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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Vážení spoluobčané,
jarní vlnu epidemie jsme přečkali vzorně a bez
následků zejména proto, že jsme se chovali
disciplinovaně a ohleduplně. Současný stav
vČeské republice a v okrese Svitavy není optimistický, ale současně nepodléhejme panice.
Opět se vraťme k osvědčenému modelu dodržování pravidel a nařízení a věřím, že i tuto
část roku, která mnohem více zatěžuje naše

myšlení, jednání a rozhodování, přečkáme
bez následků.
Přeji nám všem, abychom v sobě našli sílu
i nadále odolávat epidemiologické situaci,
která je zcela bezprecedentní a která je
zkouškou, jakou nikdo z nás neměl možnost
podstoupit.
Přeji všem pevné zdraví.

Mostek u kostela je již opraven a slouží
Další mostek, který byl v havarijním stavu, je
opraven a slouží nejen našim občanům. Mostek je zrekonstruován do původního stavu, tj.
betonová pojezdová plocha osazená na oce-

lové, pozinkované konstrukci. Most je primárně určen pro chodce, cyklisty a automobily do celkové hmotnosti 3,5 tuny.

Obnova živičného krytu
proběhne na etapy
Oprava povrchu hlavní komunikace, která
protíná celé naše město, bude probíhat
ve dvou etapách. Důvodem jsou schválené
technologické postupy a nařízení k provádění
těchto prací. V letošním roce, a to nejpozději
do 30. 10. 2020, bude dokončena část na ulici
Brněnská. Zbylá část průtahu městem bude
dokončena v průběhu příštího roku. Současně s obnovou komunikace bude probíhat
i výměna části vodovodní infrastruktury,
na níž jsme se s provozovatelem dohodli již
v minulém roce. Pevně věřím, že obnovená
komunikace vydrží v bezvadném stavu alespoň avizovaných 15 let.
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Oprava vodovodní přípojky na Zářečí skončila
Vodovodní přípojka, která vedla napříč korytem řeky Svitavy v Zářečí, je opravena.Vzhledem ke skutečnosti, že vodovodní přípojka
byla ve vodním toku zcela odhalena, hrozilo,

že by v zimních měsících mohla vlivem mrazu
prasknout. Po delším jednání s provozovatelem vodovodní infrastruktury byl tento
nepříznivý stav odstraněn.

Ničí náš společný majetek
• Z hasičárny
• Historie jednoho domu,
Základní škola,
V Březové žijí lidé, kteří pomáhají
• TJSokol,
Povodeň Dlouhá
• Příměstský tábor
• Tajemství staré bambitky
• 30 let od volby prvního obecního
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Vývěsní plochy v novém hávu
Vývěsní plochy a informační tabule již potřebovaly zásadní renovaci. Aktuálně se můžeme těšit
z nové, sjednocené podoby v celém našem městě.

Karel Adámek, starosta

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ 2020
Poslední srpnovou neděli jsme se sešli v parku pod kaštany, abychom oslavili jubilejní XXX. Bartolomějskou pouť.V této souvislosti bych ráda připomněla, že po vzniku Československé republiky a přílivu českých obyvatel do Březové se vytvořila tradice pořádání hodů, které provázel krojovaný průvod české menšiny. Ten vycházel z Národního domu a v jeho čele šli ti nejmenší. Starousedlíci možná na snímku některé „děti” a další účastníky průvodu poznají.

