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NA ÚVOD ...
Proč si přečíst občasník? V novém vydání jsme se
zaměřili na hned několik velmi zajímavých témat.
Dočtete se o aktuálním stavu výstavby kanalizace a ČOV v našem městě, kterou neustále provázejí nejrůznější komplikace. I přes ně se snad
blýská na lepší časy a akce se pomalu blíží ke svému konci. V dohlednu je již zahájení zkušebního
provozu. Více v článku na str. 2.
Zajímavým a vůbec poprvé otevřeným tématem
jsou sankce, které je Březová nucena platit za
některé dotační akce z minulosti… V občasníku
jsme také popsali situaci týkající se povinnosti
podnikatelů vzhledem ke svozu komunálního
odpadu. Problematiku popisuje článek „Živnostníci by se měli zaregistrovat ke svozu odpadu“.
Více již prozrazovat nebudu. Zalistujte.
Kamila Ondráčková

KULTURNÍ AKCE
14. března 2015

sobota

Posezení se seniory - 17:00

KD

15. března 2015

neděle

Dětský karneval - 14:30

KD

27. března 2015

pátek

Noc s Andersenem

knihovna
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KRÁTCE Z RADNICE
Výzva pro pořadatele kulturních
akcí
Chtěli bychom touto cestou požádat všechny organizátory kulturních akcí ať už spolky, organizace či
soukromé pořadatele o spolupráci.
Pokud máte již naplánované kulturní akce, dejte nám o nich vědět. Rádi
bychom sestavili co nejpodrobnější

přehled akcí v našem městě. Potenciální návštěvníci budou včas informováni. Vedení města – pokud to
bude možné – organizátorům rádo
„podá pomocnou ruku“.

internetových stránkách. V blízké
době na web plánujeme uveřejnění dodavatelských smluv. Chtěli bychom však požádat o strpení.
Jednak nejdříve musí dojít k úpravě
webu po stránce administrace a náNa webu se pilně pracuje
sledné skenování je časově náročKromě jiného vedení obce nyní za- né. V této věci však rozhodně nezaměstnávají také změny na našich hálíme.

ZLODĚJI SE NEVYHÝBAJÍ ANI BŘEZOVÉ
Od začátku letošního roku zaznamenala Městská policie
Březová nad Svitavou vzestup případů krádeží vloupáním do objektů (chaty, sklepy, sklepní prostory).
Strážníci v rámci své pochůzkové služby kontrolují opuštěné objekty, chaty, chalupy a monitorují podezřelé osoby v katastru obce. Policisté i strážníci plní úkoly v rámci
pravomocí vymezených platnými zákony, které se v některých částech odlišují.
V těchto případech, kdy se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, je vhodné se ihned obrátit na Policii ČR
– tísňová linka 158. Pokud dojde k vloupání do objektu,
je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř
a tuto věc neprodleně oznámil policii. Vlivem časové prodlevy totiž dochází k poškození nebo zničení některých
stop, a to ztěžuje policistům dopadení pachatele.
Vhodné je předem pořídit si fotodokumentaci cenných věcí,
policisté ji využijí při pátrání a identifikaci odcizených věcí.

Městská policie doporučuje:
Neotvírejte každému automaticky vstupní dveře do
domu pomocí domácího telefonu. Může to být právě zloděj, který jde např. vyloupit byt vašeho souseda, sklepní
prostory apod.
Obecně je pachatel vloupání definován jako člověk, který uvažuje racionálně, který si své cíle vybírá a vloupání
plánuje. Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých
chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci.
Je vhodné objekt zabezpečit elektronicky nebo mechanickými zábrannými prostředky (např. mříže, uzamykatelné okenice). Není dobré nechávat si u rekreačního objektu věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí
do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí
a předměty, které je možné využít k páčení.
Eva Graciasová, Městská policie Březová nad Svitavou

