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Informace
ze
zasedání
Zastupitelstva města Březová
nad Svitavou
 Školní družina
Vzhledem k nedostačující kapacitě školní
druţiny při ZŠ Březová nad Svitavou
zastupitelé města schválili poskytnutí
finanční podpory na zřízení třetího oddělení
školní druţiny.
Ţádost o zvýšení kapacity školní druţiny
podala ředitelka ZŠ Březová nad Svitavou
Mgr. Bohuslava Zelená. Ţádost o poskytnutí
finanční podpory vzešla z pera pana Leoše
Cejpa – předsedy výkonného výboru SRPŠ.
 Čistírna odpadních vod
Díky výjimce, jeţ naše město obdrţelo, bude
výstavba ČOV zahájena na začátku roku
2011. Tato stavba by měla být dokončena do
dvou let od svého zahájení.
 Skate park
V závěru letošního roku by mělo být
dokončeno plánované skateové hřiště
blízkosti kulturního domu.

Zateplení mateřské školy
V letních měsících byly započaty
práce na zateplení obvodového pláště a
výměně oken pavilonu mateřské školy.
Celému procesu předcházela dvouletá
příprava. Stavební akce je financována
grantem v rámci Operačního programu
Ţivotní prostředí z prostředků Státního
fondu ţivotního prostředí ČR a Evropského

unií – Fondem soudrţnosti, o nějţ město
poţádalo a bylo se svoji ţádostí i přes převis
poptávky úspěšné. 10 srpna 2010 nám bylo
sděleno, ţe obdrţíme přislíbené finance.
Následně poté byly započaty kroky k vlastní
realizaci stavby. Jsme si dobře vědomi toho,
ţe průběh stavby zasáhl do termínu nástupu
dětí do školy. Akci však nebylo moţno
spustit dříve, neboť nebylo známo, zda
dotační finanční prostředky město získá. Bez
nich nelze akce tohoto typu realizovat. Coţ
je důvodem toho, proč je dokončování
stavebních prací prováděno se zpoţděním.
Děti nám jistě toto zpoţdění
prominou, neboť budova bude funkční i
úsporná k energiím, rozzáří se barvami a
poslouţí nejen jim ale i dalším generacím.
Mgr. Martin Kiss - starosta

Aktuální informace MP

Máme tady podzimní měsíce, kdy
zahrádkáři sklízí plody své práce a budou své
zahrady, chatky a chalupy připravovat
k přezimování. Městská policie zvýšila
hlídkovou
činnost
v zahrádkářských
koloniích v Březové nad Svitavou, neboť se
v okolí začíná rozmáhat trend krádeţí ovoce
a zeleniny v zahradách. Svoji činnost
Městská policie ještě zintenzivní v zimních
měsících,
kdy
bude
kontrolovat
zahrádkářské objekty, aby nedocházelo
k jejich poškozování či vloupání do těchto
objektů. Po kaţdé návštěvě stráţník zanechá
u chatky lísteček s datem a hodinou kontroly
objektu. Majitel tak bude přesně vědět, kdy
byl jeho majetek kontrolován, aby se mu nic
nestalo.

Činnost stráţníků se více zaměří
k seniorům, kteří jsou vystaveni riziku
různých rádoby podomních prodejců, kteří
se snaţí vetřít do jejich přízně a při vhodné
situaci odcizit jejich úspory a cennosti.
Jednání těchto pachatelů je zpravidla dvojího
druhu. V prvém případě navštíví občana
skupinka dvou aţ tří osob s tím, ţe potřebují
rozměnit peníze a nabízí k prodeji různé
zboţí.
Občana přesvědčí k tomu, ţe
souhlasí s obchodem a tím, jak si jde pro
peníze, je sledován dalším z pachatelů,
odkud
tyto
peníze
bere.
V době
uskutečňování obchodu jeden z pachatelů
z místnosti pod nějakou záminkou odejde a
cíleně jde na místo, odkud bral občan
peníze, které následně ukradne.
Druhý z případů, na které je nutno
být ostraţitý je, ţe přijde pouze jeden
pachatel pod záminkou výměny peněz,
podání nápoje, či jiným důvodem, jak se
vetřít do přízně a bytu občana. Zde se poté
snaţí vylákat peníze z falešného důvodu
vrácení různých přeplatků či nedoplatků. Pro
tyto případy platí základní zásady nepouštět
do svého obydlí cizí osobu. Vţdy ověřit

