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NA ÚVOD
Třetí letošní číslo začíná jako obvykle zprávou z veřejného
zasedání. To poslední se konalo na konci května. Zastupitelé
se od občanů dozvěděli, že řada z nich má stále neúplné
informace o největší investiční akci posledních let – o čistírně
odpadních vod. Proto jsme do občasníku opět zařadili
příspěvek o její výstavbě, tentokrát formou nejčastějších
otázek, které vás zajímají. Článek najdete na straně 4.
Velmi pozitivní zprávou pro naše město je schválení projektu
Regenerace zeleně města Březová nad Svitavou. Již loni
v létě byl projekt předložen na Státní fond životního prostředí.
V přiklepnutí dotace na zhruba čtyřmilionový projekt už vedení
města ani nedoufalo. Více na straně 2 v příspěvku Projekty
a investiční akce.
Přejeme samé pozitivní zprávy a hezké prázdniny.
Kamila Ondráčková
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 28. května 2012 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva. Úvodní část patřila prezentaci
o hospodaření v městských lesích,
v níž náš odborný lesní hospodář
Ing. Milan Hron hodnotil hospodaření za uplynulá období. Přítomné
seznámil s hospodařením v našich
lesích z hlediska ekonomického,
ekologického a sociálního.
Následovalo opětovné jednání na
téma školní jídelna. Jelikož nebyla podepsána nová smlouva s dosavadním provozovatelem školního
stravování ﬁrmou GarFi, zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení nájemní smlouvy s touto ﬁrmou. Nyní
probíhají jednání o novém provozovateli tak, aby byl od září nový provoz školní jídelny zajištěn. Tímto
děkujeme ﬁrmě GarFi – školní jídelna, s.r.o. a panu Lidmilovi za provoz
školní jídelny v uplynulých letech.
Zastupitelstvo města také jednalo o ukončení smlouvy s Technickými službami Letovice. Současná
smlouva není totiž již vyhovující.
Rada města Březová nad Svitavou
byla pověřena zastupitelstvem dalším řešením, tedy buď vznikem
nové dohody s TS Letovice, která
bude nastavena tak, aby byla právně v pořádku, nebo vyhlášením
soutěže na nového provozovatele
svozového systému.
Projekty a investiční akce:
K naší velké radosti bylo konečně
rozhodnuto ve věci projektu na úpravu městské zeleně v Březové nad
Svitavou. Projekt s názvem Regenerace města Březová nad Svitavou
byl již loni v létě položen na Státní

fond životního prostředí. Poté prošel několika kontrolami formálních
náležitostí a postoupil do kontroly
náplně obsahu projektu. Vzhledem
k nulovým odezvám ze SFŽP jsme
již nedoufali, že projekt bude podpořen. Velmi tedy překvapila informace, že jsme byli úspěšní. Projekt
má rozpočet 4,23 mil. Kč, přičemž
dotace je 3,05 mil. Kč, což činí 70 %
uznatelných nákladů. Po oﬁciálním
vyjádření ze SFŽP bude zahájeno
výběrové řízení na zhotovitele a náklady na projekt se tak mohou ještě
snížit. Samotná realizace projektu
připadne pravděpodobně nejdříve
na jaro příštího roku.
Přestože jsme získali z MAS Svitavy
prostředky na vybudování lanového
centra, výběr kompetentního zhotovitele se ukázal být tvrdším oříškem,
než jsme původně čekali. Předpokládáme, že ještě před prázdninami
bude vybrána ﬁrma, která projekt
dovede až k úspěšné realizaci.
Dětské hřiště ve Slunečním údolí,
na něž město získalo ﬁnance rovněž z MAS Svitavy, již úspěšně stojí
a slouží svému účelu. Věříme, že to
oceňují zejména naši nejmenší občánci.
Stávající dětské hřišťátko u fotbalového hřiště TJ Sokol na Zářečí
čeká obměna herních prvků. Jedná
se o nutnost, neboť je třeba zajistit bezpečné a certiﬁkované herní
prvky korespondující s předepsanými bezpečnostními předpisy.
Z těchto důvodů byl vypracován
projekt „Zářečka“, který řeší právě
nové dětské hřiště. Projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a byli jsme zde úspěšní.

Zhotovitelem hřiště byla vybrána
ﬁrma Hřiště, s.r.o. s nabídkovou cenou 245 700 Kč. Dotace z MMR činí
70 % uznatelných nákladů. Samotná realizace hřiště je v současné
době závislá na koordinaci postupu
prací na stavbě ČOV a kanalizace,
neboť místo hřiště je v sousedství
startovací jámy pro průtlak pod železniční tratí.
Důkladná regenerace čeká i samotné fotbalové hřiště. TJ Sokol Březová nad Svitavou získal grant ve výši
80 000 Kč z rozpočtových projektů Pardubického kraje. Tyto ﬁnanční prostředky se týkají projektu na
regeneraci a renovaci hlavní hrací
plochy, která zajistí lepší absorpci
půdy, aby tráva lépe rostla. Ze získaných prostředků bude dále pořízen též zavlažovací systém hrací
plochy. Zastupitelstvo města odhlasovalo koﬁnancování tohoto projektu ve výši zhruba 35 000 Kč.
Výstavba čistírny odpadních vod
zatím postupuje dále pouze pozvolným tempem, neboť prozatím stále čekáme na tzv. akceptační dopis,
jenž formálně zahájí a otevře tok
peněz nutný k ﬁnancování celého
projektu. Horkou novinkou je fakt,
že práce na opravách autobusové
točny a cesty k vlakovému nádraží, na jejichž realizaci jsme dostali ﬁnance od Pardubického kraje,
budou realizovány a koordinovány
tak, aby logicky zapadly do výstavby výše zmiňované ČOV a nemuseli
jsme dvakrát za sebou ve stejném
místě zbytečně omezovat dopravu.
Jana Povolná a Kateřina Novotná

