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Milí spoluobčané, všechno má svůj vývoj, a tak se nám podoba občasníku v krátké
době mění hned podruhé. Důvod je jediný – šetříme. V minulém čísle jsme vás
vyzývali k připomínkám, a protože se nám dostaly vedle pozitivních také negativní ohlasy na volbu křídového papíru, volíme
papír obyčejný a tisk černobílý. Ráda bych však upozornila, že tisk minulého čísla vyšel díky vhodnému výběru tiskárny na
stejnou cenu jako tisk „starého“ občasníku.
S informovaností občanů souvisí také v minulém čísle předesílané změny týkající se městského rozhlasu, který již nesplňuje
požadavky dnešní doby. Aktuální zprávy z obce, tak budete dostávat formou centrálního rozesílání SMS zpráv. Podrobnosti
a přihlášku k odběru SMS najdete uvnitř čísla.
Opět chci upozornit na naši e-mailovou adresu obcasnik.brezova@email.cz, kam můžete posílat vaše připomínky
či témata, o kterých byste chtěli v občasníku číst.

NA ÚVOD…

Kamila Ondráčková, členka redakční rady

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ: ŘEŠILA SE DOPRAVA I TŘÍDĚNÝ ODPAD
Druhé veřejné zasedání tohoto roku
proběhlo v prostorách radnice v pondělí 2. května. Zastupitelé se sešli
v počtu 13 členů. Po nezbytné kontrole
usnesení z minulého zasedání mohlo
začít samotné jednání.
Stěžejním bodem programu byla železniční a autobusová doprava v našem městě od roku 2012. Kvůli změně
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organizátora dopravy Pardubického
kraje nás čeká několik inovací. Jedná se
o velmi diskutabilní téma, takže svými
připomínkami se zapojila také většina
přítomných občanů. Pan starosta se po
březovském zasedání zúčastnil schůzky týkající se dopravy v Pardubickém
kraji na krajském úřadu v Pardubicích,
kde tlumočil připomínky zastupitelů

a spoluobčanů. Jak schůzka dopadla?
Podrobné informace a vysvětlení celé
situace se dočtete v článku starosty
Martina Kisse na straně 2.
Jedním z projednávaných bodů zastupitelstva byly také investiční akce na
rok 2012. Jednalo se o možných projektech, které se budou podávat do vypsaných dotačních titulů z MAS Svitavy.
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Zde se hovořilo o projektu dětského
lanového parku podél stezky na rozhlednu, který by měl být určený i pro menší
děti. Dalšími připravovanými projekty
jsou Dětské hřiště ve Slunečním údolí
a dovybavení městského malotraktoru
o vozík a vyžínací příkopové rameno.
Mezi projekty, o kterých se pro příští rok
hovořilo, bylo zmíněno také zateplení
a úprava otopného systému v garážích
hasičské zbrojnice, která je pro stávající
techniku nezbytností.
Záslužná práce komise
životního prostředí
Na minulém zasedání byla komise životního prostředí pověřena zpracováním komplexní zprávy o problematice
odpadového hospodářství obce a revizí všech smluvních vztahů. „Komise
jednala s technickými službami města Letovice o ekonomice odpadového
hospodářství. Poté jsme se na základě
získaných podkladů začali problematice věnovat podrobněji. Zajímavé je, že nejdražší položkou pro obec
je tříděný odpad, konkrétně plasty.
Za odvoz jednoho kontejneru zaplatí město 385 Kč, a to nehledě na váhu.
Za loňský rok tak město vydalo téměř

250 000 Kč,“ uvedl předseda komise
pan Vojtěch Tuček. Že nezáleží na váze
kontejneru, upozornil pan Tuček záměrně. Jedná se o to, že kontejnery bývají odváženy sice naplněné po okraj,
ale plné nesešlapaných lahví. „Řádně
zmačkaných může být tak 5 – 10 % lahví,“ upozornil pan Tuček. Podle šetření
a propočtů komise by se díky nepatrnému úsilí – sešlapáváním lahví – ze strany občanů, dala ušetřit téměř polovina
nákladů.
Když už tedy třídíme, tak s rozumem
a láhve řádně sešlapávejme. Nyní se plastový odpad nechává odvážet jednou týdně, poté by stačilo jen jednou za 14 dní
a ušetřili bychom 125 000 Kč ročně.
Komise dále zjišťovala možnosti sběru
nebezpečného odpadu. Velkou část tvoří
elekroodpad a existují ﬁrmy, které se zabývají sběrem těchto surovin a ještě městu za možnost odvezení elektroodpadu
zaplatí. Více v příspěvku na straně 3.
Výběrové řízení
na zhotovitele ČOV
V průběhu května začne výběrové řízení na zhotovitele ČOV – čistírny odpadních vod. Z řad zastupitelů se do komise
pro výběr vhodného stavitele čističky

