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Ministerstvo
životního
prostředí
protizákonně. Pardubický i Jihomoravský
kraj mají řádně schválený územní plán.
Neexistuje tedy žádný právní důvod pro
tento
postup,“ staví se
Martínek
nekompromisně
k ministerskému
stanovisku. Ministr Ladislav Miko přislíbil,
že co nejdříve projednají připomínky, aby
kolem
variantního
návrhu
studenta
nevznikaly žádné pochybnosti.
Ve hře jsou prozatím obě varianty, o
trase se stále jedná.
Magdalena Navrátilová
tisková mluvčí Pardubického kraje

Rychlostní komunikace R43
Zástupci Svazku obcí pro výstavbu
rychlostní komunikace R43 nesouhlasí
s variantou trasy přes Březovou nad
Svitavou směrem na Svitavy. Ministrovi
životního prostředí Ladislavu Mikovi to
sdělili starostové v pátek na společném
jednání v Březové, kde mu předali
prohlášení. Uvádějí v něm, že podporují
jediné možné řešení, a tím je stavba
rychlostní silnice v trase bývalé Hitlerovy
dálnice, tedy z Brna na Moravskou
Třebovou.
„Jsme situací na silnici I/43, která patří
k nejnebezpečnějším v České republice,
hodně znepokojeni. Za námi stojí sto tisíc
naštvaných občanů,“ sdělil starosta Boskovic
a předseda svazku Jaroslav Dohnálek
ministrovi, když mu předával prohlášení
zástupců samospráv k přípravě a realizaci
rychlostní silnice R43. Členové svazku
v něm uvádějí, že podporují jediné možné
řešení, a tím je vedení trasy z Brna do
Moravské Třebové. Odmítají rovněž
zpochybňování dosavadní přípravy koridoru
a zásadně nesouhlasí s prodlužováním
procesů přípravy jednotlivých úseků R43 při
posuzování vlivů stavby na životní prostředí.
Právě za průtahy kritizoval ministerstvo
hejtman Radko Martínek. Vadí mu, že
vrátilo dokument hodnotící vliv na životní
prostředí k přepracování se zdůvodněním,
že nebyla zohledněna diplomová práce
studenta. Navrženou variantu trasy přes
Březovou nad Svitavou do Svitav považuje
za nesmyslnou. „Nikdo nemá právo
likvidovat územní plán proto, že hledá jinou
trasu. V jižní části našeho kraje postupuje

Zahájení stavby čistírny
odpadních vod
Na jaře roku 2010 se začne s výstavbou
čistírny odpadních vod v Březové nad
Svitavou. Stavební práce budou zaměřeny na
výstavbu nové kanalizační sítě na území
celého města, kdy kanalizace bude přivedena
i k tomu nejvzdálenějšímu domu ve městě.
Současně
s touto
kanalizací
bude
vybudována i čistírna odpadních vod.
Kanalizace nebude určena pro dešťovou
vodu, ale pouze pro vodu odpadní, kterou
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poté čistírna vyčistí a čistou vodu odvede
do řeky Svitavy.
Náklady na celou stavbu jsou rozděleny
tak, že nejvyšší část finančních prostředků
město obdrželo z Evropské unie, další
nemalou část město obdrží od Pardubického
kraje a zbylých cca 15% dofinancuje město.
Zástupci města se snaží udělat vše pro to,
aby rozpočet města byl výstavbou do
budoucna co nejméně zatížen a nebyl
omezen jeho rozvoj
Na městském úřadě jsou k nahlédnutí
mapy vedení kanalizace v ulicích města a
v případě zájmu rádi s nimi seznámíme
každého občana, který o informace o této
stavbě projeví zájem. Výstavba čistírny
odpadních vod bude jedním z významných
mezníků rozvoje města Březová nad
Svitavou.
Mgr. Martin Kiss

