Číslo 03/2014
www.brezova.cz

Z OBSAHU

NA ÚVOD

Vážení spoluobčané,
v říjnu půjdeme spolurozhodovat o dalším rozvoji
našeho města. Po čtyřech letech můžeme tedy bilancovat a hodnotit uplynulé volební období. Veliký
dík patří našim spoluobčanům za přízeň a návštěvnost při konání jednání zastupitelstva. Věřte, že
to není zvykem v okolních obcích i městech. Jsme
rádi, že tomu u nás tak je a děkujeme za vaše názory, které nám napomáhají v dalším rozhodování.
pokračování na str. 2
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Uplynulé volební období bylo dobou
nedostatku veřejných prostředků.
Rozpočty byly seškrceny, byrokracie přibývalo, situace při zajišťování zdrojů nebyla lehká. I přesto se

domníváme, že se podařilo zrealizovat a pro budoucí zastupitelstvo připravit spoustu záměrů. Možná snad
neuškodí si připomenout věci, které se v posledních čtyřech letech

• regenerace zeleně v Březové nad Svitavou
včetně nového mobiliáře na hřbitov
• údržba zeleně na Moravském náměstí
– prořezání, prosvětlení
• terénní úpravy na koupališti
• rekonstrukce kabin pro žáky na fotbalovém hřišti
• regenerace trávníků fotbalového hřiště
• dokončení skateparku
• vdovybavení malotraktoru – nákup předního
a bočního mulčovacího zařízení, vozíku
• lesní lanový park
• dětské hřiště ve Slunečním údolí
• dětské hřiště na fotbalovém hřišti
• zpřístupnění atletického areálu na Dlouhé
• úprava točny u vlakového nádraží
• úprava povrchu silnice k nádraží
• zahuštění sítě autobusových zastávek
• stabilní rychlíková stanice na nádraží
Březová nad Svitavou
• zastavování spěšných vlaků na zastávce Dlouhá
• autobusové linky k rychlíkovým spojům
• úprava prostoru knihovny a informačního centra
• projekty připojení občanů ke kanalizaci
• nové veřejné osvětlení
• studie nové podoby náměstí
• zasílání sms zpráv občanům
• územní plán - nové veřejné projednání
• cyklostezka – stavba těsně před dokončením
• studie přestavby hasičské zbrojnice
• nákup nové techniky pro hasiče
Určitě největší investiční akcí za
uplynulé roky zcela jistě byla výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod. Je to akce náročná jak technicky, tak organizačně. A jen s vaším
pochopením jsme se do ní mohli
pustit. Vlastní dokončení celé stavby bude trvat ještě celý rok 2015
ročním zkušebním provozem od letošního listopadu. Bude na dalším
zastupitelstvu, aby tuto akci zdárně
a úspěšně dokončilo.
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udály kolem nás. Seznam zrealizovaných záměrů předkládáme pouze
heslovitě.

• nákup nového auta pro hasiče – dodávka
• dovybavení jednotky – obleky, helmy, boty
• školní jídelna zpět pod Základní školou
• zateplení východní strany staré tělocvičny
• dokončení zateplení mateřské školy
• změna svozové ﬁrmy na komunální a tříděný odpad
• zahuštění sítě sběrných nádob na separovaný
odpad, včetně nových kontejnerů na textil
• úprava sběrného místa na ulici Horní
• rozšíření mostku na Dlouhé
• úprava řeky na Dlouhé a na Zářečí
• akceptace velkého projektu na úpravu celého toku
řeky Povodím Moravy, který je zařazen jako pilotní
projekt v rámci efektivity ochrany majetku obyvatel
před povodněmi
• výměna oken podél silnice I. tř.
• nová okna na Domu s pečovatelskou službou
• nový podhled v sále Kulturního domu
• dovybavení techniky pro konání kulturních akcí
• zákaz stání ve Slunečním údolí
• dopravní opatření v Březovském kopci
• vzájemná spolupráce Březová – Brněnec
(doprava, kulturní akce,…)
• spolupráce s Mikroregionem Svitavsko
a MAS Svitava
• spolupráce se spolky
• kulturní akce – pravidelně 14 akcí za rok pořádaných
městem plus 14 akcí, které město podporuje
• podpora přeshraniční spolupráce
• spolupráce s církví – podpora opravy památek