přihlásili pan Tuček a pan Šebela. Jednotlivá kola výběrového řízení by měla
probíhat jak v Březové nad Svitavou,
tak v Praze. „Stavba je připravena na
realizaci během dvou let. Připomínky
spoluobčanů, které byly, se do smluv zapracovaly. Máme však pár jednotlivých
případů, které se ještě nepodařilo dořešit a jednání stále probíhají“, řekl pan
starosta Martin Kiss.
Dalším důležitým bodem zasedání byla
úprava rozpočtového opatření. Město
totiž muselo jednorázově doﬁnancovat
2,665 mil. Kč na zateplení MŠ. Původně
se předpokládalo, že rekonstrukce mateřské školy se bude ﬁnancována z plánovaného projektu fotovoltaické elektrárny
na březovském kopci. Projekt soukromého podnikatele měl do po kladny
města přinést peníze, které měly být
použity právě na zateplení školky. Kvůli
legislativním změnám podmínek výroby
elektřiny ze solárních zdrojů projekt
padl a město tak musí sáhnout do svých
rezerv. Část ﬁnancí bude řešena dotací,
část díky těžbě dřeva z našich lesů.
Mezi žádostmi se schválilo předání
dodávkové vozu Nissan do majetku
hasičů.
Kamila Ondráčková

AUTOBUSOVÁ A VLAKOVÁ DOPRAVA V ROCE 2011/2012
Od letošního roku je vybrán nový organizátor hromadné dopravy v Pardubickém kraji a je jím ﬁrma OREDO, která
má již dlouholeté zkušenosti ze sousedního Královehradeckého kraje. Smyslem úpravy systému je zrychlit páteřní
síť nově budovaného integrovaného
systému, kterým je železnice. Na tuto
základní osu se předpokládá navážení
cestujících z okolních sídelních celků
autobusy. Podobný systém funguje již
řadu let i v jihomoravském kraji. Cílem je rozšířit a zatraktivnit nabídku
dopravců tak, aby se stala konkurence
schopná automobilové dopravě.
Pardubický kraj doplácí na spěšné a osobní vlaky, a to částkou 92 Kč
za kilometr a na autobusy 18 Kč za kilometr. Tento nepoměr je způsoben odlišným typem kalkulace. Zatímco u vlaků
je do ceny za kilometr započítáno kom-
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plexní zabezpečení dopravy včetně kolejiště, nástupiště a výpravních budov;
u autobusů jde pouze o vlastní autobus
a řidiče. Je to podivné, ale jde o metodiku ministerstva dopravy. Rychlíkové
spoje nejsou hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje, ale jsou ﬁnancovány
a zajišťovány ministerstvem dopravy.
Rychlíkové spoje budou posíleny.
V rámci připravovaných změn je počítáno také se změnou zimní údržby
komunikací tak, aby byla zabezpečena
sjízdnost i na komunikacích nižších
tříd. Předpokládá se nasazení menších
autobusů, které budou splňovat emisní normy Euro5 tak, aby nedocházelo
ke zhoršení životního prostředí, což
současné, i nové žluté, motorové vlaky
nesplňují.
V návaznosti na již proběhlá jednání,
dle kterých byly zapracovány poža-

davky samospráv, předložil pověřený
organizátor dopravy, společnost OREDO, další podklady týkající se změn
dopravní obslužnosti. Na trati 260
(Svitavy – Březová nad Svitavou) jde
o následující změny:
Absentující zastávkové vlaky nahradí
autobusová linka vedená ze Svitav středem obce Hradec nad Svitavou a dále
údolím řeky Svitavy (komunikace III/
3665) až do Březové. Autobusy budou
vedeny v takových časových polohách,
aby vytvořily příjezdovou obsluhu
k rychlíkům směr Brno, tzn. Lichou
hodinu kolem 30. minuty ze Svitav,
a naopak. Vybrané spoje pojedou až do
zastávky Svitavy pro přestup na vlaky
OS dále na Českou Třebovou.
Vybrané autobusové spoje pak budou ze zastávky Březová nad Svitavou
pokračovat až do Letovic, s možností
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přestupu cestujících od rychlíků Praha
– Brno. Linka tak bude mj. plnit funkci
stávající březovské MHD.
Město Březová nad Svitavou tak bude
se Svitavami spojeno třemi způsoby: obslužným autobusem vedeným
v systémové dvouhodině, rychlíky se
stejnou četností jízdy (zahuštěné ve
špičkách spěšnými vlaky na hodinu)
a dále dálkovými autobusovými linkami dalších dopravců. Zároveň bude
mít konkurenceschopné spojení s moravskou metropolí, a to i pro obce jemu
náležející.
Obci Hradec nad Svitavou bude kro-

