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Město Březová nad Svitavou informuje
Lyžařský areál ve Březové
Rada našeho města spolu s městským zastupitelstvem daly souhlas k
vypracování studie na lyžařský areál v našem městě. Sjezdovky by měly vyrůst
v prostoru AMK, na severním svahu, který k investici do tohoto projektu přímo
vybízí. K celému areálu vede již nyní příjezdová cesta, je možné využít stávající
parkoviště, ubytovací místa, sociální zařízení i restauraci. Tento záměr odpovídá
i územnímu plánu. Důležité je, aby byl celý projekt schválen z hlediska vlivu na
krajinu a životní prostředí.
Naplánované jsou co do obtížnosti tři sjezdové tratě, od příkré (pro
profesionály) po tu nejmírnější (pro začátečníky). Součástí chystaného projektu
by měla být samozřejmě i výstavba vleku. Počítá se i s nákupem repasované
rolby, skútru, s nočním osvětlením sjezdovek a s umělým zasněžováním svahu.
Celý projekt včetně vleku, rolby, umělého zasněžování a práce by měl přijít
na 6 000 000,- Kč. Příznivci lyžování se mohou těšit na to, že se záměr podaří
realizovat. V případě, že by výstavba vleku byla zahájena nejpozději v srpnu,
mohl by být lyžařský areál v provozu již příští sezónu (2005/2006).
Turistická stezka
V součastné době jsou shromažďovány podklady pro zřízení nové turistické
stezky údolím řeky Svitavy, která by se měla nacházet na katastru tří obcí:
Březové nad Svitavou, Brněnce a Bělé nad Svitavou. Pokud získáme příslušný
grant, část financí na celý projekt poskytne PARDUBICKÝ KRAJ. Na dalším
financování se budou spolupodílet všechny výše zmiňované obce.
Plánovaná turistická stezka bude návštěvníky informovat o botanických,
geologických a historických zajímavostech celé lokality. Jejím cílem bude
rovněž zvýšit turistický ruch u nás. Stezku bude moci využít mateřská i základní
škola, a to nejen při vycházkách. Informační tabule, které budou podél stezky
umístěny, budou zároveň sloužit jako názorné pomůcky, např. v hodinách
vlastivědy, přírodovědy atp.
Naučná stezka má mít délku 8 km (bude ji tedy možno projít za 2–2,5
hodiny). Podél stezky bude umístěno 17 informačních tabulí, odpadkové koše a
také dřevěné lavičky. Výchozími místy pro turisty budou železniční zastávky
1

Dlouhá, Březová nad Svitavou a Moravská Chrastová. Stezka by mohla být
uvedena do provozu na přelomu letošního září a října.
Bankomat
Po mnohaletém jednání se konečně zástupcům města podařilo podepsat
smlouvu se zástupci České spořitelny na zřízení peněžního automatu –
bankomatu. Víme, že tato záležitost již byla před rokem a půl téměř připravena
k realizaci, avšak záměr se neuskutečnil. Věřte, že není jednouché jednat
s takovým gigantem jako je Česká spořitelna. Musíme na ni nahlížet jako na
soukromou společnost, která činí kroky dle svého rozhodnutí a uvážení. Je to
pouze o tom, zda zmíněný subjekt chce či nechce.
Problém bankomatu je však i v pořizovacích nákladech. Stroj se pohybuje
v cenové relaci 2–3 mil. Kč, nemalou částku též tvoří provozní náklady. Banka
do Březové n. Sv. nebude instalovat zcela nové zařízení. Po silném tlaku se
rozhodla přeskupit vnitřní síť bankomatů a vytipovat v rámci působnosti
svitavské pobočky jeden, který bude přesunut právě k nám. Nastalo období
přípravných prací a fyzické realizace. Město hradí veškeré stavební náklady,
banka se zavázala uhradit bezpečnostní prvky.
Počítáme s využitím nejenom místních, ale i projíždějících lidí, bude to
jediný bankomat, který na své cestě všichni projíždějící potkají. Sjednaný termín
zprovoznění je květen 2005. Jsem přesvědčen, že bude velikým přínosem pro
náš region i místní obchodníky a napomůže k dalšímu rozšíření a zkvalitnění
služeb občanům.
Pekařství SÁZAVA
Po ročním jednání podepsalo Město Březová nad Svitavou smlouvu o
pronájmu s Pekařstvím a cukrářstvím Sázava. Prodejna se bude nacházet
v bývalém lesáckém domě č. p. 66 (vedle Památek) na Moravském náměstí.
Dům byl po dlouhý čas neudržovaný, potřebuje mnoho oprav. Tyto provede
společnost Pekařství a cukrářství Sázava, která je investorem. Město se zavázalo
uhradit vnější fasádu domu, který zůstává i nadále v majetku Města Březová nad
Svitavou.
Pekařství a cukrářství Sázava má svoji prodejnu též ve Svitavách a v dalších
14 městech. Pokud se vám líbily její interiéry, máte se i u nás na co těšit.
Součástí prodejny je také posezení, kde si můžete vychutnat právě zakoupené
čerstvé zákusky.
Společnost Sázava nabídne občanům Březové n. Svit. nová pracovní místa,
kterých je v našem regionu, jak všichni víme, nedostatek. Pevně věříme, že
otevření prodejny v červnu 2005 přispěje k oživení náměstí a rozvoji našeho
města.
Gynekologická ambulance
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Po půlročním jednání s nemocnicí ve Svitavách dojde v nejbližších dnech
ke zprovoznění gynekologické ambulance ve Březové n. Sv. v prostorách domu
č. p. 75 nad ordinací dětské lékařky. Tato situace byla vyvolána prodejem
nemovitosti v Brněnci, kde doposud gynekologie sídlila. Protože naše město
zareagovalo rychle a předložilo vedení nemocnice nabídku, dochází nyní
k vlastní realizaci ambulance.
Sám jsem měl možnost zhlédnout prostory gynekologie ve starém objektu,
troufnu si říci, že jsou na hraně hygienického minima a matně mi připomínají
prostory z filmu Sestřičky. Vážené dámy, slečny, paní, nyní se můžete těšit od
května 2005 na zcela novou ordinaci, vybavenou novým nábytkem a poskytující
vám mnohem lepší úroveň nabízených služeb.
M. K.