pořádkové i dopravní službě. Jde o policistu,
který má s výkonem služby MP tříletou
praxi.
V současné době na pořádek v ulicích
dohlížejí čtyři strážníci - střídavě
v pořádkové a dopravní službě.
Strážníci se svou prací snaží zabezpečit
občanům nerušený odpočinek , chrání jejich
majetek a dohlížejí na jejich bezpečnost
v ulicích města. Činnost strážníků není
zaměřena pouze na represi , ale především
na prevenci. Důležitější než najít pachatele
je zabránit tomu, aby se pachatel
protiprávního jednání dopustil. Jejich práce
na poli prevence nese své ovoce v tom, že se
na základě statistik PČR stává Březová nad
Svitavou jednou z nejklidnějších zón
svitavského okresu. V roce 2009 se zde
událo pouze 5 trestných činů, kdežto za
stejné období roku 2007 došlo ke 30
trestným činům. Pro srovnání lze ještě uvést,
že přestupková komise města projednala
v roce 2007 58 přestupků a za stejné období
2009 jen 7 přestupků. Tyto statistické údaje
poskytují výrazný obrázek o práci MP
v Březové, ve které budeme i nadále
pokračovat. Strážníci přispěli i k objasňování
pěti trestných činů. Jejich jednání ve třech
případech vedlo k dopadení pachatele.
Neodmyslitelnými partnery strážníků
jsou hasiči jednotky JPO 2 z Březové nad
Svitavou. V případě dopravních nehod či
technických zásahů hasičů policisté zajišťují
plynulost dopravy. Tyto dvě složky si
navzájem vypomáhají. Jejich absolutní
souhra byla vidět i během pořádání
lampiónového průvodu. Za tuto spolupráci
příslušníkům JPO2 patří ze strany městských
policistů dík.
V dnešních dnech prožíváme období
podzimu, kdy každý z chatařů a zahrádkářů
zazimovává svou chatku a počítá s tím, že
nebude zahradu navštěvovat v tak hojné
míře jako v letních měsících. Městská policie
průběžně prováděla a přes podzimní a zimní
měsíce ve zvýšené míře bude nadále
provádět
kontroly
zahrádkářských
i
chatových oblastí v katastru města Březová,
aby co možná nejvíce zamezila vloupání do
těchto objektů jak v denní, tak v noční době.
S prací
strážníků
se
pravidelně
seznamují děti základní i mateřské školy.

Výzva ke změně územního plánu

Město Březová nad Svitavou má
v úmyslu provést změnu územního plánu ve
vztahu k výstavbě a rozšiřování města.
Vyzýváme proto občany, kteří chtějí své
pozemky zahrnout do jiné kategorie - např.
převést z pozice hospodářské do pozice
stavební - své podněty směřujte k rukám
starosty města, který je poté předloží
zastupitelstvu.
Mgr. Martin Kiss

Výroční zpráva městské policie
Městskou policii v Březové na Svitavou
posílil další strážník. Od prvního dne
nástupu k městské policii (dále jen MP) se
podílí plnohodnotným způsobem na
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Strážníci přicházejí do tříd a seznamují děti
s tím, jak se mají chovat v silničním provozu
a sami k sobě navzájem.

bychom chtěli poděkovat místním občanům
za to, že se k pobíhajícím zvířatům nechovají
nevšímavě, naopak pomáhají strážníkům
z ulic města tyto pejsky odchytávat.
Zajištění bezpečnosti a pořádku během
pořádání kulturních i společenských akcí ve
městě je pro strážníky naprosto samozřejmé
Každý z vás se jistě strážníky i jejich
prací ve městě již mohl setkat. V případě, že
budete mít nějaké problémy, s nimiž by vám
strážníci mohli pomoci, informujte je při
výkonu jejich služby, na služebně
v prostorách městského úřadu nebo
emailem na adrese www. mp.@brezova.cz
Mgr. Martin Kiss - starosta
Bc. Martin Švancara - místostarosta
Eva Graciasová - velitel MP

Dopravní služba
V rámci dopravní služby městská policie
zjistila 800 přestupků v dopravě, které byly
v převážné
většině
strážníky
ihned
projednány. Dopravní služba je koncipována
tak, aby se co nejvíce zklidnil provoz na
silnici první třídy, zejména na ulicích Pražská
a Brněnská. Dopravní činnost městských
policistů se zaměřuje i na špatné parkování
v ulicích města, byť nejvýraznější činnost po
linii dopravy je dohled nad dodržováním
nejvyšší dovolené rychlosti pro jízdu v obci.