ANKETA MEZI OBYVATELI ULICE POLNÍ
Vzhledem k množícím se stížnostem
otázkách ankety.
firmu HIKELE – zhotovitele stavby.
na kvalitu bydlení v městských bytech • Nejčastější odpověď na otázku pro- • Naprostá většina obyvatel reklana ulici Polní se vedení města rozhodlo
vedených reklamací či urgencí byla
movala problémy „od nastěhování“,
vyhlásit anketu, která měla zmapovat
ignorace řešení problémů, doporuostatní zpravidla cca do 2 let.
nejpalčivější problémy obyvatel.
čení častého větrání nebo odkaz na
Karel Adámek, starosta
Anketě předcházela osobní návštěva
vedení radnice za účasti experta v oboru stavebnictví ve vytipovaných bytech
a zjištění byla mnohdy šokující.
K dokončení monitorovací zprávy včetně fotodokumentace chybí ještě monitoring termokamerou, který by odhalil případné úniky tepla obvodovými
zdmi. Počasí nám však zatím nepřeje.
Anketa byla doručena do 60 bytů, v domech č. p. 421 – 432. Zpět se vrátilo 54
vyplněných anketních lístků.Výsledek?
• Všichni bez rozdílu odpověděli, že
mají nějaký problém týkající se bydlení.
• 7 respondentů zaškrtlo Ano ve všech
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AKTUÁLNĚ K CYKLOSTEZCE
Mnozí z vás jste si již jistě všimli, že
skončily stavební práce na nově budované cyklostezce spojující lokalitu
z ulice Zahradní kolem řeky až na Zářečí. Bohužel ukončení stavebních prací
ještě neznamená, že je cyklostezka provozuschopná. K její kolaudaci a oficiálnímu předání do užívání ještě nedošlo.
Vedení města dělá všechno pro to, aby
termín uvedení do bezpečného provozu byl co nejbližší. Nicméně v současné
době je nutné varovat před možným
rizikem úrazu.
Velmi vážným nebezpečím je především zrádný kluzký povrch mostu.
Zhotovitel stavby byl již upozorněn,

povrch je reklamován a bude upraven.
Vstup na cyklostezku je v současné
době na vlastní nebezpečí. Dovoluji si
důrazně před jejím užíváním varovat,
v nejkritičtějších dnech (náledí apod.)
bývá na stezku umisťována i výstražná
cedule.
Venčení psů
S předčasným užíváním je spojena
ještě jedna výtka: Nejen svým jménem žádám občany, kteří se rozhodli využít cyklostezky jako místa pro
procházku se svým psem, aby si uvědomili, že tato lokalita není svým určením vhodná pro volný pohyb psů

a že stejně jako kdekoli jinde ve městě
je třeba uklízet po nich výkaly. Protože
cesta není oficiálně dokončena, nejsou
na ní ještě ani umístěny plánované odpadkové koše. Ty současné, které byly
instalovány právě z potřeby řešit nastalou situaci s venčením psů, jsou dočasné. Doufám, že tato snaha o řešení
bude efektivní i bez nutnosti represivních opatření ze strany městské policie.
O kolaudaci a oficiálním zprovoznění
cyklostezky budete informováni. Věřím,
že její užívání bude pro radost všech,
kteří se po ní budou pohybovat...
Jiřina Janků, zastupitelka
(a majitelka psa)

