnici první třídy, jež protíná naše
město. Strážníci spolupracují se společností, od

Foto Václav Vopálenský

vybaveni osobním automobilem Škoda Octavia
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níž mají pronajatý radar na měření rychlosti,
který je nejmodernější v České republice. Ani
republiková policie není vybavena takovým

pořádkem. Město se případné spolupráci
s okolními obcemi nebrání, ale prvořadým
úkolem je pro nás zajištění klidu a bezpečí
v našem městě.
Telefonní čísla na naše strážníky jsou 731
41 20 36 a 461 521 156.
Každou středu od 13.00 do 17.00 hodin mají
strážníci úřední hodiny na služebně v budově
městského úřadu.
Mgr. Martin Kiss
Bc Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková

Stavební úpravy na Pražské ulici
Dlouho jsme přemýšleli, jak zklidnit provoz
na silnici první třídy, zvláště v úseku ulice
Pražské, kde nákladní a osobní vozidla najíždějí
do kopce a již na úpatí jejich rychlost výrazně

Foto Václav Vopálenský

špičkovým zařízením. Radar na měření
rychlosti je schopen pracovat dvacet čtyři
hodiny denně za jakéhokoliv počasí. Určitě vás
tedy nepřekvapí, že hodnota takového přístroje
je jeden a půl milionu korun. Měření je
prováděno nepravidelně, minimálně však
dvakrát týdně. Jen pro vaši představu, do
dnešního dne strážníci měřili rychlost ve městě
dvacet hodin. Za tuto dobu projednali
sedmdesát pět dopravních přestupků. Řidiči
jsou stále neukáznění, stále porušují dopravní
předpisy a dokladem toho je zmiňovaný vysoký
počet přestupků. Jenom pro vaši informaci v průběhu měření, kdy strážníci projednávají
přestupek a nemohou se věnovat dalším
přestupcům, kteří překračují rychlost ve městě,
projíždí 80% přestupců bez toho, aniž by byli
zastaveni a projednáni, neboť není v lidských
silách strážníků tyto přestupce zastavovat a
projednávat. Za měsíc své práce strážníci
předali tři spisy Policii České republiky
k trestnímu stíhání, zajistili odstranění černé
skládky
a
spolupracují
i
s místními
organizacemi na výchově, aby děti věděly, jak
se mají chovat v silničním provozu.
Již teď víme, že mít dva strážníky je pro
naše město málo. Proto půjdeme před
zastupitele s návrhem, aby se řady strážníků
rozšířily na šest. Díky tomu by bylo možné
kvalitněji zajistit pořádek a bezpečnost ve
městě. Na naše strážníky reagují i představitelé
okolních obcí. Přejí si, aby hlídka naší městské
policie zajížděla i na katastr jejich území a
vykonávala zde dohled nad veřejným

Foto Václav Vopálenský

převyšuje 50 km/h, dále při sjezdu, kdy i přes
výrazné dopravní značení si řidiči nelámou
hlavu s rychlostí povolenou pro jízdu v obci.
Komunikace je v majetku státu, spravuje ji
Ředitelství silnic a dálnic s pobočkou
v Pardubicích. Představa této instituce je
taková, že by bylo nejlépe zbourat veškeré
domy sousedící se silnicí a umožnit nerušený
průjezd kamionové dopravy. S tím se ale
v dnešní době nelze ztotožnit a je vůbec
s podivem, že mohou takové zpátečnické
názory ještě existovat. Rozhodli jsme se proto,
jít cestou proti zdi a zbořit ji za pomoci
dopravního inženýra jsme zpracovali návrh
řešení dopravní situace na ulici Pražská. Tento
návrh spočívá v tom, že ve směru od náměstí
by v místě, kde jsou dnes dva jízdní pruhy ve
směru na Svitavy, byl pouze jeden průběžný a
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v prostoru křižovatky na Pohledy by byl
stavebně vytvořen ostrůvek, na jehož úpatí by
začínal připojovací jízdní pruh pro vozidla
jedoucí z Pohledů ve směru na Svitavy. Laicky
řečeno - automobily jedoucí od Pohledů by
nemusely dávat přednost v jízdě, plynule by
najely jízdním pruhem na kopec a zde by se
zařazovaly do průběžného jízdního pruhu.
V místech křižovatky k ulicím Polní a Luční by
automobily jedoucí od Pohledů nemusely dávat
přednost v jízdě, plynule by najely jízdním
pruhem na kopec a zde by se zařazovaly do
průběžného jízdního pruhu. V prostoru
křižovatky k ulicím Polní a Luční by se
nacházel odbočovací jízdní pruh, který by byl
chráněn
navýšeným
ostrůvkem.
Řidiči
odbočující ve směru od náměstí vlevo na ulice
Okružní, Polní, Luční by tak odbočovali
v klidu, bez hrozby, že je smete rozjetý kamion.