Po druhé světové válce tradice hodů zanikla, i když bylo učiněno několik pokusů o jejich obnovu.
Zakladateli „pouťové“ tradice byli roku 1990 členové Českého červeného kříže v Březové. Myšlenka založit tradici poutí vzešla od předsedy spolku MUDr. Jaroslava Malého. Připojili se hasiči
a svazarmovci a v den první pouti slavnostně otevřel svůj nový obchod – bufet a řeznictví – jako
první soukromou provozovnu v Březové Ladislav Pavlíček, který se mnoho let staral na náměstí
o park u školy.
Dnes Bartolomějskou pouť tvoří nejen pouťové atrakce, prodejci s rukodělnými výrobky, stánky
s občerstvením, ale především odpolední kulturní program. Snažíme se o vyváženou dramaturgii, zařadit domácí účinkující, program pro děti. Letos nám pomohl se řízením programu a jeho
dobrému spádu i moderátor Ondřej Komůrka ze Svitav. Posledních několik let se na zdárném
průběhu pouti podílí soukromá firma, která staví pódium a zajišťuje vynikající zvuk. Pochvalu
zvukařům jste možná od vystupujících z pódia zaznamenali.
Poděkování za organizaci pouti patří všem mým kolegyním z kulturní komise, zaměstnancům
města za pomoc při přípravě prostoru na náměstí a následně při úklidu, Městské policii Březová
nad Svitavou za zjištění pořádku, manželům Chlupovým za zapůjčení a pomoc při stavbě velkého stanu a manželům Juránkovým. Dále pak členům automotoklubu a hasičům za každoroční
pomoc při zajištění občerstvení pro vystupující kapely. V neposlední řadě potom Březovákům,
kteří se chovali v časech, kdy nás provází koronavirus, zodpovědně a pomohli tak k bezproblémovému průběhu pouti stejně jako času po ní následujícím.
V těchto dnech již pracujeme za zajištění pouti 2021, která se bude konat v neděli 29. srpna 2021.
Termín pouti byl stanoven po dohodě s panem farářem na jednání Rady města Březová nad Svitavou. Předpouťovou zábavu s kapelou Brixen Band plánujeme na pátek 27. srpna 2021.
Za kulturní komisi Jitka Bencová
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NIČÍ NÁŠ
SPOLEČNÝ MAJETEK
Před několika týdny jsme zakoupili nové
lavičky a umístili jsme je i do frekventovaných
míst tak, aby nabídly místo k odpočinku
maminkám s kočárky na vycházce, starším
lidem i všem, kteří si chtějí jen tak posedět
v příjemném prostředí. Lavičky se staly především místem setkávání se našich mladých
obyvatel. Proč ne, lavičky jsou určené pro
všechny, ale některé děti a mládež zřejmě
nevědí, že k civilizovanému použití, tedy
k sezení. Možná by je mohli rodiče poučit, že
nemají poškozovat majetek nás všech, který
jsme zakoupili z finančních prostředků
města. Občas to vypadá jako nějaký místní
kolorit, když vše, co se vybuduje, koupí, nasadí…, musí být do pár týdnů nějak poznamenáno „lidovou” tvořivostí a vandalstvím.Vím,
že většinu našich březovských dětí by ani
nenapadlo se něčím takovým zabývat
a „bavit“. Stačí ovšem pár jedinců, kteří hledají povyražení a naplnění své touhy vyniknout touto primitivní cestou, a výsledek
můžeme vidět nejen na přiložených fotografiích. Pokud budete svědky podobných aktivit a nebude vám to lhostejné, volejte městskou policii, telefon 731 412 036.V případě, že
telefon není dostupný, tedy strážníci nejsou
ve službě, volejte bez rozpaků státní policii
158. Jedná se o majetek, který patří nám
všem – a jeho opravy zaplatíme také všichni.
Jitka Bencová, místostarostka

Z HASIČÁRNY
Hasičské závody
V době letních prázdnin se kroužek mladých hasičů začal připravovat
na závody v běhu na 60m s překážkami a také na štafetu 60m s překážkami.
První závod, Pohár starosty KSH Pardubického kraje, se konal 15.8.
v Jevíčku.
Umístění dětí: 7. místo Jaroslav Neudert, 11. místo Petr Škrance, 16.
místoSimona Neudertová.

22.8. proběhl závod štafety na 60 m s překážkami ve Vítějevsi. Děti si
domů odvážely pěkné 3. místo.
Kamenecká šedesátka se konala 29.8.
8. místo David Bárta, 9. místo Jaroslav Neudert.
I přes krátký čas na přípravu a naše první závody, jsme s výsledky spokojeni.

Pěna

Pouť

Po celé léto Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval pěnu pro děti po okolních obcích. Například:Vítějeves, Rudka, Hradec nad Svitavou, Moravská Třebová. Bohužel, spousta těchto akcí musela být ale zrušena pro
nepříznivé počasí.

Jako každý rok se Sbor dobrovolných hasičů postaral o občerstvení na
Bartolomějské pouti v Březové nad Svitavou. Děkujeme všem příznivcům, kteří se u našeho stánku zastavili a zakoupením občerstvení podpořili naši činnost.

