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Informace městské policie
V poslední době se v našich médiích
diskutuje otázka, zda má městská policie mít
zachováno právo měření rychlosti v katastru
města. Současný stav je takový, že do konce
roku 2008 má městská policie plné právo
projednávat přestupky spočívající v překročení
rychlosti ať už v obci, či mimo obec (na
katastru města). V současné době byla
schválena reforma policie, ve které byla
výrazně posílena práva městské policie
v pořádkové službě, ale pravomoc měřit
rychlost jí byla odňata. V těchto dnech se
v poslanecké sněmovně
nachází doplnění
zákona o právu městské policie měřit rychlost.
Toto doplnění prošlo prvním čtením a na příští
schůzi v říjnu sněmovna rozhodne o dalším
směřování činnosti městské policie v dopravě.
Ministerstvo vnitra ústy ministra plně
podporuje a prosazuje to, aby strážníci městské
policie mohli provádět měření i po 1. lednu
2009.
Naše městská policie do dnešního dne
zjistila a projednala 610 přestupků v dopravě,
kdy řidiči jeli ve městě nepovolenou rychlostí.
Činnost městské policie přinesla zklidnění
dopravy ve městě, i když ne všichni řidiči jsou
ukáznění a chovají se tak, jak by v silničním
provozu bylo žádoucí. Nejbolestněji je
vnímána situace na ulicích Pražská
a
Brněnská. Zklidnění provozu na ulici Pražské
jistě napomůže i přemístění digitálního měření,
od budovy zemědělské obchodní společnosti.
Ze statistického výstupu, který toto zařízení
má, vyplynul smutný fakt: řidiči už na digitální
měření rychlosti moc nereagují. Důvod - tyto
měřiče se na silnicích vyskytují tak často, že si
řidiči na ně zvykli a naučili se je ignorovat.
Opačně však na řidiče působí, když je hlídka
městské policie po přestupku zastaví a
přestupek s nimi projedná.

Strážníci se nezabývají jen dopravou, ale i
veřejným pořádkem, o čemž svědčí dvacet pět
přestupků proti veřejnému pořádku, jež
oznámili přestupkové komisi města a zároveň
zdokumentovali šest trestných činů, které
předali Policii ČR. Mezi trestné činy patřily
věci spočívající ve výtržnictví a řízení vozidel
bez řidičského oprávnění. Ve dvou případech
zajistili ztracené doklady osob z Plzně a Brna a
v součinnosti s Policií ČR je vrátili původním
majitelům.
Policisté prováděli i činnost z podnětu
komise životního prostředí, kdy zajišťovali
odstranění pěti nepojízdných vraků vozidel
v katastru města. Do současné doby se podařilo
odstranit čtyři vraky, které hyzdily naše okolí.
Městské strážníky buď potkáte v ulicích
města, nebo je můžete zastihnout každou
středu od 13 do 17 hodin na služebně v budově
městského úřadu či na telefonní lince na čísle
731 41 20 36. V případě, že nebudou ve
službě, je tento telefon automaticky po deseti
vteřinách vyzvánění přesměrován na tísňovou
linku Policie ČR 158. Ať už se rozhodnete pro
osobní, či telefonickou komunikaci, můžete
našim strážníkům podávat podněty a stížnosti
k řešení ve věci veřejného pořádku a dopravy.
Městský úřad byl osloven obcemi
jevíčského regionu, konkrétně Slatinou,
Březinou a Šnekovem, aby tam naše městská
policie vykonávala službu alespoň jeden den
v týdnu, za kterou by tyto obce řádně zaplatily.
I přes zájem z okolí v současné době nechceme
tříštit síly městské policie tak, aby byly
odváděny z města, neboť i přes zastupitelstvem
schválený počet čtyř strážníků máme stav
naplněný z poloviny a jen v nejnutnější míře
pokryjeme bezpečnostní potřeby města.
Mgr. Martin Kiss
Bc. Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková

Oznámení o době a místě konání
voleb

1. Volby do zastupitelstev krajů se budou
konat:
17. října 2008 (pátek) od 14.00 do 22.00 a
18. října 2008 (sobota) od 8.00 do 14.00
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.
1. je volební místnost „obřadní síň“ na
Městském úřadě Březová nad Svitavou.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).
4. Systém voleb: Volič vloží v prostoru
určeném pro úpravu volebních lístků do
úřední obálky jeden hlasovací lístek politické
strany, politického hnutí, nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím
lístku může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit,
kterému
z kandidátů
dává
přednost.

Informace Měú
Upozorňujeme občany, aby nedávali
k popelnicím pytle s odpadem. Pokud se Vám
stávající odpad do popelnice nevejde, je třeba
si zakoupit popelnici další. Jen tak si můžete
být jisti, že Váš odpad bude v pořádku a
bez problémů odvezen.

Ochrana ovzduší a pálení odpadů

Tuto problematiku řeší zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší (dále jen zákon), ze kterého
uvádíme:
• Základní pojmy:
Znečišťující látkou je jakákoliv látka vnesená do
vnějšího ovzduší.
Znečišťováním ovzduší je vnášení jedné nebo
více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku
lidské činnosti.
Provozovatelem zdroje znečišťování je osoba,
která zdroj skutečně provozuje nebo jej vlastní.
Pachovými látkami jsou látky nebo jejich směs,
které způsobují obtěžující pachový vjem.
• Povinnosti osob dle zákona:
1. Každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek.
To znamená, že může topit pouze palivem
zákonem povoleným.
2. Podle zákona o odpadech nelze jako palivo
použít odpad.

V kamnech a kotlích na pevná paliva (uhlí,
dřevo apod.) nelze v žádném případě spalovat
plasty, gumu, textil, použité oleje apod. Při
spalování PET lahví už vzniká několik stovek
škodlivin. Mezi nevýznamnější patří oxid
uhelnatý a těkavé uhlovodíky (methan, benzen,
toluen) – jsou to toxické látky. Dále se v sazích
usazují
PAH
(polycyklické
aromatické
uhlovodíky), které jsou rakovinotvorné. Tyto
látky vznikají při nedokonalém spalování v
kotlích.
3. V kamnech a kotlích je zakázáno spalování
látek, které výrobci nejsou určeny jako palivo.
Při spalování plastů v kotli dojde zpočátku k
prudkému zvýšení teploty (čímž se zkracuje
životnost kotle –poškozuje se šamot) a následně
k ochlazení z důvodu, že vznikne voda (její
prvky vodík a kyslík jsou používány při výrobě
plastů). Tímto procesem logicky dojde k
nedokonalému spalování a také vzniku většího
množství sazí, které obsahují PAH - tj.
rakovinotvorné látky. A protože si někteří
občané komíny čistí sami, těchto sazí se určitě
nadýchají. Navíc mnoho lidí saze používá jako
„výborné“ hnojivo. Nebezpečí onemocnění
nepřichází okamžitě, ale pozvolna.
4. V otevřených ohništích, krbech nebo
otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
nebo plynná paliva.
Lze si snad těžko představit, že by si někdo
opekl párky v igelitovém sáčku, tak jak je koupil!
5. Obecní úřad může nařízením obce stanovit
podmínky pro spalování rostlinných materiálů
podle zákona.
V obci, kde se lidé navzájem ctí, není nutné
žádné nařízení v této věci – postačuje
ohleduplnost a slušnost. Tato problematika se
týká především spalování odpadu ze zahrad
apod. Rostlinné materiály (tráva, větve) by měly
být suché a spalovat by se měly v době, kdy to
spoluobčany obtěžuje pokud možno co
nejméně. Je to na vzájemné toleranci a
ohleduplnosti. V době, kdy visí u sousedů
vyprané prádlo či tráví čas na zahrádce ve
společnosti přátel, se toto spalování nehodí. Ale
jak již bylo řečeno – je to o slušnosti.
Obec může podle zákona kontrolovat
dodržování tmavosti kouře a obtěžování
zápachem ze zdrojů znečištění (kamna, kotle,
zahradní krby, spalování rostlinných materiálů
apod.) a ukládat pokuty. K tomu nepotřebuje ani
žádná měřící zařízení.
V našem městě můžeme život zlepšit
ohleduplností vůči sobě a ostatním. Máme
možnost ji vyjádřit již v nadcházejícím