Toto vše je vyobrazeno na fotografiích pana
Václava Vopálenského, jež doplňují tento
článek. Popsané stavební řešení bylo již
schváleno na jednání, které jsme iniciovali.
Jednání se účastnili představitelé policie,
krajského úřadu a Pražské centrály Ředitelství
silnic a dálnic, takže to, co zde popisujeme a
ukazujeme, není naše představa, ale schválená
podoba dopravní situace na ulici Pražská. Při
našem jednání jsme byli nuceni udělat ústupek
v tom, že stavební úpravy půjdou na vrub
města. Nejsme však přesvědčeni o tom, že by
město mělo upravovat a investovat do majetku
státu, a proto jsme vyvolali další jednání u
ředitele silnic a dálnic, který pod tíhou
argumentů představitelů města převzal veškeré
finanční náležitosti spojené se stavebním
provedením úpravy silnice v prostorách ulice
Pražská.
Provoz nedokážeme
zastavit,
nedokážeme ho ani odklonit, ale dokážeme ho
zmírnit tak, aby naši občané mohli i v těchto
neklidných místech spokojeně žít.
Mgr. Martin Kiss
Bc Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková

Detekční přístroj na měření
rychlosti
Naši spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že na ulici Brněnské
v prostorách před přechodem pro chodce u
zdravotního střediska je umístěn detekční
přístroj na měření rychlosti projíždějících
vozidel ve směru od Brna k náměstí. Tento
přístroj po umístění sedm dní měřil rychlost
projíždějících vozidel, ale rychlostní hodnota se
neukazovala na světelné tabuli. Po sedmi dnech
byla uvedena v činnost i světelná tabule, kde
jsou řidiči informováni o aktuální rychlosti při
projíždění daným místem. Po sedmi dnech
provozu měřícího
zařízení provedeme
vyhodnocení. Nashromážděné údaje získané
nečinností a činností světelného zařízení budou
vyhodnoceny a bude dáno měrné stanovisko
pro Pardubický kraj ohledně neukázněných
řidičů. Toto zařízení bude zpomalovat
automobily přijíždějící k přechodu pro chodce
a při vjezdu do náměstí ve směru od Brna.
Z druhé strany náměstí vozidla zpomalí
stavební úprava

Foto Václav Vopálenský

Foto Václav Vopálenský

Nad touto křižovatkou by bylo zbudováno a
řádně osvětleno místo pro přecházení, přičemž
by chodce chránil ostrůvek umístěný uprostřed
široké komunikace.
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komunikace. Při projíždění kličkou u
městského úřadu musejí vozidla svoji rychlost
zpomalovat automaticky. Účelem této světelné
tabule je ochránit chodce v prostoru náměstí.
Rychlostní limity pří vjezdu do města ze směru
od Svitav a od Brna si s adekvátní přísností
pohlídají strážníci městské policie.
Mgr. Martin Kiss
Bc Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková

k likvidaci na vlastní náklady a po jednotlivých
původcích odpadu bude vymáhat finanční
prostředky.

Stane se letošní rok rokem
dětských hřišť?
Na začátku letošního roku se začalo
budovat na pozemku Farního úřadu Březová
nad Svitavou při MC Kocourek dětské hřiště
„Kocourkova zahrada“. MC se podařilo ze
sbírkového projektu Pomozte dětem! získat
238. 975,- Kč. Díky tomuto finančnímu zdroji
bylo možno realizovat terénní úpravy,
bezbariérový vstup, nainstalováno bylo i sedm
herních prvků, jak jste mohli sami zhlédnout
v krátkém televizním pořadu ČT „Kde peníze
pomáhají.“
Již dlouhodobě se plánovala výstavba
dětského hřiště též na Špitálském poli, která se
uskutečnila v měsíci květnu. Zdejší areál
nabídne herní prvky pro děti do 14 let.
Cena herních prvků dosáhla 161 tisíc Kč.
K těmto nákladům je nutno ještě připočíst
terénní úpravy. V tomto svažitém terénu byly
opravdu nemalé. Zde se právě přísluší
poděkovat sponzorům, kteří zajistili jak
srovnání terénu, tak i navezení potřebného
písku pod herní prvky. Díky moc!
Protože jsme byli úspěšní se žádostí o
výstavbu dalšího dětského hřiště, máme
dobrou zprávu pro děti žijící v bytovkách na
Hradecké ulici a v okolí, kde se stávající dětské
hřiště ještě do léta rozšíří o čtyři herní prvky.
Pěkné dětské hřiště vznikne i v areálu ZŠ.
Za pomoci sponzorů a města, které nabídlo
veškeré pracovní síly, výkop a dovoz písku pod
herní prvky, se zde narodí další nový herní
prostor.
Věřím, že se těmito činy podaří splatit dluhy
našim nejmenším.
Mgr. Martin Kiss