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Městská policie bude ve čtyřech
K 30. červnu odchází z řad Městské
policie Březová nad Svitavou strážník Mgr. Štefan Vašek. Městská policie bude nyní sloužit v počtu čtyř
strážníků. Výkon služeb bude i na-
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dále zachován pro potřeby města
a našich občanů.
Činnost obecní policie při měření rychlosti
S jarem začala Městská policie Bře-

zová nad Svitavou opět měřit rychlost vozidel. Jednotlivá místa, kde
je prováděna radarová kontrola dodržování rychlosti, jsou určována
policií, přesněji dopravním inspektorátem PČR Svitavy, ale i z podBřezovský občasník, číslo 03/2012

nětů občanů, starosty a strážníků.
Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených
policií. Měření rychlosti je prováděno měřicím zařízením, které na
základě zkoušek provedených autorizovaným metrologickým střediskem, splňuje veškeré metrologické
a technické požadavky na silniční
rychloměry používané při kontrole
dodržování pravidel silničního provozu a jeho obsluhu tvoří výhradně strážníci, kteří vlastní osvědčení
o absolvování odborné přípravy na
obsluhu a údržbu silničních rychloměrů typu používaného Městskou
policií Březová nad Svitavou.
Dopravní soutěž pro ZŠ
V pátek 25. května uspořádala
Městská policie Březová nad Svitavou za podpory por. Hany Kaizaro-

vé z Preventivně informační skupiny
PČR Svitavy dopravní dopoledne
pro žáky 1. až 5. třídy ZŠ Březová
nad Svitavou. Čestným hostem byl
Otakar Švec, krajský koordinátor
BESIP pro Pardubický kraj, který pro
děti připravil spoustu zajímavých
cen. Soutěž zahájila jízda zručnosti a pak každé družstvo absolvovalo
další disciplíny spojené s dopravní
výchovou. Cílem soutěže bylo přispět ke zvýšení efektivity dopravně
výchovného působení ve školách,
správnému a bezpečnému chování
dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. Děkujeme samozřejmě také pedagogům
za vzornou přípravu žáků do soutěže. Žáci si dopoledne dle svých slov
moc užili, proto by ráda MP udělala
z této akce tradici.

Zajištění pořádku při akci
Brněnecfest 2012
Dne 30. 06. 2012 proběhne v Brněnci již 8. ročník punkové hudby.
Na klid a veřejný pořádek bude dohlížet městská policie v součinnosti
s PČR Svitavy. Vzhledem k vysoké
návštěvnosti fanoušků této hudby
budou v době konání festivalu prováděny pravidelné obchůzky a dohled nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu. Také chodci pozor! Nezapomeňte se pohybovat při
levém okraji vozovky, a to nejvýše
dva vedle sebe, jelikož se v okolí
areálu nenacházejí chodníky. I cyklisté by neměli zapomínat na zákaz požívání alkoholu před jízdou
a osvětlení svých bicyklů za snížené viditelnosti.
Eva Graciasová, velitelka MP