Za SDH Vlaďka Bártová
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HISTORIE JEDNOHO DOMU –
HRADECKÁ Č. P. 337 – 341
Na Moravském náměstí si můžete na radnici v 1. poschodí prohlédnout
starý dlouhý obraz, na kterém je namalována celá řada budov a staveb
od Muzlova až po Zářečí. Miroslav Kučera se ve své práci „Papírny na
řece Svitavě a Třebůvce” mimo jiné zmiňuje o existenci papírny v obci
Česká Dlouhá.Tehdy se jmenovala BöhmischWiesen.
Prvním písemně doloženým papírníkem byl Tobiáš Fetschker. Zápis
pochází z roku 1663. Papír dodával až do Brna.V roce 1707 je jako papírník uváděn JohanGeorgSchubart. Papírna ale patřila hrabatům z Hohenembsu, kteří vlastnili bysterské panství. Česká Dlouhá leží na území
země České a správně patřila do kraje Chrudim. Hrabata v roce 1731
papírnu prodala Janu Jiřímu Schubartovi a ve vlastnictví jeho rodu
zůstala až do roku 1783. Novým majitelem se stal rod Musilů. Ten zde
pracoval celých čtyřicet let až do toku 1823. V době, kdy v papírně pracoval rod Musilů, vyrostla jí na Zářečí po roce 1790 konkurence
v podobě papírny Ludvíka Schütze. František Musil se marně snažil i za
pomoci březovských radních a mlynáře Müllera ze Zářečí stavbu zastavit. Od roku 1824 je jako vlastník papírny uváděn rod Steiglerů. Výroba
postupně klesala a kolem roku 1885 byla přestavěna na mlýn na mletí
obilí. Posledním majitelem mlýna byl František Zábrodský. V dubnu
1923 mlýn vyhořel a byl obnoven jako obytné stavení.
Svou velikostí patřila papírna mezi větší.Ve zprávě z roku 1746 se uvádí,
že měla 10 žump – kádí na papírovinu a dodala 125 rysů velkého kancelářského, 334 rysů obyčejného kancelářského, 130 rysů konceptního
a 150 rysů hrubého papíru.
Základem pro výrobu papíru byly hadry, nejlépe lněné. Ty se musely
rozemlít na co nejjemnější vlákna. V kádích se k nim přidávala jemná
hlína nebo kaolín a klíh.Vznikla kašovitá hmota, papírovina.Ta se nanášela v tenké vrstvě na síta a zbavovala přebytečné vody.Tento pracovní
postup můžete i dnes ještě vidět v papírně ve Velkých Losinách. Počátkem 19. století se do papíren zaváděly papírenské stroje zkonstruované
ve Francii a Anglii.Výrobu urychlily a zkvalitnily. Spotřeba papíru rostla
a musely se hledat další suroviny na jeho výrobu.Tak se začala používat
celulóza. Ruční papírny už nebyly schopny konkurovat.
Bedřich Škraňka

Z
HASIČÁRNY
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
V úterý 1. září 2020 se po prázdninové odmlce opět otevřela základní
škola.V letošním školním roce ji navštěvuje celkem 204 žáků.
Přejeme si, abychom ve škole co nejdéle fungovali v normálním režimu.
Běžný každodenní vztah žáků s pedagogy je totiž nenahraditelný.
V případě zhoršené epidemiologické situace však je škola připravena
přejít na distanční výuku. Díky novele školského zákona je od 1. září
2020 distanční výuka pro žáky 1. a 2. stupně základních škol povinná.
Za zvýšených hygienických opatření proběhlo i uvítání našich 19 prvňáčků. Pouze jejich rodičům byl 1. září umožněn vstup do budovy školy.
Bohuslava Zelená

