Úvodník
Nastává vánoční čas, doba klidu a pohody, kdy všichni mají k sobě blíž. Je to čas
bilancování a ohlédnutí za rokem právě uplynulým.
Věřím, že i v době velkého shonu si najdete chviličku a využijete nabídky adventních a
vánočních koncertů, které Vám pomohou navodit tu správnou atmosféru. Svátečně naladit by
Vás měla též tradiční Vánoční dílna.
Přeji Vám prožití této doby v co možná největší pohodě a klidu, oprostěte se od shonu a
spěchu, zastavte se na chvíli a nasávejte tu neopakovatelnou atmosféru. Tou nejdůležitější
hodnotou je však zdraví, občas mi ale připadá, že si ho nedokážeme vážit. A právě zdraví
přeji do příštího roku nám všem.
Stalo se dobrou tradicí přivítat ve městě Březová nad Svitavou příchod „NOVÉHO ROKU
2007“ ohňostrojem, na který Vás srdečně zveme.
Město Březová nad Svitavou zároveň děkuje všem sponzorům a firmám, se kterými
v tomto roce spolupracovalo. Přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2007 a těšíme se na
setkání v roce příštím.
Klidné a pokojné svátky Vám přeje
starosta a Zastupitelstvo města Březová nad Svitavou

Společenská kronika
V říjnu 2006 se do Březové přistěhovalo 19 nových obyvatel a
2 občané se odstěhovali. Narodili se 4 noví občánci
Kristýna Zapletalová, Petr Frolo, Melanie Doležalová a Sebastian Kaláb.
Ke 31. říjnu 2006 měla Březová nad Svitavou 1690 obyvatel.
V listopadu 2006 se do Březové přistěhovalo 5 nových obyvatel a
4 občané se odstěhovali. Narodil se 1 nový občánek Ladislav Mrázek.
Zemřely 2 naši občané - Drahomíra Fialová a Jiřina Klemšová.
Ke 30. listopadu 2006 měla Březová nad Svitavou 1690 obyvatel.
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Informujeme
Rehabilitační lékařka
Ve zdravotním středisku ve Březové nad Svitavou (v prostorách dětské ordinace) začala
působit od 21.11.2006 REHABILITAČNÍ LÉKAŘKA MUDr. Kamila Maláčová, která
nabízí a provádí:
-rehabilitační vyšetření dětí a dospělých
-měkké,mobilizační a manipulační techniky
-návrh fyzioterapeutického plánu,rozpis fyzikální terapie
- baňkování, masáž
-doporučení vhodných rehabilitačních pomůcek a doplňků výživy
-poradenství v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu a redukce hmotnosti
V zimních měsících každé úterý od 16-19 hod. bez objednání.
Vhodná individuální domluva na č.telefonu 732 588 814.

Příspěvky na nákup tanečního koberce
Tímto děkujeme všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli na nákup tanečního kobercebaletizolu. Při PODZIMNÍ DÍLNĚ se vybralo na jeho nákup 500,- Kč. Při SLAVNOSTNÍM
ROZSVĚCENÍ SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ se sešlo 1162,50,- Kč a při PRŮVODU
LUCIÍ 900,- Kč.
Cena tanečního koberce je 30.000,- Kč a v současnosti zbývá vybrat přibližně ještě
polovinu celkové částky. Touto cestou se snažíme oslovit i potencionální sponzory, kteří by
chtěli podpořit tuto dobrou věc a samostatně přispět.

Kam se stavební sutí
Město Březová mění systém nakládání se stavební sutí a jejího uložení. Od 1.12. veškerou
čistou suť bez asfaltu, lepenek a azbestu bude odvážet firma pana Strnada. Bližší informace
obdržíte na telefonním čísle 777 785 312, kde je možné domluvit rovněž přistavení
kontejneru.