Vyzýváme občanská sdružení z našeho města,
aby do příštího zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou
podali žádosti o příspěvek. Žádost o příspěvek by měla obsahovat
článek o činnosti sdružení, určený k publikování v městském
zpravodaji. Jedná se o jedno z kritérií, na jehož základě
budou příspěvky rozděleny.
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NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
1) Jaký je rozdíl mezi spádovou
(gravitační) a tlakovou
kanalizací a jak je to u nás
poměrově?
Spádová neboli gravitační kanalizace je založena se spádem tak,
aby splašky samy odtékaly. Tlaková kanalizace naproti tomu využívá
čerpadlo, které do potrubí splašky
vhání a není tak nutné, aby mělo
potrubí dostatečný spád. Rozdíl
v obou typech je také ve velikosti potrubí a hloubce uložení. Gravitační část kanalizace je náročnější
na hloubku uložení i velikost výkopu
a tím i cenu.
Využití typu kanalizace v různých
částech města závisí nejen na hustotě osídlení, ale i na podmínkách,
v jaké hloubce je zde možno kanalizaci uložit. Protože se kanalizace
dělá v našem městě jako poslední síť, je nutné zohlednit vodovod,
plyn i ostatní sítě. Proto je zhruba
polovina délky kanalizace tlaková
a polovina gravitační. Celková délka
kanalizační sítě je zhruba 14 km.
2) Může být z důvodu úspory
energie napojeno více
obytných domů na „sběrnou
jímku“ (čerpadlo)?
Nemůže, neboť to právní podmínky
neumožňují. Každá nemovitost musí
mít svoji vlastní přípojku, tedy i svoji šachtu s čerpadlem. Každou navrženou přípojku musí schválit také
současný provozovatel, u nás tedy
Brněnské vodovody a kanalizace,
které mají i tuto podmínku ve svých
standardech. Bez jejich vyjádření by
nebylo možné přípojku povolit stavebním úřadem. Nutnost samostatných přípojek daná právní úpravou
vychází z letitých zkušeností. V případě, že je více objektů napojeno
jednou přípojkou, pak totiž může
docházet k rozporům při opravě přípojky, při provozu, případně placení
nákladů na energii čerpadla. Z dlouhodobého hlediska je tato varianta
velmi nevýhodná.
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3) Co si u domovní přípojky
ke kanalizaci hradí majitel
a co je součástí kanalizace?
– Tlaková elektrická energie
na čerpadlo? Přívod k čerpací
jímce?
Každá přípojka má 2 části, veřejnou
a soukromou. V rámci velké stavby
je uhrazeno napojení na hlavní řad
– veřejná část přípojky až po šachtu, která je většinou u hranice pozemku vlastníka nemovitosti. Tuto
část včetně případného čerpadla
vlastní, hradí a provozuje město.
Zbylou část si musí majitel nemovitosti připojit sám. V případě, že jde
hlavní kanalizační řad přes pozemek soukromého vlastníka, je také
v rámci projektu hrazena odbočka
se šachtou. Od šachty do nemovitosti je to opět hrazeno majitelem
objektu. V případě tlakové kanalizace je v šachtě osazeno čerpadlo,
které musí být napojeno elektrickou přípojkou z nemovitosti. Čerpadlo ovšem vždy zůstane majetkem
města a provozovat jej bude svěřená organizace.
4) Je povinností občana
se připojit na kanalizaci,
a pokud ne, jaké podmínky
po spuštění musí splňovat?
V současné době každá nemovitost
„nějak“ řeší odpadní vody. Někdo
je napojen na stávající kanalizační
síť, která je ovšem kanalizací smíšenou a po spuštění provozu nové
kanalizace se z ní stane pouze kanalizace na dešťovou vodu. Tito lidé
se musejí napojit na novou kanalizaci, protože do dešťového kanálu
již splašky pouštět nepůjde.

Septiky, které mají povolení od vodohospodářského úřadu, budou
muset do roku 2015 situaci stejně
řešit, neboť v této době jim povolení skončí a nové již na septik nezískají. Musejí tedy buď vybudovat
jímku, u které budou muset prokazovat nejen její vodotěsnost (platit
za zkoušky), ale dokladovat veškeré vyvážení. Množství vyvážené
vody bude sledováno dle množství
odebrané vody z vodovodního řádu.
Nebo mají ještě možnost zřizovat
vlastní čističku. Obě varianty jsou
nejen nákladné na vybudování, ale
především na provoz.
Posledním bodem ještě připomínáme, že dle §3 odst. 8 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, může obecní úřad
rozhodnutím uložit napojení na kanalizační řad. V té chvíli bude napojení nemovitosti na kanalizaci
povinností.
5) Jak je to s dešťovou vodou?
Ze střech, či pevných ploch
může být též napojena do
čističky? Pokud ne, z jakých
důvodů?
Žádná dešťová voda nesmí být
vpuštěna do nového kanalizačního systému. Došlo by k nežádoucímu naředění splašků a zvýšila by
se potřeba čerpání vod i na hlavním
řadu. Z důvodu nedostatečného
spádu řeky Svitavy je i na gravitační (spádové) části navrženo čerpání z hloubky 5 m do cca 1 m za
poštou a u vlastního objektu čistírny tak, aby byla umístěna nad stoletou vodu. Čistírna odpadních vod
funguje na principu rozkladu biologického materiálu pomocí bakterií.
Proces čištění je samozřejmě mnohem složitější, ale pro představu
je to tak, že čím naředěnější voda,
tím je v objemu méně biologického
materiálu, a tak mají bakterie málo
potravy. Dochází k jejich úhynu
a celý systém čističky je ekonomicky náročnější. Stejně tak by provoz
Březovský občasník, číslo 03/2012

