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Informace z oblasti životního
prostředí

odpadu (popelnic). V našem městě je sběrný
dvůr na ul. Horní nad farním úřadem. V objektu
se nachází několik velkoobjemových kontejnerů.
Sběrný dvůr je oplocen a uzamčen, ale klíče si
mohou občané města zapůjčit na MěÚ
v pracovních dnech.
Co lze odložit do sběrného dvora:
Nábytek, koberce, textil, stavební suť – po
dohodě, pneumatiky apod.
Co nelze uložit do sběrného dvora:
1. tříděný odpad – papír, sklo, plasty – lze uložit do
separačních
kontejnerů
(bylo
popsáno
v minulém Občasníku).
2. nebezpečný odpad – zářivky, plechovky od barev,
léky, obaly od olejů, ledničky, azbest apod. – pro
tento nebezpečný odpad zajišťuje město mobilní
svoz dvakrát ročně. O termínu podzimního
svozu budou občané včas informováni.
3. elektrospotřebiče – televize, rádia, pračky, mixéry
apod. – tyto lze vrátit při zakoupení nového
spotřebiče v té samé prodejně, a to zcela zdarma,
resp. v ceně nového výrobku je již zahrnut
poplatek za likvidaci toho starého.
I když se leckterým občanům možná zdá
systém odkládání odpadů do sběrného dvora
příliš složitý, je přece vždy lepší odložit i
nepotřebné věci na určené místo, tak jako kniha
patří do knihovny a prádlo do šatníku.
Komise životního prostředí

ČERNÉ SKLÁDKY
Dnešní životní styl a chování některých
občanů a firem přináší přes veškeré výhody i svá
negativa. V oblasti životního prostředí jde mimo
jiné i o vznik černých skládek. Logicky tyto
skládky většinou vznikají na odlehlejších místech
a na územích „nikoho“. Jde však o místa na
katastru města, které pak následně musí
vynaložit nemalé finanční prostředky na jejich
likvidaci.
V našem městě byly v nedávné minulosti
založeny tyto černé skládky:
1. za koupalištěm a areálem AMK
v lese (stavební odpad),
2. na Farském kopci, bývalý včelín
(stavební odpad),
3. v areálu TJ Sokol,
4. u kulturního domu (stavební
odpad) – tato skládka byla odstraněna,
5. na bývalém školním hřišti ul.
Hřbitovní (stavební odpad a ostatní
odpad) – odstraněno,
6. za bramborárnou ve Slunečním
údolí.
Bohužel zakladatel černé skládky bývá složitě
odhalován. V případě zjištění původce odpadu
však existují nástroje, jak tyto viníky potrestat –
vymáháním vynaložených finančních prostředků
na likvidaci černé skládky, uložením nemalé
pokuty, případně lze dohnat viníka k trestní
odpovědnosti.
Prevencí vzniku černých skládek je především
odpovědnost občanů města, jejich všímavost
k okolí, odvaha upozornit na vznikající černé
skládky a taktéž využití možnosti uložení odpadů
na sběrný dvůr.

Příští téma: pálení odpadů, ochrana ovzduší

Novinky a zajímavosti
z Městské knihovny a IC
Březová nad Svitavou

Od 16. června 2008 byla změněna otevírací
doba městské knihovny.
Pondělí dopoledne zavřeno 14.00 - 18.00 hod.
Úterý 9.00 - 12.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
Středa 9.00 - 12.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 12.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
Pátek 9.00 - 12.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
Sobota zavřeno
Neděle dopoledne zavřeno 14.00 - 18.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR
Toto místo slouží k dočasnému uložení odpadů,
které nelze odstranit v rámci svozu komunálního
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padesáti
procent.
Slevy
lze
uplatnit
v Pardubickém,
Jihomoravském, Zlínském,
Olomouckém a Ústeckém kraji, v kraji Vysočina
a v Dolním Rakousku. Seznam míst, kde slevy
platí najdete na www.rodinnepasy.cz. Tištěný
katalog vyjde na podzim.

V městské knihovně jsou v prodeji nové
zajímavé suvenýry. K turistické známce přibyl
turistický suvenýr se znakem města a
turistická magnetka. Dále je možno zakoupit
nové pohlednice města, nové tričko s logem
města, nové propisky, potítko, přívěsek na
klíče, klíčenku na krk a vlaječku TJ Sokol.

Pro koho je rodinný pas určen?
Rodinný pas může získat rodina nebo rodič
starající se alespoň o jedno dítě do věku 18 let.
Zároveň však musí mít trvalé bydliště na území
Pardubického kraje. Požádat o slevovou kartu
jako rodina mohou i nesezdaní partneři.