V BŘEZOVÉ ŽIJÍ LIDÉ, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ
Ráda bych poděkovala touto cestou paníVlaďce Bártové a panu Martinu Juránkovi za pomoc při zabezpečení střechy domu naší spoluobčanky
proti protékání v době nedávných silných dešťů a následných záplav. Paní Bártová od jara, kdy byl vyhlášen nouzový stav, navíc této osamělé
paní občas uklízí a pomáhá zvládat běžné životní úkony ve dnech, kdy o ni nepečuje pečovatelská služba.
Děkuji jim oběma za vstřícnost, velmi si jejich pomoci a přístupu vážím.
Jitka Bencová, místostarostka
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TJ SOKOL
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Vážení sportovní přátelé,
Uplynul již nějaký čas od doby, kdy jste si na tomto místě mohli přečíst
pár řádek z prostředí TJ a tak je na čase vás informovat o událostech
poslední doby, které se odehrály.
Po uvolnění nařízení vlády ČR, která zastavila veškerý sport, jsme
se snažili obnovit v rámci možností i chod jednotlivých oddílů a mužstev, což se povedlo až nad očekávání, a tak mohla být do aktuální
sezóny 2020-2021 přihlášena v rámci fotbalu mužstva všech věkových
kategorií, které je možné aktuálně přihlásit v rámci okresu Svitavy,
potažmo v rámci Pardubického kraje. Znamená to, žeTJ Sokol Březová
nad Svitavou a tudíž i město Březová nad Svitavou reprezentují následující mužstva:
• Mladší přípravkaU9
•Starší přípravkaU11
• Mladší žáciU13
•Starší žáciU15
• DorostU19
•A mužstvo dospělých
• Malá kopaná
Všechna mužstva začala svoji letní přípravu odpovědně. Na všech hráčích jednotlivých mužstev i členech realizačních týmů bylo vidět,
že jsou po výpadku z jarní části patřičně natěšení a odhodláni se poprat
o co nejlepší výsledky v blížící se sezóně, která odstartovala u dospělých a dorostu začátkem měsíce srpna, u žáků a přípravek na přelomu
měsíců srpna a září.
V čase vzniku tohoto článku nebylo možné hodnotit celý průběh podzimní půlsezóny, spíše její první část. I ta ale není určitě k zahození.
Mladší přípravka se nám rozrostla tak, že naši trenéři neví, jak to zvládnout.Vzhledem k tomu, že převážná většina dětí v této věkové kategorii s fotbalem teprve začíná, tak je potřeba mít pevné nervy a postupně
děti naučit všemu, co fotbal obnáší. Proto budou trenéři rádi za jakoukoli pomoc ze strany rodičů malých hráčů.
Starší přípravka má nasbírané zkušenosti z minulé sezóny a tak nyní
pomalu zvládá i turnaje své věkové kategorie, kde výsledky nejsou
zcela přesvědčivé, nicméně věříme, že se hráči budou stále více zlepšovat a na výhry nebudeme dlouho čekat.
Mužstvo mladších žáků trénovalo v podstatě celé léto a vzhledem
k tomu, že zejména ročník dětí 2008 je ve Březové velmi silný, tak i první
kola podzimní části sezóny tomuto nasvědčují, protože naši mladší žáci

