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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Trápily nás povodně

Hádanka občasníku

Měsíc květen si pro nás a naše občany připravil nepříjemná překvapení. Celkem dvakrát
nás zasáhla blesková povodeň, která se přihnala korytem Hynčinky, přes Sluneční údolí
a dále pak k ulici Zahradní. Zatímco v prvním
případě voda ohrožovala zahradnictví na ulici
Zahradní, ve druhém případě se podařilo
vodu zkrotit už ve Slunečním údolí. Většina
obyvatel se o tomto dalším přívalu vody ani
nedozvěděla.
Chtěl bych touto cestou poděkovat příslušníkům Jednotky sboru dobrovolných hasičů za
jejich dobrou práci, zaměstnancům města,
členům povodňové komise a občanům, kteří
neváhali a přiložili ruku k dílu tak, aby zabránili možným škodám nikoliv na vlastním
majetku, ale na majetku města či na majetku
občanů, kteří bydlí např. na uliciZahradní.

V minulém čísle občasníku byl zveřejněn obrázek,
který byl buď velmi těžkým oříškem pro hádající
nebo takto malebných míst máme ve městě celou
řadu. Správná odpověď byla, že uvedené místo se
nachází ve Slunečním údolí v lokalitě, které se
místně říká „Za Polčíkovou chatou“. Drobnou cenu
tedy obdrží všichni, kteří s odpovědí neváhali
a hádání se účastnili.
Které místo je vyobrazeno na dnešní fotografii?
První 3 úspěšní hádající budou odměněni drobnými
dárky s logem města.
Odpovědi posílejte na email: posta@brezova.cz.

Dotace na kompostéry bude
Žádost o poskytnutí dotace na pořízení kompostérů pro občany a štěpkovače pro potřeby
městabyla podána 30. 11. 2016. Dne 10. 5. 2017
jsme byli vyrozuměni, že náš požadavek byl
úspěšně zpracován a zejména kladně vyhodnocen.V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele kompostérů tak, aby byl naplněn požadavek zákona o veřejných zakázkách.
Z popsaného je zřejmé, že se jedná o velmi zdlouhavý proces. Pevně ale věřím, že kompostéry,
které budou občané dostávat zdarma, se dostanou do jednotlivých domácností do konce prázdnin. Ale neberte mne za slovo. O distribuci budete
včas a dostatečně informováni.
KarelAdámek
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VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 13. 4. 2017 - LEGOLAND
Po třech letech se opět Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová
rozhodl zopakovat velikonoční prázdniny trochu netradičním způsobem.
Místo klasického barvení vajíček nebo výroby pomlázek připravil výlet
do německého Legolandu v Günsburgu. Zájem opravdu překvapil.
Celkem se přihlásilo 76 dětí! Výprava byla skutečně velká. Do jednoho
autobusu bychom se nevešli, takže do Německa vyrazily autobusy dva.
K výpravě se připojilo i dvacet dětí z Březové nad Svitavou a okolí,
největší skupina nastupovala v České Třebové a celkový počet doplnila
malá skupinka v Ústí nad Orlicí. Cesta proběhla bez komplikací a v deset
hodin ráno jsme již byli v cíli - všichni nedočkaví na spoustu zajímavých
atrakcí. Rozděleni do osmi skupin jsme se vydali k prvním dobrodružstvím. Atrakce byly moc zajímavé, od horských drah přes vodní
atrakce, Faraonův svět, k podvodnímu světu Atlantis. Krásné bylo
i miniaturní Lego městečko. Počasí nám opravdu přálo, ani jedna kapka
nespadla a my se mohli těšit slunečnému, teplému dni. Za návštěvu stál
i vyhlídkový „talíř“, který nás vyvezl do velké výšky a my mohli vidět celý
Legoland jako na dlani. Čas neúprosně běžel a blížila se šestá hodina, kdy
se park zavíral. Ani jsme nestihli všechny atrakce navštívit. Na poslední
chvíli jsme se vrhli do otevřených obchůdků se suvenýry a nakoupili něco
na památku. Spokojeni, příjemně unaveni a plni zážitků jsme se vydali
zpět do Čech.
Jana Endyšová – ředitelka DDM Česká Třebová
a za Březovskou skupinku Pavla Cupalová