mě výše uvedené linky nabídnuta
linka do Pohledů a Jevíčka, dále pak
linka do Rohozné a Svojanova a nově
i spojení Svitavy – Vendolí – Radiměř,
které obec obslouží v zastávce
Hradec n. Sv., u kostela.
V současné době probíhají jednání
o výstavbě nových autobusových zastávek: jednak v místní části Dlouhá,
v prostorech stávající železniční zastávky, a další nedaleko březovské Příční ulice. Jedná se také o prodloužení
místní dopravy až do prostoru nově
uvažované zastávky Dlouhá. Připravované změny by měly platit od nového

jízdního řádu na konci roku 2011.
Díky připravované změně je předpoklad 10% navýšení dopravní obslužnosti za stejné peníze, které byly do
systému vynakládány doposud. Čas
ukáže, jestli připravovaná změna je tím
správným krokem.
Martin Kiss, starosta

PŘÍŠTĚ
Do příštího čísla připravujeme rozhovor s novou ředitelkou MŠ Březová
nad Svitavou.

SDH: OD 13. KVĚTNA 2011 BUDE ZAHÁJEN SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Každý pátek v měsíci od 17 hod. do 19 hod. bude možnost dovést na Hasičskou zbrojnici sběr elektrozařízení. Hasiči
zabezpečí umístění sesbíraného elektrozařízení do prostoru vyhrazeného a označeného jako „Místo zpětného odběru
elektrozařízení“. Při předávání musí být spotřebiče kompletní. V případě, že nebudete mít jak elektrozařízení dopravit
na Hasičskou zbrojnici, navštivte nás a na odvozu se domluvíme.
SEZNAM ZPĚTNĚ ODEBÍRANÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Do logistické skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky,
mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná
pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem
regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek
Do logistické skupiny velké spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící
zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému
zpracování potravin, elektrická topidla,
elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory,
ostatní ventilační a odsávací zařízení,
ostatní velké spotřebiče z domácnosti
výše neuvedené, vrtačky, pily, zařízení
pro soustružení, frézování, broušení,
drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání
nebo podobné zpracování dřeva, kovů
a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo
pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů
nebo pro podobné účely, nástroje pro
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pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl
nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro
sečení nebo jiné zahradnické činnosti,
ostatní elektrické nástroje, televize, velké kopírky apod.
Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče
s rozměry menšími než 40x80x50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače,
čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití,
pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči
o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce,
spotřebiče pro masáže nebo jinou péči
o tělo, váhy, vrtačky, pily, zařízení pro
soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání
nebo podobné zpracování dřeva, kovů
a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo
pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů
nebo pro podobné účely, nástroje pro
pájení, svařování nebo podobné pou-

žití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl
nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro
sečení nebo jiné zahradnické činnosti,
ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené,
mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů,
elektrické nože, spotřebiče pro stříhání
vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely
měření, indikace nebo registrace času,
ostatní malé domácí spotřebiče výše
neuvedené, telefony, mobily, klávesnice, počítače, notebooky, kancelářská
technika (kalkulačky, faxy, skenery),
přehrávače, rádia, fotoaparáty a videokamery, elektrické hračky apod.
Do logistické skupiny obrazovky patří:
televize a monitory
Do zpětného odběru NEPATŘÍ:
žárovky a zářivky; bojlery, cartridge
Ladislav Felkl ml.
sdh-brezova@seznam.cz
tel.: 461 521 575
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INFORMOVÁNÍ OBČANŮ POMOCÍ SMS ZPRÁV
V současné době jsou občané Březové nad Svitavou informováni pomocí
městského rozhlasu, webových stránek města a vývěsek v ulicích města.
Zejména městský rozhlas nemá v podmínkách našeho města kvalitní fungování. Pokrytí území Březové je částečně
klasicky po drátě a částečně bezdrátovou formou. Hlášení rozhlasem není
vždy dobře srozumitelné nebo občané
nemusí být právě v Březové.
V rámci zkvalitnění informování občanů, Zastupitelstvo města Březová nad
Svitavou rozhodlo o zavedení informo-

