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NA ÚVOD
Vážení občané,
končí rok 2012. Vždy při
nějakém mezníku, což je
i příchod roku 2013, se lidé
odpradávna pozastaví, zamyslí a zhodnotí uplynulou
dobu. Je to ale také období přání a předsevzetí. Vánoce však k tomu přidávají
i jakési kouzlo pohody, klidu, štěstí, vzájemné úcty
a tolerance. Užijme si to!
Přejeme Vám všem krásné
vánoční období a šťastný
vstup do nového roku.
Kateřina Novotná
Martin Kiss
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NOVÉ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ
Možná jste si již všimli nového veřejného osvětlení. Podél hlavního
tahu už nejsou oranžová, ale bílá
ledková světla.
Chceme jít cestou nových technologií a původní sodíková světla byla
již 40 let stará. Některá se rozpadala, jiná už nešla ani otevřít. Pro-

to jsme se rozhodli místo nákladné
opravy světla vyměnit. Ve Březové
nad Svitavou bude nainstalováno
celkem 80 světel. Na spotřebované elektřině ročně město při dnešních cenách ušetří cca 110 000 Kč.
Kontrolní měření prokázala, že nové
světlo spotřebuje 73 wattů, zatímco

staré odebíralo více jak 180 wattů.
Investice se nám zaplatí z uspořených peněz do 3 let. S obnovou budeme pokračovat i v dalších letech.
Kateřina Novotná, Martin Kiss

CYKLOSTEZKA – STEZKA PRO CHODCE
Projekt „cyklostezky – stezky pro
chodce“ se připravuje již delší dobu.
Celá akce je nachystána k realizaci.
Máme vypracován projekt, vystaveno stavební povolení a vybraného dodavatele stavby. Cyklostezku
bychom chtěli spoluﬁnancovat se

Státním fondem dopravní infrastruktury, který má program na
zvýšení bezpečnosti. Projekt do tohoto programu je vypsán do konce letošního roku. Do března 2013
bychom měli mít informaci, zdali
budeme úspěšní v získávání potřeb-

ných dotačních prostředků. Smyslem celé akce je propojení severní
a jižní části města podél řeky Svitavy a železnice tak, aby došlo k co
nejmenšímu křížení chodců a cyklistů s hlavní komunikací.
Kateřina Novotná, Martin Kiss

ZMĚNY VE SVOZU ODPADU OD LEDNA 2013
Po mnohaletém svozu komunálního
odpadu společností Technické služby Letovice nastane od
1. ledna 2013 změna. Po roce a půl
hodnocení ekonomické náročnosti
jsme dospěli do fáze změny svozové
ﬁrmy. Tou bude společnost Liko Svitavy, a.s. Hlavním důvodem je to, že
jsme hledali úspornější model, kte-

rý by nezatěžoval jak obyvatele, tak
samotný rozpočet města v doﬁnancování svozu odpadu.
Vzhledem k nově se rodícímu systému vás prosíme o shovívavost při
počátečních možných komplikacích organizace svozu. Interval svozu bude zachován na dnešní úrovni
a nepřinese žádné změny pro obča-

ny. Jednotlivé svozové trasy jsme
s budoucím provozovatelem důsledně projeli a vyhodnotili po stránce
možnosti průjezdu vozů.
Věříme, že se nás všech změna dotkne co nejméně a přinese kýžené
výsledky.
Kateřina Novotná, Martin Kiss

INFORMACE ZE ZŠ
Výměna oken
V průběhu měsíců září a října 2012
byla na ZŠ Březová nad Svitavou vyměněna okna. Díky nejmodernější
technologii došlo ke snížení hladiny hluku ve třídách, školní družině
a odborné učebně přírodovědných
předmětů. Výměnou oken škola reagovala na výsledky současných
výzkumů, které ukazují, že špat-
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né akustické prostředí v učebnách
způsobuje ztrátu sluchu i u dětí již
na 1. stupni základní školy a vede
k enormnímu hlasovému vypětí vyučujících.
Mámy pro mámy
Základní škola Březová nad Svitavou se připojila k projektu Mámy
pro mámy… pomáháme srdcem…,
jehož autorem je občanské sdružení Nedoklubko. Cílem projektu je
vyjádřit podporu rodinám předčasně narozených dětí. Drobné dárky mohou vyrábět jednotlivci doma
nebo žáci v rámci školy. Vyrobené
dárky spolu s informačními letáčky
pak sestřičky rozdávají maminkám
po předčasném porodu v nemocBřezovský občasník, číslo 05/2012