zatím jednoznačně ukazují, co je jejich cílem pro tuto sezónu, když po
prvních čtyřech kolech mají plný bodový zisk a skóre 53:6. (stav
k 29.9.2020)
Mužstvo starších žáků trénovalo společně s žáky mladšími, protože
část dětí nastupuje střídavě za mladší a starší žáky. Tomu, že se trénování a následná hra obou mužstev žáků vyvíjí podle představ nejen trenérů, ale i hráčů samotných je průběžné první pořadí po čtyřech kolech,
plný bodový zisk a skóre 25:2. (stav k 29.9.2020)
Mužstvo dorostu bylo po více než osmi letech přihlášeno do krajské
1. třídy. Všichni hráči se na tuto novou příležitost plně připravovali, aby
tuto novou zkušenost zvládli co nejlépe. Po prvních utkáních však bylo
jasné, že na rozdíl od okresního přeboru 8+1 bude tato soutěž trochu na
jiné úrovni, což se následně potvrdilo. Výsledkem je aktuální desátá
pozice, což není určitě špatné, protože ztráta na střed tabulky je pouze
tři body, každopádně tým, který v minulých letech bojoval o první
příčky okresu má rozhodně na lepší umístění.
A-mužstvo trénovalo téměř celé léto s jednoznačným cílem a to, aby
nová sezóna vypadala z pohledu výsledků, pokud možno lépe než
sezóna předešlá, což se prozatím podařilo. Po prvním zaváhání
na domácím hřišti a trochu smolné prohře na hřišti v Jablonném nad
Orlicí, následovala neuvěřitelná šňůra šesti neprohraných zápasů
v řadě a průběžné čtvrté místo se ztrátou tří bodů na vedoucí celek
tabulky. (stav ke dni 29.9.2020)
Mužstvo malé kopané se v druhé části sezóny drží stále na čtvrtém místě. Ovšem rozdíl od sedmého místa jsou pouhé 4 body, na druhou
stranu třetí tým tabulky má náskok také pouze 4 body. Do konce sezóny
většině týmu zbývají 4 zápasy, proto závěr sezóny bude ještě velmi
hektický.
Mažoretky asi nejvíce zasáhla vynucená přestávka. Naše děvčata,
která sice přes léto pravidelně trénovala venku, to s blížícím se podzimem a zimou budou mít čím dál tím těžší, protože zhoršující se situace
neumožňuje trénování ve vnitřních prostorách tělocvičny a kulturního
domu.
Lukostřelba obnovila svoji činnost hned jakmile to bylo možné a bylo
příjemným překvapením, že se řady lukostřelců rozrůstají.
V areálu TJ se povedlo v letních měsících dokončit WC pro hráče v prostoru starších kabin, dále byla kompletně dokončena fasáda a podbití
střechy.Tímto jsou hlavní opravy tohoto objektu dokončeny.
Ondřej Mrázek

POVODEŇ DLOUHÁ
Ve středu 13.10. jsme se po téměř sedmi letech probudili do vylévající
se řeky Svitavy na Dlouhé. Zhruba po šesté hodině ráno začala řeka
přetékat přes silnici do pole pod tratí a voda pomalu směřovala
do zahrad na ulici Hradecká. Dle letitých zkušeností bylo jen otázkou
času, kdy přiteče i k MŠ, což se zhruba po dvou hodinách i stalo. Mezitím jsme už se zaměstnanci města nakládali protipovodňové pytle
a naváželi je k MŠ. Zde bylo nezbytné postavit provizorní hráz, která
vodu přesměrovala zpět do řekySvitavy.Opět se tak zabránilo zatopení
školky, která by v už tak složité coronavirové době nemohla možná
i několik dní fungovat.
V pozdějších hodinách bylo hráz potřeba zvednout, což byl z pohledu
výšky vody a navezení pytlů problém. Zde patří díky vodárnám, které