SKATEPARK BŘEZOVÁ
NAD SVITAVOU
Skateové hřiště na Zářečí je již hotové
a oﬁciálně otevřené pro všechny příznivce „prkýnek“, in-line bruslí a speciálních BMX kol!
Jako každý podobný areál má i naše
skateové hřiště svá pravidla a provozní řád. Jeho dodržováním předejdete
mnohým zraněním. Zde apelujeme
zejména na všechny rodiče, aby se přesvědčili, zda jsou jejich děti s pravidly
seznámeny. Ještě před samotným otevřením se na skateové ploše stal vážný
úraz, kterému by se dodržením základních pravidel dalo vyhnout.
V okolí skateparku probíhaly ještě
terénní úpravy a nyní se zde bude sít
tráva. Žádáme všechny návštěvníky,
aby byli k tomuto faktu ohleduplní
a zcela nezdupali okolí skateparku.
Z důvodů terénních prací a setí trávy bude slavnostní akce pro veřejnost
uspořádána až na přelomu prázdnin
a nového školního roku.

vání občanů pomocí SMS zpráv. Jednalo
by se o zprávy týkající se plánovaných
odstávek energií, připravovaných akcí
a jiných důležitých zpráv. Registrovaní
budou rozděleni do skupin podle ulice
bydliště a bude možné posílat cílené
zprávy konkrétním lidem. Například
informaci o plánované odstávce vody
ve Slunečním údolí dostanou právě ti,
kteří ve Slunečním údolí. SMS zpráva není závislá na konkrétním čase,
jako rozhlas. Uživatel si ji může v klidu
přečíst, případně se k ní vracet. V současné době chystáme zkušební provoz

a je nutné začít plnit databázi telefonních čísel.
Jak se zaregistrovat?
Vyplněním formuláře na straně 8. Uvedený formulář pak vhoďte do schránky na Městském úřadě. Dále se chystá
možnost registrovat se do služby i přes
webové stránky.
S údaji bude nakládáno dle zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů a databáze nebude poskytnuta
třetím osobám. K údajům se dostanou
pouze pověření pracovníci Městského
úřadu Březová nad Svitavou.
Kateřina Novotná, místostarostka

PROVOZNÍ ŘÁD – POKYNY PRO UŽIVATELE SKATEPARKU
• Vstup do parku na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky)
• Děti do 10 let mají zakázáno používat park bez dozoru osob ve věku nad 18 let!
• V parku je přísný zákaz jízdy bez helmy. Platí pro všechny sporty, neboť je zde nebezpečí nejen
pádu, ale i nechtěné srážky s jiným uživatelem parku. Cyklistům se doporučují rukavice.
• Provozní doba parku je od 10.00 do 20.0 hodin
• Kromě Freestyle BMX, Skateboardingu a In-line bruslení jsou v parku přísně zakázány
ostatní sporty a jiné aktivity!
• Kola BMX, skateboardy i brusle musí být v dokonalém technickém stavu.
Kola musí mít záslepky řídítek, stupačky nesmí mít ostré hrany.
• V parku je přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů a omamných látek.
• Zákaz malování a vylepování na překážky a okolí parku!
• Za deště, za mokra, a pokud jsou překážky či asfalt vlhký či namrzlý,
platí zákaz vstupu na překážky a park je uzavřen!
• Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a s respektem.
Zodpovídají rovněž za své skateboardy či kola tak, aby nezranili ostatní jezdce nebo neodlétli
při pádu mimo park a neohrozili náhodné kolemjdoucí. Pro bezpečný provoz je maximální počet
stojících na překážkách 15, současně jedoucích pak maximálně 2.
• Trénink v parku je povolen za účasti minimálně 2 sportovců
z důvodu poskytnutí první pomoci při úrazu!
• V případě úrazu je telefonní číslo na rychlou záchrannou pomoc 155

Kateřina Novotná, místostarostka

MC KOCOUREK
S Kocourkem
na dopravním hrišti
Navzdory tomu, že nás během května
potrápili předčasní „ledoví muži“, proběhlo v našem centru několik zdařilých
akcí pod širým nebem.
Rodiče využili možnost navštívit do-
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pravní hřiště ve Svitavách, kde si menší děti mohly vyzkoušet, jak se jezdí po
„opravdové“ silnici s funkční světelnou
signalizací, dopravními značkami, parkovištěm, či kruhovým objezdem…
Kladné ohlasy na tuto akci na sebe nedaly dlouho čekat, proto jsme se ji rozhodli zopakovat v úterý 14. června. Také
si myslíte, že se jedná o ideální příleži-

tost k tomu, abyste svým dětem vštípili
základní pravidla silničního provozu?
Pokud ano, neváhejte a zúčastněte se
také. Přijet můžete v libovolnou dobu
od 14 do 17 hodin. K dispozici jsou káry
a kola, vlastní odrážedla doporučujeme
přivézt s sebou. Pokud se chcete zúčastnit, nemusíte být členem MC.
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Na neděli 29. května 2011 naše centrum
naplánovalo autobusový zájezd do ZOO
JIHLAVA. Odjezd je z náměstí v Březové
n. Sv. v 8 hodin. Na požádání je možno
přistavit autobus i do okolních obcí.
Cena: Členské rodiny MC Kocourek
– dospělí Kč 150 Kč, děti 75 Kč. Nečlenské rodiny – dospělí 180 Kč, děti 90 Kč.
Vstupné do ZOO si platí každý sám.
Cena je dospělí 80 Kč, děti 3 – 15 let
40 Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu
733 399 405 u p. Povolné nebo na telefonu 733 600 262 u p. Novotné, případně e-mailem mckocourek@seznam.cz.
Při přihlašování bude vybírána záloha
na jízdné.