KANALIZACE A ČOV: SOUČASNÝ STAV
Stavební práce na výstavbě kanalizace utichly s příchodem
vánočních svátků. Jejich rozjezd je pozvolný s ohledem na
počasí a v současné době se pracuje zejména na protlaku pod
tratí, který je největším úskalím v procesu uvedení stavby do
zkušebního provozu. Zkušební provoz je pak důležitým milníkem nejen v administraci celé zakázky. Dle platných smluv
měl být zahájen již v říjnu 2014. Termín však nebyl dodržen.
Důvod? Dokončení uvedených prací a propojení kanalizace
města na ČOV je nově plánováno na konec března 2015.
Celá stavba měla svůj vývoj a zřejmě se shodneme na tom,
že mnohdy dost nešťastný. Nicméně jsme těsně před jejím
dokončením po stránce stavební. Nikoliv však administrativně. Zde je celá řada překážek, na jejichž odstranění se aktivně
pracuje. Neuskutečněná jednání s majiteli pozemků, nevyjasněné vstupy na soukromé pozemky, vedení kanalizační sítě
mimo trasy původní projektové dokumentace a realizace kanalizačních přípojek bez předchozího schválení jsou jen malým nástinem komplikací, se kterými se aktuálně potýkáme.
Žádost o povolení zkušebního provozu bude podána počátkem března s tím, že jednání nařízené vodoprávním úřadem
v této věci se uskuteční počátkem dubna na místě stavby.
Zkušební provoz a jeho vyhodnocení má přímý vliv na vydání
kolaudačního rozhodnutí a závěrečné hodnocení stavby. To
pak na revizi poskytnutých finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP).
Úskalí finanční stránky
Financování stavby má několik úskalí. Podepsáním dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a městem ze dne
14. 4. 2014 bylo „uvolněno“ 2,8 mil Kč na vícepráce zejména
z titulu změny projektů založení stavební jámy a založení ČOV.
Jinými slovy to, že se vlastní čistírna odpadních vod stavěla,
k překvapení některých, na podmáčeném terénu, nás stálo
téměř celou finanční rezervu výstavby, která by se aktuálně
velmi hodila na jiných úsecích stavby.
Březovský občasník, číslo 1/2015

Způsob realizace zmiňovaného protlaku pod drážním tělesem a jeho cena aktuálně rovněž nekoresponduje se zněním
původně sjednané smlouvy o dílo. Požadované navýšení
původní ceny je více než dvojnásobné. Aktuálně jednáme
o možnostech korigovat požadavek na tento cenový nárůst.
Problémem je i korekce
Existují snahy bagatelizovat nebo dokonce rozporovat existenci korekce, kterou MŽP udělilo městu Březová nad Svitavou za identifikování pochybnosti o transparentnosti losování z důvodu odmítnutí požadavku na výměnu pořadových
čísel jednotlivých nabídek pro losování. Bohužel musím
konstatovat, že korekce ve výši téměř 10 mil. Kč je aktuálně
platná a MŽP informovalo, že změnu postoje k identifikované netransparentnosti losování nelze předpokládat. Aktuální
právní rozbor, který máme k dispozici, nenabízí řešení, které by městu dávalo naději na vyřízení této záležitosti právní
cestou k naší spokojenosti. Nicméně se nedá vyloučit, že se
v budoucnu najde právní nástroj, který nás uvedené korekce
nebo její části zbaví. Navíc, jak jsem byl informován náměstkem SFŽP, se čeká na stanovisko Policie ČR. To by mohlo být
vodítkem pro rozhodování v této věci.
Z výše uvedeného je zřejmé, že město je aktuálně vystaveno
enormnímu finančnímu zatížení, které nebylo jakkoliv plánováno a v rozpočtu města není v plné výši k dispozici. Zajištění
finančních zdrojů na dofinancování uvedeného je předmětem soustavných jednání.
Splašková kanalizace a ČOV bude pro město přínosem. O tom
není pochyb. Její dokončení je v dohlednu. Pevně věřím, že
s vaší podporou, tolerantním přístupem a trpělivostí se nám
podaří toto dílo dokončit a hektiku nastávajících dní a týdnů
ve zdraví přežít.
Karel Adámek, starosta
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ŽIVNOSTNÍCI BY SE MĚLI ZAREGISTROVAT KE SVOZU ODPADU
V souvislosti s řešením problematiky
nakládání s komunálním odpadem
bychom chtěli upozornit na jednu zajímavou skutečnost. Bohužel není dostatečně zajištěno, aby nedocházelo
ke směšování odpadů vzniklých z podnikatelské činnosti s odpady z domácností, respektive oddělení plateb
z těchto dvou druhů původu odpadu,
byť je producentem fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce.

sledku promítá zpět do částky, kterou
od svých občanů na náklady spojené
se svozem, tříděním a nakládáním
s odpadem každoročně vybírá.

deme muset tuto problematiku řešit.
Na úrovni rady města již bylo přijato
první usnesení v této záležitosti a na
firmě LIKO Svitavy zjištěn současný
stav. Obec plánuje, případně i ve spolupráci s Českou inspekcí životního
prostředí, kontrolu nakládání s odpady
ve městě. Vše výše zmíněné se pochopitelně netýká pouze fyzických OSVČ,
ale i právnických osob podnikajících
na území města.

