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BŘEZOVÁCI,

AKTUALITY Z MĚSTA

loňský rok nebyl zcela jednoduchý a pro
mnohé z nás byl jedinečný. Podařilo se nám
společně nejen dokončit výstavbu splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod, ale také
ji úspěšně uvést do zkušebního provozu.
Společně můžeme využívat novou cyklostezku pro vlastní, bezpečnější přepravu nás
i našich dětí, pro zábavu či sportovní vyžití.
Dokončili jsme procesy financování všech
investičních akcí našeho města.
Proběhlo nespočet kulturních či sportovních
akcí výrazně podpořených vaší účastí a zájmem. Věřím, že i v roce 2016 bude dostatečný prostor a dostatek podnětů pro vzájemná setkávání se nás všech Březováků.
Přeji vám pohodový vstup do nového roku
2016 plný zdraví, lásky, štěstí a porozumění.
Karel Adámek, starosta města

DŮLEŽITÉ
Pro rok 2016 bylo zastupitelstvem
města schváleno:
3
stočné ve výši 45,90 Kč za m s 15% DPH,
vodné ve výši 34,60 s 15% DPH
Poplatek za svoz komunálního odpadu
je i v roce 2016 stanoven na částku
500 Kč/osoba/rok.

• Rozhledna se zřejmě konečně dočká opravy.
Tak, jak byla naše rozhledna v roce 2007 slavnostně otevřena, tak i zůstala. Podle odborného posudku nebyla od té doby ošetřena
žádným nátěrem proti hnilobě, houbám
a dřevokaznému hmyzu, ani jinak revidován
její stav, a proto bezpečně může být užívána
jen za předpokladu splnění určitých podmínek.
Nutná bude výměna části dřevěných prvků,
nezbytný komplexní nátěr proti napadení
dřevomorkou či utažení napínacích matic. Co
na to rozpočet města? Pokud nechceme
rozhlednu pro veřejnost uzavřít, musí se
prostředky najít.
• Parkování a množství parkovacích míst na
Špitálském poli je nedostačující. Stále
dochází k nejrůznějším šarvátkám o to, kdo
komu zabírá parkovací místo, a o to, čí nárok
je ten „legitimnější“. Radnice zadala podnět k
vypracování mapového podkladu pro zpracování studie, která by nadefinovala, jak by
se celá situace mohla řešit, a to včetně rekultivace bývalé čistírny odpadních vod. Jakmile
bude studie hotová, budete se s ní moci
seznámit na webových stránkách města
nebo přímo na naší radnici.

• Konec roku nám znepříjemnila skutečnost, že
společnost Energie pod kontrolou, která byla
správcem všech našich 25 odběrných míst
elektrické energie a 3 odběrných míst plynu,
se dostala do „finančních potíží“. Bylo
nezbytné přijmout opatření tak, aby tyto naše
objekty nezůstaly bez dodávek zmíněných
komodit. Situaci se podařilo těsně v předvánočním čase stabilizovat. Zastupitelé i rada
města přijali taková rozhodnutí, která eliminují jak dopady s možným odpojením uvedených odběrných míst, tak i možné dopady
finanční.
• Splašková kanalizace byla akcí, která svým
rozsahem a finanční náročností předčila
všechna očekávání. Tak se i stalo, že byla
nemile zaskočena městská pokladna. V současné době je již zcela finančně vyrovnána za
pomoci dalšího, téměř patnáctimilionového
úvěru. Veškeré finanční toky byly směrovány
přednostně právě na tuto akci. Proto nemohly
být ve městě realizovány žádné další větší
projekty. Věříme ale, že i drobné realizace
neunikly vnímavému oku spoluobčana.
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VODA.
BYZNYS, KTERÝ SE OBCÍ NETÝKÁ
Už na počátku minulého století si naši předkové
byli vědomi existence velkých zásob podzemních vod v katastru našeho města a v kontextu
nedostatku pitné vody pro město Brno započaly
práce na výstavbě I.březovského přivaděče.
Význam jímání a ochrany zdrojů pitné vody
v čase rostl tak, jako i její spotřeba a průmyslové
využití. Proto byl v 80. letech minulého století
postaven a uveden do provozu i II. březovský
přivaděč. Obě významné stavby nejen z pohledu
technického řešení mají svá pro i proti. Faktorem hovořícím ve prospěch této stavby je
výjimečná schopnost prameniště zásobovat
zejména statutární město Brno kvalitní pitnou
vodou, a to téměř výhradně (v roce 2012 s podílem 94,5% z celkové spotřeby pitné vody).
Každá podobná stavba s sebou přináší i negativní dopad na život v dané obci. Lokalita našeho
prameniště se nachází i na katastrálním území
Muzlov.V roce 1921 žilo v Muzlově 290 obyvatel
ve 46 domech, nacházela se zde továrna. Mezi
roky 1945 – 1950 byli občané této části vysídleni,
celá tato lokalita zbořena, aby uvolnila místo pro
vznik ochranných pásem vod březovského přivaděče.
V roce 1999 byly nově stanoveny parametry
I. pásma ochrany vod, které aktuálně zabírá 113
hektarů a je plně oploceno.V roce 2008 pak byly
stanoveny parametry II. pásma ochrany vod,
jehož rozloha činí 5420 hektarů a zasahuje do
více než 10 katastrálních území. Připomínám, že
rozloha našeho města je 1270 hektarů.
Naše prameniště je velmi vydatné. Za každý
3
vyčerpaný 1 m podzemní vody odvede provozovatel, v souladu s ustanovením vodního zákona, poplatek. Výše tohoto ročního poplatku
pouze z prameniště v Březové nad Svitavou,
v návaznosti na množství vyčerpané podzemní
vody, pak atakuje částku 60 000 000 Kč.V letech