nicích na odděleních novorozeneckých JIP.
Nemocnice Pardubického kraje
nás nyní žádají o pletené bačkůrky
s velikostí chodidla 7 cm a čepičky
s obvodem hlavy 30 cm. Výrobky by
měly být upleteny z hebounké vlny
vhodné pro miminka (např. BATOLE, MIMI). Bačkůrky je nutné opatřit šňůrkami na zavázání.
Pokud se chcete i vy zapojit do našeho smysluplného projektu, přijďte
za námi! Vaše pomoc bude něžným
pohlazením pro obdarované.
Bohuslava Zelená, ředitelka ZŠ

HASIČI MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU V ROCE 2012
Letošní rok se pro naši jednotku
nesl v duchu velkých změn – a to
od nového velitele jednotky, přes
nákup nového vybavení, osobních
ochranných pomůcek až po nábor
nových členů.
Je to ale teprve začátek velkých
změn. Věřím, že příští rok bude jen
a jen lepší. Zaměříme se hlavně na
proškolení členů na mnohých kurzech v hasičských školách.

Jednotka má na kontě zatím 48 zásahů – 9x dopravní nehoda, 17x technická pomoc, 1x živelná pohroma,
2x únik nebezpečné chemické látky, 19x požár. V současné době řešíme pořízení nového dopravního
vozidla, staré nám již dosloužilo.
K pořízení chceme využít krajskou
dotaci.
Tímto bych chtěl poděkovat členům
výjezdové jednotky za dobře odve-

denou práci při zásazích. A hlavně
jejich rodinám za pochopení, když
od nich často utíkají proto, aby pomohli druhým. Jsem velmi rád, že se
všechny výjezdy obešly bez zranění.
Všem spoluobčanům chci popřát
za hasiče města Březová nad Svitavou krásné prožití vánočních
svátků a do roku 2013 přejeme
jen to nejlepší.
Velitel jednotky Jaroslav Vlk

DĚTI VE BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU MAJÍ DALŠÍ MOŽNOST, JAK VYUŽÍT VOLNÝ ČAS
Chceš se proběhnout nebo si jen tak
něco zahrát? Pak je to přesně pro

tebe. Scházíme se každou sobotu
v 16.00 hodin v hasičárně a podle
účasti dětí jdeme do tělocvičny.
Chtěl bys přijít, ale nechceš jít
sám? Vezmi kamarády nebo rodiče
a přijďte se podívat. Každý je vítaný.* Vždyť hasiči nejsou jen o nějakém učení – najdeš si kamarády,
zahraješ si nové hry, zasměješ se,
využiješ svoje znalosti a vyplníš
prázdné sobotní odpoledne.
Každý má nějaké předsevzetí do nového roku, proč by tedy to naše nemohlo být, aby děti zaujal kroužek
mladých hasičů pro svoji všestrannost.**