Spousta kroků byla realizována právě díky zastupitelstvu, kterému šlo
o rozvoj našeho města. Jsou i věci,
které bude muset příští zastupitelstvo dořešit, dopracovat v dalším
volebním období. Je to jako v životě každého z nás, některé věci
se daří více, některé méně. Mělo
by být naším společným zájmem,
aby pozitiva převládala. Současné
zastupitelstvo předá město novému
zastupitelstvu bez zadlužení. Vý-

jimkou jsou pouze splátky bytů na
Špitálském poli, které jsou hrazeny
z výběru nájemného.
Člověk často zapomíná na věci
a události nedávno minulé a výsledky snažení bere jako samozřejmost.
Že tomu tak není, nám připomínají opětovně vracející se návštěvníci
našeho města.
Přejeme našemu městu vše dobré
do dalších let.
Zastupitelstvo města
Březovský občasník, číslo 03/2014

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Komunální volby se letos konají 10. a 11. října. Přijít hlasovat můžete v pátek
od dvou do deseti hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Hlasovací místnost se nachází
v obřadní síni městského úřadu, v prvním patře.
Voličem je ten, komu je 18 let a má
obecní občanství = má trvalý pobyt na území obce. Jde-li o cizince,
právo volit mu musí přiznávat také
mezinárodní úmluva, kterou je ČR
vázána – v současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii.
Při volbách dostanete spolu s hlasovacím lístkem také podrobný
popis, jak volit a jak a co přesně vyplnit či zaškrtnout. Určitě se vyplatí
si pokyny podrobně přečíst.
Volič hlasuje ve volební místnosti
na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán ve stálém seznamu
voličů případně dodatku stálého seznamu voličů.
Občané členských států EU, kteří chtějí volit v obecních volbách,
musí také požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro
danou obec. Pravidla se řídí vnitrostátními předpisy země pobytu.
Žádost je možno podat osobně i písemně, a to nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Formulář k tomu
není vytvořen. Spolu s žádostí musí žadatel o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů prokázat:
státní občanství jiného členského státu EU; trvalý pobyt v obci.
Občan členského státu EU může
být zapsán pouze v jednom dodatku stálého seznamu voličů a v úředních hodinách si může na obecním
úřadě ověřit, zda je v dodatku zapsán; může požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Z dodatku stálého
seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo
z důvodu pozbytí práva volit.
(O povolení k trvalému pobytu může
Březovský občasník, číslo 03/2014

cizinec žádat na úřadovně Cizinecké policie ČR podle zákona č. 326/
1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (podrobné informace lze získat např. na
stránkách Doma v ČR či u Cizinecké
policie České republiky))
Hlasovací lístek pro volby
do zastupitelstva obce
Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební strany.
Je vytištěn oboustranně. Je opatřen
razítkem obecního úřadu, který plní
pro danou obec funkci registračního úřadu.
V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.
Hlasovací lístky musí voliči dostat
nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Hlasovací lístky musí voliči dostat
nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Úprava hlasovacího lístku
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit
lístek jedním z uvedených způsobů:
Označit křížkem 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. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet
členů zastupitelstva, který má být

v obci zvolen, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem 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. Takto např.
pokud má být voleno 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě
toho 5 kandidátů individuálně ze
sloupců dalších volebních stran,
je dáno označené volební straně
10 hlasů, a to pro kandidáty na
prvních deseti místech.
Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než
je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
Pokud by byla označena volební strana křížkem a současně kandidáti této volební strany křížkem
v rámečku před svým jménem,
k označení kandidátů se nepřihlíží.
• Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží
do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
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SVOZ A ULOŽENÍ ODPADU: KOLIK NÁS TO STOJÍ?
Již druhým rokem zajišťuje odvoz, třídění a uložení komunálního a nebezpečného odpadu Liko Svitavy, což si
jistě zaslouží malé bilancování.
Za období leden až červen 2014 vyšel městskou pokladnu odvoz a uložení odpadu na 510 781 Kč. Platba
zahrnuje odvoz popelnic, kontejnerů u hřbitova a sběrného dvora a též
odvoz kontejnerů na tříděný odpad,
tj. sklo, papír a plast. Za odvoz nebezpečného odpadu jsme zaplatili
30 824 Kč. Platba zahrnuje odvoz
nebezpečného odpadu a jeho likvidaci. Je ze zákona povinný, musí se
provádět dvakrát za rok. Celkem
tak město za první pololetí zaplatilo
541 606 Kč.
Jelikož Liko Svitavy odváží od občanů tříděný odpad a ten je jimi dotříděn a prodán, město zpětně za
tento tříděný odpad dostává od
společnosti Ekokom „vratku“. Ta
byla za první pololetí 120 742 Kč.
Tyto peníze se musí zpět v plné výš
vrátit do systému, čímž se snižují
celkové náklady na odvoz a uložení,

