Je doba adventu a na adventním věnci již svítí třetí plamínek. Je to doba,
kdy začíná čas vánočních svátků, během nichž by si každý měl najít chvilku,
kterou stráví se svými blízkými a pustí do svého srdce paprsek z vánoční
hvězdy, jenž hřeje a alespoň na chvíli zbaví všedních starostí.
Přejeme Vám, krásné prožití nadcházejících dnů klidu a pohody, aby Vánoce
nebyly jen vidět, ale i cítit. Oprostěte se od shonu a spěchu, zastavte se na chvíli
a nasávejte tu neopakovatelnou atmosféru.
Po prvních svátečních dnech nás čekají okamžiky, kdy společně přivítáme
rok 2008 tradičním ohňostrojem. Až při posledním odbití půlnoci roku 2007
pozvednete sklenku šampaňského a vkročíte do nového roku, přejeme Vám, aby
toto vykročení bylo s úsměvem a pohodou.
Zároveň děkujeme všem sponzorům a firmám se kterými jsme v tomto roce
spolupracovali.
V nadcházejícím roce 2008 Vám přeje hodně štěstí, zdraví, klidných
myšlenek a pohody.
Klidné a pokojné svátky Vám přeje starosta
a Zastupitelstvo města Březová nad Svitavou.
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INFORMUJEME
Kam ve Březové o svátcích za kulturou a zábavou
Město Březová nad Svitavou pro vás připravuje na sobotu 22.12. Adventní koncert
pěveckého sdružení Dalibor. Začátek v 18.30.
Program:
Barokní vánoční píseň:Čas radosti
Luboš Fischer:Vánoční (soubor koled)
Jan Jakub Ryba:Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Šteyerův kancionál:Aj růže rozvila se
upr. Miroslava DucháčkováPochválen buď
upr. Boleslav Mucha:Sem pojďte, Krásná panna
Vánoční pastorela:Děťátko se narodilo
John Lennon, upr. K. Sax:Vychází hvězda
spirituál:Oh, freedom
spirituál:Bim – bam
Franz Xaver Gruber:Tichá noc
Miroslava Ducháčková:Šťastné vánoce
Zpěv sólo:Eva Bauerová
Jana Lišková
Jan Brzkovský

Jiří Pandula
Flétny:Anna Černá
Djembe:Petr Trejbal
Klavír, varhany: Marcela Černá

Sbormistryně: Miroslava Ducháčková

Štědrý den a jeho sváteční atmosféru jistě nejlépe završíte návštěvou „Půlnoční mše“,
která bude v kostele svatého Bartoloměje ve Březové nad Svitavou sloužena 24.12. od
22.30. S vánočními písněmi vystoupí pěvecký sbor Vox Juvenalis z Bělé nad Svitavou.
V úterý 25.12. a ve středu 26.12. na 1. a 2. svátek vánoční bude mše sloužena v 8.30.

V neděli 30. 12. ve 20.00 jste srdečně zváni do kulturního domu na Předsilvestrovskou
zábavu. Pořádá TJ SOKOL. Hraje skupina ARCUS ROCK.
Stalo se dobrou tradicí přivítat na Březovském náměstí příchod „NOVÉHO ROKU 2007“
ohňostrojem, na který Vás srdečně zveme. Rozzáří v noci z 31.12. na 1.1. v 0.30 hodin.
1.1.2008 jsme pro Vás připravili „První Cimrmanovo novoroční vykročení¨ Na
rozhlednu vystoupí každý z účastníků akce samostatně (do 14.30). No a potom to vypukne!!!
:-) Víc neprozradíme, přijďte se podívat! Zve vás KLUB BŘEZOVSKÝCH
CIMRMANOLOGŮ.
Na přelomu ledna a února opět plánujeme Soutěž ve sjezdu na čemkoli. Akce je
samozřejmě závislá na sněhových podmínkách. Proto nezapomeňte sledovat webové stránky
města a plakáty. O aktuálním dni, času a místě konání vás budeme včas informovat!
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Výměna občanských průkazů
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské
průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů
narozených před 1. lednem 1936.
O výměnu občanského průkazu mohou občané požádat ve Březové nad Svitavou v budově
Městského úřadu v kanceláři matriky. Výměna občanského průkazu je bezplatná, občan musí
předložit k žádosti jednu fotografii se současnou podobou.

Výměna řidičských průkazů
Zbývá již jen několik málo dnů na výměnu řidičských průkazů vydaných v letech 1964 až
1993. Držitelé těchto průkazů musí požádat o nový řidičský průkaz do konce letošního roku.
Výměna je bezplatná a občané o ni mohou požádat na Odboru dopravy MěÚ Svitavy,
Dvořákova 3.
Řidiči, kteří se domnívají, že již nebudou nadále řídit motorové vozidlo a vlastní výše
uvedený řidičský průkaz, musí jej odevzdat! Mohou tak učinit ve Březové nad Svitavou
v budově Městského úřadu v kanceláři matriky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu 2007 se do Březové přistěhovalo 22 nových občanů a 6 občanů se odstěhovalo.
Narodili se 2 noví občánci: Lucie Soldánová a Lukáš Volf. Zemřeli: Bohuslav Popelka,
Karolína Chlupová, Herbert Henzl a Cecílie Vlčková.
Ke 31. říjnu 2007 měla Březová nad Svitavou 1707 obyvatel.
V listopadu 2007 se do Březové přistěhovalo 6 nových občanů a 3 občané se odstěhovali.
Narodila se Kateřina Petraszová.
Zemřeli: Josef Pavlíček, Jindřich Taubr a Bohumila Sojková.
Ke 30.listopadu 2007 měla Březová nad Svitavou 1708 obyvatel.
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Kam za kulturou?
KDY?
22.12.
18.30
24.12.
22.30
30.12.
20.00
Noc z
31. 12.
na 1. 1.
0.30 hodin
1.1.2007
14.30
10.1.
18.00
11.1.
20.00
25.1.
20.00
2. 2.
20.00
7. 2.
17.00
8 . 2.
20.00
16. 2.
16. 2.
20.00

KDE?
Kostel sv.
Bartoloměje
Kostel sv.
Bartoloměje

CO?
Adventní koncert
Pěveckého sdružení Dalibor
„Půlnoční mše“
S vánočními písněmi Vystoupí pěvecký sbor Vox
Juvenalis z Bělé nad Svitavou.

Kulturní dům Předsilvestrovská zábava (pořádá TJ SOKOL)
Moravské
náměstí

OHŇOSTROJ
– oslava příchodu
Nového roku

Sraz u
rozhledny
Památky

První Cimrmanovo novoroční vykročení¨
(Výstup na rozhlednu)
Cestopisná přednáška o Číně

Kulturní dům

Ples (bál) AMK Březová nad Svitavou

Kulturní dům

Městský ples
(Prodej vstupenek od 8.1.2007 v Městské
knihovně a TIC.)
Masopustní zábava (pořádá SDH)

Kulturní dům
Březová n. Sv.
Památky
Kulturní dům
Březová n. Sv.
Odjezd z
Moravského
nám.
Kulturní dům
Březová n. Sv.

Cestopisná přednáška – Plavba kolem světa
na plachetnici (nejkrásnější ostrovy
Pacifiku).
Hasičský bál ( pořádá SDH)

Zájezd na muzikál Angelika
Ples TJ SOKOL
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!Příspěvky do příštího čísla Březovského občasníku přijímáme nejpozději do 21.1.2008
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