2003 – 2014 bylo takto odvedeno úctyhodných
697 000 000 Kč do státního rozpočtu jen
z „našeho“ prameniště.
Obce, které disponují na svém katastru skládkou komunálního odpadu nebo se u nich vyskytuje naleziště nerostného či jiného bohatství,
mají přímou vazbu na příslušnou zákonnou
normu, a do jejich pokladen tak ročně proudí
velmi významné finanční zdroje. Vodní zákon
nebere obce s výskytem prameniště podzemních vod jako svého partnera, nýbrž jako nezbytnost.
Oněch bezmála 60 mil Kč ročně si tak rovným
dílem rozdělí Státní fond životního prostředí
a příslušný, u nás Pardubický kraj. Tedy každý
nejméně 27 milionů korun.A naše město?
Na veřejnou zakázku Splašková kanalizace
aČOV Březová nadSvitavou, v hodnotě 122 mil Kč,
nám Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši
7,185 mil Kč, a to na 3 různé žádosti.
Na jaře loňského roku, na výročí Světového dne
vody, jsme započali proces, kterým se snažíme
změnit ustanovení vodního zákona tak, aby část
prostředků za odběr podzemní vody byla
poskytnuta obcím, na jejichž katastru se prameniště nachází. Oslovili jsme europoslance,
poslance, senátory, parlamentní kluby, ministry, Svaz měst a obcí a další, kteří se na tvorbě
zákonů podílejí, s žádostí o podporu našeho
snažení. Vše jsme řádně doložili uvedenými
skutečnostmi. A věřte, že ve hře nejsou malé
peníze.
Aktuálně se uvedený zákon nachází na
programu jednání vlády. Jsme připraveni udělat
vše, abychom nebyli odstrčeni od významného
zdroje příjmů pokladny města.
Držte nám palce.
Za vaši podporu budeme rádi.
Karel Adámek
starosta města

PŘIPOMÍNKOVALI JSME
NOVELY ZÁKONŮ
Jménem našeho města jsme rovněž připomínkovali novelu vodního zákona i v oblasti výše
poplatků za čerpání podzemních vod, který se
3
má postupem času zvýšit z dnešních 2 Kč za 1m
3
až na úctyhodných 8 Kč za 1m . Uvedené zvýšení
by se nám všem automaticky promítlo do výše
vodného. S tím nemůžeme souhlasit už jen
proto, že přesně nevíme, kde uvedené finanční
prostředky, vybrané od občanů, v rukou státu
skončí.
Před koncem roku 2015 jsme se zapojili i do
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připomínkování zákona o rozpočtovém určení
daní. Ministerský návrh byl nastaven tak, že
z vyššího výběru zejména daně z přidané
hodnoty by si „polepšily“ pouze kraje. A co
obce?Aktuální vývoj je takový, že naše město by
mohlo nakonec vylepšit příjmovou stránku
rozpočtu o částku vyšší než 700 000 Kč ročně,
a to od 1. 1. 2017.Což jistě není bezvýznamné.
Tolik stojí např. roční provoz naší pěkné
mateřské školy. Budeme aktivně sledovat další
osud této novely zákona.