Na každé OSVČ je, aby zajistila řádnou
likvidaci odpadu vzniklého z její podnikatelské činnosti. Má v zásadě dvě
možnosti: buď se postará tak, že svůj
odpad odveze na své náklady k řádné
likvidaci sama (a toto doloží příslušnými doklady), nebo svůj odpad nechá
Nejde o výzvu pro „neplatiče“, jen by- na základě smluvního vztahu odvážet Věříme, že v zájmu spokojeného živochom tímto rádi upozornili, že platba specializovanou svozovou firmou.
ta v našem městě budeme moci brzy
„za občana“ není totožná s platbou za
problém s odpady považovat za vyřefyzickou osobu samostatně výdělečně Protože v našem městě zajišťuje svoz šený. Všem, kteří si své podnikatelské
činnou na území obce. Rádi bychom komunálního odpadu firma LIKO Svi- záležitosti povedou v pořádku i s ohlemístní OSVČ na tento rozdíl upozornili tavy, logicky se nabízí mít smlouvu o dem na produkovaný odpad, děkujea vyzvali je ke spolupráci. Domnívat se, svozu odpadu vzniklého z podnikatel- me za spolupráci.
že pokud platím za sebe jako „za obča- ské činnosti právě s touto firmou. Pro
Jiřina Janků,
na“, nemusím se už starat jako OSVČ svážení si samozřejmě můžete vybrat
zastupitelka (a OSVČ – zahradnictví)
(mám za to, že odpad „navíc“ v podsta- i jakoukoli jinou firmu, která službu
a Vojtěch Tuček, zastupitel
tě nevytvářím, vystačím si přece s po- nabízí, např. pro pohostinství existují
pelnicí pro domácnost), je nesprávné specializované firmy, v Letovicích pak Kontakt na firmu LIKO Svitavy a. s.:
– „podnikatelský“ odpad je tak totiž funguje firma Technické služby Le- Tolstého 13, čp. 2114, 568 02 Svitavy
směšován s „občanským“. Obci, resp. tovice, která u nás v minulosti odpad Tel. 461 541 014
všem jejím občanům, vznikají náklady svážela.... Nijak nechceme omezovat Fax. 461 541 015
na jeho svoz. Ty se pak pochopitelně podnikatelské aktivity místních OSVČ, e-mail:liko@likosvitavy.cz
odrážejí v částce, kterou obec ve vý- ale v zájmu všech občanů města bu- http://www.likosvitavy.cz

Novinky v problematice odpadů
Po poslední legislativní úpravě zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ukládá obcím mimo jiné povinnost zajistit
problematiku shromažďování, sběru, přepravy, třídění a nakládání s odpadem i o biologicky rozložitelný komunální odpad a sběr kovů. Město bude muset zajistit adekvátní nakládání s těmito složkami odpadu.
Věc je stále ještě v řešení, o konkrétních výsledcích vás budeme včas informovat.

HASIČI MAJÍ NOVÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Přinášíme několik novinek z hasičárny.
Do poloviny února má výjezdová jednotka na svém kontě celkem 4 zásahy.
V uplynulých týdnech navíc probíhal
nábor nových členů a byl úspěšný.
Jednotka se rozrostla o 4 nové členy.
V lednu absolvovalo 7 členů kurz
základů zdravotnických znalostí
v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Tímto kurzem prošli v minulosti
i ostatní členové, absolvovala jej tedy
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již celá jednotka. Naší snahou bude
absolvovat co nejvíce kvalifikačních
kurzů a zlepšit si tak své dovednosti
v pomoci druhým.
Nový pomocník
Důležité je zmínit pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení, které
nahradí stávající již 25 let staré. Zařízení není úplně nové, ale pro naši činnost dostačující a mnohem výkonnější

než současné. Pořízeno bylo od našich
kolegů z německého Frankfurtu nad
Mohanem. Jednotka se důkladně seznámila s obsluhou tohoto zařízení.
V současné době provádíme úpravu
uložení v zásahovém vozidle CAS-24
MAN.
Chtěl bych tímto za celou jednotku
poděkovat vedení města Březová nad
Svitavou za pořízení této techniky.
Jaroslav Vlk, velitel jednotky
Březovský občasník, číslo 1/2015