Digitalizace ČT pokračuje,
připravované změny se týkají
i Březové nad Svitavou

Česká televize zintenzivňuje své
informační aktivity k nadcházejícím krokům
v rámci digitalizace na Moravě. Změny
v analogovém i digitálním zemském vysílání
ČT proběhnou na přelomu listopadu a
prosince 2009. Budou se týkat rovněž
vysílače Brno – Kojál, tj. i

analogového převaděče Březová
nad Svitavou ČT 2 (kanál 43),

Pořádková činnost
Výkon služby pořádkové policie se na
základě Veřejnoprávní smlouvy rozšířil o
obec Slatinu , kde strážníci dohlížejí nad
veřejným pořádkem a plní specifické úkoly
v této obci, zejména se zaměřením
k problematice skládky tuhých odpadů
Březinka.
Strážníci tuto činnost vykonávají komerčně - obec Slatina předává finance městu
Březová nad Svitavou.
Pořádková služba není jen o dohledu
nad ulicemi, ale strážníci odchytávají i
zatoulaná zvířata. Do současné doby
provedli odchyt pěti toulavých psů, z nichž
tři byli předáni majiteli a dva do útulku. Zde

jenž bude přelaďován na jiný zdroj.
Na blížící se změny vyplývající
z přechodu od analogového k digitálnímu
zemskému vysílání se ČT snaží diváckou
veřejnost upozornit za pomoci širokého
spektra komunikačních prostředků. Tématu
se věnuje zpravodajství ČT, zejména jeho
regionální mutace. Vše podstatné se diváci
dozvědí také v teletextu ČT1 na straně
650, podrobné informace jsou k dispozici
v internetovém speciálu www.digict.cz.
S individuálními dotazy mohou lidé
kontaktovat horkou linku digitalizace
Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74
(denně od 7.30 do 20.00 hodin).
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Společně s našimi žáky museli používat
angličtinu a němčinu v běžném denním
styku a zvládnout žít 4 dny v jazykově
odlišném prostředí.
V průběhu výměnného pobytu jsme
rakouské žáky seznámili se společenským
a sportovním vyžitím našich dětí a
s následujícími technickými a kulturními
památkami: s vodovodem z roku 1913
(dodnes funkční technickou památkou),
s farním kostelem sv. Bartoloměje, se
sousoším
sv.
Jana
Nepomuckého,
s rozhlednou Járy Cimrmana, s historickým
městem Litomyšl a s hradem Svojanov.
Ve školních prostorách a na školním
hřišti jsme vytvořili podmínky pro vzájemné
poměření jak duševních, tak i fyzických sil.
Naši partneři si prohlédli školu, zapojili se
do výuky anglického jazyka v 9. třídě,
nahlédli
do
vyučovacích
hodin

Harmonogram změn týkající se našeho
vysílače je následující:
1. Nejprve budou 26. listopadu 2009 na
vysílači Brno – Kojál vzájemně zaměněny
analogové vysílací kmitočty ČT1 a ČT2.
2. Krátce před půlnocí z 30. listopadu na
1. prosinec 2009 na vysílači Brno–Kojál
definitivně skončí analogové zemské
vysílání ČT2. Uvolní se tím 29. kanál, na
němž pak 1. 12. 2009 v ranních hodinách
začne řádné digitální zemské vysílání
multiplexu veřejné služby se všemi
čtyřmi programy České televize.
Digitální signál z Kojálu pokryje téměř celý
Jihomoravský kraj a okrajové části
sousedních krajů.
Vybrali jsme pro vás z tiskové
zprávy ČT

Poznáváme své sousedy: výměnný
pobyt ZŠ Březová nad Svitavou –
Hauptschule Grossweikersdorf
(Rakousko)

v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni ZŠ a
pobývali v prostorách obou školních družin.
Na školním hřišti jsme sehráli fotbalové
utkání a zasoutěžili si v atletických
disciplínách.
Po celou dobu výměnného pobytu se
všem zúčastněným vzorně věnovali rodiče,
starosta Březové nad Svitavou Mgr. Martin
Kiss a organizátoři akce Mgr. Oldřiška
Štoudková a Mgr. Radim Švancara.
S novými přáteli jsme se rozloučili pouze
na krátký okamžik. Ve dnech 19. – 22. 10.
2009 jsme se opět shledali. Tentokrát
v rakouském Grossweikersdorfu.
Oficiální přivítání s představiteli školy a
města proběhlo v tělocvičně Hauptschule.
Kamarádi nám představili školní orchestr a
zdramatizovali národní píseň o prasátku.
Odpoledne jsme odjeli do historického
města
Wachau.
Prohlídka
nedávno

Ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2009 nás
navštívili učitelé a žáci z partnerské školy
z rakouského Grossweikersdorfu.
Výměnný pobyt plynule navázal na
vzájemnou spolupráci probíhající od května
2008. Prostřednictvím dopisů, informačních
a komunikačních technologií si žáci
vyměňovali informace o životě ve škole, o
svých rodinách a kamarádech, o tom, jakým
způsobem slaví svátky lidé v Čechách a jak
v Rakousku.
Komunikace
probíhala
v anglickém a německém jazyce. V průběhu
výměnného pobytu rakouští žáci strávili 4
dny v jednotlivých rodinách a ve škole.
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zrekonstruovaného barokního kláštera Melk
a procházka nejstarší uličkou města v nás
zanechala hluboký dojem.