SANITÁRNÍ KONTEJNER
NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI
Dne 2. 6. 2017 byl v areálu školního hřiště na Dlouhé instalován sanitární kontejner.Areál je v letních měsících hojně využíván a bylo na čase jej vybavit toaletami.Vzhledem k situaci, že v dané lokalitě je vyhlášena aktivní zóna záplavového
území, nelze řešit problematiku toalet tradiční zděnou technologií.Věřím, že
návštěvníci uvítají tuto změnu k lepšímu při využití areálu.
Karel Adámek - starosta města

Z HASIČÁRNY
V posledních týdnech se město potýkalo
s přívalovými dešti, které ve dvou případech
způsobily lokální bleskovou povodeň.
Nezvykle se oproti části Dlouhá voda týkala
koryta ve Slunečním údolí, které je vyústěno
za zahradnictví a dále do řeky Svitavy. Toto
koryto se plní ze směru od Pohledů a vzhledem k tomu, že se voda objevila v tak krátkých intervalech, můžeme počítat s jejím
dalším výskytem. Pravděpodobně jsou na
vině okolní výše postavená pole, kde je v současné době, vzhledem k poloze, zvolená
výsadba nevhodných plodin. Pokud přitékající vodu kdokoliv zaregistruje, měl by kontaktovat hasiče, a to na čísle 150 nebo 112.
Protože nejsme-li upozorněni výstrahou
dopředu, reagujeme až na tísňová volání operačního střediska HZS.Většinou jsme výstra-
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hou upozorněni pár hodin před živelnou událostí a poznáte to přítomností hasičů a techniky ve městě. V souvislosti s povodněmi
žádáme občany, aby pro odtok vody neotevírali poklopy od splaškové kanalizace. Není
pro to určena.
Jednotka získala dotaci od Pardubického
kraje, která je určena na nákup dalšího izolačního dýchacího přístroje (IDP). Za dotaci
jsme rádi, protože nákup jednoho kusu byl na
tento rok plánovaný. IDP slouží pro práci
v nedýchatelném prostředí.
Protože se neustále snažíme modernizovat
vybavení potřebné pro zásah, rozhodli jsme
se pořídit osvětlení pro nasvícení místa událostí.V tuto chvíli se rozhodujeme, zdali bude

osvětlení formou instalace výsuvného stožáru na samotné cisterně, nebo přenosné
světlo na akumulátorovou baterii.
Do letních měsíců vám přejeme přiměřeně
dešťů a více sluníčka.
Jaroslav Vlk a Martin J. Juránek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V souladu s platným školským zákonem byl posunut termín zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 na měsíc duben.
Na naší základní škole proběhl zápis do 1. třídy dne 4. dubna 2017. Před zraky pedagogů z 1. stupně budoucí prvňáčci předvedli vše, co již umějí před
vstupem do velké školy. Prokázali, jak umějí komunikovat, soustředit se a plnit zadaný úkol. Za odměnu si každé z dětí vybralo dárek, který pro
všechny připravili starší spolužáci.
Vstup prvňáčka do školy je vždy událostí pro dítě i rodiče. Organizace, formy i metody zápisu se mohou lišit, ale v zásadě se vždy sleduje, jak jsou
děti na školu připraveny.Zejména zda zvládají základy počítání, namalují lidskou postavu, rozeznávají barvy a geometrické tvary, mají paměť odpovídající jejich věku a zda si poradí s jednoduchými logickými cvičeními.
K zápisu se dostavilo 34 dětí, z toho 27 bylo přijato k základnímu vzdělávání. Rodiče sedmi dětí požádali o odklad školní docházky o jeden rok.

DEN ZEMĚ S BVK
Dne 11. dubna 2017 jsme se v rámci Dne
Země zúčastnili spolu s žáky ZŠ Vítějeves
úklidu v Ochranném pásmu vodovodního
zdroje I I. stupně Březová nad Svitavou
pořádaného Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Úklid probíhal v katastrech Březová
nadSvitavou, Muzlov, Lavičné a Banín.
Všichni jsme společně začali na odpočívadle
v lese u státní silnice na Svitavy, kde jsme měli
plné ruce práce s úklidem po zimní sezoně. Na
parkovišti jsme nalézali nejrůznější předměty
– od plastových a skleněných lahví až po pytle
s odpadky, dále plechovky, zvířecí kosti
a části aut, např. poznávací značku.
Poté nás paní Folkmanová rozdělila do šesti
skupin a následně každá skupina odjela sbírat
odpadky do jiné části regionu. Po projití
přidělených tras a precizně vykonaném
zadání, za což jsme byli pochváleni, jsme se
spolu s žáky z Vítějevsi sešli ve vile Brněnských vodáren, kde jsme si společně opekli
párky, obdrželi sladkou odměnu a drobné
předměty.