Krásný nový rok a těšíme se
na vás!
Vedení kroužku mladých hasičů

* Nabíráme děti od první třídy do 11 let - což jsou mladší žáci.
**Děti se zde mohou realizovat ve všech směrech (při fyzických i psychických aktivitách), což hasiči téměř jako jediní umožňují. Vedoucím
realizujícím kroužek je za jejich práci odměnou pouze dobrý pocit, že dnešní děti se ještě přece jen chtějí něco naučit a touží získávat nové
znalosti a dovednosti.
Březovský občasník, číslo 05/2012
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NEZAČÍNALO S PRÁZDNÝMA RUKAMA (pokračování z minulého čísla)
Provozní budova a rozsáhlý motokrosový areál umožňoval pokračovat v činnosti. Změnou poměrů se
silně zkomplikovala činnost sportovní střelnice naproti koupališti. Změnou předpisů bylo nutno prakticky
vybudovat nové zařízení s ochrannými clonami. Dále se nyní nacházela
na třech různých pozemcích, z nichž
jeden byl vrácen do soukromého vlastnictví. Finanční náklady na
úpravy byly vysoké a nově vznikající
sdružení na ně nemělo. Proto bylo
rozhodnuto tuto střelnici zrušit.
Vedle pořádání motokrosových
podniků bylo nutno řešit problémy
s provozem. V místě bývalé venkovní terasy byly přistavěny další dva
pokoje pro hosty. Budova začala
fungovat jako turistická ubytovna.
Na vlastní provozování nebyly síly.
Proto bylo rozhodnuto zařízení pro-
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najmout. Nebylo to jednoduché.
U prvních tří zájemců jsme včas
zjistili, že se jedná vlastně o dobrodruhy. Konec jejich podnikání v dalších letech nám to potvrdil. Nakonec
se nájemci stali místní občané Pan
Monhart s panem Strakou.
Další činností bylo uvést motokrosový areál do souladu s platnými
zákony. Postupně se zářezem do
stráně vybudovaly parkovací plochy
naproti budově. Pro pořádání sportovních podniků bylo nutné vybudovat zázemí v buňkách. Do té doby
se úřadovalo v koutě restaurace.
V dalších letech se podařilo instalovat třetí buňku pro časoměřiče.
Ti dosud sídlili ve vypůjčeném autobusovém přívěsu nebo skříňové
Avii. Velmi pomohla pomoc města Březová nad Svitavou v podobě
dřevěných domků, kam přesídlilo

zásobování, ekonom a vedení tratě. Poslední úpravou bylo přesunutí
věže hlasatele nad stanoviště časoměřičů. Instalací nádrží na užitkovou vodu bylo vyřešeno zásobování
mycí plochy motocyklů. Vlastní motokrosová trať byla upravena podle řádů FIM. V průběhu čtyř let
bylo provedeno odstranění náletových křovin a suchých stromů v celém areálu. Údržba povrchu trati
je prováděna vlastním buldozerem
a kosení ploch vedle křovinořezů
zajišťuje horská sekačka.
Budova v motokrosovém areálu
je průběžně udržována. Opravena
byla střecha, vyměněny ohřívače
vody. Modernizována byla kuchyně a sociální zařízení v poschodích
budovy. Postupně probíhá výměna
dřevěných oken za plastová. Kovové patrové postele byly nahrazeny
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moderními válendami. Stejnou obnovou prošlo i zařízení restaurace.
V současné době se staví náhrada za nevyhovující plechovou garáž
vedle budovy.
Zásadních změn se dostalo prostorům pro občerstvení. Dřevěný
stánek na stráni po třiceti letech
dosloužil a byl nahrazen kovovou
konstrukcí. V dolní části bylo odstraněno provizórium z lešenářských
trubek a postupně instalovány nové
stánky z vyřazených autobusových
čekáren. Velkým problémem bylo
vždy sociální zařízení pro jezdce, jejich doprovod i diváky. Budova nestačila a v případě deštivého počasí
se nestačilo uklízet. Z Pohledů byla
zakoupena buňka sociálního zařízení a postavena do dvora za budovu.
Předloni k ní přibyla druhá a kapacita byla zdvojnásobena. Tato byla
přestavěna z nepoužívané buňky na
nádraží ČD. Dříve v ní sídlil prodej
paliv.
Motokrosový areál začal být využíván na více sportovních podniků v roce. Před rokem 1989 to byl
pouze jeden závod side a terénních
motocyklů. V roce 1996 se poprvé
jel na místní trati dětský motokros.
Technický pokrok v konstrukci terénních závodních strojů umožnil,
že na upravenou trať mohly vyjet
i motocykly s obsahem 50 ccm.