teprve šestiletého Wolfganga Amadea
Mozarta. Po návštěvě zámecké zahrady a
Neptunovy kašny jsme se vydali do centra
historického vnitřního města. Okouzlily nás
nejen chrám svatého Štěpána, Státní opera,
budova parlamentu s řeckou bohyní
moudrosti Pallas Athenou, ale též atraktivní
pěší zóna Kärntner Strasse. Nakonec jsme
zamířili do Prátru. Bylo téměř povinností
vyzkoušet nejrozmanitější atrakce včetně
Riesenradu.
Poslední den pobytu byl věnován
detailní prohlídce obou škol – Volksschule a
Hauptschule v Grossweikersdorfu, zhlédnutí
několika vyučovacích hodin, sportovním
aktivitám a návštěvě ateliéru malíře Petera
Schneidera, který věnoval ZŠ originální
kalendář na rok 2010.
Loučení s našimi kamarády nebylo nijak
snadné. Srdečné přijetí, přátelské prostředí
v rodinách i v obou typech škol, výborná
organizace – to vše vytvořilo mezi žáky a
pedagogy české a rakouské školy silné pouto,
jež nebude jen tak lehce zpřetrháno.
Obrovské překvapení totiž následovalo dne
9. 11. 2009. Pan učitel Erwin Bräutigam naší
ZŠ Březová nad Svitavou doručil obsáhlý
slovník rakouské němčiny a pozvánku na
vánoční školní slavnost. Popřejme si,
abychom v tradici vzájemných setkávání
a hlubšího poznávání se i nadále
pokračovali.

20. říjen 2009 jsme zahájili návštěvou
malé přírodní rezervace, v níž se zvolna
pohybovali bizoni a srnčí zvěř. Hlavní náplní
dne však byl pobyt v Heldenbergu. Chlapci,
ale kupodivu i děvčata, byli nadšeni sbírkami
Oltimer – Musea. Na nablýskaných
exemplářích je zdokumentován vývoj
osobních automobilů, sportovních vozů a
různých typů motocyklů. Kdo by odolal
značkám Jaguar, Bugatti, Porsche, Ferrari,
Rolls Royce či Mercedes! Delší lesní
procházkou jsme pak vystoupali k místu
posledního odpočinku polního maršála
Josefa Václava Radeckého. V rozlehlém
areálu se nacházejí bysty i dalších
významných vojevůdců, důstojníků a vojáků.
V nedalekém kruhovém hradišti jsme se
vrátili do dob našich předků. O tom, že
rozdrtit obilí obyčejným kamenem nebo
vyvrtat otvor do kamenného nástroje není
jednoduchý úkon, jsme se přesvědčili
vlastními silami.
Následujícího dne nás očekávala
metropole
Rakouska
Vídeň.
Dějiny
luxusního císařského sídla Schönbrunnu jsou
úzce spjaty se jmény Marie Terezie a
Františka Josefa I. V zrcadlovém sále zámku
se v roce 1762 konal první koncert tehdy

Projekt výměnného pobytu žáků škol byl
podpořen
neinvestiční
dotací
z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje.
Mgr. Bohuslava Zelená
ředitelka školy
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učí se komunikovat s vrstevníky i jiným
dovednostem.
Nabízíme zde aktivity již pro miminka a od
nich až po děti školou povinné. Pro děti i
dospělé jsou tu akce vzdělávací, pohybové,
tvůrčí i zábavné. Každý si může vybrat z
programu, co se mu líbí. Buď se aktivně
zapojit, nebo pouze pobýt se svou ratolestí a
pohrát si s novými hračkami či využít
prostoru Kocourkova venkovního hřiště pro
děti.
Zde nabízíme některé zkušenosti rodičů,
kteří MC navštěvují:

Společnost přátelská rodině
V rámci kampaně Sítě mateřských center
předala
Síť
mateřských
center
v Pardubickém kraji dne 22. října 2009 ve
Spolkovém domě v Chrudimi certifikáty
s názvem Společnost přátelská rodině
v rámci kampaně Sítě Mateřských center.
Nominované organizace posuzovala
porota složená ze zástupců města Pardubice,
Krajského úřadu Pardubického kraje a
mateřských center. Po pečlivém zvážení
porota rozhodla o udělení jednoho ocenění
s celokrajskou působností a 16 ocenění
s regionálním dopadem. Mezi oceněné
organizace byla zařazena i ZŠ Březová nad
Svitavou, kterou nominovalo Mateřské
centrum Kocourek.