případnou likvidaci vyprodukovaného odpadu.
Výše poplatku za odpad
Zastupitelstvo města stanovilo
obecně závaznou vyhláškou č.1/
2013 poplatek ve výši 500 Kč na
osobu za rok 2014.
Na poplatcích se za první pololetí
tedy vybralo 590 000 Kč. K 30. září
je splatnost dalších plateb – pokud máte platbu rozloženou do více
splátek, zde předpokládáme výběr
ve výši 205 000 Kč.
Výhled – budou peníze vybrané
v roce 2014 stačit?
• Kompletní odvoz, třídění, uložení
1 021 562 Kč
• Nebezpečný odpad – odvoz a jeho
likvidace 61 648 Kč
Celkem 1 083 210 Kč

Kladně můžeme hodnotit třídění
odpadu, kdy na konci roku bude
vratka na jednoho platícího občana 145 Kč, což je o 45 Kč více
než loni.
Druhou – méně radostnou – položkou je rozdíl 47 210 Kč – náklady
jsou o tuto částku vyšší než příjem z poplatků a vratky. Je to způsobeno tím, že mezi námi žije asi
100 neplatičů, kteří by při zaplacení 50 000 rozdíl smazali. Město
se snaží o soudní vymáhání tohoto
nedoplatku.
Platba za odvoz a uložení komunálního odpadu se týká všech občanů
Březové nad Svitavou, takže každý
z nás by měl mít zájem o to, aby se
roční poplatek nezvyšoval. Jak toho
dosáhnout? Například důsledným
tříděním.
Vojtěch Tuček

• Výběr při předpokládaném počtu
obyvatel 1 770 795 000 Kč
• Vratka z Ekokomu 241 000 Kč
Celkem 1 036 000 Kč

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dopravní odpoledne
Dne 7. srpna připravila městská policie pro děti příměstského tábora zábavné odpoledne zaměřené
na dopravní výchovu. Preventivní
akce našich strážníků, která probíhala na školním dvoře, jim měla názorně ukázat, jak to chodí v praxi.
Děti musely zvládnout test určený
pro chodce i pro cyklisty, poznat
dopravní značky a také jízdu zručnosti. Jejich snahu a znalosti stráž-

ník odměnil dárky od nadace BESIP.
Tak ahoj zase příští rok...
Co lidé všechno neztratí
Lidé na ulicích města ztrácejí různé věci. V letošním roce „vévodí“
žebříčku nálezů v oddělení městské
policie doklady a peněženky. Mezi
další patří i mobilní telefony, osobní doklady, klíče a v poslední době
také jízdní kola. Většina z těchto
věcí, je díky mnohdy mravenčí práci strážníků, vrácena zpět majiteli.
Doklady totožnosti nebo technické
průkazy jsou doručovány úřadům,
jež kontaktují jejich držitele.
Zákaz požívání alkoholu
a jiných omamných látek
na veřejných prostranstvích
Vydání podobné vyhlášky má za cíl
zajistit a chránit majetek ve měs-
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tě. Při koncipování vyhlášky a vymezování míst, kde všude bude
konzumace alkoholu, kouření a jiných drog na veřejném prostranství
zakázána, je třeba vycházet také
z podnětů a stížností veřejnosti
a zároveň z dlouholetých zkušeností městské policie. Vyhláška, kterou
by zastupitelé odsouhlasili, by tak
speciﬁkovala městská veřejná prostranství, kde nebude konzumace
alkoholických nápojů, omamných
a psychotropních látek tolerována. Rozhodně se nejedná o nástroj,
kterým by měla městská policie znepříjemňovat běžný život
slušným občanům, ale o nástroj,
který by jim měl pomáhat.
Eva Graciasová
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INFORMACE ZE ZŠ
Dne 1. 9. 2014 přivítali pedagogové
společně se zástupci města v slavnostně vyzdobené budově ZŠ Březová nad Svitavou, okres Svitavy
celkem 195 žáků.
Pro 25 prvňáčků byla připravena
učebna vybavená novým školním
nábytkem a v dnešní době už neodmyslitelnou interaktivní tabulí.
Výuka na ZŠ nadále probíhá podle školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání s názvem
Otevřená budoucnost. Škola nabízí
vedle každodenní docházky do školní družiny i řadu volnočasových aktivit zastřešených DDM Kamarád.
Žáci z 1. a 2. stupně si mohou vybírat z pestré palety zájmových krouž-