I přes chladné počasí se akce vydařila a svou
aktivní účastí jsme bezesporu přispěli ke
zlepšení životního prostředí v našem okolí.
Tato záslužná činnost posloužila k připome-

nutí svátku Dne Země, který se každoročně
slaví 22. dubna jako ekologicky motivovaný
svátek, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí a na nutnost jeho řešení.

výsadku Jána Majera za druhé světové války
a ve stejné kategorii Próza (základní školy)
skončila na výborném druhém místě.

Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za
vynikající reprezentaci Z Š Březová nad
Svitavou.
Bohuslava Zelená

SLAVKOVSKÉ MEMENTO 2017
Již podruhé se žáci Základní školy Březová
nad Svitavou zúčastnili literární soutěže pro
žáky základních a středních škol nazvané
Slavkovské memento. Soutěž se zabývá
fenoménem válek, válečných konfliktů,
ale současně i mezilidskými vztahy, společenskými problémy, drogami, či alkoholismem.
Odevzdané práce hodnotí porota složená
ze spisovatelů Klubu literatury faktu.
Vítězové jednotlivých kategorií byli oceněni
na slavnostním vyhlášení dne 26. dubna 2017
za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje,Vojenské
akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské
federace.
Letos nás v dějepisné kategorii reprezentovali žáci 9. třídy Filip Hnát a Karolína Jitka
Vlčková.
Filip Hnát se prací na téma osudu svého
předka za první světové války umístil na
skvělém prvním místě v kategorii základních
škol. Karolína Jitka Vlčková se věnovala
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Čekají nás letní měsíce, které s sebou přinášejí zasloužený čas prázdnin a dovolené.
Ohlédněme se zpět za uplynulým druhým
pololetím, které bylo bohaté na události.
Od února předškoláci absolvovalideset lekcí
předplaveckého kurzu ve svitavském bazénu.
Každý si odnesl mokré vysvědčení se zaznamenanými osobními úspěchy.
Do jara jsme se přenesli topením Moreny.
Za společné deklamace lidových říkadel
a doprovodu vlastnoručně vyrobeného
vozembouchu jsme došli k řece, zapálili
Morenu a pustili ji po vodě. Letos se jí nechtělo odplout. Proto asi byla, podle lidového
obyčeje, dlouhá zima s tuhými jarními mrazy.
Na Velikonoce jsme se připravovali také
v tradičním lidovém duchu. Na jarní dílně si
děti společně s rodiči vyrobily několik dekorací, které jim jistě přinesly o svátcích radost.
Veselý až rozjívený program jsme dětem připravili na čarodějnice. I když nám počasí
nepřálo a museli jsme „čarovat a létat na koštěti“ ve školce, náladu nám to nezkazilo.
Děti se během pololetí seznamovaly s různými druhy kulturních vystoupení. Zhlédly
produkci kouzelníka, při které i asistovaly.
V kulturním domě navštívily představení divadelního kroužku Dráček.V pohádce Princové
jsou na draka viděly hrát své starší kamarády.
Již po několikáté se aktivně zapojily do hry na
cizokrajné hudební nástroje v rámci muzikoterapie. Hudební nástroje také poznávaly
v rámci spolupráce se základní uměleckou
školou.
S pomocí rodičů proběhlo školní kolo recitační přehlídky.Všichni si doma vybrali a naučili básničku a tu potom přednesli ve své třídě.
V červnu nás čeká slavnostní událost - meziškolkové kolo této přehlídky. Přivítáme u nás
děti z okolních mateřských škol, které umí
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pěkně přednášet, a vyslechneme si také jejich
naučené básničky.
Jako každým rokem byly i letos úspěšné
besídky, které jsme s dětmi nachystali ve
všech třídách ke svátku maminek. Kromě
básniček speciálně připravených a naučených
pro maminky byl program průřezem toho, co
se děti učily během pololetí.
Zcela novým zážitkem pro nejstarší děti bylo
jistě „plyšákování“ zorganizované ve spolupráci se svitavskou nemocnicí. Každý si vzal
s sebou do nemocnice svého oblíbeného
plyšáka, kterého tam pod dozorem odborníků „léčil“. Děti se rozdělily do tří skupin
a každá skupina měla svůj úkol. V první skupině děti hračku ošetřovaly, obvazovaly,
lepily náplasti a prováděly na figuríně masáž
srdíčka. Druhá skupina označovala plyšáka
páskou se jménem, měřila mu teplotu a píchala injekce.Třetí skupina operovala plyšového panáč-ka Ervína. Na této didaktické
pomůcce děti pozorovaly srdíčko a další
vnitřní orgány. Děti se střídaly v roli operatéra, asistenta a v dá-vání narkózy. Během dopoledne si každý vyzkoušel všechny úkony. Na
závěr si všichni mohli prohlédnout sanitku
rychlé záchranné služby. Tato akce byla
opravdu zdařilá. Děti přijely nadšené a plné
nových dojmů. Hlavní úkol, zmírnění strachu
z bílých plášťů, byl jistě splněn.
Máme za sebou školní výlet do zoologické
zahrady v Brně, na který jsme se již dlouho
těšili. Pro mnohé děti to znamenalo první
cestu bez rodičů. Obavy z neznáma však překonaly zážitky z nového. Ostatní již byli v
ZOO se školkou opakovaně, ale pozorování
zvířat děti neomrzí, je pro ně stále zajímavé a
poutavé. Vrátili jsme se domů unavení, ale
spokojení.
Den dětí prožíváme také zvesela. Nejdříve se