prodražovala i energie na zvýšené
čerpání na gravitační části.
Současná kanalizační síť se po výstavbě nové ČOV stane pouze kanalizací na dešťovou vodu. Tam, kde
nyní je, ji budou moci lidé pro dešťovou vodu používat i nadále.
Nová kanalizace na dešťovou vodu
se však stavět nebude. Majitelé objektů, kde dnes kanalizace není,
musí dešťovou vodu řešit jiným
způsobem. Rozhodně je nepřípustné, aby byla dešťová voda svedena
na komunikaci. Vede to pak k ničení
povrchu cest.
6) Kdy budou jednotlivé domy
napojeny na kanalizaci?
Průběžně, či na závěr po
ukončení zkoušek hlavního
řadu a čističky?
Připravit napojení na kanalizaci je
možné provést již v průběhu stavby.
Ovšem samotné napojení a spuštění kanalizace je závislé na dokončení celé stavby a spuštění provozu
ČOV. Pak teprve se budou moci
pouštět splašky do kanalizace.
7) Jakým způsobem se při
takové přípojce zjistí,
zda pracuje tak, jak má,
a bude-li porucha na čerpadle,
či jinde? Kdo je povinen tuto
poruchu odstranit, případně
kdo bude hradit náklady
na znovuzprovoznění?
Přípojka musí být provedena podle projektu, který je schválen stavebním úřadem, a je na něj úřadem
vydáno povolení. Pak by měla pracovat správně. V případě poruchy
na čerpadle je povinen tuto poruchu
odstranit provozovatel. V praxi by to
mělo znamenat, že jednotlivá čerpadla jsou vybavena GSM modemem
a v případě poruchy čerpání dorazí
zpráva na dispečink ČOV, kde vědí,
které konkrétní čerpadlo je v poruše. Pro tyto případy musejí mít
v záloze několik náhradních čerpadel tak, aby mohli rozbité čerpadlo
vyměnit. Šachty jsou dimenzovány
tak, aby pojaly běžný provoz domu
Březovský občasník, číslo 03/2012

za 24 hodin. V případě, že bude porucha zjevně způsobená původcem
toho odpadu, je možné, že škoda na
čerpadle bude požadována po něm.
Jde například o to, pokud by byly do
odpadu házeny a vylévány věci, které tam být nemají.
8) Kdy se uvede celý systém
do činnosti?
Ve chvíli, kdy bude hotov celý hlavní kanalizační řad a čistírna odpadních vod.
9) Budou občané v průběhu
výstavby kanalizace dopravně
obslouženi a je v projektu
ﬁnanční částka na závěrečné
úpravy komunikací i prostorů,
kde byly prováděny stavební
práce (uvedení do původního
stavu, náhrada zničené
zeleně, komunikací, chodníků,
posypových cest atd.)?
Každá stavba s sebou nese i jistá omezení. Plánováním jednotlivých úseků se budeme snažit jak
o co nejmenší ovlivnění dopravní obslužnosti, tak i integrovaného
záchranného systému. O všech krocích budou občané informováni na
schůzkách, které budou probíhat
podle jednotlivých lokalit a postupu prací.
V rámci každého projektu je samozřejmostí náhrada způsobených
škod a oprava narušených komunikací, zeleně (náhradní výstavba),
chodníků. Vše je v rozpočtu stavby.
10) Víte, jaká bude spotřeba
el. energie 1m3 po připojení
projektu?
Roční spotřeba elektrické energie
pro potřebu malých čerpacích stanic je při průměrné spotřebě vody
v domácnosti v ČR odhadována
na cenu 200-300 Kč, počítáno na
3 obyvatele v domácnosti. Samozřejmě záleží na množství čerpaných kubíků. Navrhovaná čerpadla
se svými parametry pohybují v rozmezí výkonu kolem 120 l/minutu
a spotřebě 1,5 KWh.

11) Jaké technické řešení
je navrženo v případě
dlouhodobého výpadku
elektrické energie?
Každá jímka pojme akumulačně
zhruba jednodenní spotřebu domácnosti. Delší výpadek proudu nebývá obvyklý. V případě kalamitních
stavů (větrných smrští, povodní,…)
je nutné i kalamitní řešení.
12) Jakým způsobem je řešena
v průběhu stavebních
(výkopových) prací
přístupnost k jednotlivým
domům v případě ohrožení,
tj. příjezd sanitky, požární
techniky?
V každé lokalitě jde o individuální
plán, se kterým budou občané na
schůzkách seznámeni.
13) Kolik peněz asi stojí 1m
potrubí na přípojku?
V projektu na kanalizační přípojku,
který obdržíte, je vždy uvedeno, jaký
typ potrubí budete potřebovat. Nejčastěji se jedná o kanalizační potrubí
PVC DN 150. Pro orientaci uvádíme, že cena za 1 m potrubí je zhruba kolem 300 Kč. Záleží, jak je kde
přípojka vedena, zda budou potřeba
kolena, v jaké hloubce má být uložena a v jakém materiálu se musí kopat. Proto je velmi nesnadné podat
průměrnou cenu za metr přípojky.
14) Jak to bude s měřením
a úhradou odváděné vody
do kanalizace?
Stočné, tedy poplatek za odvádění vod do kanalizace, bude počítán
dle spotřebované vody z vodovodního řadu. Výše stočného bude určena až dle budoucího provozovatele
kanalizace a ČOV. V současné době
probíhá koncesní řízení na provozovatele systému.
Dotazy za občany sestavil Vojtěch Tuček,
odpovědi sepsali Martin Kiss
a Kateřina Novotná
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IREDO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je IREDO?
Systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu
na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,
včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte
jízdenku již pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na
všech spojích zapojených do systému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové
stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce
navštívit Národní hřebčín Kladruby
nad Labem. Již při nástupu v Pardubicích si může koupit jízdenku
IREDO až do Kladrub nad Labem,
i přestože bude přestupovat v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32 Kč.
Pokud by použil klasický způsob nákupu dvou jízdenek (v Pardubicích
i Přelouči při přestupu), zaplatil by
40 Kč. Úspora činí 8 Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro
cestování autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na
jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze
použít jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního
dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze
použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex
a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování
po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím,
který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či do práce, vyplatí se vám zakoupit časovou
jízdenku IREDO.
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Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv.
„lítačky“. Na zakoupené trase lze
absolvovat neomezený počet jízd.
Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové
jízdenky.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může
použít na konkrétní trase kdokoliv,
pokud není jízdenka vázána na slevu, na kterou nemá cestující nárok
(žákovské, poloviční jízdné…).
Příklad: Paní bydlící v Moravské
Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase
Moravská Třebová – Svitavy, se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet
se podívat na basketbal do Svitav
a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou
jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku
IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých
drah. Sedmidenní a třicetidenní
lze zakoupit ve všech regionálních
autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po
kraji, i když pravidelně nejezdím
veřejnou dopravou?
Ano, zakoupením síťové jednodenní
jízdenky, která je vhodná zejména
pro turisty. Za 160 Kč lze cestovat
v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO,
když se chystáte na výlet
s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se
nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět
osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.