Vydařená oslava Dne matek
Na závěr bychom rádi připomněli květnovou oslavu Dne matek, kterou organizátorsky zaštítil duchovní správce
naší farnosti Pavel Michut, která byla
rovněž velmi úspěšná. Vše probíhalo
ve venkovních prostorách farní tzv.
Kocourkovy zahrady. Pro naše nejmenší jsou zde k dispozici houpačky, kolotoč, pískoviště, dvě skluzavky s prolézačkou… Kromě toho, že si u nás děti
vybijí energii, má hřiště při našem MC
jednu nespornou výhodu. Je oplocené
a tudíž se nemůže stát, že by vám potomek ponechaný byť jen na zlomek
vteřiny bez dozoru vběhl pod auto.
Přijďte si pohrát stejně tak, jak chodíte

na ostatní dětská hřiště ve městě.
Všechny zájemce bych ráda upozornila, že výše uvedené herní prvky jsou
volně přístupné vždy, když v MC probíhá nějaký program. Možnost jejich využití se rovněž nevztahuje na členství
v naší organizaci.

OHLÉDNUTÍ
ZA POHÁREM VYSOČINY

na motokrosové trati motocykly všech
kubatur. Počasí bylo po většinu dne slunečné. Příroda se už nemohla dívat na
marnou snahu při kropení trati a seslala odpoledne na areál krátkou, ale vydatnou bouřku. Přes svižné tempo jízd
došlo jen k několika pádům, které si
vyžádaly drobná ošetření. K žádnému
vážnějšímu úrazu nedošlo.
Při přípravě závodu byla mimo jiné
provedena úprava parkoviště osobních
automobilů u koupaliště. Vzniklo asi
pět nových parkovacích míst.
Děkujeme všem, kteří s pořádáním závodu pomohli, a zveme vás na závod
horských kol. Jede se 2. července 2011.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR SVITAVY

Prvním velkým sportovním podnikem jubilejní 55. motokrosové sezony
Automotoklubu Březová nad Svitavou
byl závod motocyklů sólo Pohár Vysočiny. Konal se v sobotu 30. dubna
2011 v motokrosovém areálu za koupalištěm. V deseti kategoriích startovalo 175 jezdců od předškolního do
důchodového věku. Závod sledovalo
asi 110 diváků.
Závod byl třetím v pořadí z dvanáctidílného seriálu VYSOČINA CUP 2011.
Jeho pořadatelem je MOTOCROSS
SPORT Miroslav Vašek Vír. Od osmi
hodin ráno do pěti odpoledne kroužily

Příměstský tábor v Březové
nad Svitavou
MC Kocourek ve spolupráci se SRPŠ
připravují příměstský tábor.
Jana Povolná za MC Kocourek

Ve čtyřech týdenních červencových
turnusech se může vaše dítě pod vedením zkušených mládežnických
trenérů a instruktorů seznámit se základy atletiky, gymnastiky, sebeobrany
a bojových umění, míčových her, plavání a tenisu.
Podrobné informace lze získat na
webu www.sportkemp.cz nebo u koordinátora kempu Ing. Petra Sezemského (tel.: 461 310 226, 777 153 428,
e-mail: sportkemp@gmail.com).

Bedřich Škraňka,
AMK Březová nad Svitavou

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Díky Recyklohraní ušetřila
naše škola životnímu
prostředí řadu surovin
Žáci naší školy se díky projektu
Recyklohraní dovídají zajímavosti
o recyklaci odpadů a mají možnost
přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola loni předala k recyklaci také
staré televize a monitory z počítačové
učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu
ušetřili životnímu prostředí, stejně jako
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpaBřezovský občasník, číslo 02/2011

du. Informace nám poskytla analýza
neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky
vytříděných elektrozařízení v rámci
projektu Recyklohraní.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního
automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti
sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí,
jejíž zpracování iniciovala společnost

ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného
odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku ﬁnální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu
nebo k jejich konečnému zneškodnění.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu.