BŘEZOVOU NAVŠTÍVILA EUROPOSLANKYNĚ KATEŘINA KONEČNÁ
Návštěvu Svitavska dne 2. února
2015 zahájila europoslankyně Kateřina Konečná v našem městě. Vzácnou
návštěvu přivítal na radnici starosta
města Karel Adámek, místostarosta
města Pavel Straka a radní Jaromír
Staněk. Po krátkém uvítání všichni
odjeli do Muzlova k prameništi pitné
vody, kterou je zásobováno město
Brno dvěma gravitačními vodovody
v délce 55 kilometrů – první vybudován v letech 1911–1913, druhý byl
dán do provozu v roce 1975. Poslankyně Konečná se věnovala oblasti
životního prostředí již od roku 2006
jako členka a později místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a jako členka rady
Státního fondu životního prostředí
a v současné době v Evropském parlamentu ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin; proto se velmi zajímala právě o problematiku ochrany vodního
zdroje.
Zasvěcený výklad spolu s prohlídkou
prameniště byl pro všechny zúčastněné zajímavý a podnětný pro další
diskuzi, která následovala po návratu
na městský úřad. Starosta města uvítal možnost pohovořit o problémech
spojených s výstavbou ČOV a splaškové kanalizace a o výhledech na

vybudování protipovodňových opatření. Europoslankyně Kateřina Konečná tak panu starostovi naznačila
kroky při řešení nelehké situace města spojené s téměř desetimilionovou
korekcí za údajně netransparentní
elektronické losování v roce 2011
vedené snahou zúžit výběr zájemců
o realizaci zakázky ČOV a splaškové
kanalizace.
Na oběd pozval pan starosta europoslankyni do školní jídelny základní
školy. Na oběd byla svíčková na smetaně s knedlíkem, kterou si nemohla
paní europoslankyně vynachválit

vzhledem ke stravě v Bruselu. Ke stolu přisedla na krátký rozhovor paní
ředitelka Bohuslava Zelená a předala
vzácné návštěvě jako dárek kalendář
s obrázky, které malovaly březovské
děti.
Pobyt europoslankyně Kateřiny Konečné v našem městě byl jistě přínosný a určitě ne poslední, pokud napříště opětovně přijme pozvání vedení
města, které nepochybně nalezne
další problematické otázky týkající se
ochrany vodního zdroje a životního
prostředí.
Jitka Bencová

DOTACE A BŘEZOVÁ: NĚKTERÉ AKCE MAJÍ NEPŘÍJEMNOU DOHRU
Na některé dotační akce bude městský rozpočet – potažmo my všichni – ještě dlouho vzpomínat. Ve vzduchu
aktuálně visí korekce za kanalizaci a ČOV (viz článek na
str. 2), bohužel s podobnými výdaji má už městská kasa
zkušenosti.
Fakta, která nám příliš nehrají do karet, ukázala kontrola hospodaření minulých let. Kontrola proběhla na konci loňského
roku. Ukázalo se, že naše město už několik let splácí miliony
za pochybení při využívání dotací na rekonstrukci ZŠ a II. etapy výstavby bytů na Špitálském poli. Pokud jde o školu, tak
podle informací finančního úřadu je již sankce doplacena.
Aktuálně se zpracovává platební výměr na penále/úrok z titulu rozložení splátek. Její výše zatím není známá.