Příklad: Pětičlenná mladá rodina
z Hradce Králové se rozhodne, že
o víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený
86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na
tuto jízdenku se nejenom dostane
na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět
například do Litomyšle. Ani v tomto
případě nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky
předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou
vyvěšeny na každé autobusové
i vlakové zastávce. Pokud máte přístup na internet, můžete si spočítat
jízdné prostřednictvím kalkulátoru
na webových stránkách www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor
jízdného).
Je možné platit v autobusech
jízdné stávajícími čipovými
kartami dopravců?
Ano. U dopravců, kteří platbu čipovou kartou podporují (například
Veolia Transport, ČSAD Ústí nad
Orlicí), je při tomto způsobu platby
poskytována sleva 5% z ceny jízdného. Tato sleva platí jen při nákupu
jednoduché (nikoli časové) jízdenky. Na čipovou kartu si můžete
rovněž zakoupit časovou jízdenku,
která nabízí mnohem vyšší slevy.
Od začátku roku 2013 se v rámci
projektu modernizace odbavovacích zařízení předpokládá zavedení
IREDO karet, které se stanou nosičem jednotlivých i časových jízdenek a budou použitelné u všech
dopravců zapojených do IREDO.
Zdroj: OREDO
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IR EDO

SLEVY PRO VYBRANÉ SKUPINY CESTUJÍCÍCH
• Děti do 6 let, až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let
(třetí a další dítě s průvodcem – poloviční jízdné)
• Zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
• Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
• Děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oﬁciálním průkazem s razítkem
vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a fotograﬁi dítěte
• Žáci do 15 let: mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v kalendářním
roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.), nárok se prokazuje platným žákovským
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
• Studenti do 26 let: mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním
roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.), nárok se prokazuje platným žákovským
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
• Osoby ZTP a ZTP/P: mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75% po předložení
průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma)
• Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech: mají nárok
na zvláštní jízdné se slevou 50%, pro cestu zpět je nutné mít ústavem
potvrzené vykonání návštěvy v průkazu
• Držitelé průkazu PTP: mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených v IREDO

Březovský občasník, číslo 03/2012
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD – PŘINÁŠÍME PŘEHLED „CO KAM“ PATŘÍ:
PLASTY A PLASTOVÉ OBALY
Žluté kontejnery:
Plasty tvoří největší podíl odpadů
v české domácnosti. Důležité je
u plastových obalů nejen třídění,
ale také jejich sešlápnutí. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čisticích
a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, polystyren, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Označení výrobků,
které lze do kontejnerů dávat:

PET

4

1

PP

HDPE

5

2

PS

LDPE

6

Kromě uvedených značek také plasty s označením čísla 7.

jako vedlejší produkty vznikají vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny. Tyto látky
jsou biologicky prakticky neodbouratelné, v ekosystému se šíří s koloběhem vody a stopová množství
se ukládají v živých organismech,
zejména v tucích. Z organismu se
prakticky nevylučují, takže se postupně kumulují, a po delším čase
mohou dosáhnout toxické hladiny.
PAPÍR
Modré kontejnery
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky
sem můžete také vhazovat. Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!

li byste se vydat do Letovic nebo
do Svitav.
SKLO – BAREVNÉ I ČIRÉ
Zelené kontejnery
V našem městě jsou v současné
době kontejnery na sklo bez barevného rozlišení, můžeme tedy vhazovat barevné i čiré sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo
z oken a ze dveří, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Před vhozením do
kontejneru je třeba z lahví odstranit
kovové uzávěry a kroužky na hrdle.
Co naopak do tohoto kontejneru
nepatří je keramika a porcelán.