PODĚKOVÁNÍ
ZA PRÁCI V ROCE 2015
Dovolte mi poděkovat za práci odvedenou
ve prospěch našeho města všem zastupitelům.
I přes občasné neshody jsme dokázali realizovat
investiční i neinvestiční akce nebo zabezpečit
optimální chod města tak, jak bylo pro naše
město v danou chvíli nejlepší. Zejména bych
rád poděkoval za odpovědný přístup k přípravě
a schvalování rozpočtu města na rok 2016.
Dále pak mé poděkování patří členům výborů
a komisí za jejich obětavou práci ve prospěch
našeho města. Rád bych vyzdvihl práci kulturní
komise a jejích „tichých spolupracovníků“, kteří
bez ohledu na svůj volný čas plnili všechny úkoly
spojené s pořádáním veškerých, především
kulturních akcí. A že jich nebylo málo. V této
souvislosti bych nechtěl zapomenout na
podporu a přínos pedagogických pracovníků
základní školy i pracovnic školní jídelny.
V neposlední řadě patří poděkování i všem
zaměstnancům městského úřadu jak za administrativní práci, tak i za práci na údržbě a zvelebování našeho města.
Poděkování patří i všem občanům, kteří přispěli
nejen k dobré náladě ve městě, ale i pomohli,
poradili, napověděli. Věřím, že se jejich řady
brzy rozšíří.
Karel Adámek, starosta města

HISTORIE
NAŠEHO MĚSTA I.
V každém čísle občasníku,na tomto místě,
si dovolím zveřejnit část historie našeho města.
Těm, kteří ji znají, to neublíží a ostatní třeba
zjistí to, o čem neměli ani ponětí. Citace budou
čerpány převážně z publikace O historii
a současnosti města Březová nad Svitavou
s laskavým svolením autora knihy MUDr.
OldřichaVaňka.
„Březová měla právo vybírat mýto od r. 1585, kdy
na základě stížnosti starosty a starších obce
u biskupa Stanislava Pavlovského na finančně
náročnou povinnost Březové udržovat jednu míli
silnice vedoucí z Markrabství moravského do
Království českého a na tíživé dávky v souvislosti
s válkou sTurky biskup olomoucký vyslyšel prosby
představených městečka a povolil téhož roku – tj.
1585 – zřízení jak v Dolní, tak i v Horní ulici po
jedné stanici na výběr mýta ve prospěch městečka.“ (str. 35)
Když se tak rozhlédnete po našich současných
komunikacích, ať místních či ve správě státu, na
situaci, kdy naším městem projede denně
kolem 10 000 automobilů, nestálo by za zvážení
začít u nás opět vybírat mýto?
Karel Adámek, starosta města

PRÁZDNINY 2016:
CHYSTÁME PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. Prázdninové putování: 18. 7. – 22. 7. 2015
- Litomyšl - putování s Toulovcem, Česká Třebová - depo kolejových
vozidel, hasiči,Ostrava -Svět techniky a spousta her a zábavy
Hlavní vedoucí: Pavla Cupalová, vedoucí: Lenka Švancarová, další
budou upřesněni