Foto Václav Vopálenský

Panely na Zářečí
Město zajistilo odvoz skládky v bývalém
prostoru státních statků na Zářečí. Jak jste
všichni mohli vidět, za roky hospodaření se do
tohoto
místa nashromáždilo
ohromné
množství pneumatik, odpadů a nově přibyly i
dřevěné panely.

Městský informační systém
Rada města rozhodla o zřízení městského
informačního systému. Orientační směrovky
jsou již standardem jiných měst a obcí, i
menších než je Březová nad Svitavou.
Při rozhodování jsme byli přesvědčeni o
potřebnosti informačního systému v našem

Foto Václav Vopálenský

Celý prostor byl uklizen ve spolupráci
zemědělského obchodního družstva a Města
Březová nad Svitavou. Zbylí vlastníci a původci
skládky na doporučené výzvy města reagovali
velmi zdrženlivě. Proto město přistoupilo
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městě. Dokladem mohou být i mnozí zájemci a
turisté hledající cestu např. k rozhledně.

z důvodu málé výtěžnosti z třídění odpadů a
vyšších nákladů za odvoz odpadu a uložení na
skládku.
Přitom lze tříděním odpadů dosáhnout
úspory peněz placených obcí na nakládání
s odpady. Čím větší množství odpadů je
vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží
město zpět jako „Odměnu“ od společnosti
EKO-KOM. Méně pak zaplatí za odvoz a
uložení odpadu na skládku / popelnice a
kontejnery/.A tato úspora se promítá do
paušálních poplatků za odpad. Platí i opačné
pravidlo,čím méně odpadu se třídí,tím více
občané zaplatí za komunální odpad.
V naší obci je zaveden systém třídění
odpadů 2 komodit /plasty a sklo/. Je však
s podivem, kolik těchto odpadů končí buď
v popelnicích, nebo na sběrném dvoře na
Hřbitovní ulici, či po příkopech naší obce,
dokonce i v kamnech některých občanů.
Záleží tedy na každém z nás, jak velikou výši
poplatku budeme platit. Na území města je
rozmístěno dostatečné množství kontejnerů na
tříděný. Na každém je uveden seznam odpadů,
jež lze odložit do kontejneru. Lze zavést i
systém pytlového sběru,kdy si občan na
vyžádání vyzvedne barevný pytel,do kterého
bude danou komoditu /plast/ shromažďovat a
při svozu mu bude tento vyměněn za prázdný.
Papír lze odevzdat do sběrny na nádraží ČD,
případně při školním sběru dát dětem.
Pokud budeme tyto tři komodity důsledně
třídit, nebude muset město v dalším roce zvýšit
poplatky za odpad.

Foto Václav Vopálenský

Již po první montáži se zde projevil
vandalismus a nenechavost některých našich
spoluobčanů. Je nepochopitelné, že mohou mít
radost z ničení nových věcí, které zcela jistě
dokreslují kolorit města.
Součástí celého systému je osazení dvou
velkých velkoplošných cedulí na okrajích
města. Zde zapracoval na „výbornou“
byrokratický systém naší společnosti. Jednotlivá
povolení jsme museli získávat na ministerstvu
kultury, dopravy a následně i u agentury
CzechTourism. Název, který na těchto cedulích
vidíte, je výsledkem připomínek všech
zúčastněných stran.
Věříme, že i tyto prvky napomohou ke
zviditelnění našeho města.