Co nepatří do zeleného
kontejneru?
Autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět

Co nepatří do žlutého
kontejneru?
Mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, textilie z umělých
vláken, linoleum, guma, molitan, výrobky z PVC, plasty s příměsí jiných
materiálů (videokazety, kabely),
plasty znečištěné zbytky potravin,
oleji a chemickými látkami.
Proč plastový odpad
nepálit v kamnech nebo
na otevřeném ohništi?
V případě PET lahví za nedokonalého spalování vzniká oxid uhelnatý (toxický), těkavé uhlovodíky
(methan, karcinogenní benzen, toluen) a polycyklické aromatické
uhlovodíky, např. karcinogenní benzo(a)pyren. Zvláštní případ je PVC,
které obsahuje v molekule chlor. Při
jeho spalování proto vznikají toxické zplodiny. Hlavními produkty jsou
oxid uhličitý, voda a chlorovodík,
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Co nepatří do modrého
kontejneru?
Celé svazky knih (vhazovat pouze
bez vazby, ve větším počtu patří na
sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice.

do obchodu. Sklo se pak vozí na dotřiďování, kde je nutné, aby se odstranilo vše, co není ze skla, tedy porcelán,
kovové kroužky a podobně.
V příštím čísle se dozvíte více
např. o velkoobjemovém odpadu,
vysloužilých elektrozařízeních,
ale i o dalších druzích odpadů.
Kateřina Novotná

Výkupny – jejich nevýhodou je,
že nejsou v našem městě a museBřezovský občasník, číslo 03/2012

DEN ZEMĚ V OVOCNÉ ALEJI
Chlapci z 30. oddílu skautů Brněnec přijali pozvání do Březové nad
Svitavou na zajímavou akci pořádanou městem ke Dni Země.
Cílem byla Ovocná alej na „Špitálském poli“, která je součástí naučné stezky „Údolím řeky Svitavy“.
Tato ojedinělá sbírka dřevin – arboretum – nás velmi zaujala zejména
svou pestrostí a počtem druhů.

SKAUTSKÝ DEN ZEMĚ

Dobrovolníci, jejichž řady jsme posílili, měli za úkol ošetřit již vysázené stromky a doplnit jejich počet
o nové. Líbila se nám přednáška
pana Tučka o roubování ovocných
dřevin i opékání buřtů. Děkujeme
také panu starostovi za pěkné přijetí, chválíme dobrý nápad a těšíme
se na další spolupráci.
Jan Datinský

„Skaut je ochráncem přírody…“ říká
jeden z bodů skautského zákona.
Pobyt v přírodě, její poznávání a zásady, jak se v přírodě chovat, patří ke skautskému životu. Brněnečtí
skauti a skautky si i letos 22. dubna připomněli mezinárodní Den
Země. Připravili odpolední vycházku pro děti předškolního věku, žáčky 1. a 2. třídy ZŠ a jejich rodiče.

SKAUTSKÁ LÍPA V BRNĚNCI
V letošním roce se český skauting
„dožívá“ sta let své existence. Skauting se svojí bohatou i složitou historií je jedním z nejstarších hnutí ve
světě i v naší zemi. Stále patří mezi
uznávané pojmy hájící mravní principy lidského soužití.
Až do konce letošního roku si všichni skauti a skautky v naší republice
budou různým způsobem připomínat toto krásné výročí. Oddíly
skautského střediska v Brněnci se
k oslavám též připojují a mimo jiné
se rozhodly vysadit při této příležitosti Skautskou lípu. Strom symbolizující dlouhověkost, pevnost
a věrnost vysadili v neděli 6. května
2012 v malebném zákoutí Moravské Chrastové.
Této malé slavnosti se zúčastnili
skautské oddíly z Brněnce a JevíčBřezovský občasník, číslo 03/2012

ka, zástupci veřejného života obce,
rodiče a příznivci skautingu. Lípu
symbolicky vysadili společně starosta obce Brněnce pan Mgr. Blahoslav Kašpar a starosta Svazu skautů
a skautek České republiky bratr
Ivo Vacík.
Poděkování patří sponzorovi akce
ﬁrmě Kučera Pavel – kamenictví – Moravská Chrastová za zhotovení pěkného pomníčku k lípě.
Přejme si, aby tato Skautská lípa
připomínala nejen uplynulých sto
let skautské historie, ale aby se
stala symbolem naděje pro budoucnost českého skautingu i pro
šťastný život všech lidí dobré vůle
žijících v Brněnci a jeho okolí.
Jan Datinský

Celkem nás od školy v Brněnci odešla do nedalekých lesů rovná třicítka. To je pěkná účast. Děti s rodiči
se rozdělili na dvě družiny. „Divočáci“ a „Daňci“ pak během vycházky
plnili různé soutěžní úkoly. Poznávání
rostlin a stromů, sledování turistické
značky, hod na cíl, sbírání odpadků,
které do přírody nepatří …
Děti braly soutěž „smrtelně“ vážně,
rodiče se bavili … Jarní výšlap končil
na skautské základně „Šifrův palouček“, kde zaplápolal oheň a zavoněly
klobásky. Po svačině všichni účastníci společně vysadili ke Dni Země
mladou lipku, které děti daly jméno Marcela. Za těsný bodový rozdíl
v soutěži družin byly Daňkům i Divočákům přiděleny sladké odměny.
Jan Datinský
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U NÁS MÁME DOBRÝ CHLÉB
Společnost Moravec – pekárny
s.r.o. zaznamenala v minulém měsíci hned dva veliké úspěchy. Dne
15. 5. 2012 se zúčastnila soutěže o potravinářský výrobek „MLS
Pardubického kraje“. Certiﬁkát
s právem užívat označení „MLS Pardubického kraje“ získal náš březovský chléb. Je to již druhé ocenění
tohoto prodejně nejúspěšnějšího
chleba ze sortimentu speciálních
chlebů.
Dne 7. 6. 2012 se společnost zúčastnila prestižní celostátní soutě-