5

kola celorepublikové soutěže Komenský a my, jejíž 9. ročník pokračoval
na ZŠ v Brandýse nad Orlicí ve dnech
od 23. do 25. března 2011 jak bohatým programem, tak závěrečným
vědomostním testem, ve kterém
Ondřej obsadil skvělé 5. místo.

„Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 20 televizí a 11 monitorů. Tím
jsme uspořili 4 kWh elektřiny, 91 litrů
ropy, 23 229 litrů vody a 209 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 1 tunu CO2
ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 5 tun“, popsala konkrétní úspory pro
životní prostředí Mgr. Kateřina Macháňová, koordinátor EVVO na škole.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze
na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace
všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří
elektrospotřebiče nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného dvora.
Zlaté pásmo Březováčku
Ve dnech 22. a 23. března 2011 se
v Chrudimi uskutečnilo Krajské kolo
přehlídky školních dětských pěveckých
sborů. První den se konala soutěž sborů ze ZUŠ a ZŠ s rozšířenou hudební
výchovou, druhý den soutěž sborů ze
ZŠ. Předsedou poroty byl Karel Štrégl,
sbormistr pěveckého sboru Carmi-
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na v Rychnově nad Kněžnou, Jaroslava Macková, teoretička a dlouholetá
poradkyně v oboru sborového zpěvu
a Petr Lukáš, sbormistr Loučňáčku
z Loučné nad Desnou. Hostem poroty byla Míla Fousková z Nipos-Artma
Praha.
Pěvecký sbor Březováček byl porotou velmi dobře ohodnocen. I v počtu
sedmnácti dětí zpíval výborně. Dostal
pochvalu za vynikající výběr repertoáru a obdivuhodné nadšení. Velmi
se líbila naše nová sólistka Deniska
Holzerová z 1. třídy a dále dramatické provedení písně Učená moucha
od Jaroslava Křičky. Březováček získal
zlaté pásmo s postupem do celostátní přehlídky, která se koná 28. května
v Uničově.
Poděkování za jedinečný úspěch patří
též sbormistryni Mgr. Daně Pražákové a za hudební doprovod paní
Marcele Černé.
Komenský a my: Kterého
člověka si vážím a proč?
Tak tuto otázku si položil Ondřej
Mrázek (8. třída) ve své soutěžní
slohové práci, v níž popřemýšlel nad
nejvýznamnější českou osobností, pro
kterou čest, úcta i pokora – v duchu
Jana Ámose Komenského – neznamenají jen prázdné pojmy.
Svou úvahou o Tomáši Garrigue Masarykovi Ondřej porotce zaujal, a zaslouženě tak postoupil do ústředního

Výměnný pobyt žáků
z rakouské Hauptschule
Großweikersdorf
Již podruhé v tomto školním roce
se naše škola zapojila do projektu
„Poznáváme své sousedy“. Výměnný
pobyt žáků 6. až 8. ročníku z rakouské Hauptschule z Großweikersdorfu
se uskutečnil od 4. do 6. dubna 2011
tentokrát u nás. Za naši školu se ho
zúčastnilo 11 žáků – 4 žáci ze sedmé
třídy (Lenka Dvořáčková, Dominika
Škeříková, Jan Ducháček, Jan Stupka),
4 žáci z osmé třídy (Diana Černáková,
Monika Dvořáčková, Kateřina Šebelová, Ondřej Mrázek) a 3 žákyně z deváté třídy (Dominika Dufková, Tereza
Kissová, Ivana Lipoldová). Rakouské
děti byly ubytovány v rodinách těchto
žáků, a mohly tak srovnávat svůj a náš
způsob života.
Výměnný pobyt začal v pondělí 4. dubna příjezdem 11 žáků a 2 učitelů z Rakouska. Po krátkém přivítání ve škole
a seznámení s třídenním programem
se celá rakouská skupina doprovázená našimi žáky, p.ředitelkou Bohuslavou Zelenou, p. učitelkou Oldřiškou
Štoudkovou a p. učitelem Radimem
Švancarou přesunula na Městský
úřad v Březové nad Svitavou. Zde byli
srdečně přivítáni panem starostou
Martinem Kissem a paní místostarostkou Kateřinou Novotnou. Všichni obdrželi drobné upomínkové předměty
a připili si „rychlými špunty“ na zdárný
průběh pobytu. Poté následoval oběd
ve školní jídelně a odjezd do Městského bazénu do Boskovic, v němž strávili
zajímavé odpoledne plné vodních aktivit – jízdu na tobogánu, plavání v bazénu, relaxaci ve vířivce a saunách, plavání v rekreačním bazénu.
Druhý den 5. dubna se žáci i vyučující
sešli ráno ve škole a odtud se vydali na celodenní výlet do Moravského
Březovský občasník, číslo 02/2011

krasu, který začal prohlídkou Punkevních jeskyní a dna propasti Macocha.
Pokračoval projížďkou na lodičkách,
jízdou vláčkem a lanovkou k chatě Macocha. Pohled z horního i středního
můstku do nejhlubší propasti u nás byl
pro rakouské děti nezapomenutelným
zážitkem. Na závěr je čekala prohlídka
Kateřinské jeskyně. Celý den byl zakon-