ků, které vedou nejen pedagogičtí
zaměstnanci ZŠ, ale též nadšenci
z řad rodičů a bývalých žáků. Pro
1. stupeň jsou určeny dva kroužky výtvarné, dva kroužky aerobiku,
Angličtina hravě, Matematika hravě, kroužek zdravotnický, šachový,
kytarový, ﬂorbalový, divadelní, přírodovědný, keramický a tři kroužky atletické. Žáci 2. stupně mohou
navštěvovat Přípravu na přijímací
zkoušky z českého jazyka, Přípravu
na přijímací zkoušky z matematiky,
kroužek šachový, keramický, divadelní, kytarový nebo ﬂorbalový.
Eko-diplom
Díky celostátnímu programu Re-

cyklohraní aneb Ukliďme si svět se
základní škole daří nejen poučovat
a motivovat žáky v oblasti ekologie,
ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí.
V rámci projektu žáci třídí již nepoužívané baterie, PC, mobilní
telefony, vysloužilá drobná elektrozařízení a prázdné tonery a cartridge.
Jako poděkování za aktivní účast
v 6. ročníku projektu a za odpovědný přístup k šíření osvěty v oblasti
zpětného odběru a recyklace obdržela ZŠ Březová nad Svitavou, okres
Svitavy diplom a nejnovější příručku nazvanou EKOABECEDA pro environmentální výchovu.
Bohuslava Zelená

NÁBOR
NOVÝCH
DĚTÍ
Chceš zažít něco výjimečného? Něco nového se naučit a zažít dobrodružství?
STAŇ SE MLADÝM HASIČEM.