že o chléb roku na akci Dny chleba
2012 v Pardubicích a opět odešla
s velikým úspěchem. Konzumní
chléb 1200 g se zařadil mezi nejlépe hodnocené výrobky a získal
právo označení „chléb vynikající
kvality“.
Pekaři z Moravské Třebové si obou
úspěchů značně považují a my spotřebitelé jsme rádi, že jíme jeden
z nejlepších chlebů v ČR.
p. Moravec

CHARITA SVITAVY: NABÍDKA SLUŽEB
Dovolujeme si touto cestou nabídnout občanům města Březová nad
Svitavou pomoc pobytové odlehčovací služby, kterou Charita Svitavy poskytuje již od roku 2003
v zařízení Světlanka na Jungmannově ul. ve Svitavách. Jedná se
o zařízení rodinného typu, které je
umístěno v areálu bývalé mateřské
školy, obklopeno velkou zahradou.
I v minulosti zde několikrát pobývali občané z Březové nad Svitavou
i okolních obcí. Rádi pomůžeme rodinám, které chtějí svému seniorovi
zajistit kvalitní péči, ale nemají na
to čas či energii. Pomůžeme v době jejich dovolené, pracovního za-

neprázdnění, hospitalizace apod.,
v době, kdy se nemohou o svého
příbuzného postarat vlastními silami. Okruh osob (cílovou skupinu)
tvoří senioři nad 65 let, v případě volné kapacity přijmeme osoby
s chronickým onemocněním nebo
osoby se zdravotním postižením
nad 50 let.
Jedná se o sociální službu, která je
poskytována obyvatelům Pardubického kraje po dobu jednoho měsíce
(nebo kratší). V případě volné kapacity je možno pobyt prodloužit. Služba je hrazena uživateli v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Měla by přednostně

sloužit osobám pobírajícím příspěvek na péči. Podrobnosti naleznete

na našich internetových stránkách
www.svitavy.caritas.cz
Pro případ zájmu nabízíme rovněž pomoc charitní pečovatelské
služby. Tu poskytujeme nejenom
ve Svitavách, ale podle potřeby
i v okolních obcích. Informace jsou
uvedeny rovněž na výše uvedených
stránkách.
Blanka Homolová,
ředitelka Charity Svitavy
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RECYKLOHRANÍ
Žáci naší školy se díky projektu
Recyklohraní dovídají zajímavosti
o recyklaci odpadů a mají možnost
přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. 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 odpadu. Informace
nám poskytuje analýza neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás
sběr a recyklaci žáky vytříděných
elektrozařízení zajišťuje.
Studie ASEKOLu posoudila systém zpětného odběru televizorů,

počítačových monitorů a ostatních
drobných elektrozařízení. 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, emisí do
ovzduší, vody a produkce odpadu.
Z Certiﬁkátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 3 kusy televizí,
1 kus PC monitoru a 86 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím
jsme uspořili 2,7 MWh elektřiny,

159,9 litrů ropy, 11 090 litrů vody
a 0,08 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili produkci skleníkových plynů o 0,54 tun CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů
o 2,24 tun.
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.
Dík si tedy zaslouží všichni,
kteří elektrospotřebiče nevyhazují
do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného dvora.
Bohuslava Zelená

