Než půjdeme k volbám
Jak jsme již informovali, v říjnových volbách do zastupitelstva se v našem městě budou o přízeň
voličů ucházet čtyři volební strany, tedy 60 kandidátů. Patnáct kandidátů, kteří obdrží nejvíce hlasů,
bude tvořit zastupitelstvo města v příštích čtyřech letech.
Připomínáme, že v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek
upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však 15 kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba tyto způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty ostatních volebních stran, pro
které volič hlasuje. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce. (Příklad: Je označena volební strana s 15 kandidáty
a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran. Tím je označené
volební straně dáno 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.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. 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.
Voliči v našem městě obdrží kromě hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva města také
hlasovací lístky do Senátu ve volebním obvodu č. 50, Svitavy.
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Proběhne
Město Březová nad Svitavou spolu s Kulturní komisí pořádá v neděli 15.10. od 14.00 na konci
Luční ulice (na Špitálském poli) Drakiádu. Přijďte si pustit draka! Připraveny pro Vás budou
rovněž nejrůznější hry a soutěže.
Na neděli 22.10. je pro vás v Kulturním domě připravena Podzimní dílna. V rámci kulturního
programu vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ ve Březové nad Svitavou se skladbami Bobři a
Když jsem já sloužil. Přijďte se sami, nebo s celou rodinou něco vyrobit, pobavit se, nakoupit,
ochutnat….
V sobotu 4.11. od 14.00 se mohou všichni zájemci zúčastnit dosazování ovocné aleje. Sraz je
„na křižovatce polních cest“ na Špitálském poli. Nezapomeňte si přinést nářadí a dobrou
náladu.
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Vývoj daňových přijmu našeho města
v závislosti na počtu obyvatel
Připojená tabulka mapuje vývoj počtu obyvatelstva od
roku 1990, do roku 2006. Nejkritičtější byl stav v roce 1994,
naopak v letošním roce se můžeme pochlubit nejvyšším
počtem obyvatel v celé této šestnáctileté historii.
Z tabulky je možno vyčíst též vývoj daňových příjmů* za
uplynulé čtyřleté období. Od roku 2003 do roku 2006
vzrostly daňové příjmy města o 68%. Bylo tomu tak proto, že
o 26% vzrostl počet obyvatel.

_________________________
* Daňový příjem města je tvořen daní z příjmu velkých a malých
firem, podnikatelů, živnostníků, zaměstnanců; daní z příjmů
z nemovitostí a několika málo procenty z DPH státu.
** Předpoklad

Čtenáři nám píší
„Děkuji“ tímto neznámé osobě, která přemístila čerstvě
zasazené macešky z našeho hrobu v dolní části hřbitova.
Doufám že pokvetou a budou dělat radost jinde.
Teď už vím, že pěkné silné sazeničky se na hřbitov nedávají.
L. Mandlová

Daňové příjmy
9.076.000,- Kč
10.869.000,-Kč
13.300.000,-Kč
15.300. 000,-Kč**
-

Datum
1.1.1990
1.1.1991
1.1.1992
1.1.1993
1.1.1994
1.1.1995
1.1.1996
1.1.1997
1.1.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
1.1.2002
1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
2.10.2006

Počet obyvatel
1397
1382
1355
1349
1340
1359
1358
1365
1366
1380
1376
1370
1364
1395
1496
1557
1645
1675

Poslední motokros sezóny 2006
Za krásného slunečného počasí se v sobotu 30. září 2006 konal v motokrosovém areálu za
koupalištěm poslední závod seriálu Mistrovství České republiky side a terénních čtyřkolek. V solech
se představila třída OPEN a VETERAN. Závodu se zúčastnili i jezdci z Polska, Rakouska a Spolkové
republiky Německo.
Mistry České republiky pro rok 2006 v side se stali bratři Rozehnalové. Místní posádka Kříž
Jaroslav a Kašpar Miroslav skončila celkově na pátém místì. Právem jim patří obdiv. Pro zranění
museli vynechat dva z osmi závodù a v posledním, po velmi pěkném výkonu, postoupili z šestého
místa ještě o příčku výše. Děkujeme všem sponzorům za podporu motoristického sportu a divákům za
návštěvu.
Automotoklub Březová nad Svitavou

Společenská kronika
V srpnu 2006 se do Březové přistěhovalo 17 nových obyvatel a
5 občanů se odstěhovalo. Zemřela Vlasta Nováková. Narodil se Patrik Loukota.
Ke 31. srpnu 2006 měla Březová nad Svitavou 1 668 obyvatel.
V září 2006 se do Březové přistěhovalo 9 nových obyvatel a 10
občanů se odstěhovalo. Narodili se čtyři noví občánci –
Vojtěch Synek, Sára Bobková, Hynek Jukl a Eva Kadlecová.
Ke 30. září 2006 měla Březová nad Svitavou 1 669 obyvatel.
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