Městská knihovna a TIC Březová nad
Svitavou byla rovněž zařazena do sítě prodejních
míst společnosti TICKETSTREAM. Díky
tomuto počinu můžete veškeré vstupenky na
akce, které tato společnost nabízí na
www.ticketstream.cz zakoupit přímo v knihovně.

Jak ho získám a co mne to bude stát?
Registrace a vydání pasu je zdarma.
Zaregistrovat se můžete buď telefonicky,
emailem, přes www.rodinnepasy.cz, poštou nebo
díky hromadné registraci, která velmi usnadňuje
administrativu a kterou zajišťuje MC Kocourek
o.s. Karty se vyrábějí vždy, když se nahromadí
určitý počet zájemců, tudíž je čekací doba od
čtyř do osmi týdnů. Karta se vydává s platností
na tři roky a po této době budete automaticky
požádáni o kontrolu údajů a karta vám bude
vystavena nová.
Podrobnější informace o rodinných pasech
můžete získat v MC Kocourek o.s., Městské
knihovně a informačním centru Březová n.Sv.
nebo na www.rodinnepasy.cz.

Pardubické setkání a projekt
Rodinné pasy

Na pozvání radního pardubického kraje Bc.
Miloslava Macely se v pondělí 14.7.2008 sešli
v Pardubicích zástupci mateřských center v kraji.
Hlavním tématem jednání byly rodinné pasy a
jejich zavedení v kraji. Jak nám vysvětlil pan
Macela, letošní rok je první, kdy Pardubický kraj
vyčlenil finanční prostředky na podporu rodinné
politiky. Z těchto peněz je dotována činnost
mateřských center a je hrazen systém rodinných
pasů.
Co je to rodinný pas a kde platí?
Jedná se o slevovou kartu, kterou můžete použít
v síti míst označených Sphere card, samolepkou
Rodinné pasy, a to jak v České republice tak i na
Slovensku. Díky provázanosti s obdobnou síti i
v Dolním Rakousku je využijete i tam, kde slevy
platí pro držitele tzv. Familienpass.

Kontakt na MC Kocourek o.s.:
Osobně každé pondělí 9.00-12.00 nebo každou
středu 14.30-17.00 v MC Kocourek (přízemí
fary)
Email: mckocourek@seznam.cz
Tel. 607 203 506
Hromadné registrace bude MC Kocourek
odesílat každých 14 dní.

Platné označení poskytovatelů:

MC Kocourek

Město pro děti – kampaň Sítě
mateřských center

Kampaň Město pro děti probíhala od 1.3. do
30.4.2008 a navazovala na úspěšné kampaně z
předchozích let: Jak se žije s kočárky (2006) a
Dětská hřiště dnes a příště (2007). Cílem
kampaně Město pro děti bylo upozornit na stav
veřejných prostranství z uživatelské roviny
malých dětí. Představit veřejnosti místa, která
mohou být příkladem, a tam, kde stav

Díky rodinným pasům můžete levněji nakupovat
(oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a
využívat slev u volnočasových aktivit (kultura,
restaurace, ubytování, dovolená). Slevy na služby
poskytovatelů se pohybují v rozmezí pěti až
dvaceti procent a u volnočasových aktivit až
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nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení. Do
termínu veřejné prostranství byla zahrnuta
veřejná místa, kde se pohybují lidé: náměstí,
parky, hřiště, odpočinková zákoutí, chodníky,..
Kampaně se zúčastnilo celkem 43 mateřských
center z celé republiky. V Březové nad Svitavou
se kampaně zúčastnili MC Kocourek o.s. ve
spolupráci se ZŠ Březová nad Svitavou.
Mapování stavu obce bylo provedeno třemi
způsoby: rodiče z MC mapovali stav chodníků a
nájezdů ve městě z pohledu řidičů kočárků (při
společné diskuzi v MC pak byla sepsána kritická
místa), žáci vyšších ročníků ZŠ Březová nad
Svitavou měli za úkol napsat práci na téma
Veřejný prostor aneb co se mi v našem městě
líbí a co nelíbí a posledním způsobem byla
dotazníková akce. Z výsledků všech tří částí
mapování stavu pak byly čerpány nápady na
řešení proměny. S výsledky kampaně pak byl
seznámen starosta Březové nad Svitavou.
Pozitivním výsledkem celé kampaně je, že
problémy města, které při šetření vyvstaly, jsou z
velké části již v řešení, úsilí zástupců města se
tedy shoduje s potřebou občanů, což je to
nejdůležitější.
Podrobné výsledky kampaně z Březové nad
Svitavou i celou závěrečnou zprávu, která
popisuje výsledky z jednotlivých obcí, můžete
zhlédnout v prostorách MC, v Městské knihovně
a informačním centru nebo na www.brezova.cz.
K dispozici je i seznam „kritických míst“.
Pozitivním výsledkem je, že jsme se již dočkali
spravení chodníku na hlavní silnici u ulice
Hynčinská, kde vznikl příjemný nájezd, a
zmenšení sloupu u přechodu pro chodce vedle
restaurace U Čiháků.
Ze závěrečné zprávy kampaně je vidět, že lze
v rámci naší republiky najít velké rozdíly mezi
stavem veřejných prostranství v jednotlivých
městech a obcích. Přestože většina lidí, zejména
z řad rodičů s dětmi, není spokojena s úpravou,
čistotou a bezpečností svých obcí, najdou se na
druhou stranu i pozitivní příklady a ideálně
řešená veřejná prostranství, která slouží nejen
jako ozdoba města, ale děti je mohou prakticky
využívat. Opět se potvrdilo, že ve většině
případů závisí ochota ke změně ne tolik na
finančních prostředcích, jimiž obec disponuje,
jako spíše na ochotě místních zastupitelů.
Děkujeme všem, kteří přispěli svým názorem
ve vyplněném anketním lístku, diskuzí v MC
nebo slohovou prací.
MC Kocourek