vydovádíme na maškarním karnevalu a poté
plníme různé zábavné disciplíny.
Naše mateřská škola je zapojena v Recyklohraní. Plníme úkoly z oblasti ochrany životního prostředí a třídění odpadu. Sbíráme
drobné vyřazené elektrozařízení a vybité baterie, za které získáváme body, a za ty následně můžeme získat různé sportovní náčiní,
hračky, pomůcky a nádoby na třídění odpadu.
Děti z třídy Motýlků druhým rokem pracují
v projektu Kniha je můj kamarád. Pravidelným čtením se seznamují s knihami českých,
zahraničních, ale i regionálních spisovatelů
a vedou si čtenářský deník. Děti jsou stálými
návštěvníky místní knihovny, kde je pro ně
vždy připraven poutavý program.V letošním
školním roce jsou do projektu zapojeni i prarodiče. Jedna ochotná babička seznámila děti
se svojí oblíbenou knihou z dětství a přečetla
jim z ní krátký úryvek.
Než se rozejdeme na prázdniny, čeká nás
ještě mnoho zajímavého. Při delších, dopoledních vycházkách budeme poznávat blízké
okolí Březové.Těšíme se na setkání s policisty
našeho města. Svátek otců oslavíme ve školce společným odpolednem s tatínky. Slavnostní a zároveň dojemné, jako každý rok,
bude loučení se s nastávajícími školáky. Letos
jich odchází do základní školy 25. „Poslední
spaní“, kdy stráví ve školce noc bez rodičů, je
trochu zkouškou jejich samostatnosti
a vyspělosti, i když je čeká před nocí spousta
zábavy.
Po prázdninovém provozu a dovolené se
budeme těšit na stávající i nově zapsané děti.
Kapacita MŠ pro příští školní rok 2017/2018
není naplněna, máme stále ještě volná místa.
Na shledanou v září.
Za mateřskou školu
Vladimíra Malá a Ivana Šedá

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Divadelní kroužek Dráček Domu dětí a mládeže Kamarád ČeskáTřebová působící při Základní škole Březová nad Svitavou nastudoval pod
vedením paní Pavly Cupalové a Lenky Švancarové hudební pohádku
Princové jsou na draka. Jednalo se o volné zpracování televizní pohádky
Jiřího Chalupy s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře z roku
1980.
Malí i velcí diváci měli možnost zhlédnout v kulturním domě celkem pět
představení.V neděli 23. dubna se konalo představení pro veřejnost,
24. a 25. dubna pak pro školy. Mimo místní základní školu přijeli také
žáci z Brněnce aVítějevsi. Nezapomnělo se ani na nejmenší z mateřských škol v Březové nadSvitavou a Bělé nadSvitavou.
Jedenáctičlenný divadelní kroužek překvapil nejen divadelním projevem, ale i pěveckými výkony. Celkem hudební pohádku vidělo asi 500
diváků.
Divadlo secvičovaly děti od měsíce října. Kulisy a některé kostýmy byly
zapůjčené z DDM KamarádČeskáTřebová.
BedřichŠkraňka