úhrady daně a příslušenství daně na splátky. Dokumenty, které
by osvětlily důvody vzniku uvedených sankcí, k dispozici nejsou,“
doplňuje starosta Karel Adámek.
Co se týče bytů na Špitálském poli, jenom v letošním roce
musí být uhrazeno 11 krát 84 tisíc plus 1 098 936 Kč jednorázově – u této částky bude starosta Karel Adámek žádat finanční úřad o rozložení úhrady daně na splátky.

Problematika sankce netkví pouze v její samotné existenci, ale
především v tom, že novému vedení radnice nebyly o tomto
podány žádné informace. V rozpočtu na rok 2015 tudíž není
jakkoliv zapracována a zatížení je velmi vysoké. V horizontu
let jde o miliony. Zamlčení těchto informací při sestavování
rozpočtu města na rok 2015 je velké pochybení. Kvůli tomu
„K dispozici a v agendě města se nalezla (ex post) pouze Roz- došlo k hlasování pro zkreslený rozpočet – konkrétně v roce
hodnutí o posečkání úhrady daně resp. rozhodnutí o rozložení 2015 mluvíme přibližně o částce 2 mil. Kč. Proto se musíme
Březovský občasník, číslo 1/2015
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připravit na to, že splácení těchto nemalých částek bude nej- Jestli k pochybení při využívání dotací došlo ze strany bývaléspíš na úkor běžných investic, například opravy komunikací. ho vedení města, nebo je to výsledek snahy úřadů „házet obcím klacky pod nohy“, se už nejspíš nedozvíme. Každopádně
Uvědomme si také, že při splácení nejde jenom o částky uva- nyní radnice čeká ještě na opisy některých dokumentů, o ktelené pokutami, ale především o úroky. I po doplacení sankcí ré si zažádal současný starosta. Jednoznačně zarážející je však
v případě výstavby na Špitálském poli totiž následně musíme fakt, že o takto důležitých věcech věděla po dlouhá léta poupočítat s úroky za rozložení splátek.
ze hrstka „vyvolených“. A k těm nepatřili řadoví zastupitelé…
Tak jako tak se Březová – my všichni – bude muset s tímto
Jak předcházet sankcím do budoucna?
odkazem poprat. Když k pokutám z minulosti přičteme pro„Z mého pohledu snahou o přesné, jasné a striktní dodržování blémy s výstavbou kanalizace, má naše město na několik devšech podmínek, které státní fondy a další instituce uvádějí ve sítek let finanční rozpočet hodně zatížený. A to na úkor nás
svých smlouvách o poskytnutí podpory apod. Nicméně, jak je občanů….
vidět na příkladu kanalizace a ČOV, ani to nemusí stačit,“ říká
starosta Karel Adámek
Bývalý starosta Martin Kiss se nám k problematice také vyjádřil o těchto problémech. Jeho příspěvek si můžete přečíst
Sankce však nemusí být nutně vinou bývalého vedení. Je v následujícím boxu.
tady možnost, že úřady se snaží obcím a městům znesnadnit
Romana Štoudková
jejich práci a těmito pokutami obohacovat státní rozpočet.

Pohled bývalého starosty Martina Kisse
Abych dokázal pro pochopení popsat situaci v krátkosti
je téměř nemožné, celá problematika zachází do vysoce
odborné roviny. Pokusím se tedy vše vyjádřit jednoduše.
Rekonstrukce ZŠ probíhala téměř před deseti lety. Na
rekonstrukci se podařilo městu získat cca 55 mil. Kč ze
státního rozpočtu. Vlastní prostředky jsme investovali do
projektu, do přípravy akce a vlastní stavební dokumentace. Součástí bylo též vybavení školy nábytkem a technickým zařízením školní kuchyně. Projekt byl takto schválen
na Ministerstvu financí a posléze po urputném snažení
zafinancován. Vše bylo zhotoveno dle schválené dokumentace. Vybavení kuchyně bylo jako investice uznáno
pouze částečně, proto ve výsledku byla snížena podpora.
V podstatě, co bylo pevně spojeno se zemí, bylo uznáno,
co nebylo přišroubované k podlaze ne. Částka se snížila
o cca 0,7 %.
Na Špitálském poli bylo postupně od roku 2000 vystavěno 140 bytů. Celá akce byla částečně financována
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, částečně
z prostředků hypotečních úvěrů. Celý projekt je postaven jako samofinancovatelný, a tak tomu je i dodnes. Před 15-ti, 13-ti lety nebyly agentury
jako dnes, vše probíhalo dle podkladů