Poděkování
Děkuji touto cestou rodině Kopeckých, která věnovala knihovně pohovku. Jana Poláčková

Články
Odstoupení z funkce zastupitele
Rád bych poděkoval všem, kteří mi v letošních volbách do městského zastupitelstva
Březová nad Svitavou projevili důvěru a dali svůj hlas.
Na schůzce Sdružení nezávislých kandidátů pro Město Březová nad Svitavou (SNK) došlo
k určité dohodě zvolených zastupitelů. Čelní představitelé SNK při volbě do rady města tuto
dohodu nedodrželi. Došlo k situaci, kdy díky ztrátě důvěry c čelní představitele obce nemohu
v zastupitelstvu pracovat a vzdávám se svého zvoleného mandátu.
Všem se za toto své „nepolitické“ rozhodnutí omlouvám a doufám, že budu pochopen
alespoň po stránce lidské a morální.
Jaroslav Šperka

Konečně se blýská na lepší časy
V Březové nad Svitavou žiji 22 let, a tak jsem měla příležitost postupně poznávat stále víc
a víc lidí. Některé znám už dokonale, jiné téměř dokonale, ale určitá část mi stále uniká. Proč?
Protože si všímám převážně těch pracovitých, ty je vidět všude. Vážím si jich a fandím jim.
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Jsem totiž přesvědčena, že až půjde do tuhého, nebudou se štítit žádné práce, kterou musíme
v příštím období pro naše město vykonat. A je mi úplně jedno, jestli jsou červení, zelení,
modří nebo oranžoví. Hlavně když mají pěkný vztah k ostatním lidem, dostatek dobrých
nápadů, chuť budovat a ruce k práci.
Město musí jít dopředu, pokračovat v akcích, které začalo a nestačilo v minulém volebním
období dokončit, začít nové akce, jež přispějí ke spokojenosti místních obyvatel. Nechceme
přece žít sto let za opicemi. Je mi však jasné, že ne každý člověk mi dá záruku potřebné
spolupráce, spolehlivosti a aktivity při plnění stanovených úkolů. Potřebuji takové, o něž se
mohu opřít, ne ty, kteří mi budou házet klacky pod nohy. A toho jsem si byla vědoma při
sestavování kandidátky do letošních komunálních voleb, při volbě starosty, místostarosty a
městské rady.
Za 4 roky se podařilo uskutečnit řadu akcí, jež významně prospěly hlavně mladým lidem
žijícím u nás. Hodláme však pokračovat dále, protože společná práce nás stmelila, dokázala
z naprosto odlišných volebních stran vytvořit spolehlivé partnery. Vážíme si jeden druhého,
vznikla široká koalice, jež bude pracovat ku prospěchu nás všech.
Co na závěr? Snad jen docela malé upozornění: kdo si myslí, že obcím prospívají
nechutné rozepře zastupitelů různě orientovaných volebních stran, dohadování u každého
banálního problému, naschvály a podobně, je na omylu. Jen tam, kde táhnou všichni za jeden
provaz, dokážou obyvatelům zajistit podmínky ke spokojenému životu.
Mgr. Zdena Ducháčková