Scházíme se každou sobotu od 14 hodin na hasičské zbrojnici.
Děti ve věku od 4 do 15 let přijďte se za námi podívat.
Březovský občasník, číslo 03/2014
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SI PŘIPOMÍNÁ 30. VÝROČÍ SVÉHO OTEVŘENÍ
Dne 31. srpna před třiceti lety byla
přestřižením stuhy slavnostně otevřena Mateřská škola ve Březové
nad Svitavou. Budova byla postavena v akci Z ze sdružených prostředků za 4 360 000 Kč. Na brigádách
bylo tehdy odpracováno celkem
360 tisíc hodin.
Od svého vzniku až do roku 1992
byla ředitelkou školy paní Jarmila Horáková, po ní převzala
ředitelskou funkci paní Ivana Štoudková, která ji vykonávala až do
roku 2011, kdy ji vystřídala paní
Lenka Škeříková.
MŠ byla postavena jako třítřídní pro 90 dětí. První rok nastoupil
maximální počet 86 dětí, což bylo
nejvíce za celou dobu její historie.
Postupně se stavy snižovaly a již
za dva roky musela být jedna třída uzavřena. Přechodně byl obnoven provoz ve III. třídě v roce 1990
a trval jen do roku 1992 a poté opět
fungovaly pouze třídy dvě. Nejméně dětí navštěvovalo MŠ ve školním
roce 1995/1996, a to pouze 40.
Ve třetím pavilonu byla ve školním
roce 1992/1993 umístěna 1. třída
ZŠ. Pavilon byl také pronajatý ﬁrmě
na skladování nábytku. Až ve školním roce 2000/2001 sloužil znovu
dětem MŠ jako víceúčelová herna
zejména k pohybovým aktivitám. Od
školního roku 2004/2005 jsou znovu v provozu všechny tři třídy s nejvyšší povolenou kapacitou 75 dětí.
Během let prošlo mateřskou školou
celkem 554 dětí.
Také si připomeňme paní učitelky, se kterými jsme se mohli za ta
léta setkat. Některé zde pracují po
celou dobu, jiné zde působily kratší čas, nebo učily jen přechodně.
Jsou to Jarmila Horáková, Zdeňka
Kobylková, Věra Klímová, Miroslava
Švancarová, Jitka Kučírková, Vladimíra Malá, Ivana Štoudková, Marie
Kopuletá, Hana Blažková, Dana Dolanská, Petra Valtrová, Daniela Janků (Spurná), Ivana Šedá, Jaroslava
Švancarová, Eva Faulhammerová,
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Zuzana Kolářová, Pavlína Janelová, Kateřina (Hávová) Kumhalová,
Drahomíra Blažková.
V kuchyni nám velmi dobré obědy připravovaly Zdeňka Etzlerová
a Zdeňka Juránová. Dále zde působil Miroslav Trnka a v současnosti Miroslava Kučerová. V provozu
za ta léta pracovaly – Olga Chlupová, Věra Janků, Milena Fuchsová,
Radmila Pavlíčková, Ivana Sántová, Miroslava Kučerová, Jana Dvořáková a Jitka Kolbábková. Účetnictví
nám vede od získání právní subjektivity paní Magdalena Šudomová.
Nejčernějšími dny školy byly 7.
a 8. červenec 1997, kdy MŠ postihla povodeň. Voda tenkrát dosahovala v přízemí do výšky 40 cm.
Zničená byla i zahrada. Škoda představovala půl milionu korun. Provoz
v přízemní třídě byl obnoven po obrovském úsilí až 6. října téhož roku.
Velká voda postrašila také na jaře
roku 2005, kdy musely být děti evakuovány do Památek a také v roce
2006 se ze stejného důvodu provoz přesunul do prostor Městského úřadu. Voda poničila zahradu,
ale naštěstí se do budovy nedostala. Poslední povodňovou hrozbu
zažily budovy MŠ letos koncem července, ale k vážnějším škodám naštěstí nedošlo.
Naopak nejslavnostnější událostí
MŠ se stala oslava 15. výročí jejího vzniku. V Památkách byla instalována velká výstava dětských prací
nazvaná Rok v mateřské škole. Na
vernisáži vystoupily děti z MŠ s nacvičeným kulturním programem
a pro přítomné bylo připraveno občerstvení. Vyvrcholením oslav bylo
zasazení lípy na zahradě MŠ.
Pro MŠ bylo důležitou událostí
udělení právní subjektivity 1. ledna 2002 a zařazení do Sítě škol
v roce 1995.
Od roku 2003 pracujeme podle
vlastního školního programu, který
se jmenuje „K sobě blíž“. Jak z názvu vyplývá, program je orientovaný

osobnostně na vztahy mezi dětmi.
Další naší prioritou je zaměření se
na tradice, lidové zvyky a obyčeje.
Třetím okruhem našeho zájmu je
příroda kolem nás. Tento program
byl již několikrát revidován a doplňován podle aktuálních potřeb
a požadavků.
Každoročně organizujeme zajímavé aktivity pro děti. Tradičně pořádáme „meziškolkovou“ recitační
přehlídku. Naše děti zde pravidelně
dosahují výborných výsledků. Letos
proběhl 16. ročník. Také školní tělovýchovná olympiáda se uskutečnila
již po sedmnácté. Do MŠ jsou pravidelně zvána divadla pro děti. Z dalších akcí jmenujme alespoň zavírání
lesa, mikulášskou nadílku, vánoční
dílnu nebo besídku, tříkrálové koledování, masopustní rej, vítání jara,
jarní dílnu, rej čarodějnic, besídku
pro maminky k svátku, oslavu Dne
dětí s karnevalem, odpoledne s tatínky, školní výlet, turistické vycházky, vystoupení žáků ZUŠ, vzdělávací
program o zvířatech. Děti pravidelně vystupují s kulturním programem
při vítání občánků. Předškoláci se
účastní „Posledního spaní“ v MŠ
a následně jsou slavnostně vyřazováni jako nastávající školáci.
Současnou velmi pěknou podobu
dostala MŠ v roce 2010, kdy byla
vyměněna všechna okna a venkovní
dveře, zateplené obvodové zdi a fasáda ožila barvami. Budovy MŠ jsou
obklopeny zelení zahrady, která je
vybavena dětským sportovním nářadím a poskytuje dětem možnost
všestranného využití. Také vnitřní zařízení MŠ je vkusné, neustále
se obměňuje a doplňuje. Na rekonstrukci však ještě čeká sociální zařízení. Celkově je prostředí MŠ pro
děti podnětné, vládne zde vlídná atmosféra, kde mají děti pocit bezpečí a jistoty.
Pro zájemce připravujeme v měsíci
říjnu den otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci prohlédnout celou budovu a třídy, kde si hrají děti.
Březovský občasník, číslo 03/2014