2.Superprázdniny: 8. 8. – 12. 8. 2015
- Nové Město nad Metují, Putování naučnou stezkou Semanínského
potoka, Dolní Morava a spousta her a zábavy
Hlavní vedoucí: Pavla Cupalová, vedoucí: Kateřina Macháňová, Lenka
Švancarová, další budou upřesněni
Cena za tábor max. 1500 Kč (bude zahrnovat vstupné, jízdné, pojištění,
materiál, pedagogický dozor)
Sledujte vývěsky, děti dostanou letáčky ve škole v průběhu měsíce
února.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OHLÉDNUTÍ ZA ZÁJEZDEM DO ANGLIE
Ve dnech 18. až 23. října 2015 skupina 20 žáků ZŠ Březová nad Svitavou
absolvovala poznávací zájezd doAnglie, který byl navíc spojen s výukou
angličtiny a obdržením certifikátu. Po mnohahodinové cestě autobusem přes Německo, Belgii, Holandsko a Francii a přepravě trajektem
z Calais do Doveru přišlo kýžené pondělní ráno a ocitli jsme se v Londýně. Čekalo nás setkání s tímto překrásným městem a jeho památkami – Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Paul´s
Cathedral, The Globe, Westminster, Houses of Parliament, Big Ben,
Trafalgar Square, Leicester Square, Buckingham Palace a další. Večer
následovalo seznámení s hostitelskými rodinami a ubytování v přímořském městě Brighton.
Následující 3 dny probíhaly v podobném duchu – dopoledne výuka
angličtiny v komunitním centru a odpoledne poznávací výlety do
Portsmouthu, Windsoru a samozřejmě prohlídka samotného města
Brighton s jeho obrovským lákadlem, nevšední památkou na prince
regenta, Royal Pavilionem. Ve čtvrtek večer náš pobyt v Anglii končil
a čekala nás cesta zpět, tentokrát Eurotunelem. V pátek odpoledne
jsme přijeli domů do Březové nad Svitavou unaveni, ale šťastni a plni
nezapomenutelných zážitků.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky se uskutečnil díky
Výzvě č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Doprava, ubytování a strava byly financovány z projektu, vstupy
do památek si žáci platili sami.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ

HASIČI:
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA HLEDÁ NOVÉ ČLENY
Naše jednotka má na svém kontě za
uplynulý rok 62 zásahů, z toho je 17
u dopravních nehod,19 u požárů,1 taktické cvičení,25 technických pomocí.
V současné době disponuje výjezdová
jednotka 13 aktivními členy, kteří jsou
připraveni denně do pěti minut vyjet
k jakékoliv nahlášené události. Proto
jsou také po 24 h nastaveny dvanáctihodinové služby, které vždy drží jeden
velitel, strojník a dva hasiči. Pro doplnění
stavu hledáme ještě dva členy, kteří by
obsadili pozice hasič a hasič strojník.

jené i vyšší nároky na samotné členy,
kteří jsou nejen časově vytíženější
z důvodů akceschopnosti, ale také
náročnosti na znalosti, které vyplývají
z předurčenosti k dopravním nehodám.
Toho by si měl být každý zájemce vědom
a stejně tak by měl umět potlačit touhu
po uznání za příležitost pomáhat lidem
nejen v našem městě. Jako kompenzace
za toto všechno je členovi výjezdové
jednotky poskytnuta finanční odměna a
příležitost pomáhat lidem v krizových
situacích.

Pro pozici hasič strojník je podmínkou ŘP
C. Kategorie jednotky JPO II/1, do které
patříme, je definována jako jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce s členy,
kteří vykonávají službu jako svoje hlavní
nebo vedlejší povolání. S tím jsou spo-

Zájemci mohou zasílat své životopisy na
emailovou adresu:
JPO2-brezova@seznam.cz,
případně se mohou dostavit osobně na
hasičskou zbrojnici každý pátek od 17 do
19 hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat členům
jednotky za odvedenou práci v roce 2015.
Všem spoluobčanům bych chtěl popřát
do roku 2016 jen to nejlepší.
Jaroslav Vlk, velitel JSDH
města Březová nad Svitavou
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KULTURNÍ AKCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
NABÍDKA SLUŽEB

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
K rozsvícení vánočního stromu 2015 jsme se sešli na Moravském náměstí první adventní neděli.
Přítomné uvítal pan starosta KarelAdámek, který nás prováděl celým slavnostním podvečerem.
Žáci ze základní školy se představili uceleným vánočním pásmem. Udělali jím radost nejen svým
rodičům, ale jistě všem, kteří se na rozsvícení stromečku přišli podívat. Pan farář Pavel Michut
sváteční slovo věnoval nadcházejícím vánočním svátkům a připomněl nám všem, že bychom k
sobě měli být pozorní, vstřícní a ohleduplní nejen po tyto dny. Po společném odpočítávání jsme
zatleskali novému nápaditému osvětlení vánočního smrku.
Během podvečera bylo možné zakoupit si adventní věnce a vánoční dekorace u stánků paní
Jindřišky Hrdé a slečny Jitky Moravcové, pustit si ořechovou lodičku se svíčkou u stánku MC
Kocourek, obdivovat výrobky dětí z mateřské a základní školy, koupit si koláče, rohlíčky, perníčky, a dokonce i něco na zahřátí u hasičů nebo u stánku automotoklubu.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tradiční mikulášská nadílka proběhla dne 4.
prosince 2015 v kulturním domě. Program si
pro všechny přítomné připravily děti ze školní
družiny. Rozkošné pásmo rozpustilých čertíků bylo vystřídáno tanečním vířením nebeských andílků. Do jejich zpěvu a okouzlujícího
reje zabloudil i jeden roztomilý nešika, kterého si děti vypůjčily z pohádky Anděl Páně.
Poté se všichni přesunuli na parket a naučili se
několik čertovských tanečků. V závěru příjemně prožitého odpoledne předali Mikuláš s
čertem hodným dětem toužebně očekávanou nadílku.
Bohuslava Zelená