Vysvětlení
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, jak dopady volby, a jak se občané divili, jak nakonec dopadly, zhodnotím
vše od začátku až do konce z mého hlediska.
Kandidátku pro p. Kissee jsem začal vytvářet před rokem, kdy jsem cíleně obešel z mého
hlediska schopné lidi a hlavně soukromníky, protože je mně jasné, že se vyznají v zákonech,
daních, administrativě apod. Nakonec je schválil sám pan starosta s tím, že 3 soukromníky,
které jsem mu doporučoval, vyřadil /tím se jim omlouvám/ . Na 6. místě kandidátky byla paní
Gruntová, které se to ale nelíbilo a řekla, že si raději vytvoří svou vlastní kandidátku, což
udělala. Z konečného počtu 4 kandidátek se dostalo do obecního zastupitelstva 15 lidí, kteří
volili radu. Protože kandidátka p. Kisse zvítězila a měla 8 hlasů, bylo to jednoznačné
vítězství. Aby měl p. starosta jistotu, že má ještě větší podporu, domluvili jsme se
s nezávislými, kteří nás podpořili a dohromady jsme měli tedy 10 hlasů a vše bylo jasné. Ale
samotné volby z mého hlediska dopadly zcela obráceně a hned to vysvětlím. Před samotnou
schůzí jsme se týden předtím domluvili, že budeme hlasovat tak: starosta p. Kiss,
místostarosta p.B, Švancara a do rady p. Slezáčková, p. Šperka, p MUDr Vaněk.
Nebylo co řešit, měli jsme 8 hlasů a plus 2 = 10. První volba dopadla rychle – p. starosta
dostal 11 hlasů. Druhá volba dopadla stejně místostarosta Švancara dostal 15 hlasů.
Třetí volba paní Slezáčková 12 hlasů a p.. Šperka 6 hlasů a p. MUDr. Vaněk 6 hlasů. Údiv…
Jak to všechno bylo domluveno…
Ovšem žijeme v Čechách, kde zrada patří k běžným věcem., /1939, 1968/.
Obratem ruky se přihlásil p. Kiss a p. Švancara, že hlasovali proti nám a k tomu se museli
přidat další 2 hlasy těch lidí, kteří říkali ještě 2 hodiny před volbou něco jiného. Dnes vím
kdo, ale nemohu to zveřejnit z právních důvodů. Jestliže se ovšem domluví daný počet lidí na
něčem a pak hlasuje proti tomu, na čem se domluvili, ať se na mě nikdo nezlobí, ale nechci
sedět v takovém zastupitelstvu, kde nemohu věřit starostovi a místostarostovi a ještě jiným,
Navíc tato kandidátka byla sestavena původně pod hlavičkou ODS, ale jelikož ¨se nikdo
kromě mě nenašel, kdo by do ODS vstoupil, byl jsem v ODS sám, ale na žádost p. starosty
jsem z ODS vystoupil, což věděl jen on a nikdo jiný. Ne, že by to bylo vojenské tajemství, ale
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zjevně to hned řekl paní Gruntové. Tedy již 14 dní pře volbami věděl p. starosta to, že zradí
ty, jehož hlasy ho vynesou nahoru. /jak teď vypadám u lidí ve SY si může každý domyslet/.
Co nakonec,? Pan starosta měl dopředu spočítané, že bude zvolen a po samotné volbě se
spojil s místní levicí. Je to škoda, protože zde ve volbách jednoznačně zvítězila pravice, která
dostala dohromady cca 4000 hlasů a občané ji jasně volili. Nyní je ovšem Březová opět
socialistickým městem
MUDr.Vaněk
__________________________________________________________________________________________
* Text neprošel redakční a jazykovou úpravou.

Kalendář akcí
KDY?
16.12.
17.00

17.12.
od 14.00

19.12.
16.30

27.12.
18.30

30.12.
20.00
Noc z
31. 12. na 1. 1.
0.30 hodin
13. 1.
20.00
19.1.
20.00
26.1.
20.00

KDE?
Kostel sv.
Bartoloměje
Březová n. Sv.
Kulturní dům
Březová n. Sv.
Památky-sál
Březová n. Sv.
Kostel sv.
Bartoloměje
Březová n. Sv.
Kulturní dům
Březová n. Sv.

CO?
Adventní koncert
Zpěv: Markéta Drábková-Jozová
Harfa: Tereza Pařilová
Příčná flétna: Anna Černá
VÁNOČNÍ DÍLNA: Předvánoční vyrábění bude
na Zlatou neděli opět spojeno s „Vánočními trhy“. Je
pro Vás připraven i kulturní program.

Vánoční besídka ZUŠ
Vánoční koncert
vystoupí pěvecký sbor DALIBOR a
flétnový soubor ZUŠ pod vedením paní Černé

Předsilvestrovská zábava
(pořádá TJ SOKOL).

Moravské náměstí
Březová n. Sv.

OHŇOSTROJ – oslava příchodu Nového
roku

Kulturní dům
Březová n. Sv.
Kulturní dům
Březová n. Sv.

Bál fousatých

Kulturní dům
Březová n. Sv.

(pořádá AMK)

Mlynářský ples
Městský ples
(Předprodej vstupenek zajišťuje od 8. ledna 2006
městská knihovna, tel. 461 521 331)

Kulturní dům
Hasičský bál
Březová n. Sv.
Bál bude tradičně
Masopust - Maškarní bál
17.2.
v
Od rána bude chodit po Březové masopustní průvod,
20.00
Kulturním domě
pokud se k němu bude někdo chtít připojit, může!
Březová n. Sv.
Následuje večerní maškarní bál.
___________________________________________________________________________
9.2.
20.00
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