PODĚKOVÁNÍ

Zastupitelstvo města děkuje občanům, kteří
provádějí úklid chodníků a na vlastní náklady
udržují zeleň v okolí svého bydliště – přispívají
tak k pěknému vzhledu našeho města.
Komise
životního
prostředí
děkuje
strážníkům Městské policie za účinnou pomoc
při odstraňování autovraků z katastru města
Březová nad Svitavou.

XXX
Vzhledem k tomu, že již něco pamatuji a
mám poněkud vyšší tlak, domnívám se, že
mi někdo začíná usilovat o život. Říká si:
„Bába se rozčílí, klepne ji a bude od ní
pokoj.“
Myslím si, že jsem poměrně klidný
člověk, ale existuje pár věcí, které mne
dokáží pořádně vytočit. A právě jedna z nich
se mi přihodila před pár dny. Jela jsem zalít
na hřbitov zasazené sedmikrásky. Dívám se
na hrob, oči jak tenisáky, ale kde nic, tu nic.
Takže OPĚT „děkuji“ neznámé chudé
osobě, která nemá 20,- Kč na zakoupení
květin, že mi tímto způsobem zvedla tlak a
naordinovala o jeden prášek navíc. Anebo
jsem možná zapomněla, že se říká, že
kradené rostliny jdou lépe?
A mimochodem - ať vám příště ruka
upadne u samého ramene.
L. Mandlová

Kalendář akcí
16.08.08
sobota
23.08.08
sobota
23.08.08
sobota
Začátek
20.30
hodin
24.08.08
neděle
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ZÁVOD MOTOCYKLŮ
SOLO
POHÁR VYSOČINY
(Areál AMK Březová n. S.)
ZÁVOD HORSKÝCH KOL
(Areál AMK Březová n. S.)
PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA
(Fotbalový stadion)
Vystoupí Walter Bartoš Band
+ Jiří Zonyga – vítěz X
Factoru. Vstupné 60,- Kč.
BŘEZOVSKÁ POUŤ
- stánky, občerstvení. Od 15.00
hodin pouťová zábava - hraje
skupina MINIMAX.

13.09.08
sobota

DOPRAVNĚ RODINNÁ
AKCE + JÍZDA
ZRUČNOSTI
Akci bude pořádat Město
Březová nad Svitavou ve
spolupráci s MC Kocourek a
zaštítí ji Městská policie
Březová nad Svitavou.

Společenská kronika
V květnu 2008 se do Březové
přistěhoval 1 nový občan a 4 občané
se od nás odstěhovali.

Městská knihovna a
30.10.08
Čtvrtek informační centrum Březová
nad Svitavou pořádá zájezd
Odjezd
do Hudebního divadla
z náměstí
v Brně na muzikál
ve
JESUS CHRIST
Březové
SUPERSTAR.
v 18.00
Případní zájemci přihlaste
hod,
se nejpozději do
možné
10. září 2008 v Městské
zastávky
knihovně a IC nebo
v Brněnci,
telefonicky u pí. Cupalové na
Mor.
č. 731 428 349. Během
Chrastové
přihlášení nutno složit
popř. na
zálohu 500,- Kč.
trase.

Zemřeli paní Irena Jachanová, paní
Blažena Kučerová a paní Tamara
Stupková.
K 31. květnu 2008 měla Březová
nad Svitavou 1716 obyvatel.
V červnu 2008 se v Březové narodili
Jaroslav Baka, Daniel Štěpánek,
Natálie Odvářková a Julie
Nováková. Nikdo se nepřistěhoval,
neodstěhoval ani nezemřel.
K 30. červnu 2008 měla Březová
nad Svitavou 1720 obyvatel.

Cena (vstupné + jízdné) =
= 620,- Kč
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