čen večeří a večírkem na rozloučenou.
Bohaté občerstvení připravili rodiče
zúčastněných žáků.
Ve středu 6. dubna po prohlídce tříd
zavítali žáci na zámek v Moravské Třebové, kde je čekala prohlídka hladomorny a alchymistické dílny. Na závěr
si každý mohl vyzkoušet své logické
myšlení při řešení hlavolamů na výsta-

vě „Hlavolamy“. Celý pobyt byl ukončen obědem, rozloučením a předáním
drobných dárků.
Výměnný pobyt přispěl k rozvoji spolupráce nejen mezi naší a rakouskou
školou, ale také mezi naším městem
a Großweikersdorfem.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ

KULTURA: OSLAVA JARA 2011
Nedělní odpoledne 10. 4. 2011 se v našem kulturním domě konala oslava jara.
Veselá, barevná, hlasitá, plná hudby,
tance, vyprávění, společného tvoření.
Mnozí z dětí i dospělých, co budou číst
tento článek, si jistě vzpomenou na příjemnou atmosféru jarních, podzimních
a vánočních dílen, které se před několika lety u nás pravidelně konaly. Členové kulturní komise se shodli na tom,
že by bylo dobré tuto tradici obnovit,
navázat na ni. Přitom jsme samozřejmě
chtěli přijít s něčím novým, což se nám,
myslím, podařilo.
Za jediné odpoledne jsme prošli celým jarem. Svěží jarní vítr nám přivála
děvčata z kroužku aerobiku. Na jejich
choreograﬁi s petlahvemi jsme hned
reagovali – začali jsme čistit studánku.
Děti vytvořily společné dílo, překrásnou čistou řeku. Malovaly, stříhaly,
lepily vodní živočichy, rostliny, oblázky, přitom poslouchaly nádhernou
hudbu Bohuslava Martinů. Studánka

byla čistá, zbavená všeho odpadu, dětem jsme ukázali, že plastový odpad je
možné také dobře využít – představili
jsme jim loutky z petlahví – PETJarku
a PETJardu a tak trochu pohádkově
jsme je poučili o tom, jak s plastovým
odpadem správně zacházet. Následovalo skutečné loučení se zimou. Nejprve v průvodu se společnou říkankou
a pak divokým tancem jsme vyprovodili Morenu z města. Připomněli jsme
si velikonoční zvyky a tradice, povídáním, písničkami a dalším společným
tvořením – malovali jsme jarní přírodu
a obrovskou mísu plnou nádherných
kraslic. Nezapomnělo se ani na měsíc květen – hráli jsme „zlatou bránu“,
poslouchali ﬂétnu, housle, písně Hradišťanu, verše Jana Skácela a nakonec
společně ozdobili májku.
Je to s podivem, ale tohle všechno jsme
stačili prožít za několik málo hodin.
Všichni pak měli ještě možnost vyrobit
si každý něco sám pro sebe – ovečky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru 2011 se z Březové odstěhovali čtyři občané.
Zemřely Marie Báčová a Vlasta Štěpánková.
K 28. únoru 2011 měla Březová nad Svitavou 1744 obyvatel.
V březnu 2011 se do Březové přistěhovali 4 občané, 2 občané
se odstěhovali. Narodili se Tomáš Horák a Veronika Pichnarčíková.
Zemřela Blažena Skoupá.
K 31. březnu 2011 měla Březová nad Svitavou 1747 obyvatel.
V dubnu 2011 se do Březové přistěhoval 1 občan, 5 občanů
se odstěhovalo. Narodili se Karolína Pelíšková, Iva Školařová
a Brian Andrej Turták. Zemřel Jaroslav Viktorin.
K 30. dubnu 2011 měla Březová nad Svitavou 1745 obyvatel.
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z papíru na postavení kamkoliv, kraslice jako ozdoby do květináče, přání
velikonoční a pro maminky, ozdoby
z měděných drátků.
Nechybělo občerstvení a v závěru vystoupení skupiny The Rebels.
Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala všem, kteří se na oslavě jara
podíleli. Díky všem, kteří měli chuť
pustit se do nového projektu, o kterém jsem přemýšlela již dlouhou dobu
a který jsem měla možnost realizovat
díky podpoře a pomoci mého muže
a dětí, také díky odvaze a důvěře všech
členů kulturní komise. Děkuji také
všem dětem a rodičům, kteří přišli jaro
oslavit. Připomínám, že výsledky „společné práce“ jsou vystaveny v Základní
umělecké škole. Pevně věřím, že se na
ně přijdou podívat i ti, kteří na letošní
oslavě jara nebyli a možná je osloví natolik, že přijdou na oslavu další.
Za kulturní komisi
Markéta Slezáčková