nám poskytly traktor s vlečkou. Pytle se tak mohly navézt. Stejně tak
reagoval i starosta města, který pomocí čtyřkolky řešil problém s navážením pytlů od ulice Zahradní přes mostek. Celá akce trvala do podvečerních hodin, kdy už se jen čekalo, zda bude voda ustupovat, což se
v brzkých ranních hodinách i stalo.
Můj velký obdiv patří ženám, které právě s nakládkou pytlů pomáhaly.
Dokonce i ve společenském oblečení, protože šly právě kolem a chtěly
pomoc. I přes připomínku, aby se s pytli netahaly (cca 20 kg), nepřestaly, dokud nebylo hotovo.Vždy mě upřímně potěší kolektivní solidarita,
která se právě při této povodni projevila pomocí lidí, kteří přišli pracovat, ačkoliv nebyl ohrožen jejich majetek.
Martin J. Juránek, člen rady města
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SUPER PRÁZDNINY
10. - 14. 8. 2020 BŘEZOVÁ NAD SVITAVIOU
V pondělí 10. 8. 2020 se sešlo 50 nedočkavých dětí v sále kulturního
domu. Zde byly rozděleny do pěti barevných družstev. Po vzájemném
seznámení na děti čekalo překvapení, a to návštěva jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Zde byl pro děti připraven velice zajímavý program. Děti se rozdělily do čtyř týmů a postupně absolvovaly jednotlivá
stanoviště.
Na prvním se seznámily se zásahovým vozidlem hasičů (co se v něm
nachází a na co se co používá). Na druhém stanovišti si měly možnost
vyzkoušet vysílačky a rozhazování a motání hadic. Na třetím stanovišti
na ně čekalo vybavení hasiče do zásahu (přilba, boty, oblečení, dýchací
technika atd.). Děti měly možnost si toto vybavení i vyzkoušet. Na čtvrtém stanovišti se dozvěděly něco o první pomoci při úrazech. Dětem se
návštěva u hasičů moc líbila a chtěli bychom touto cestou poděkovat za
možnost jejího navštívení panu veliteli JaroslavuVlkovi. Program si pro
nás připravil náš vedoucí a člen výjezdové jednotky MartinČuhel.
Po pestrém programu u hasičů nás čekal vydatný oběd ve školní jídelně.
Odtud jsme se přemístili na atletický stadion. Zde na děti čekala střelba
ze vzduchovky, kterou si pro nás připravil AMK Březová nad Svitavou
a na vše dohlížel pan BedřichŠkraňka. Kromě toho si děti měly možnost
zaskákat v pytlích, přetahovat se lanem nebo zaskákat do dálky. Dále
jsme hráli spoustu zajímavých her.
V úterý 11. 8. 2020 jsme se vydali autobusem do Boru u Skutče. Odtud
nás čekal asi 7 km okruh kolem Toulovcových maštalí. Procházka nás
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vedla lesy, vyhlídkami, broděním přes vodu do Toulovcových maštalí
(labyrintu zajímavých skalních útvarů). Krásná procházka. Po návratu
k autobusu, jsme se přesunuli, k rozhledně Terezka, která nám nabídla
zajímavou podívanou do okolí.
Ve středu 12. 8. 2020 naše cesta vedla do Moravské Třebové, kde jsme
navštívili ve zdejším zámku expozici mučírny a alchymie. Na nádvoří
jsme měli možnost shlédnout šermířské vystoupení. Zbyl nám i čas si
pohrát na zdejším hřišti a ochladit jazýček zmrzlinou na náměstí.
Ve čtvrtek 13. 8. 2020 jsme se vydali opět autobusem do přírod, a to na
Dolní Moravu. Lanovkou jsme se vyvezli ke Stezce v oblacích. I když se
některé děti bály, zdárně jsme vyšli na její vrchol a rozhlíželi jsme se po
okolí. Počasí nám přálo, tak bylo vidět hodně daleko. Dolů jsme se vrátili
opět lanovkou. Odpoledne děti strávily dováděním v Mamutíkově vodním světě a Lesním parku. Domů jsme odjížděli unavení, ale spokojení.
A máme tu pátek 14. 8. 2020, poslední den našich super prázdnin. Vlakem jsme odjeli do Svitav a šli naučnou cestou nejdříve k domečkuVčelí
matky a pak k pramenům řeky Svitavy. Cestou jsme si vyzkoušeli venkovní posilovnu. Rozloučili jsme se v kulturním domě, kde na všechny
čekaly odměny a sladkosti.
Tým vedoucích Jana, Lenka, Petra, Martin a Pavla
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Březová nad Svitavou,
obcím Pohledy, Brněnec, Rozhraní a Želivsko za poskytnutí finančních
prostředků na oba příměstské tábory.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
V pondělí 28. 9. 2020 uvedl Divadelní kroužek Dráček Březová nad Svitavou při DDM Česká Třebová pohádku „Tajemství staré bambitky”.
Kvůli pandemii se toto představení nemohlo odehrát již v jarních měsících, tak alespoň teď na podzim mohly děti předvést to, co skoro
10 měsíců nacvičovaly. Divadlo nacvičily pod vedením paní Pavly Cupalové. Děti diváky překvapily pěknými hereckými a pěveckými výkony.
Kulisy a kostýmy zapůjčil DDMČeskáTřebová.
Škoda, že děti na představení nepřišlo podpořit více maminek, babiček
a známých.Zasloužily by si to.