Komise životního prostředí
V jarním období u nás začala pracovat jako
poradní orgán Rady města Březová nad
Svitavou Komise životního prostředí /KŽP/.
V každém Občasníku dodá občanům
informace k problematice z oblasti životního
prostředí a doplňující informace na
internetových stránkách města Březová nad
Svitavou.
V dnešním vydání Občasníku přinášíme
informace ke třídění odpadů v souvislosti s výší
poplatků za odpad v obci Březová nad
Svitavou.
Každý občan naší obce se podivoval,
z jakého důvodu byly zvýšeny poplatky za
komunální odpad.
Město bylo nuceno při konečném
vyúčtování za odvoz komunálního odpadu
z minulého roku zvýšit cenu za
odpad

Následující téma:
Sběrný dvůr,stavební suť a černé skládky
Připravujeme:

Pálení odpadů,ochrana ovzduší
Velkoobjemový odpad
Autovraky a nebezpečný odpad
Vypouštění odpadních vod

Odměny pro obce od společnosti EKO-KOM
platné od 1.1.2008
Sídla do 4000 obyvatel

Výtěžnost1) Platba za zajištění využití
sběru
(Kč/t obalových komunálních odpadů)
na
Papír
Plasty Sklo Kovy Nápojový
obyvatele
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(kg/rok)
< 21

1 920 3 800

570

21 – 31

2 190 4 600

670

> 31

2 560 5 500

790

2
600
2
800
3
500

by obaly měly být co nejméně znečištěné a
zbavené náplní.
Barvy separačních kontejnerů:
PLAST- nejmodernější mají žlutou barvu se
samolepkou PLAST, v našem městě jsou však i
starší v zelené barvě – rovněž s označením
PLAST.
SKLO - nejmodernější „zvony“ jasně zelené
barvy se samolepkou SKLO,v našem městě
máme více typů kontejnerů na sklo-většinou
jsou plechové

karton
2 900
3 200
3 600

Z uvedené tabulky je zřejmé,že čím je vyšší
výtěžnost na jednoho obyvatele, tím je vyšší
odměna za jednu tunu.
Příklad:
Město Březová nad Svitavou má cca 1.700
obyvatel.
21 kg komodit /papír,plast,sklo,nápojové
kartony/ na jednoho občana za rok-průměrná
cena za tunu je 2.350,1.700 x 21 = 35.700 = 35,7 tun x 2.350,- =
83.895,32 kg komodit /papír,plast,sklo,nápojový
karton/ na jednoho občana za rok-průměrná
cena za tunu je 3.190,1.700 x 32 = 54.400 = 54,4 tuny x 3.190,- =
173.536,Na dvou jednouchých příkladech je jasně
vidět,jak velký finanční rozdíl spočívá při
třídění odpadů. Samozřejmě je nutné brát
v úvahu,že byla použita pouze průměrná
cena,ale pro názornost to stačí.
Pokud se vytříděných cca 20 tun komodit
navíc rozpočítá na 1.700 obyvatel,vychází na
jednoho obyvatele zhruba 11 kg vytříděného
odpadu navíc. Není to mnoho, ale těchto 20
tun se neuloží na skládku, a tudíž se neplatí, ba
naopak zvýší se odměna pro město.

Kde jsou ve městě Březová nad Svitavou
separační kontejnery?
Plast
Sklo
Ul.Polní
2
1
Ul.Luční
4
2
Náměstí-vedle hasičů
2
2
Brněnská-U koruny
1
1
Brněnská-u kult.domu
3
2
Sluneční údolí-samoobsluha 2
2
Sluneční údolí-bytovky
2
2
Dlouhá
1
2
Dlouhá-bytovky
2
1
---------------------------------------------19
15
Kde si vyzvednout barevné pytle? – KŽP
navrhne městu Březová jednání s TS Letovice
o dodávce barevných pytlů.
Kam s papírem?
V pracovních dnech do ZŠ Březová.
Na nádraží ČD je výkupna starého papíru a
kovů.
Provozní doba je středa, čtvrtek a pátek 8.0012.00

Co ukládat do separačních kontejnerů?:
Plast: PET-láhve, plastové láhve, kelímky a
krabičky od potravin, sáčky, fólie, výrobky
z plastů, polystyren.
Nedávat:
novodurové
trubky,
PVC,
podlahové krytiny,silně znečištěné plasty,
Tetrapak-nápojové kartony.

Třídění odpadů ve Březové – historie:
Rok
Plast/t
Sklo/t
Průměr/1 občana
Celá ČR
2006
3
10,5
7,9 kg
43,6
2007
4,2
12,2
9,6 kg
47 – odhad
/pozn.-použité zdroje MěÚ, EKO-KOM,
počítáno 1.700 obyvatel./
Z tohoto malého přehledu je jasné, jak
zaostáváme
za celostátním průměrem.
Samozřejmě se započítává i třídění papíru, ale

Sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby,
tabulkové sklo-v našem městě se sbírá
dohromady sklo barevné i bílé.
Nedávat: :zrcadlo, porcelán, keramiku, drátěné
sklo.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ při ukládání tříděných
odpadů do separačních kontejnerů je
ZMENŠIT jejich objem. To znamená PET
láhve sešlápnout, fólii smotat atd. Samozřejmě
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ten se ve Březové nesbírá do separačních
kontejnerů. Přesto máme co dohánět?!
Vážení občané, záleží na každém z nás, jak
se k životnímu prostředí zachováme a co
předáme našim dětem.My starší jsme jim
příkladem ať v tom dobrém, nebo v tom
špatném.
Za KŽP Ing. Jan Slezáček

Kalendář akcí
16.06.08
pondělí

KUBA – ZPÍVÁNÍ A
BUBNOVÁNÍ
(MC Kocourek)
18.06.08
POKRAČOVÁNÍ VE
středa
VÝROBĚ STRAŠIDÝLEK
(MC Kocourek)
23.06.08
KUBA – POJĎTE PANE,
pondělí
BUDEME SI HRÁT
(MC Kocourek)
25.06.08
OSLAVA DĚTÍ
středa
NAROZENÝCH V ČERVNU
(MC Kocourek)
30.06.08
KUBA – POJĎTE S NÁMI
pondělí
DO POHÁDKY
(MC Kocourek)
28.06.08
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
sobota
(Sportovní areál na Dlouhé)
ČERVEN
Na červen připravujeme
VELKOPLOŠNOU
PROJEKCI MS VE FOTBALE
(Kulturní dům Březová n. Sv.)
Rozpis promítání bude upřesněn
na WWW města a ve vývěskách.
Občerstvení zajištěno!
04.07.08
KULTURNĚ-SPORTOVNÍ
pátek
PROGRAM NA
FOTBALOVÉM HŘIŠTI
(Fotbalové hřiště)
Akce se koná v rámci
FOTBALOVÝCH SLAVNOSTÍ.
Sledujte podrobné informace na
plakátech!
05.07.08
RODINNÁ OLYMPIÁDA
sobota
(Sportovní areál na Dlouhé)
Sledujte podrobné informace na
plakátech!
05.07.08
FOTBALOVÉ ZÁPASY NA
sobota
FOTBALOVÉM HŘIŠTI
(Fotbalové hřiště)
Akce se koná v rámci
FOTBALOVÝCH SLAVNOSTÍ.
Sledujte podrobné informace na
plakátech!
13.07.08
MISTROVSTVÍ ČR –
neděle
JUNIOŘI
(První závod na upravené trati
AMK Březová nad Svitavou)
02.08.08
SRAZ BŘEZOVÝCH

Poděkování
Děkujeme paní Demlové z Lázeňské ulice
za to, že našemu městu darovala popínavé a
sadové růže, které byly následně vysazeny na
ostrůvcích a v parčících.
Město Březová nad Svitavou

Foto Václav Vopálenský

Vodní království
V sobotu 17. května 2008 byla v areálu
ZOD Březová nad Svitavou otevřena nová
prodejna nazvaná Vodní království.
Návštěvníci si mohou prohlédnout jezírka,
filtrace, sortiment japonských lamp a velkou
nabídku solitérních kamenů, kačírků a kamenů
z celého světa.
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sobota

16.08.08
sobota
23.08.08
sobota
23.08.08
sobota
24.08.08
neděle
30.08.08
sobota

(Březová u Uherského Brodu na
moravsko-slovenském pomezí)
Odjezd ze Březové v brzkých
ranních hodinách.
ZÁVOD MOTOCIKLŮ SOLO
POHÁR VYSOČINY
(Areál AMK Březová n. S.)
ZÁVOD HORSKÝCH KOL
(Areál AMK Březová n. S.)
PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA
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BŘEZOVSKÁ POUŤ
DOPRAVNĚ RODINNÁ
AKCE + JÍZDA ZRUČNOSTI
Akci bude pořádat Město Březová
nad Svitavou ve spolupráci s MC
Kocourek a zaštítí ji Městská
policie Březová nad Svitavou

Společenská kronika
V březnu 2008 se do Březové
přistěhovalo 5 nových občanů a
2občané se od nás odstěhovali.
Zemřeli paní Draža Baudyšová a
pan Jaroslav Navrátil.
Narodili se Jan Straka a
Gabriela Pásková.
K 31. březnu 2008 měla Březová
nad Svitavou 1719 obyvatel.
V dubnu 2008 se do Březové
přistěhovali 3 noví občané. Nikdo se
neodstěhoval, nenarodil ani
nezemřel.
K 30. dubnu 2008 měla Březová
nad Svitavou 1722 obyvatel.
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