Veřejný rozhlas
V rámci varovného systému obyvatelstva získalo město prostředky na zřízení
bezdrátového vysílání městského rozhlasu. Jsme rádi, že se tato akce po 2 letech
příprav rozbíhá naplno. Jeho realizaci předpokládáme v letních měsících tohoto
roku. V konečném důsledku nabídne mnohem lepší informovanost spoluobčanům, kteří mají zájem o zprávy rozhlasu a není jim umožněno kvalitně
hlášení poslouchat. Tento systém bude v první fázi doplněn i o nákup 90
domácích přijímačů, které po zasunutí do zásuvky budou připraveny
reprodukovat hlášení u vás doma v místnosti. Tím by mohla být vyřešena
situace všech, kteří mají s poslechem v současné době problém. Hodnota
domácího přijímače je dle provedení 2 000–3 000 Kč. Město předpokládá, že
nákup z převážné většiny bude dotovat z vlastních prostředků, na případného
uživatele se uvažuje s jednorázovou odkupní částkou kolem 500 Kč. Konečná
cena bude stanovena zastupitelstvem města. Věříme, že spousta z vás nabídku
využije. Podrobnější informace týkající se nákupu domácích přijímačů budou
zveřejněny v době uvedení bezdrátového rozhlasu do provozu.
Architektonická úprava náměstí
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 14. 3. měli občané Březové nad
Svitavou možnost zhlédnout návrh architektonické úpravy Moravského náměstí.
Návrh se setkal se zájmem, padlo mnoho otázek a připomínek, které ochotně
zodpověděl pan architekt Kokeš.
Město zadalo vypracování úpravy náměstí z mnoha důvodů. Je třeba provést
úpravu zeleně, nevyhovuje autobusová čekárna, je nutno zpomalit dopravu přes
náměstí a další. Návrh úpravy náměstí je opravdu brán jako prvotní studie. Jedná
se vlastně o jakousi „kuchařku“, podle které by se měla úprava řídit. Jsme si
vědomi, že realizace projektu je zdlouhavá a náročná záležitost. Máme před
sebou ještě dlouhou cestu příjemných i nepříjemných jednání. Z předchozích
zkušeností víme, že plánování je mnohem lehčí krok než realizace. Je zapotřebí
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sehnat dostatek nemalých finančních prostředků a povolení, sepsat nezbytné
smlouvy.
Pokud jste se nezúčastnili veřejného zasedání zastupitelstva a máte o tuto
problematiku zájem, můžete si návrh úpravy náměstí v počáteční fázi
prohlédnout na Městském úřadě ve Březové nad Svitavou, kde jsme ochotni
zodpovědět všechny vaše dotazy a připomínky.
Pronájem bytu
Město Březová nad Svitavou nabízí k pronajmutí byt v přízemí domu č. p. 26
na Moravském náměstí.
Byt sestává z kuchyně (16,6 m2), pokoje (20 m2), předsíně (6 m2), koupelny,
WC, spíže a jeho součástí je také kůlna, sklep a půda. Jedná se o byt I. kategorie,
který je po rekonstrukci a má vlastní plynové topení. Nájemné činí 2.000,- Kč
měsíčně. Budoucí nájemce si byt může dovybavit novou kuchyňskou linkou
v ceně do 10.000,- Kč a podlahovou krytinou (lino), jejichž cena bude odečtena
z nájmu. Před podpisem nájemní smlouvy, jež bude uzavřena na dobu 2 let, složí
nájemce zálohovou částku ve výši tří měsíčních nájmů.
Žádosti budou přijímány do 30. dubna 2005.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční

v sobotu 9. dubna 2005
Stanoviště pro shromažďování nebezpečného odpadu:*
V 9.00 hod. Moravské náměstí – u hasičské zbrojnice
V 9.15 hod. Hradecká ulice – u Štolcových
V 9.30 hod. Příční ulice – u čističky
V 9.45 hod. Sluneční údolí – u samoobsluhy
V 10.00 hod. Sluneční údolí – u silnice naproti domu č. p. 272
V 10.15 hod. Brněnská ulice – u kulturního domu
* Na těchto stanovištích lze nebezpečné odpady odkládat teprve v den svozu.
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Jak správně třídit odpady
Sklo:

Nepatří:

Do kontejneru patří:
-

-

-

lahve od nápojů (bez uzávěrů)
velké skleněné střepy
sklenice
jiné skleněné nádoby
tabulové sklo (bez drátěné vložky)

-

porcelán
keramika
kamenina
žárovky
zrcadla
automobilová skla
televizní obrazovky
sklo s drátěným výpletem

Plasty:
Do kontejneru patří:
-

-

Nepatří:
-

plastové sáčky a tašky
folie
PET lahve od nápojů

-

textilie z umělých vláken
linolea a výrobky z PVC
plasty s příměsí jiných materiálů
(kabely, videokazety)
guma, molitan

Kontejnery na sběrném dvoře (klíče je možno zapůjčit na MěÚ):
-

-

železo
stavební suť
papír
nebezpečný odpad (sváží se dvakrát do roka dle jednotlivých ulic)
směsný komunální odpad

Čtenáři nám píší
Jelikož je mým cílem znovuumístit pamětní desku do vstupní haly školy
spolu s jejím novým protějškem v češtině a věřím, že se toto navrácení památky
na původní místo konečně už brzy podaří, uvádím zde obsah textu zmíněné
kamenné tabule, jejíž text je v německém jazyce: Postaveno k trvalé památce
na oslavu 60. jubilea vlády Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.,
zakladatele nové rakouské obecné školy, od Školní rady v Březové, jménem
starosty a místního školního rady Roberta Watzka 1908–1910. Já k tomu ještě
dodám, že budova byla postavena dle plánů vídeňského architekta Ludvíka
Schöna, stavitelem Zdeňkem Vodičkou z Uničova. Celkové vydání za stavbu
činilo 282 332,58 korun rakouských.
Pamětní deska byla odstraněna spolu s protější, která se nezachovala, krátce
po 1. svět. válce a uložena na půdu školy. V 80. letech 20. stol., kdy byla při
vyklízení půdy zničena řada vzácných předmětů z původní výbavy kabinetů z
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r. 1910, tato pamětní tabule byla jako zázrakem zachována, a tak zůstala dodnes
jedním z drobných pokladů našeho města.
Jiří Válka, kronikář
Pozn. Za překlad textu pamětní desky děkuji paní učitelce Štoudkové ze ZŠ v Březové n. Svit.