Eva: „Ráda bych poděkovala MC Kocourek
za pěkně strávené (2) roky, kdy jsem byla na
rodičovské dovolené. Myslím, že i má
Evička byla ráda, že může být v pěkném
prostředí a hrát si se stejně starými dětmi.
Nástup do mateřské školky byl pro ni určitě
jednodušší. Já jsem neztratila kontakt a
komunikaci. Navíc jsem se mohla něčemu
novému naučit. MC doporučuji všem
maminkám (tatínkům) i jejich ratolestem. V
MC se Vám určitě bude líbit.“
Jana: „Se svou dcerkou chodím do MC již
od jejích pěti měsíců. Naučily jsme se
spousty věcí... - jak cvičit na balonech, jak
masírovat miminka, poskytování první
pomoci, spousty nových říkadel a tanečků.
Také musím ocenit výhodu v tom, že teď,
když Janička začne chodit do školky, bude
znát děti - své vrstevníky - a celkově nástup
do školky pro ni bude jednodušší.“

Každá oceněná organizace se po převzetí
certifikátu
svým podpisem zavázala, že
nadále bude dodržovat kritéria, za která
ocenění obdržela, a podle možností je bude
posilovat.
Nad 3. ročníkem předávání prestižního
ocenění
„Společnost přátelská rodině“
převzal záštitu Mgr. Miloslav Macela, radní
Pardubického kraje zodpovědný za sociální
péči.

Monika: „Když měl syn 6 měsíců,
uvědomila jsem si, že už si nevystačíme sami,
ale potřebujeme „mezi lidi“. V té době se
zrovna zakládalo MC, a tak jsem byla ráda,
že jsem mohla být při tom, podílet se na
tom, jaké to v MC bude, účastnit se
programů a nakonec i nějaké vést. Jelikož v
Chrastové žádné pořádné dětské hřiště pro
takhle malé děti není, uvítala jsem i to, že se
v MC vybudovalo zcela nové bezpečné
hřiště. O tom, kolik kamarádů - vrstevníků si tam syn našel, už psaly Eva a Jana…“

MC Kocourek - Jsme tu pro vás již 3.
rokem
Mateřské a komunitní centrum Kocourek
je místo, kde jsou vítány všechny rodiny
s dětmi. Místo, kde mají maminky i tatínkové
možnost aktivně trávit volný čas se svými
dětmi v prostředí plném hraček a her.
Rodiče zde navazují nová přátelství, získávají
zkušenosti, nápady a podněty pro svoji
rodinu.
Pro děti je mateřské centrum ideálním
místem pro přípravu na mateřskou školu.
Dítě si zde zvyká na přítomnost dalších dětí,

Franta: „Jsem rád, že ve Březové nad
Svitavou vzniklo mateřské centrum.
Manželka alespoň přijde na jiné myšlenky,
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podebatuje si s ostatními maminami a děti se
tam vyřádí. Byl to opravdu dobrý nápad MC
založit a přeji Kocourkovi, ať se vesele
rozrůstá.“

Otevřeno máme: Pondělí 9.00-12.00 a
čtvrtek 15.00-18.00.
Přijďte se podívat a zdarma vyzkoušet,
těšíme se na vás.
Za MC Kocourek
Jana Čermáková (724169523)

Milan: „Mateřské centrum Kocourek
navštěvovala naše rodina od jeho zřízení.
Vznik MC v Březové značně pomohl nebo
mohl pomoci stejně jako nám i všem
ostatním nově přistěhovaným rodinám
v rychlejším seznamování se s březovským
životem. Umístění a vybavení vnitřních i
venkovních prostor MC na faře nemá
v okolí konkurenci. Co se týká činnosti,
chválím velkou energii představitelek centra,
kterou dávají do příprav mnoha akcí a
tvořivých nápadů. Pro děti je to určitě skvělá
příležitost trávit čas tak, jak mají rády, a to se
svými vrstevníky, a také učit se je
respektovat dříve, než půjdou do školky.“

Poděkování

Automotoklub Březová nad Svitavou
děkuje všem, kteří pomohli zajistit jeho
činnost a provoz motokrosového areálu za
koupalištěm v roce 2009. Děkujeme též
všem příznivcům za návštěvu sportovních
podniků a podporu našich jezdců.
V současné době připravujeme kalendář
závodů pro rok 2010.
AMK Březová nad Svitavou

