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Vážení spoluobčané,
konec roku i Vánoce 2009 jsou blízko.
Všichni víme jak náročné a pracné někdy
bývá dosahování vytyčených cílů, zvláště
v době, kdy je neustále připomínán a ve
všech pádech skloňován dopad ekonomické
krize na naše životy. Přesto pevně doufám,
že jste nezatrpkli a i v době velkého shonu
jste si našli chviličku a vybrali si ze široké
nabídky adventních akcí, které Vám,
pomohly navodit tu správnou sváteční
náladu.

aby se mohly vyřádit při zimních sportech...
Zadívejme se do jejich rozzářených očí a
prožijme vánoční dobu v co možná největší
pohodě a klidu, oporosťme se od shonu a
spěchu všedního dne, zastavme se na chvíli
a nasávejme tu neopakovatelnou atmosféru.
Starosta města Mgr. Martin Kiss
Město Březová nad Svitavou zároveň
děkuje všem firmám i jednotlivcům, se
kterými v tomto roce spolupracovalo.

Dovolte mi proto, abych jménem všech
zastupitelů našeho města i jménem
pracovníků městského úřadu popřál veselé a
klidné Vánoce, štěstí, úspěch, klid a mír
v novém roce 2010. Ale také hodně pevné
tělesné i duševní zdraví, neboť právě zdraví
je jednou z nejdůležitějších hodnotou,
přestože si jej často nedokážeme patřičně
váit.
Věřím, že našim nejmenším se pod
stromkem splní všechna tajná přání, že si
vánoční prázdniny užijí podle svých
představ. Snad napadne i trocha toho sněhu,
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„PŮLNOČNÍ MŠE“
(Kostel sv. Bartoloměje)
PŘEDSILVESTROVSKÁ
ZÁBAVA TJ SOKOL
(Kulturní dům)
PLES MOTORISTŮ
(Kulturní dům)
Hudba: NONUS
Pořadatel: AMK
XI. MĚSTSKÝ PLES
(Kulturní dům)
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