podzimním období při úklidu zahrádek a
především v zimním topném období.
Komise životního prostředí
Příští téma: Vypouštění odpadních vod

První třída
Do 1. třídy ZŠ Březová nad Svitavou
nastoupilo ve školním roce 2008/2009 celkem
19 žáků. Novou životní etapu zahájili Gracias
Petr, Hartl Pavel, Hnát Filip, Kolbábek Martin,
Kostolanský Marek, Krupica Matěj, Pospíšil
Marek, Sobol Adam, Svoboda Jan,Valtr Zdeněk,
Jeřábková Barbora, Kalodová Alena, Leksová
Kateřina, Seidlová Markéta, Suková Karolína,
Švancarová Zuzana, Vjaterová Veronika,
Vlčková Karolína Jitka a Volečková Karolína.

ZŠ Březová nad Svitavou

Indiánskou stezkou…

se vydali letos účastníci LT, který již 5. rokem
pořádalo město Březová nad Svitavou.
Na Divoký západ jsme odcestovali 9. 8. 2008
a strávili 9 dní v „Kaňonu divoké řeky“ pod
Svojanovem v pueblu OTAKAR. Indiánské
kmeny tančily, zpívaly, lovily a žily v míru pod
vedením zkušených náčelníků:
•
Siuxové – Tatanka- Libor Trojan
•
Mohykáni – Vítr ve vlasech – Kateřina
Macháňová
•
Apačky – Černá vlčice – Eva
Švancarová
•
Čipevajky – Hin-Han – Jana Šebelová
•
Čejenky – Mlsná medvědice – Lucie
Trojanová.
Na výcvik v lukostřelbě, pohybovou zdatnost
a mučednický kůl dohlížel náčelník Bystré oko - Jiří Macháň. O pevné zdraví se svědomitě
starala šamanka Wakan-Tanka – Zlatka Pešlová,
a tak se nám všechny neduhy a trápení vyhýbaly.
Každý den od svítání do západu slunce
nabízel něco nového. Vyrobili jsme si indiánské
šaty, šperky, čelenky, totemy i hudební nástroje –
chřestidla. Lovili jsme totemová zvířata, opékali
„bizoní maso“, poznávali přírodu, luštili
indiánské písmo a tančili u ohně. Šamanka nás
zasvětila do tajů medicíny. Stříleli jsme z luku
pod vedením mistra v této disciplíně pana
Novotného (tímto ještě jednou děkujeme, že si
na nás udělal čas a dětem připravil hezké
odpoledne). Pěkné počasí nám umožnilo,
abychom se otužovali v „Modré laguně“.
Opravdový život kovbojů a indiánů jsme
poznávali na celodenním výletě v Šiklově mlýně.