Z programu představujeme:
v Mimísek – pro děti od 0-1 roku –
cvičení na overballech s Evou,
tancování maminek a miminek
v rytmu orientu s Monikou
v KUBA - Klub batolat – cvičení na
overballech s Evou, zpívání a
tancování
v Divadélka s Monikou
v Z pohádky do zahrádky se skřítkem
Kořínkem
v Tvořivé dílničky – s Marcelem či za
pomoci ostatních maminek v MC
v Tvoření pro maminky - ve
spolupráci se ZŠ Březová pod
vedením zkušených pedagogických
pracovníků
v Zajímavé výlety - např. ZOO, bazén
s mořskou vodou Bystré, Ranč
Hidalgo s projížďkou na koních atd.
v Od nového roku nově možnost
účasti na vzdělávacích programech
pro rodiče v rámci projektu –
Rodičovská dovolená-období růstu.
Najdete nás na adrese Farní 76 (budova
nad Ordinací dětského lékaře), vstup přes
Kocourkovu zahradu. Ostatní informace o
nás lze také nalézt na www.mckocourek.eu
Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás
kontaktovat na mckocourek@seznam.cz,
nebo na tel. 733 399 405.

Společenská kronika
V období od dubna do října 2009 se do
Březové přistěhovalo 28 občanů, 36
občanů se odstěhovalo.
Narodilo se 11 nových občánků:
Michal Veselý, Šárka Leksová, David
Štěpánek, Adéla Štoudková, Jarmil
Povolný, Sabina Karlíková, David
Bárta, Petr Špaček, Matěj Doležal,
Štěpán Spurný
a Matěj Novotný.
Zemřeli 4 občané - František
Michálek, Eva Fečková, Josef
Škaroupka
a Zbyšek Mikulášek.
K 31. říjnu 2009 měla Březová nad
Svitavou 1711 obyvatel.
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Kalendář akcí
29.11.
17.00
neděle
30.11.
16.30
pondělí
3. 12.
čtvrtek
4.12.
16.00
pátek
4.12.
21.00
pátek
5.12.
18.00
sobota
7.12.
pondělí
8.12.
17.00
úterý
10.12.09
čtvrtek
15.40

13.12.
neděle

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
(Moravské náměstí)

14.12.
pondělí

BESÍDKA ZUŠ
(Sál Památek)
17.12.
čtvrtek

Vánoční dílna
(v družině ZŠ) – hlídání dětí
zajištěno, pro podrobnější
informace sledujte vývěsky

20.12.
18.30
neděle
24.12.
22.30
čtvrtek
30.12.
21.00
středa

Mikuláš MC
(Sál Památek)
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
(Kulturní dům)
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
(Prostor Moravského náměstí
u hasičské zbrojnice)

16.01.10
sobota

Divadélko pod vedením Moniky
(MC Kocourek)

29.1.10
pátek

VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ A
ZUŠ
(Kulturní dům)
Přijďte pomoci překonat český
rekord ve
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
(Sportovní areál u MŠ)

ADVENTNÍ KONCERT
MARKÉTY
JOZOVÉ-DRÁBKOVÉ
(Kostel sv. Bartoloměje)
Mimísek s Monikou –
tancování s miminky v šátku
(MC Kocourek)
Tvořivá vánoční dílna
s Marcelem + oslava narozenin
prosincových dětí + vánoční
ladění
(MC Kocourek)
KONCERT PĚVECKÉHO
SDRUŽENÍ DALIBOR
(Kostel sv. Bartoloměje)
„PŮLNOČNÍ MŠE“
(Kostel sv. Bartoloměje)
PŘEDSILVESTROVSKÁ
ZÁBAVA TJ SOKOL
(Kulturní dům)
PLES MOTORISTŮ
(Kulturní dům)
Hudba: NONUS
Pořadatel: AMK
XI. MĚSTSKÝ PLES
(Kulturní dům)

__________________________________________________________________________
Vydavatelem BŘEZOVSKÉHO OBČASNÍKU je Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569
02 Březová nad Svitavou, IČO: 483869. BŘEZOVSKÝ OBČASNÍK je do evidence periodického tisku
zapsán pod evidenčním číslem MK ČR E 14767.
© Redakční rada Mgr. Zdena Ducháčková a Mgr. Jana Povolná, tel: 461521331, Městská knihovna
Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 65, 569 02 Březová nad Svitavou.

8