Také chystáme v prostorách spojovací chodby výstavu z archivu dětských prací. K zhlédnutí budou
k dispozici fotograﬁe ze života MŠ
vzniklé během třiceti let. Možná

se na nich poznáte a zavzpomínáte na léta, kdy byly vaše děti ještě
malé, nebo i na svoje vlastní dětství. Přesný termín dne otevřených
dveří bude vyvěšen na plakátech.

Věříme, že tuto příležitost využijete
v co největší míře. Na všechny návštěvníky se těšíme.
Za celou MŠ Vladimíra Malá

Z KRONIKY MĚSTA
Opětovně bereme do ruky kronikářský zápis pana Václava Švancary. Píše se rok 1968.
Jak se v této pohnuté době město vypořádalo s opravou silnice? Kolik bylo stálých občanů města
a jaký byl pohyb obyvatelstva?
„Ve 4. čtvrtletí bylo započato s opravou silnice od náměstí po Kulturní
dům. Napřed se opravovala pravá
strana od náměstí směrem k Mor.
Chrastové, a to tak, že veškerý provoz vozidel byl řízen semafory po
levé straně silnice. Byl proveden výkop a položeno kanalizační potrubí. Koncem roku je i druhá strana
silnice téměř hotová a vozidla jezdí
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po obou stranách. Koncem října na
paměť 50 výročí státu byl zasazen
strom republiky (lípa) žáky zdejší
školy na školním hřišti nad farou.
Obyvatelé
Během roku se narodilo 23 dětí,
uzavřeno 17 sňatků a byli uvítáni
4 občánci. V Březové bylo 20 pohřbů z toho 12 z místa, zbytek

z okolí. Členové sboru pro občanské záležitosti navštívili 20 občanů
přes 80 roků a dalším 188 důchodcům byly poslány gratulace k narozeninám. Obřadní síň byla vybavena
novými židlemi, záclonami a novým
světlým stolem.“
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KALENDÁŘ AKCÍ
říjen

DRAKIÁDA – sledujte plakáty

Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DUCH
V úterý 25. listopadu 2014
Cena: Dospělí 690 Kč
Děti, studenti, důchodci, ZTP 500 Kč
V ceně je zahrnuta vstupenka a jízdné (110 Kč)
Odjezd autobusu bude v 16.00 hodin z náměstí
ve Březové nad Svitavou se zastávkou
v Moravské Chrastové u pošty.
Přihlásit se můžete v Městské knihovně
a informačním centru nebo na telefonu 461 521 331 nebo u paní Cupalové na telefonu 731 428 349
nejpozději do 5. 10. 2014. Při přihlášení je potřeba zaplatit cenu vstupenky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu 2014 se přistěhovalo 6 nových občanů a 12 občanů se odstěhovalo. Zemřeli Libuše Havlová
a Antonín Šanca. Narodila se Lenka Štefková. K 30. červnu 2014 měla Březová nad Svitavou 1739 obyvatel.
V červenci 2014 se přistěhovali 3 noví občané a 5 občanů se odstěhovalo. Zemřela Renata Benešová.
Narodila se Barbora Břoušková. K 30. červenci 2014 měla Březová nad Svitavou 1737 obyvatel.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych veřejně
poděkovat všem, co mě
ve velmi krátké době
umožnili umístit do domu
s pečovatelskou službou.
Zvláště pak paní Jurkové
a panu doktoru Vaňkovi.
Děkuji Vrobelová Anna

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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