________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Duchovní slovo faráře - svatopostní zamyšlení o stavu farnosti
formou dopisu všem katolicky pokřtěným spoluobčanům – farníkům
Vážení a milí spoluobčané, kteří se oficiálně hlásíte ke katolické církvi, při
posledním sčítání v r. 2002 vás napočítali 30 %, což pro tuto farnost skládající se z
několika obcí odpovídá počtu 1 000 osob a asi 360 rodinám. Právě Vám je určeno toto
zamyšlení nad současnou situací, i když pokřtěných katolíků je zde ještě mnohem více
– 50 %. Avšak mnoho z nich již zapomnělo na svého Otce a Matku v nebi a na bezpečí
duchovního domova, kterým je Kristova Církev. Někteří mohli zanevřít z různých
osobních důvodů a někteří zůstali v nevědomosti z různých pohnutek osudu, a už se k
nám proto ani nechtějí znát.
Jsem s Vámi již něco přes čtyři roky, protože jsem s Vámi chtěl být. Původně
jsem měl bydlet ve Svitavách a dojíždět sem, neboť fara dosud nebyla uvolněna, a
měla zůstat ležet ladem. Zasadil jsem se o to, aby zde farář přeci jen bydlel, a dekret
jsem obdržel. Ani jsem netušil jak hrozná bude realita obyvatelnosti, ale popral jsem
se s tím a za pomoci několika známých, přátel i některých z Vás se podařilo faru
jakžtakž částečně zobyvatelnit zevnitř, i když střecha je při silnějším větru na spadnutí
a často se musí doplňovat vyfouknuté a rozbité tašky, okapy všude prorezavělé a
děravé a nejhorší fasádu ve městě znáte sami dobře. Asi nevíte, že celé čtyři roky stále
jezdím žebrat po fyzických a právnických osobách, zvl. bohatších farnostech, aby
pomohly oživit finančně tyto takřka mrtvé farnosti. Na částečnou opravu dezolátního
přízemí fary se mi podařilo získat něco v Německu. Rovněž mé nemalé úspory se zde
zcela strávily pro tuto farnost. Ještě se to zkomplikovalo havárkou, kterou jsem díky
Bohu zázrakem přežil a musel řešit pořízení nového auta koupeného na půjčku, kterou
jsem s pomocí přátel a solidního plnění z pojišťovny zcela uhradil. Nebyla to legrace a
auto mi slouží, ač je mé, jen z 20 %, zatímco farnostem slouží z 80 %. A teď si držte
klobouky, protože poletíme z kopce. Situace je tak vážná, že už chodím na tuto farnost
vydělávat peníze jako otec na rodinu. Pořádám duchovní obnovu tam, jindy onde, dají
něco mně, něco pro farnost, nenechám si nic, všechno dám do farních financí a stejně
to nestačí. Kolegové, kteří o tom vědí, mi říkají – co tady ještě dělám? Když farnost
neutáhne provoz fary, tak nemůže mít faráře. Pár nevěřících, kteří tuto situaci sledují
nezaujatě zvenčí, mi s otazníkem v obličeji nezávisle na sobě položilo otázku: “Co jste
provedl, když vás poslali sem? Nejste tady za trest?” Oni netuší, že existuje i Boží plán
a věřte, že neznám nikoho dalšího, kdo by tady za těchto podmínek zůstal.
Jako duchovní, přestože vysokoškoláci, bereme minimální mzdy na úrovni
starobních důchodů stejně jako za komunizmu, o kterých prohlásil v televizi jeden
duchovní Čs. církve Husitské, že jsou urážkou lidské důstojnosti. Je legrační, že v
okamžiku, kdy v tomto roce dosáhlo životní minimum k výši starobních důchodů a
platům duchovních, tak se jim nepřidalo, ale raději se snížilo to životní minimum o
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dvě třetiny. Přesto jsem musel věnovat 70 000,- Kč, tj. více než polovinu veškerých
svých příjmů za rok, na provoz farnosti, protože v kostele těch 50 až někdy 80 lidí není
schopno vše utáhnout. Dovedete si jistě představit, že když si ve vlastním bytě ubytuji
zedníky a brigádníky, aby oprava vyšla co nejlevněji (mimochodem podstoupil by to
někdo z Vás? Ono opravdu není oč stát.), nemáte žádné soukromí, sháníte materiál,