totoţnost případného zaměstnance plynáren
nebo energetiky. Nikdy nepouštět osobu do
bytu s důvodem vrácení přeplatku elektřiny,
plynu či vody. Veškerá vyúčtování provádí
dotčené společnosti vţdy písemnou formou
a bankovním převodem, ne v hotovosti.
V případě výskytu takovéto podezřelé osoby
volejte neprodleně městskou policii na tel.
461 521 156, nebo republikovou policii na
tel. 158.
S měsícem září je spojen i začátek
školního roku a tedy i zvýšená ostraţitost
stráţníků u přechodů pro chodce před
základní školou a na ul. Praţská, kdy stráţník
dohlíţí na bezpečnost dětí v ranních
hodinách při nástupu dětí do vyučování a
poté v odpoledních hodinách, kdy skončí
výuka a děti odcházejí ze školy domů.
Ani v zimních měsících nepřestanou
stráţníci dbát na to, aby se v našem městě
jezdilo povolenou rychlostí. Kontrola MP
nebude směřována pouze na ul. Praţskou,
ale také do prostoru náměstí a na ul.
Brněnskou. I přesto, ţe stráţníci na svoji
činnost upozorní řidiče velkou dopravní
značkou, valná většina řidičů projíţdějících
městem nedodrţuje rychlost stanovenou
zákonem. S těmito neukázněnými řidiči pak
následně stráţníci projednávají přestupky
v dopravě.
Mgr. Martin Kiss
Ing. Bc. Martin Švancara
Eva Graciasová

Informace ze ZŠ
Spolupráce ZŠ s Hauptschule
v Grossweikersdorfu
Závěrečné
pracovní
setkání
pedagogických pracovníků před výměnným
pobytem ţáků české a rakouské školy se
uskutečnilo
28.
srpna
2010
v Grossweikersdorfu. Kolegové z přátelské
školy nás přivítali v dokonale upravené a
vyzdobené školní budově (i kdyţ školní rok
začínal v Rakousku aţ 6. září 2010). Při
konstruktivní a místy i bouřlivé diskuzi jsme
pilovali poslední detaily vzájemných návštěv.

Poté jsme odjeli do Vídně a společně
navštívili dvě významné novodobé stavby.
Se značnými obavami jsme stanuli před
Dunajskou věţí (Donauturm). Tato 252
metrů vysoká vyhlídková věţ byla postavena
pod vedením architektů Hannese Lintla a
Roberta
Krapfenbauera.
Výtah
nás
v několika sekundách vynesl k vyhlídkové
terase ve výšce 165 metrů. Nad ní se
nacházejí moderní kavárna a restaurace,
které se pozvolna otáčejí a poskytují
úchvatnou vyhlídku na celé město. Dunajská
věţ je ústřední dominantou Dunajského
parku (Donaupark), jenţ je
dnes
vyhledávanou oblastí odpočinku a zábavy
všech Vídeňanů. Donaupark se rozkládá na
ploše asi 1 km2 a byl zaloţen roku 1964 mezi
stávajícím (Neue Donau) a starým ramenem
Dunaje (Alte Donau). Odtud naše kroky
směřovaly k nejvyšší budově Rakouska.
Celkovou výškou 202 metrů a 50 podlaţími
se Milleniums – Tower řadí současně mezi
nejvyšší kancelářské budovy Evropy. Vedle
kancelářských ploch a bytů je zde přes 50
obchodů, restaurací a kaváren.
Pozdní návrat do Grossweikersdorfu byl
provázen debatou o konečné podobě
výměnného pobytu. Naše přátele uvítáme ve
Březové nad Svitavou ve dnech 29. září – 1.
října 2010.
Recyklohraní
Naše ZŠ je jednou z více neţ 2000 škol,
které se zapojily i v letošním školním roce
do projektu Recyklohraní. Do označených
kontejnerů tedy nadále sbíráme baterie,
drobné elektrozařízení a navíc v 3. ročníku
projektu i mobily. Po jejich odvozu
specializovanou
firmou
jsou
škole
přidělovány body, za něţ jsme si v minulém
ročníku soutěţe pořídili nový digitální
fotoaparát.

Školní rok 2010/2011
Dne 1. září 2010 zasedlo do lavic naší ZŠ
celkem 198 ţáků. Spolu s představiteli města
jsme v letošním školním roce přivítali 22
prvňáčků.
Kromě
stávajících
tříd
a odborných učeben je dětem
nově
k dispozici třída pro výuku společenských
věd, kiosk nabízející drobné občerstvení a
po zasedání zastupitelstva města dne 8. září
2010 i 3. oddělení školní druţiny.