V dubnu 2015 se přistěhovali 3 noví občané a 8 občanů se odstěhovalo. Narodila se
Valentýna Fuchsová. Ke konci dubna 2015 měla Březová nadSvitavou 1708 obyvatel.
V květnu 2015 se přistěhovalo 5 občanů, jeden se odstěhoval. Narodil se Štěpán Leksa.
K 31. květnu 2015 měla Březová nadSvitavou 1713 obyvatel.
V červnu 2015 se přistěhovalo 7 nových občanů, 9 občanů se odstěhovalo. Narodila se
Edita Štoudková, Karolína Šedová a Eliška Peřinová. Zemřel Miroslav Derner a Ladislav
Felkl. Ke konci června 2015 měla Březová nadSvitavou 1712 obyvatel.
V červenci 2015 se k nám přistěhovalo 9 nových občanů. Narodil seOndřej Jořenek.Zemřel
Rostislav Liška. Březová nadSvitavou měla v červenci 1721 obyvatel.
V srpnu 2015 zemřelaAnna Brniaková. Na konci srpna tak počet obyvatel dosáhl čísla 1720.
V září 2015 se přistěhovalo 9 lidí, odstěhovalo se jich 12. Narodila se Sofie Metelová
a Barbora Suchánková. Zemřel Jaroslav Jež a Josef Peška. Na konci září měla Březová nad
Svitavou 1717 obyvatel.
V říjnu 2015 se k nám přistěhovali dva noví občané, šest se jich odstěhovalo. Narodila se
Eliška Juránková. Zemřela Jana Holková a Jiří Šudoma. Na konci měsíce měla Březová nad
Svitavou 1712 obyvatel.
V listopadu 2015 se přistěhovali dva občané, dva se odstěhovali. Narodili se Tomáš
Moravec a Marie Horáková. Na konci listopadu měla Březová nadSvitavou 1714 obyvatel.

Pečovatelská služba města Březová nad
Svitavou si dovoluje touto cestou nabídnout občanům našeho města své služby.
Jedná se o:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Nabízené sociální služby jsou určeny seniorům nad 50 let věku, kteří potřebují z důvodu
vysokého věku, zdravotního stavu a snížené
soběstačnosti pomoc další osoby k zajištění
svých potřeb.
Pomoc je poskytována v domácnosti občana.
Cílem pečovatelské služby města Březová
nad Svitavou je poskytovat podporu a pomoc
při činnostech, které uživatelé služby již
samostatně nezvládají, a také individuálně
podporovat rozvoj a zachování jejich soběstačnosti v domácím prostředí. Pomoc a podpora je poskytována v souladu s individuálními potřebami uživatelů služby, s cílem
napomoci v jejich sociálním začlenění.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny (pondělí až pátek – mimo svátky)
od 7:30 do 16:00 hodin. Čas, četnost a rozsah
služby je vždy sjednán individuálně s uživatelem.
Podrobnosti naleznete na internetových
stránkách nebo na telefonních číslech 461
521 181 a 734 750 374. Případné dotazy vám
budou zodpovězeny na e-mailové adrese
dps@brezova.cz

PLÁNOVANÉ
AKCE
22. ledna 2016 - 20:00, Ples fotbalistů, KD
29. ledna 2016 - 20:00, XVII. Městský ples, KD
13. února 2016 - 20:00, Hasičský ples, KD
27. února 2016 - 20:00, Sósedské bál, KD
18. března 2016 - 17:00, Posezení pro starší a pokročilé, KD
20. března 2016 - 14:00,Dětský maškarní karneval, KD
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