a pokynů Ministerstva pro místní rozvoj. To také obdrželo
naši žádost, podklady a odsouhlasilo vyplacení prostředků. Celková investice byla ve výši cca 150 mil. Kč. Cena za
metr čtverečný u bytu dosahovala cca 7 500 Kč, což byla
cena výrazně nižší než republikový průměr. Částka byla
snížena ve výsledku o cca 3 %. Celý projekt je veden na
samostatném účtu a nezasahuje do financování města.
V době předání mandátu vykazoval plus 5,5 mil. Kč. V každém následujícím roce je schopen po změně úročení
z léta loňského roku generovat 1,6 mil. Kč ročně. Dopady
do chodu celého města byly pozitivní. Březová má o 400
obyvatel více, byla zabezpečena MŠ a ZŠ, na daňových
výnosech jsme získali navíc ročně 8 mil. Kč, Březová získala vyšší koeficient daňových výnosů. Veškeré souvislosti
jsou dalekosáhlé. Za nejdůležitější však lze považovat výjimečný věkový průměr. Není mnoho mladších sídel.
Projekt je samofinancovatelný, není třeba do financování
zapojovat daňové příjmy města. S panem starostou Karlem Adámkem jsem doposud řešil hlavně problematiku
kanalizace a ČOV a dostavbu cyklostezky. Tyto akce měly
jednoznačnou prioritu. Zmiňovanou záležitost jsme konzultovali v průběhu měsíce ledna.
Martin Kiss, zastupitel

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Listopad 2014
V měsíci listopadu se do Březové nad
Svitavou dva občané přistěhovali, pět
se jich odstěhovalo. Narodil se Teodor
Štefl. Zemřeli Zdeněk Škranc a Dan
Babička. Na konci listopadu byl počet
obyvatel 1728.
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Prosinec 2014
V posledním měsíci loňského roku se
k nám přistěhoval jeden nový občan,
sedm se jich odstěhovalo. Nikdo se nenarodil. Zemřeli Bohuslava Lipoldová,
Božena Bendová a Josef Gilka. Na konci roku tak Březová nad Svitavou měla
1719 obyvatel.

Leden 2015
V lednu se přistěhovali dva noví obyvatelé, čtyři se odstěhovali. Opět se nikdo
nenarodil. Zemřel Josef Soldán. V lednu mělo naše město 1716 obyvatel.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Březová nad Svitavou a SDH Březová nad Svitavou
pořádají již tradiční Noc s Andersenem
v termínu 27. – 28. března. Téma Noci
s Andersenem roku 2015 bude J. R. R.
Tolkien a jeho magický svět.
Pro děti je každoroční přespávání
v knihovně velkým zážitkem a dobrodružstvím, které ale není jen tak.
Dobrodruzi, kteří se chtějí zúčastnit
dobrodružné výpravy, musí být bystří,
zdatní i zruční, aby překonali všechna
protivenství osudu. Proto v knihovně děti podstoupí zábavnou zkoušku
zaměřenou nejen na znalost nejznámějšího příběhu J. R. R. Tolkiena Pán
prstenu.
Dále se můžeme těšit na oblíbenou
stezku odvahy, skupinovou hru i dílničku. O jídlo se nám tentokrát postarají naši hasiči. Další informace v Městské knihovně i na tel: 461 521 331.
Srdečně zveme děti z Březové nad
Svitavou a okolí, především děti
prvního stupně ZŠ.
Vaše Knihovna

Městská knihovna Březová nad Svitavou ve spolupráci
SDH Březová nad Svitavou pořádá:

Noc s Andersenem
na téma magický svět J. R. R. Tolkiena
27. – 28. března 2015

Kapacita je omezena.
Každý člen naší dobrodružné družiny projde zkouškou.
Další informace v Městské knihovně Březová nad Svitavou
tel: 461 521 331