Jeden z mých pohledů na
ekologii

V prvé řadě chci uvést, ţe nejsem
ţádný zapřísáhlý ekolog, ba dokonce naopak
souhlasím s názorem, ţe některé zuřivé
ekologické
aktivisty
lze
povaţovat
v ojedinělých případech za ekologické
teroristy. Jsem přesvědčen, ţe některé věci
lze řešit i jinak a citlivěji. V kaţdém případě
je třeba vţdy v prvé řadě vidět člověka. To
znamená, ţe kvůli výskytu třeba vzácných
motýlů, ţab nebo kytiček nelze ochranu řešit
na úkor lidí, ale řešit ji jiným vhodnějším
způsobem.
Na druhé straně mě naopak velmi
popuzuje bezohlednost lidí v chování
k přírodě, která uţ tak je dost devastována.
Konkrétně mám na mysli například
odhazování odpadků třeba v lese nebo
kolem silnic. V řadě případů se i v našem
okolí občas vyskytly takové případy i ze
strany našich spoluobčanů. Jednalo se třeba
o pohozené igelitové tašky v příkopech
s různým domovním odpadem jako plasty,
krabicemi od mléka a dalšími.
Takový odpad v přírodě zůstává celá
desetiletí.
Správnější formou je odevzdání
vytříděného odpadu do určených sběrných

kontejnerů, v horším případě do popelnic
s komunálním odpadem. Třídění odpadu se
docela v naší republice vţilo a stalo se
dobrým přístupem lidí ke svému okolí a
přírodě. V tomto směru je třeba vyslovit
poděkování všem, kteří takovýto přístup
mají.
Přesto však mám dvě připomínky
k přístupu nás občanů při odevzdávání
tříděného odpadu v našem městě.
V době, kdy náš vnuk ještě
navštěvoval základní školu v Novém Městě,
přihlásily se děti ke sběru víček od PET
láhví, které odevzdávaly a výtěţek věnovaly
na děti v rozvojových zemích. Protoţe šlo o
chválihodnou věc, tak se do této akce
zapojila celá naše široká rodina. Jednoduše
všichni jsme vnukovi pomáhali tato víčka
sbírat. V té době jsem se dokonce občas
zastavil
u
kontejnerů
s plasty
a
odšroubovával víčka. Mojí ţeně se tato moje
činnost vůbec nelíbila a říkala mi, ţe
vypadám jako somrák nebo bezdomovec,
kdyţ se takhle přehrabuji v popelnicích. Ale
co by člověk pro své potomky neudělal. Při
těchto zastávkách jsem zaţil řadu dosti
otřesných chvil. Vůbec nezávidím těm
pracovníkům, kteří sběr plastů třídí.
V řadě případů jsem narazil na věci, které by
se v tříděném odpadu vůbec neměly
vyskytnout. PET láhve s částí zbytků nápojů
jsou to nejmenší zlo. Kdyţ však narazíte na
plastové krabičky se zbytky potravin a
pokrmů s nimiţ hýbou červi, tak vás
přechází chuť na jakékoliv jídlo. Také se
v tomto sběru najdou věci, které sem vůbec
nepatří a jsou v hrozném stavu. Toho, kdo
sem takovéto věci dává, bych nechal pár
dávek sběru vytřídit. Neodevzdávejte proto
prosím sběr plastů se zbytky potravin.
Většina z nás má často připomínky,
ţe kontejnery s tříděným odpadem jsou stále
plné. Druhým nešvarem při odevzdávání
například PET láhví je jejich vhazování do
kontejneru v původním stavu. Mělo by být
našim zvykem, ţe PET lahve před
odevzdáním sešlápneme. Tím jejich obsah
zmenšíme minimálně o celou jednu třetinu.
Kdo nevěří, můţe se přesvědčit na
ilustračních snímcích. Kdyţ toto budeme
dělat, nebudou kontejnery stále plné a naše
město ještě ušetří na jejich odvozu.
Spokojenost pak bude na obou stranách.

Neměli bychom jen tříděný odpad
sbírat a učit to naše děti, ale také u toho
přemýšlet
a chovat se jako inteligentní bytosti, za které
se právem povaţujeme. Někteří z nás se
však podle toho nechovají, přestoţe si to
nechtějí přiznat. Proto se stále ještě máme co
učit.
Staněk Jaromír

Kalendář akcí

Společenská kronika
V červnu 2010 se do Březové přistěhovalo 10
občanů a 8 občanů se odstěhovalo.
Narodili se Matyáš Brútyó, Tomáš Sperát
a Vít Strnad.
Zemřeli pan Ladislav Štoudek a paní
Ludmila Hrušková.
K 30. červnu 2010 měla Březová nad
Svitavou 1727 obyvatel.

2.10.
sobota
7.10.
14.3017.30
čtvrtek

V červenci 2010 se do Březové přistěhovalo 7
občanů a 4 občané se odstěhovalo.
Narodili se Amálie Holíková, Šimon
Lidman, Matěj Karel Mezuláník, Michal
Petrasz, Gabriela Rounová a Liliana
Smejkalová.
Zemřeli pan Vladimír Klemša a paní Věra
Kopecká.
K 31. červenci 2010 měla Březová nad
Svitavou 1734 obyvatel.
V srpnu 2010 se do Březové přistěhovalo 8
občanů a 9 občanů se odstěhovalo.
Narodili se Sabina Havlíčková a Robert
Kašpar.
K 31. srpnu 2010 měla Březová nad
Svitavou 1735 obyvatel.
OMLUVA:
Rádi bychom se touto cestou omluvili
rodině novorozené Natálie Říkovské.
Jejíž jméno bylo v Březovském občasníku
1/10 uvedeno nesprávně. Tuto chybu
zapříčinily automatické opravy textového
editoru Microsoft Word.