Další dvě představení byla odehrána 30. 9. 2020 pro žáky základních
škol Březová nad Svitavou, Brněnec a mateřské školy Svojanov.Celkem
pohádkové divadelní představení navštívilo 300 malých i velkých diváků.
Poděkování patří nejen panu Michalu Novotnému, který scénu ozvučil
a paní Janě Procházkové za řízení chodu zákulisí, ale i rodičům herců
a příznivcům divadelního kroužku, bez jejichž pomoci by nebylo možno
toto divadelní představení uskutečnit.
Bedřich Škraňka
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30 LET OD VOLBY PRVNÍHO
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Před třiceti lety, 24. listopadu 1990, se konaly první volby obecního zastupitelstva. Zákonem
č. 367/1990 Sb. z 5. září 1990 bylo stanoveno, že k tomuto datu zanikají místní národní výbory
a vznikají obecní úřady.
V naší obci, tehdy jsme ještě statut města neměli, se volilo 15 členů obecního zastupitelstva.
Koalice Československé strany socialistické a Občanského fóra vyslal do voleb 15 kandidátů,
Strana zelených 12, Komunistická strana Československa 10 a panové Milan Prudil a Milan Illa
kandidovali jako nezávislí kandidáti.
Volby se konaly v Památkovém domě na Moravském náměstí, které se tehdy ještě jmenovalo
náměstí Oldřicha Blažka. Přišlo k nim 799 voličů a účast dosáhla 80,5%. Do nově vzniklého obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Sedláková Marie
Blažka Ladislav
BrniakGustav
Jandl Bedřich, Ing.
Kobylka Milan
MalýJaroslav, MUDr.
KmentAntonín, Ing.
Straka Pavel
ŠperkaJaroslav
TučekVojtěch
VaněkOldřich, MUDr.
Kovařík Karel
PavelkaJaroslav
DucháčkováZdeňka
Prudil Milan

OF
OF
OF
OF
OF
OF
ČSS
Strana zelených
Strana zelených
Strana zelených
Strana zelených
KSČ
KSČ
KSČ
nezávislý kandidát

252 hlasů
371 hlas
357 hlasů
271 hlas
451 hlas
434 hlasů
293 hlasů
383 hlasů
317 hlasů
252 hlasů
415 hlasů
225 hlasů
453 hlasů
258 hlasů
334 hlasů

První zasedání zastupitelstva obce se konalo 17. prosince 1990. Zastupitelé na něm složili slib a
ze svého středu zvolili:
Kobylka Milan
starosta
Sedláková Marie
místostarostka
KmentAntonín, Ing.
člen rady
Jandl Bedřich, Ing.
člen rady
Straka Pavel
člen rady
Vznikly také jednotlivé komise. Finanční a stavební, kontrolní, veřejného pořádku a sociálně –
zdravotní, kulturní, obchodní a bytová.
Bedřich Škraňka

PODZIM
V KNIHOVNĚ
A INFORMAČNÍM
CENTRU
Vážení a milí čtenáři,
v době, kdy pro Vás píšu tyhle řádky,
se spolu potkáváme zahaleni v rouškách.
Opatření se mění ze dne na dne. Doufám, že nám bude přáno a setkáme se
v sobotu 24.10.2020 na Dni turistických
informačních center. Bude pro Vás připraven dopolední a odpolední program
uzpůsobený pro všechny věkové kategorie.
Největší novinkou podzimu v knihovně
a informačním centru je upravená otevírací doba.Věřím, že některým zVás bude
více vyhovovat, že budeme mít 3 dny
v týdnu otevřeno déle.
Dny se zkracují, poličky v knihovně
se naplňují novými knihami a časopisy.
Některé kousky jsme obdrželi z řad čtenářů jako sponzorský dar, některé jsme
pro Vás zakoupili dle aktuální poptávky.
Veškeré novinky a aktuality můžete sledovat také na našem Facebooku,
na který pravidelně přispíváme. Od září
se zvedl také počet čtenářů školou
povinných, kteří si chodí pro povinnou
četbu. A někteří dokonce konstatují, že
ani povinná četba není úplně tak k zahození.Tak se stavte pro „svůj šálek“ iVy.
Pěkné (a snad brzy bezrouškové) podzimní dny.
Mgr. Hana Hudská,
Městská knihovna
a informační centrum
Nová otevírací doba (od 17.9.2020):
Pondělí 08.30 - 12.00 12.30 - 15.00
Úterý
08.30 - 10.30
14.00 - 18.00
Středa 08.30 - 11.30
13.00 - 16.00
Čtvrtek 08.30 - 10.30
13.00 - 17.00
Pátek
08.30 - 12.00 12.30 - 15.00
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