OSLAVA DNE ZEMĚ 2017
Kulturní komise uspořádala dne 22. dubna 2017 v prostorách tělocvičny
základní školy oslavu DneZemě. Pro děti a jejich doprovod byla připravena jednotlivá stanoviště, na kterých děti plnily rozmanité úkoly.
Při skládání puzzle odhalovaly známá i méně známá zvířata a květiny.
V poznávacím prostoru se od pana Františka Pokorného dovídaly
spoustu zajímavostí o rostlinách, které se běžně vyskytují v naší přírodě
i v našich zahrádkách. Čichové buňky si děti potrápily během zábavné
společenské hry Čichaná aneb Co je to za vůni? Tato aktivita sklidila
úspěch i u dospělých. Při odhalování 50 vůní ovoce, zeleniny, nápojů,
koření a potravin postupně zjišťovali, že smysly nás občas klamou.
Vytváření obrázků kytiček nebo zvířátek z vršků PET lahví zase probou-

zelo značnou představivost. Jak se správně chováme v přírodě, co je
správné, či nesprávné, posuzovaly děti na stanovišti s názvemChraňme
si naši planetu.V rámci třídění odpadů přemýšlely nad obsahem nejběžnějších typů kontejnerů a seznamovaly se s obsahem Recyklačního
kufříku.
Během celého odpoledne si děti zdokonalovaly i svou tělesnou zdatnost a postřeh.Vyzkoušely si udržení rovnováhy na šlapadle, přenášení
vajíček na lžíci, vedení míče mezi kuželi, obratnost a pohyblivost boků
při cvičení s obručí.
Na závěr si děti ve školní kuchyňce pochutnaly na výborných párcích
a domů si odnesly jako odměnu několik sladkostí.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
První kroky poznávacího zájezdu uspořádaného dne 27. května 2017
nás zavedly naVeselý Kopec. Do této rozsáhlé expozice lidového stavitelství, jež se nachází na rozhraníŽelezných hor aŽďárských vrchů, byly
od sedmdesátých let 20. století přenášeny objekty zČeského Horácka.
Zdejší roubenky tak dnes přinášejí svědectví o bydlení a hospodaření
drobných zemědělců od poloviny 19. století do poloviny století 20. Na
Veselém Kopci je soustředěna též jedinečná kolekce technických památek na vodní pohon. Patří k nim zejména mlýn s varnou povidel, stupník
na tříslo, olejna a pila. Tyto stavby jsou postaveny kolem původního
náhonu, který byl naVeselém Kopci zbudován již v 16. století.
Po vynikajícím obědě v hostinci U kováře Matěje jsme se přesunuli na
zámek Nové Hrady. Tuto v Čechách ojedinělou rokokovou stavbu
navrhl a nechal postavit původní majitel panství hrabě Jean-Antoine
Harbuval de Chamaré. Objekt z roku 1777 nebyl nikdy přestavován,
a tak si dodnes zachoval svou ryzí architektonickou podobu. Od roku
1997 je zámek v soukromém vlastnictví rodiny Kučerovy. Její příslušníci
dbají nejen na zvelebování objektu, ale též na důmyslnou úpravu okolních zahrad.
Přední nádvoří zámku je ukázkou francouzské zahrady. Jejím hlavním
rysem je osová souměrnost a zcela jasně vytvořená kompozice dřevin a
květin, která je doplněná sochami a vodními objekty. Nás však nejvíce
okouzlila zahrada italská.Velké pravidelné záhony lemuje středomořská levandule a květinové partery jsou osázeny trvalkami i letničkami.
Okouzlující atmosféru doplňují drobné rokokové plastiky z pískovce
a všudypřítomná voda tryskající z malých fontán a tekoucí z úžasné
svahové kaskády.
Všem zúčastněným posíláme poděkování za vynikající náladu a těšíme
se na další společné prožitky.
Za kulturní komisi BohuslavaZelená