PODĚKOVÁNÍ
V uplynulém měsíci odešel do důchodu pracovník městského úřadu pan
Jaroslav Jež, který svědomitě pracoval
pro město od roku 2007. Tímto mu
děkujeme za pečlivé vykonávání přidělených úkolů a přejeme mnoho štěstí
v osobním životě.
K poděkování se připojuje zaměstnavatel i všichni spolupracovníci.
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KALENDÁŘ AKCÍ
So

27. 5. 2011
21.00
28. 5. 2011

Ne

29. 5. 2011

So

11. 6. 2011

Út

14. 6. 2011
15 – 17.00

Pá

Country BalKulturní dům, hraje Ponny Expres
Město Březová n. Svitavou
připravuje podzimní
zájezdy do MKS Letovice

Kácení máje (pořádá SDH)
Autobusový zájezd do ZOO Jihlava.
Informace na tel.: 733 399 405
Dětský den
V tento den je pro vás i vaše děti rezervováno
dopravní hřiště ve Svitavách (vedle gymnázia).
Bližší informace na tel.: 733 399 405
V případě špatného počasí se akce ruší.

➤ 22. 9. 2011 čtvrtek
Pořad Haliny Pawlovské
Cena: studenti 220Kč
důchodci 170Kč

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KRONIKÁŘE MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Město Březová nad Svitavou vyhlašuje výběrové řízení na kronikáře města Březová nad Svitavou,
jenž by měl pečlivě zaznamenávat významné události našeho města.
POŽADUJEME znalost místních poměrů, zájem o dění ve městě, všeobecný rozhled, znalost platné
legislativy a českého jazyka. Dále požadujeme úhledný rukopis, či dobrou znalost práce na PC,
respektive s textovými editory.
Zájemci mohou vlastnoručně napsané přihlášky do výběrového řízení doručovat na sekretariát
Městského úřadu Březová nad Svitavou nejpozději do 30. června 2011.
K přihlášce do výběrového řízení DOLOŽTE: kopie dokladů o dosaženém vzdělání a životopis.
Obálku s přihláškou označte slovy „Konkurz na kronikáře – neotvírat“.

➤ 11. 11. 2011 pátek
Pořad Jiřího Krampola
„Nikdo není dokonalý“
Cena: studenti 190Kč
důchodci 140Kč
Přihlášky od 1. června 2011
u paní Blažkové
tel.: 461 521 339
728 764 596
nebo v informačním centru
tel.: 461 521 331

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ
Náměstí Míru 48, Svitavy, Dům „U MOUŘENÍNA“ na náměstí ve Svitavách (1. patro)
PORADNA V OBLASTI BYTOVÝCH VZTAHŮ
nájemní vztahy • prodej bytů • burza bytů • výkup bytů • směny bytů

REALITNÍ ČINNOST
zprostředkování prodeje, koupě, směny nemovitostí

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

vlastnictví jednotky (bytu) – porady pro pronajímatele
nájem jednotky (bytu) – porady pro nájemce
drobné opravy v bytě
nájemné (regulované, tržní) a placení záloh na služby
zánik práva nájmu bytu – výpověď, dohoda
převody jednotek bytových družstev
úkony dle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů)
převod podílového spoluvlastnictví domu na vlastnictví jednotek

zajištění dokladů (LV, snímek z mapy, znalecký posudek)
pomoc při zajištění ﬁnancování
zálohy, rezervace, úschova
daňový servis – TROJDAŇ
jiné právní vztahy k nemovitostem - darovací smlouvy
- věcná břemena
- zástavní, podzástavní právo
• řešení podílového spoluvlastnictví nemovitostí

tel.: 606 619 736, fax: 463 351 605, e-mail: burdova@zburdova.cz, www.realityburdova.cz

PŘIHLÁŠKA K ZASÍLÁNÍ SMS
Jméno a příjmení:
Telefonní číslo
pro SMS zprávy:

Ulice a č.p:
S údaji bude zacházeno dle zákona č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů
a databáze nebude poskytnuta třetí osobě.
Souhlasím se zařazením do databáze pro zasílání zpráv občanům Březové nad Svitavou

...................................................................
Podpis

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na Městský úřad.
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