Dalším zlomovým rokem je 2001. To
se poprvé objevily terénní čtyřkolky
a přispěly k oživení závodů. O pronájem areálu ke svým závodům projevily zájem i jiné organizace. Tak už
řadu let můžete navštěvovat Pohár
Vysočiny a další sportovní podniky
včetně závodů horských kol. Pořádají se zde i reklamní akce. Nejznámější je Oranžový den KTM. Sešli
se tu příznivci silničních motocyklů
i amerických historických osobních
automobilů. V parkovišti závodních
strojů před budovou byly pořádány
letní karnevaly. Problémy s návštěvníky, kteří byli schopni znečistit i blízké koupaliště, tuto činnost
ukončily.
Automotoklub sportovní akce nejen pořádá, ale po celou dobu existence se jich aktivně zúčastňuje.
Jak v motocyklech solo, tak i side.
Nejúspěšnějším a nejvytrvalejším
jezdcem je Jaroslav Kříž. Řidítka už
svírá dvacet let. Za tu dobu vystřídal několik spolujezdců a umisťují
se prakticky pořád v první desítce
v republice. Největším úspěchem
je titul Mistr České republiky, který
v roce 2001 vybojoval se svým bratrem Liborem. Startuje i v zahraničí
na mistrovství Německa. Byl nominován i na závody mistrovství Evropy. Už několik let automotoklub
pořádá poslední závod sezony a za

pomoci města Březová nad Svitavou
se zde v kulturním domě vyhlašují
výsledky kategorií side a terénních
čtyřkolek.
Zatím z výše uvedeného vyplývá,
že Sdružení Březovských strání jen
vzkvétá. Bohužel tak tomu není.
Starostí neubývá. Pro nedostatek
členů bylo postupně upuštěno od
pořádání Velikonočních zábav a Bálu fousatých. Svou roli taky hraje
v případě Velikonoční zábavy chování návštěvníků. Neustálé řešení
rvaček a ničení zařízení kulturního
domu nás jako pořadatele přestalo
bavit. O Bál fousatých mezi mladou
generací poklesl zájem. Nepodařilo se sestavit atraktivnější program
plesu. Činnost sdružení se zaměřila na areál, jehož údržba vyžaduje
několik desítek tisíc korun ročně.
Užívání pozemků a pořádání sportovních podniků není zadarmo.
K tomu pohonné hmoty a energie
a vyjde slušná suma. Znovu se řeší
nájem budovy. Pan Monhart by rád
na zasloužený odpočinek. Dnes se
už zájemci nehrnou.
Těžkosti jsou ale od toho, aby se řešily. Věříme, že tak jako v předchozích letech se je podaří překonat.
Bedřich Škraňka,
předseda Sdružení Březovských strání

