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Předkládáme Vám reprodukci pohlednice města
z roku 1899. U cesty na Žabinec stála pověstná „fabrika“, v průběhu let se vyráběla kamna a nakonec to
byl obytný objekt

Čápi
Řadu let zdobí komín naší
radnice čapí hnízdo. Se
začínajícím jarem všichni
s napětím očekáváme jejich
návrat. Letos se okřídlení
cestovatelé vrátili 1. dubna.
Vyvedli dva mladé a v průběhu první poloviny srpna
opět odcestovali. Ve srovnání s minulými lety je to neobvykle brzy. Jejich hnízdo,
jak je vidět pouhým okem
si rok od roku zvětšují. Tím
narůstá i jeho tíha a tlak na
komín, který ho nese. Aby se nezbortil bude nutné v době, než se naši cestovatelé vrátí
hnízdo i komín opravit.

Bacíkův dům
Před několika desítkami let byl domovem pěti rodinám. Obchod manželů Františka a Marie Bacíkových st. se smíšeným zbožím převzalo po zestátnění SD Jednota. Manželé odešli
do důchodu. Syn ani dcera se obchodu nevěnovali. Prodejna byla zrušena a čistírna, sběrna
prádla, která prostory získala, byla po čase přemístěna na náměstí. Za lepším bydlením
odcházeli i nájemníci. Dům osiřel, zůstali jen majitelé, dědici. Po smrti pana Františka
Bacíka jen jeho paní. Dům šedl a chátral. Městský úřad vyhověl žádosti paní Marie Bacíkové o přidělení bytu s pečovatelskou službou a přijal její nabídku a dům koupil. Před rokem započala jeho generální oprava, na kterou přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
částkou 2,4 mil. Kč. Bylo vybudováno devět malometrážních bytů. Každý je vybaven kuchyňskou linkou, sprchovacím koutem, WC, zvonkem, telefonem, ve sklepních prostorách
přiděleným boxem. Je opatřen samostatným měřičem vody, elektřiny a plynu. Generální
oprava si vyžádala finanční částku 5 400 000 Kč. Firma dokončuje zbývající práce uvnitř
i kolem domu, aby se devět mladých rodin mohlo co nejdříve nastěhovat. Podmínkou dotace
je regulované nájemné.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová, členka zastupitelstva města

V druhé polovině měsíce září byly položeny asfaltové povrchy na ulice K Pastevníku
a Žabinec

Na příjezdech k městu byly obnoveny tabule, které vítají návštěvníky