lešení, v mezičase vaříte a děláte svačinářku, o nepředstavitelném nepořádku ve
vlastním soukromí už ani nemluvě, na faře se všichni sprchují, míchačka se nezastaví,
vyvařujete pro ně, pere se stále prádlo a to trvá během roku i skoro dva měsíce na
několik etap, tak režie rapidně naroste. Přidá-li se ještě dlouhá tuhá zima, účty za
energie jsou pohromou. A několikrát už mi vyhrožovaly elektrárny a plynaři a
pojišťovny, že jestli neuhradím, odpojí, odříznou, zruší. Pak je taková rada, že mám
topit dřevem, čímž farnost ušetří na “drahém” faráři a díky tomu i zhubnu, opravdu
radou nad zlato! Ano, můžu stát od rána do večera u kamen a přikládat a řezat, sekat
dřevo, pak by to tu vypadalo stále jak před pěti lety a já bych jen sloužil mše a
zpovídal a taky většinu času pronemocněl. Mimochodem i tak se mi tu zdraví rapidně
zhoršilo a zbohatlo o astma. (Díky těmto poměrům se mi často stane, že v kapse
nemám ani korunu a živí mne matka ze svého důchodu. Přitom je až tragikomické,
když v právě takovém okamžiku, navíc když jste nemocní a sotva chodíte, zazvoní
“Tři králové”, a po odchodu s prázdnou si říkají že farář je lakomý.) K tomu jsem za
ten rok přivezl odjinud 150 000,- Kč. To je částka veškerých příjmů farnosti ze sbírek
a ostatních darů za bohatý rok od všech věřících celkem. Naštěstí mi přišlo vhod
(vlastně farnosti) dědictví částečně po mém otci a babičce. Za zbytek jsem ještě mohl
pozvat k dobrému nedělnímu obědu poslední zbytek věřících přítomných v kostele ani
ne tak kvůli svým 40tinám, neboť narozeniny pro mne nic neznamenají, ale abych
svou nepatrnou službou poděkoval všem věrným za to, že se aspoň trošku snaží a
záleží jim na dobru, abych jim také připomněl, že v nebi ne farář, ale sám Ježíš se
přepásá a u stolu bude své věrné obsluhovat. A možná to bylo i důstojné rozloučení,
protože v tomto komatu už to dlouho nemůže fungovat. Chudobu zde můžete mít ještě
dlouho, zatímco faráře, který se vyždímá pro Vás, zde vždy mít nebudete. Co jsem
vyžebrat mohl, to už jsem vyprosil. Už jsem byl skoro všude a musel snášet i urážky,
podezřívání a pomluvy od všech, i od kněží, i od vlastních farníků, pro které vše
dělám.
Přes všechny potíže se během mé čtyřleté působnosti podařilo učinit toho
tolik, že je to vysloveným Božím zázrakem. Jen pro Vaši informaci: Položena
mramorová dlažba v kostele a jeho vnitřní výmalba, nové rámy na Křížové cestě,
kompletní osvětlení a ozvučení kostela, které Vám mohou závidět i bohaté
farnosti, na faře ozdraveny téměř všechny vnitřní omítky, vymalováno, nově
elektrifikováno, ústřední topení v celé budově na plyn; pohleďte jak vypadá
střecha a fasáda kostela v Horní Hynčině teď a jaká ruina tam stála před 2 roky;
díky administrátoru v Radiměři byla vyměněna celá střecha kostela... To vše za
více než 4 000 000,- Kč; Při tom všem ještě matriky za 50 let převedeny do
digitální podoby a jejich opisy za 30 let, internetové stránky, náboženství a 1.
svaté přijímání dětí i dospělých, přípravy konvertitů, Božítělové průvody do
města, které zde už nebyly přes 30 let, obnoveny děkovné mariánské poutě do
Křtin, které Vaši předkové konali po zázračném uhašení požáru. Vždyť ani za
posledních 40 let se neudělalo víc než za poslední 4 roky. Tím se já nevychloubám,
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to je Boží zázrak, aby každý viděl, že stačí malé přičinění z lásky k Němu a Bůh
stonásobně žehná.
(Pokračování v příštím čísle)
S láskou Váš farář Pavel Šíra *
V Březové nad Svitavou, dne 13. 3. L. P. 2005
________________________________________________________________
* Redakčně neupraveno