PODĚKOVÁNÍ

AUTOMOTOKLUB Březová nad Svitavou děkuje všem sponzorům a příznivcům
za pomoc při pořádání sportovních podniků v roce 2012.
Dále děkuje všem členům za velký kus odvedené práce jak při přípravě
a pořádání závodů, tak i při údržbě motokrosového areálu.
Přejeme všem občanům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2013.
Těšíme se na vaši návštěvu na 50. ročníku
terénních závodů motocyklů za koupalištěm.
Automotoklub Březová nad Svitavou
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PŘÁNÍ Z MC KOCOUREK
Ve dnech 16. a 17. listopadu proběhl v Praze IV. kongres Sítě mateřských center v České republice
s podtitulem Fenomén mateřských
center po dvaceti letech. Z našeho
centra jeli dva zástupci, Marie Horáková jako vedoucí mateřského
centra Kocourek a Kateřina Novotná jako předsedkyně sdružení.
Chtěli bychom Vám tímto předat
trochu nadšené oslavy rodičovství
a ocenění všem rodinám za to, že
vychovávají děti. Výchova dětí a její
důležitost pro společnost je bohužel v současné době stále nedoceněna (dle výpočtu práce, kterou
dělají matky/otcové, kteří jsou
doma s dětmi, byla spočítána na
51 000 Kč měsíčně a to podle nejnižších sazeb práce).
Před dvaceti lety vzniklo v Praze
první mateřské centrum. Pak přejali tuto myšlenku i v dalších městech a postupně vznikala mateřská
a rodinná centra po celé republice.
V roce 2007 se k nim přidalo i Mateřské a komunitní centrum Kocourek, o.s. Před deseti lety vznikla
také zastřešující organizace Síť
mateřských center v ČR a to jako
reakce na rozrůstající se centra
a jejich požadavky směrem k prvním zakladatelkám, mezi které patří
paní Rut Kolínská, současná prezidentka sítě. Její úsilí bylo v roce
2003 oceněno titulem Žena Evropy, který uděluje mezinárodní výbor
v Kodani.
Síť mateřských center funguje jak
dovnitř, směrem k členům, metodickou pomocí, pořádáním seminářů a podobně, tak i směrem k široké
veřejnosti a k našim vládním orgánům. Zde posiluje hodnoty rodiny,
mezigenerační vztahy, úlohy rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve
společnosti, posiluje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí. V této rovině působnosti
je úloha zástupců Sítě velmi důležitá. Pokud by centra chtěla působit
samostatně na nejvyšší vládní slož-
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ky, cíle by zřejmě nedošly. Pokud
máme ale zástupce v zastřešující
organizaci, má i náš hlas sílu. V Síti
je v současné době přes 300 mateřských center z celé republiky.
Na kongresu vystoupilo několik odborníků z řady psychologů. Jejich
příspěvky vyzdvihovaly práci rodin,
důležitost kontaktu dětí a rodičů
v raném věku. Jejich příspěvky byly
poděkováním všem, kteří se starali a starají o děti, neboť tato práce
je pro celou společnost ta nejdůležitější.
Možná si řeknete ano, ale proč
nám tedy stát v této úloze nepomůže? Nechceme tady polemizovat,
co vše je špatně a jak by to přesně
mělo být.
Chtěli bychom jen říct, že díky rodičům vznikají mateřská a rodinná centra, díky centrům vznikla Síť
mateřských center a díky ní máme
možnost ozývat se na poli prorodinné politiky. Ozývat se, že rodiny
s dětmi tu jsou a že jsou důležité!

Chtěli bychom povzbudit všechny, kteří jste děti vychovali a kteří
je vychováváte, a vlastně i Vás, kteří o založení rodiny uvažujete. Váš
(a vlastně i náš, neboť do těchto
kategorií také patříme) podíl práce
pro společnost je obrovský a můžete být na sebe hrdi, že jste rodiči.
Oslavujme matky, oslavujme otce,
protože bez jejich každodenního
úsilí a starosti o děti, bychom neměli žádnou budoucnost.
V tomto vánočním čase, kdy se
snažíme trochu zastavit a popřemýšlet, chceme poděkovat všem,
kteří v Kocourku pracovali a pomáhali. Děkujeme Janě P., Monice L.,
Andree F., Pavle C. Janě B., Janě Pr.,
Monice B. za to, že věnujete čas,
energii i nadšení ostatním. Velmi
děkujeme všem maminkám, tatínkům i babičkám a dědečkům, kteří
do centra chodí, nebo nás podporují na velkých akcích. Bez vás by nebylo mateřské centrum. Akcí bylo
mnoho a to od těch malých, pravidelných až po velké, které jsme
spolupořádali. Touto cestou tedy
děkujeme za spolupráci kulturní komisi města, hasičům, základní škole, mateřské škole, TJ Sokol Březová,
knihovně a informačnímu centru.
Velký dík patří také Městu Březová nad Svitavou za ﬁnanční podporu, díky které můžeme doﬁnancovat
projekt podpořený z Ministerstva
práce a sociálních věcí a Pardubickým krajem na provoz MC.
Přejeme všem za mateřské centrum Kocourek do nového roku
pevné zdraví, lásku a alespoň trochu štěstí. A těšíme na Vás i Vaše děti na dalších akcích.
Pro děti máme ještě jednu skvělou
novinu a tou je, že díky sponzorskému daru do našich prostor přibyl
nový bazének s kuličkami.
Za MC Kocourek
Kateřina Novotná a Marie Horáková
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603 201 826