PLACENÁ INZERCE

VÁŽÍM SI ŽIVOTA

Člověk by řekl, že se jedná o frázi, klišé, prostě o věc,
kterou považujeme všichni za samozřejmou. Bohužel
tomu tak není.
Z titulu své profese jsem po té medicínské stránce
s tímto neustále konfrontován. Na začátku je zázračný
okamžik zrození člověka, tak křehký moment, kdy balancování na hraně v délce minut a někdy i vteřin může
otázku života a případně jeho kvality u tohoto malého
človíčka ovlivnit pro celou jeho budoucnost. Na opačném konci jsou závažná zjištění pokročilých onkologických onemocnění, kdy opět úcta k životu a lidský přístup
k člověku je tou nejvyšší prioritou. Toto jsou dva extrémní póly, mezi nimi je ale celý život. A právě zde bychom
neměli zapomínat na to vážit si ho.
Všichni zapomínáme. Je to lidské. Od toho jsou zde
možnosti, jak paměť jednotlivce i určité komunity osvěžit. Syn byl právě na školním výletě v Osvětimi. Zde připomenuli jeho generaci, že existovaly ideologie, které
ani tu základní úctu k životu neměly. Co třeba kdyby
byla možnost nás ostatních navštívit uranové doly, plněné v 50. letech lidmi nepohodlnými pro komunistický režim? Myslím, že bych osobně uvítal toto osvěžení
paměti. Prý jsou dnes jiní, nevadí jim např. soukromé
vlastnictví atd. Ano, toto jsem názorně viděl v Číně.
Komunistická ideologie v rukou tamních „kapitalistů“.
V centru výstavního Pekingu umírala na ulici dívka se
zahnívajícími dolními končetinami a v postranních uličkách si v kalužích a fekáliích hrají malé děti. A kolem
projíždí vládní limuzína, jejíž pasažér se zaštiťuje ideologií „pro obyčejného člověka“.
Samozřejmě nejde vždy jen o ideologie. Vidět chudobu
v Indii mě přimělo opět se zamyslet, jak málo si vážíme
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toho, co máme. Tam nejde o politickou orientaci země.
Nicméně statisíce lidí žijí ve velkých městech pod mosty nadjezdů mimoúrovňových silnic. Tam pod neidentiﬁkovatelnou hadrou je jejich domov. Zde jí, spí, ale i rodí
další děti. Ty pak nemocné a podvyživené v náručí starších sourozenců žebrají u projíždějících aut. Člověku je
až hanba při pohledu na ně, jak si žijeme a za co utrácíme. Po návratu mne oslovily tyto titulky v novinách.
Jak naše platy rostou pomalu, jak životní úroveň stagnuje, jak počet prodaných aut vzrostl méně než před
5 lety a že polovina všech vyrobených potravin končí
v odpadu. A co teprve, že do zahraničí vycestovalo opět
více Čechů než vloni.
Nebuďme mírně řečeno nevděční! Mysleme na naše
děti, na jejich budoucnost. Pokud vše „projíme a utratíme“, jakou budoucnost jim připravíme?
Tak, jako se svým zdravím, bychom měli „hospodařit“, s dlouhodobou perspektivou a preventivními prohlídkami děláme něco pro vzdálenější budoucnost, tak
i preventivními opatřeními v naší ekonomice pracujeme na budoucnosti našich dětí či vnoučat. Právě proto bychom neměli být slepí a hluší ani k minulosti, ani
k současnosti. Srovnávat se s okolními státy (nezaměstnanost ...) a hledat pozitiva, nikoliv pouze negativa. Myslet prostě pozitivně!
Pak si budeme o to více vážit stavu našeho života, naší
úrovně ekonomické, sociální a třeba i medicínské. Za
sebe mohu říci, že s každou další takovou informací
a poznáním života v jiné zemi si tohoto vážím stále více.
Vážím si života, protože to je úcta, pokora a tolerance.
To je cesta pro šťastnou budoucnost našich dětí!
prim. dr. Harald Čadílek
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KALENDÁŘ AKCÍ

19.8.2012 neděle Březovská pouť
19.8.2012 neděle Cross racing – motocykly sólo, čtyřkolky a side (Areál AMK)
Klub jógy Březová nad Svitavou – pěší výšlap ze Střelic
15.9.2012 sobota
Přírodním parkem Bobrava do Modřic u Brna – 16,3 km
29.9.2012 sobota Mezinárodní mistrovství ČR side a čtyřkolek (Areál AMK)
15.12.2012 sobota

Zájezd na muzikál Robin Hood – Praha, divadlo Kalich.
Přihlášky v Městské knihovně a IC Březová n. Sv. do 30. 7. 2012

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu 2012 se do Březové přistěhovali 4 občané. Narodili se Patrik Břoušek,
Richard Dražil, Patrik Kala a Václav Rambousek. K 30. dubnu 2012 měla Březová
nad Svitavou 1740 obyvatel.
V květnu 2012 se do Březové přistěhovalo 7 občanů, 2 se odstěhovali. Narodila
se Nikol Metelová. Zemřela Marie Vašátková. K 31. květnu 2012 měla Březová
nad Svitavou 1745 obyvatel.

HLEDÁ SE ŽELVA

Dne 20.6.2012 se na ulici Pražská na kopci ztratila
suchozemská želva. V případě nálezu volejte na tel.: 725 701 906.

NÁLEZCE ČEKÁ FINANČNÍ ODMĚNA!

KAPELA THE REBELS HLEDÁ

klávesistu, zpěvačku/zpěváka ve věku nad 15 let.
Zájemci nechť kontaktují Františka Siváka na tel.: 739 991 114.

NEDOSTÁVÁTE BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK? OZVĚTE SE!

Vzhledem k opakovaným stížnostem na roznos Březovského občasníku bychom touto cestou rádi požádali občany,
aby se v případě, že k nim, nebo k jejich blízkým, či známým, některé z čísel městského zpravodaje nedorazí, obrátili
na Městskou knihovnu a IC Březová nad Svitavou – tel.: 461 521 331, případně na tajemnici městského úřadu
paní Magdalenu Šudomovou – tel.: 461 521 280. Zpravodaj jim bude doručen, nebo si jej mohou na výše uvedených
kontaktních místech vyzvednout sami. Děkujeme za vaše pochopení a za váš zájem.
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