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžařský kurz – Harrachov
Lyžařský kurz žáků 7. třídy doplněný
žáky 8. ročníku se tradičně konal společně se žáky Základní školy Brněnec-Moravská Chrastová od 4. do 10. ledna
2015 v lyžařském středisku v Harrachově v penzionu SUNSKI.
Pod pedagogickým a instruktorským
vedením Mgr. Oldřišky Štoudkové, Mgr.
Karla Radimeckého a Lucie Vybíhalové
probíhal lyžařský výcvik pro začátečníky
ve ski areálu Zákoutí, pro pokročilejší na
červené sjezdovce na Čertově hoře.
Po příjezdu do Harrachova se účastníci vypravili k nedalekým Mumlavským
vodopádům, kde led a sníh vytvořily na
řece Mumlavě pohádkové přírodní úkazy.
Lyžařský výcvik započal na malé sjezdovce Zákoutí. Po rozježdění byli žáci
rozděleni do tří družstev podle dovednosti lyžování. Mnozí absolvovali kurz
již podruhé, a proto jako zkušení lyžaři
hned od druhého dne vyráželi na čerBřezovský občasník, číslo 1/2015

venou sjezdovku s čtyřsedačkovou
lanovkou nacházející se vedle obřích
skokanských můstků na Čertově hoře.Ti,
kteří stáli na lyžích poprvé, trénovali na
cvičné sjezdovce s menší pomou.

Ve středu, v době odpočinkového odpoledne, si všichni prošli Harrachov a
prohlédli si proslulou bobovou dráhu.
Každý večer se žáci při společném programu dozvídali informace o bez-
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pečnosti na horách, o lyžařské výzbroji
a výstroji, zopakovali si základní pravidla
při poskytování první pomoci. Zpestřením lyžařského kurzu byla beseda se
členem Horské služby panem Zavřelem,
během níž předvedl zkušený záchranář i
část výbavy používané při zásazích v terénu.
Ani letos nechyběl závod ve slalomu na
sjezdovce Zákoutí, kterého se zúčastnilo
27 žáků z obou škol. Všichni byli odměněni drobnými cenami a sladkostmi, první tři závodníci v každé ze čtyř
kategorií obdrželi diplom.
Přes počáteční obavy se nakonec počasí
umoudřilo a díky novému sněhu a kvalitně upraveným sjezdovkám si žáci užili
nádherný týden lyžování a nezapomenutelných zážitků.

Stonožka 9
Základní škola Březová nad Svitavou již několik let zapojuje žáky 9. třídy do celorepublikového testování znalostí a dovedností, které organizačně zajišťuje společnost
SCIO. Testování probíhá společně s žáky víceletých gymnázií, a to v několika oblastech. Jedná se o obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematiku a anglický jazyk.
Obrovskou radost nám v letošním školním roce udělala
žákyně 9. třídy Tereza Švancarová. Od společnosti SCIO

obdržela certifikát pro žáka s nejlepším výsledkem v českém jazyce v celém Pardubickém kraji.
Těší nás, že základní škola dosahuje v jazycích dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Dle závěrečného výstupu
pro rok 2014/2015 jsou výsledky školy v českém a anglickém jazyce nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a
máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Zápis do 1. třídy
Dne 3. února 2015 probíhal na základní
škole zápis do 1. třídy. V průběhu odpoledne zkoumali budoucí prvňáčci
geometrické tvary, číselnou řadu, poznávali barvy, jednotlivá roční období,
vypravovali pohádky podle předklá-

daných ilustrací, kreslili postavu maminky, či zdolávali překážkovou dráhu.
K příjemné atmosféře zápisu přispěly
usměvavé paní učitelky i přítomnost
ředitelky mateřské školy Mgr. Lenky
Škeříkové.

Předpokládáme, že ve školním roce
2015/2016 bude 1. třídu navštěvovat
22 nových žáčků. Naším cílem bude vypěstovat v dětech nejen kladný vztah
k celoživotnímu vzdělávání, ale také
zdravé sebevědomí.
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