VÁNOČNÍ SLEVA 1 500 Kč
Info na tel.: 605 874 775, nebo v autoškole, Březová nad Svitavou,
Dům Památek – naproti BUS zastávce,
každou středu 14:30 až 16:00 hodin
Kondiční jízdy – 250 Kč

Tato sleva bude poskytnuta pouze při podání přihlášky do 31.1.2013
autoskola@svi.cz, www.autoskola-zk.cz

účetnictví

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ DANÍ PRO:
podnikatele, živnostníky, ﬁrmy, bytová družstva, neziskové společnosti

Jarmila Frgalová
Hradecká 336
Březová nad Svitavou
tel.: 724 101 533
www.astraucetnictvi.cz

+ vedení účetnictví živnostníkům, ﬁrmám, bytovým družstvům
a neziskovým organizacím
+ vedení kompletní účetní agendy přímo ve Vaší společnosti,
nebo přes vzdálený přístup na Váš server
+ zpracování směrnic a účetních metodik na míru
+ zpracování daňových přiznání
+ pomoc při inventarizacích a přípravě společnosti na účetní audit
+ poradenství a aktivní pomoc při nastavování automatických účetních operací ve Vašem SW
+ rekonstrukce účetnictví a párování saldokont
+ zavedení controlingu nákladovosti ﬁrmy ve Vašem SW
+ poradenství v oblasti daní
+ výpomoc při dlouhodobější absenci vaší účetní
+ zkušenosti s účtováním v účetních SW - SAP R/3, VEMA, Vario, E-Soft, Uniteam
+ zkušenosti s vedením účetnictví v zahraničních společnostech
+ zkušenosti s nastavením dvouokruhového účetnictví (převod. můstek CZ účtů
na účty používané mateřskou společností v zahraničí)
+ zkušenosti s evidencí a odpisováním majetku
+ nastavení skladových operací v modulech výroby, či prodeje

Březovský občasník, číslo 05/2012

7

KALENDÁŘ AKCÍ

24.12.2012 15:00 pondělí

KONCERT PS Dalibor Svitavy
pod vedením sbormistryně Miroslavy Ducháčkové
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI a RODIČE – kostel sv. Bartoloměje

24.12.2012 22:30 pondělí

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DOSPĚLÉ – kostel sv. Bartoloměje

25.12.2012 9:00

úterý

MŠE NA PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ – kostel sv. Bartoloměje

26.12.2012 9:00

středa

MŠE NA ŠTĚPÁNA – kostel sv. Bartoloměje

30.12.2012

neděle

PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA – pořádá TJ SOKOL

31.12.2012 18:30

pondělí

21.12.2012 18:30

pátek

25.1.2013

pátek

8.2.2013

pátek

OHŇOSTROJ NA ŠPITÁLSKÉM POLI
MĚSTSKÝ PLES V KULTURNÍM DOMĚ
Vstupenky bude možno od 9. ledna zakoupit v Městské knihovně
a IC Březová nad Svitavou.
HASIČSKÝ PLES v Kulturním domě

16.2.2013

sobota

SPORTOVNÍ PLES v Kulturním domě – pořádá TJ Sokol

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
18.12.2012 jsme si připomněli
nedožitých 100. narozenin
naší nezapomenutelné
maminky a babičky paní
Marie Švancarové.

Víte že lékárna Březová nad Svitavou patří
do největšího sdružení lékáren „MOJELEKARNA.CZ“?

JAKÉ VÁM NÁVŠTĚVA TÉTO LÉKÁRNY PŘINÁŠÍ VÝHODY?
• Výhodné ceny akčního zboží
• Nákup v místě Vašeho bydliště
• Zákaznická karta
• Možnost výběru zboží přes internet s následným
vyzvednutím v lékárně Březová nad Svitavou
• Ušetříte až 30 Kč za recept!
• Pomoc při výběru vánočních dárků na poslední chvíli

UŠETŘETE

ZA RECEPT!

Chcete vědět víc? Informujte se přímo na místě!
LÉKÁRNA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Pražská 12, 569 02 Březová nad Svitavou, tel.: 461 521 210,
nebo v Městské knihovně a informačním centru Březová nad Svitavou, tel.: 461 521 331.

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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