Byli jsme svědky westernové show a neuniklo
nám akční divadlo s názvem Bruno - odpadlík.
Skvěle jsme se bavili i na ostatních atrakcích,
které jsme volili podle vlastního uvážení a
obsahu peněženky. Stezku odvahy nahradil
pobyt na strašidelném zámku Draxmor. Setkání
s čarodějnicí a jejími „mazlíčky“ si vyžádalo
notnou dávku odvahy, ale zvládli jsme to všichni.
K nejzdařilejší akci již tradičně patřila diskotéka,
tentokrát doplněná módní přehlídkou zvláštních
stylů.
Po slunečných dnech přišlo období
dešťů. Nic nás ale nemohlo odradit od hledání
bájného pokladu Inků. Vytrvalost, lesní
moudrost, trpělivost a spolupráce – to byl
nakonec ten správný klíč k truhle plné zlata a
drahých kamenů.
17. 8. 2008 jsme všechny svěřené
„indiány“ v pořádku vrátili „bledým tvářím“ a
doufáme, že dny prožité na INDIÁNSKÉ
STEZCE budou patřit k těm, na které se
nezapomíná
Howgh
Pozn.: Velmi děkujeme všem, kteří dětem
přispěli dobrými odměnami, sladkostmi,
materiálem (karton, peří, kamínky,…), finančně
či jinak (špekáčky, ...). Dále děkujeme rodičům,
že respektovali pravidla, na nichž jsme se před
táborem domluvili, a své děti na pobyt připravili.
To vše přispělo ke zdárnému průběhu akce.
Na další spolupráci se těší kolektiv vedoucích.

Muži v říji

Devět občanů našeho města a dalších osm členů
divadelního spolku Eduarda Vojana z Brněnce
se po dobu asi 10 dnů účastnilo natáčení
celovečerního filmu Muži v říji. Na vlastní kůži
se přesvědčili o tom, že účast na komparsu má
své osobité kouzlo. Byl to pro ně ojedinělý
zážitek, neboť měli možnost se setkat se
spoustou známých herců – s Jaromírem
Hanzlíkem, Pavlem Zedníčkem, Jiřím Lábusem,
Martou Vančurovou, Ilonou Czákovou, Igorem

Barešem, Martinem Trnavským a mnohými
dalšími.
Pro upřesnění dodáváme, že se jedná o novou
českou komedii, kterou režíruje mladý režisér
Robert Sedláček. Diváci se na tuto veselohru
budou moci těšit v příštím roce.
Dana Jozová

Kalendář akcí
16.10.08

Společenská kronika
V červenci 2008 se do Březové
přistěhovalo 6 nových občanů a 3
občané se od nás odstěhovali.
Narodili se Jakub Šimák, Štěpán
Mišák, Miroslav Bouček, Matěj
Vítek a Nikol Kronusová.
Zemřeli paní Vlasta Válková a pan
Jan Havel.
K 31. červenci 2008 měla Březová
nad Svitavou 1726 obyvatel.
V srpnu 2008 se do Březové
přistěhovalo 6 nových občanů a 6
občanů se od nás odstěhovalo
Narodil se Josef Kořístek.
Zemřel pan Josef Janků.
Ke 31. srpnu 2008 měla Březová
nad Svitavou 1726 obyvatel.
Návrhy interiérů včetně řešení
barevnosti
INTERIER DESIGN - ING.
ŠÁRKA STAŇKOVÁ
e-mail: SarkaStankova@seznam.cz

Cestopisná přednáška
NOVÝ ZÉLAND –
čtvrtek
ZEMĚ PROTINOŽCŮ
(Sál památek)
18.00
19.10.
Drakiáda ( Špitálské pole)
Neděle
soutěže pro děti, opékání párků
14.00
(párky, cléb, opékací špice či
klacky s sebou!!!), nápoje zajištěny
TJ Sokol Březová n. Sv. – oddíl kopané
vás zve na následující zápasy
(„B“ mužstvo); (Doma- Venku)
Vstupné na domácí zápasy 5,- Kč (náklady
na rozhodčí). Jízdné na autobus 20,- Kč (na
náklady cestovních výdajů). Odjezd vždy
z Moravského náměstí zastávky BUS přes
M. Chrastovou – Lidový dům.
19.10.
Neděle
-D- Lomnice
15.00
26.10.
-V- Adamov
Neděle
(odjezd 12:00)
14.00
2.11.
-D- Latinky
Neděle
13.30
9.11.
-D- Doubravice
Neděle
„B“ mužstvo
13.30
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