Leden 2017
V lednu se do Březové nad Svitavou přistěhoval jeden občan, dva
se odstěhovali. Narodila se Melánie Uhrová. Zemřeli Jiří Macek,
Antonín Říkovský, Stanislav Mach, Josef Pešl a Jarmila Slezáčková.
Na konci ledna byl počet obyvatel 1686.
Únor 2017
V únoru se k nám přistěhovali tři občané, jeden se odstěhoval.
Nikdo se nenarodil a nikdo nezemřel. K únoru tak Březová nad
Svitavou měla 1688 obyvatel.
Březen 2017
V březnu se přistěhovali dva noví obyvatelé, dva se odstěhovali.
Narodili se Luboš Štoudek a Rozálie Juránková. Zemřela Marie
Henková.V březnu mělo naše město 1689 obyvatel.
Duben 2017
V dubnu se přistěhovali tři občané, čtyři se odstěhovali. Nikdo se
nenarodil. Zemřeli Oldřich Myška, Josef Stejskal a Jiří Hamšík.
V dubnu měla Březová nadSvitavou 1685 obyvatel.

CO NÁS ČEKÁ
27. srpna 2017 - Bartolomějská pouť
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KNIHOVNA
NOC S ANDERSENEM 2017 BYLA INSPIROVÁNA KNIHAMI
O HARRYM POTTEROVI
Akce byla určena pro děti z prvního stupně ZŠ. Sešli jsme se v 18
hodin a převlékli se do kouzelnických uniforem. Poté kouzelný klobouk rozdělil děti do čtyř skupin/kolejí: Nebelvíru, Zmiozelu, Mrzimoru a Havraspáru.
Jednotlivé koleje pak mezi sebou zápolily v řešení testu a v famfrpálových turnajích (famfrpál = míčová hra, která se hraje na koštěti).
Děti si rovněž vyrobily svého patrona – talisman, který je měl ochraňovat na stezce odvahy.
Po večeři začínala stezka odvahy, na kterou si děti kromě patrona
nesly i své zbrusu nové kouzelnické hůlky. Na stezce musely úspěšně
projít kolem profesora lektvarů Severuse Snapea, lordaVoldemorta,
dvou mozkomorů,Albuse Brumbála a Harryho Pottera.
Úspěšní žáci školy kouzel na stezce obdrželi jedlé a fosforeskující
pavouky a znaky svých kolejí, které si mohli vymalovat. Následovaly
hry, soutěže, společné focení.V závěru večera, když se děti zachumlaly do spacáků, samozřejmě nechybělo ani čtení na dobrou noc.
Tentokrát jsme zvolili četbu tradičních pohádek od Boženy Němcové.
Na přípravě akce se podíleli:
Kateřina Novotná, Michal Novotný, Jindra, Jan aAnetka Hrdí, Miroslava Vránová, Jiří Vrána, Václav Vopálenský, Jan Kysilko, Jarmil
Povolný, Jana Povolná a Městská policie Březová nad Svitavou.
Akci finančně a materiálně podpořili: Město Březová nad Svitavou,
Qanto, Pekárny Moravec, a.s., SDH Březová nad Svitavou, Kateřina
Macháňová, PetrČuhel, Rodinné a komunitní centrum Kocourek, z.s.
a maminky dětí, které napekly buchty k snídani.
Jana Povolná

RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM KOCOUREK V NOVÉM...
Rodinné a komunitní centrum Kocourek působící v Březové nad Svitavou se v průběhu
května přestěhovalo.
Nově budeme využívat taneční sál v 1. patře
budovy, kde sídlí Městská knihovna a informační centrum ("Památky") na Moravském
náměstí.
Program v červnu probíhá každou středu –
dopoledne je určeno pro nejmenší a odpoledne pro děti starší.
Akce pro děti a jejich rodiny budou probíhat
i o letošních letních prázdninách. Stejně jako
vloni vás čekají tematicky zaměřená odpoledne.
Pro bližší informace sledujte naše fb stránky
(přidejte se do skupiny: Rodinné a komunitní
centrum Kocourek) nebo nástěnku umístěnou ve výlozeQanta.
Těšíme se na vás a přejeme pohodové letní dny.
Mirka Vránová – koordinátorka RC
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