10.10.
14.30
neděle
14.10.
14.3017.30
čtvrtek
21.10.
14.30
čtvrtek
22.10.
18.30
(odjezd)

OSLAVY 100 LETÉHO
VÝROČÍ ŠKOLY BŘEZOVÁ
NAD SVITAVOU
(OD 11.00 V BUDOVĚ ZŠ,
OD 14.00 V KULTURNÍM
DOMĚ)
Malování na textil pro děti a
dospělé
- moţnost malovat na vlastní
textil, děti mohou malovat na
tex. tašky.
(Mateřské centrum Kocourek)
DRAKIÁDA
(Špitálské pole)
Dýňový král
- dekorace z dýní a přírodnin,
výroba světýlek a ochutnávka
dobrot z dýní
(Mateřské centrum Kocourek)
Tvořivá dílna s Marcelem
(Mateřské centrum Kocourek)

Zájezd do Letovic na
VŠECHNOPÁRTY KARLA
ŠÍPA - host Josef Náhlovský
Zájezd do Brna na muzikál
10.11.
KOLOČAVA (NIKOLA
17.45
ŠUHAJ LOUPEŢNÍK)
(odjezd)
Hudba skupina Javory a
středa
sourozenci Ulrychovi.
Zájezd do Letovic na
10.12.
VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY
MARTINOVÉ
MC KOCOUREK DÁLE PŘIPRAVUJE:
Povídání o homeopatii
Cvičení v tělocvičně ZŠ
Pravidelné malování na textil
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Váţení spoluobčané,
v půli měsíce října půjdeme spolurozhodovat o dalším rozvoji našeho města. Kaţdé volební období
bývá etapou, na konci které dochází k bilancování.
Nejdříve bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům za přízeň a návštěvnost při konání
pravidelných jednání zastupitelstva. Nebývá zvykem v okolních obcích, ba i městech, aby účast byla
v tak hojném počtu. Jsme rádi, ţe se tak u nás děje a věříme v pokračování tohoto trendu. Kaţdý
názor, byť i negativní, můţe být při formování konkrétní myšlenky velmi uţitečný.
V tomto volebním období byla situace se státními a evropskými finančními zdroji značně
nestabilní. Dopady škrtů ekonomiky se promítly na kaţdém z nás. Přesto se domníváme, ţe se
podařilo zrealizovat a připravit spoustu záměrů. Nechceme a nebudeme je vyjmenovávat.
Spousta kroků byla moţná pouze díky souznícímu zastupitelstvu, kterému šlo hlavně o rozvoj
našeho města. Jsou samozřejmě věci, které bude třeba dopracovat, které se nepodařily, ale tak to
v ţivotě chodí, nic není černobílé.
Mělo by být naším společným zájmem, všech občanů Březové nad Svitavou, aby pozitiva
převládala. Současné zastupitelstvo předá město novému zastupitelstvu bez zadluţení. Výjimkou jsou
pouze splátky bytů na Špitálském poli, které jsou hrazeny z výběru nájemného.
Absolutní prioritou v nadcházejícím období by mělo být budování nové kanalizace a čistírny
odpadních vod. Celá akce je připravena k realizaci jak po stránce finanční, tak i technické. Veškeré
potřebné peníze jsou zajištěny z Evropské unie, Pardubického kraje, státního rozpočtu a zdrojů Města
Březová nad Svitavou. Novému zastupitelstvu zbývá „pouze“ vybrat dodavatele stavby. Jednoznačně
se potvrdilo, jak bylo dobré vyčkat a vyjednat nejlepší moţné podmínky k získání dotačních
prostředků.
Čtyři roky jsou v ţivotě města jen krátká doba, v ţivotě člověka samozřejmě delší. Co se týče
paměti, často zapomínáme na věci a události jen nedávno minulé a výsledky snaţení bereme jako
naprostou samozřejmost. Ţe tomu tak není, nám musí občas připomenout opětovně se vracející
návštěvníci našeho města.
Přejeme našemu městu rozvoj a prosperitu i v dalších letech.
Zastupitelstvo města Březová nad Svitavou.
Informace o způsobu hlasováníve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.







Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrţení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič můţe hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
Označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů kříţkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího
lístku.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, ţe lze
označit kříţkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce.