Víte, že…
v cukrárna a prodejna pardubického perníku v Brněnské ul., která byla
nedávno nově opravena, byla na začátku po otevření jedinou prodejnou
tohoto perníku na Moravě? *
Jiří Válka
v v novém pořadu Zpět k pramenům, který nyní běží v České televizi, byla
v souvislosti s cestou k prameni řeky Svitavy na mapě i Březová? Pan
Munzar, který pořadem provází, navštívil též pramen 1. brněnského
vodovodu z r. 1913.*
Jiří Válka
________________________________________________________________
*Na přání autora redakčně neupraveno

Společenská kronika
V únoru 2005 se do Březové přistěhovali 2 noví občané, 1 občan se odstěhoval a
nikdo nezemřel.. Narodili se 2 občánci – Vojtěch Cerhák a Klára Sirková.
K 28. 2. 2004 měla Březová nad Svitavou 1 563 obyvatel.
YYY
Y Dne 19. února 2005 oslavili manželé Jan a Ludmila Havlovi 50 let společného
života.
Ke zlaté svatbě dodatečně blahopřejeme!

Poděkování
v Děkujeme všem, kteří se zapojili při likvidování letošních povodní. Díky
si zaslouží členové SDH, i všichni dobrovolníci, kteří přiložili ruku k dílu
a jakýmkoliv způsobem se zapojili. Věříme, že všechny postižené
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nemovitosti se brzy dostanou do normálu. V případě potřeby se všichni
můžete obrátit na MU, kde vám podáme pomocnou ruku.
Město Březová nad Svitavou
v Občanské sdružení Obzor Pohledy uspořádalo 5. února 2005 „Pátý
masopust“ s průvodem maškar a večerní zábavou. Z příspěvků občanů
obce při průvodu maškar i zásluhou příspěvků sponzorů do tomboly
z Pohledů, města Březové nad Svitavou a okolních obcí necháme na jaře
odborně opravit dva kříže vedle vchodu do kostela. Všem občanům a
sponzorům děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v novém roce 2005.
Obzor Pohledy
v Za uspořádání společenského večera s příjemným posezením při hudbě
děkují zástupcům města
SENIOŘI
v Poděkování patří Julii Sršňové a Veronice Klemšové za to, že věnovaly
knihovně ozdobné krabice.
Knihovna
v Děkujeme paní Horákové (Brněnská 169), která věnovala drobné dárky
dětem, jež se zúčastní Noci s Andersenem.
Knihovna

Proběhne
Informace z AMK Březová nad Svitavou
V roce 2005 se uskuteční v motokrosovém areálu za koupalištěm čtyři sportovní
podniky:
28. května pohárový závod motocyklů solo
11. června Mistrovství ČR motocyklů solo
27. srpna
pohárový závod motocyklů solo
1. října
Mistrovství ČR side a terénních čtyřkolek
Zveme všechny příznivce motokrosového sportu.

AMK Březová nad Svitavou
SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2005
Od 8. do 10. dubna 2005 proběhne v Lidovém domě v Brněnci–Mor.
Chrastové již II. ročník Krajské přehlídky venkovských divadelních souborů
pardubického kraje – SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2005. Pořadateli akce jsou:
Divadelní soubor E. Vojana BRNĚNEC a Krajská knihovna v Pardubicích –
oddělení kulturních služeb.
Program přehlídky:
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PÁ 8. 4. 2005

19.30 hod.

Ochotnický soubor TJ Sokol KUNVALD
Johan Nestroy:
ZLÝ DUCH LUMPACIVAGABUNDUS

SO 9. 4. 2005

13.00 hod.

Chvaletické divadlo JEN TAK
CHVALETICE
Ivan Loněk a Zdeněk Audi:
POHÁDKY S HVĚZDIČKOU aneb
DĚTI NECHTE DOMA

16.00 hod.

JDO Jaroslav LUŽE
Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN

20.00 hod.

Divadelní soubor TYL KRÁLÍKY
Georges Feydeau:
BROUK V HLAVĚ

10.00 hod.

Divadelní klub MAKOV
Ladislav Stroupežnický:
NAŠI FURIANTI

NE 10. 4. 2005

Odborná porota určí vítěze v kategoriích: vítězné představení, nejlepší
ženský herecký výkon, nejlepší mužský herecký výkon, nejlepší režie, nejlepší
scénografie. Pořadatelé dále ocení vítězné představení v ANKETĚ DIVÁKA a
udělí případně další ČESTNÁ UZNÁNÍ. Výsledky přehlídky budou vyhlášeny
v neděli 10. 4. 2005 v 16.00 hod. v místě konání přehlídky. Bližší informace na
plakátech nebo na tel. 461 523 246, 731 489 840.
Srdečně zvou pořadatelé*
________________________________________________________________
* V sobotu 9. 4. budete mít (podle vašeho zájmu) možnost využít dopravy pro občany
MĚSTA BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU I CELÉHO MIKROREGIONU BRNĚNEC.
Prosíme, aby se zájemci o dopravu přihlásili telefonicky na čísle 461 521 331 nebo osobně
v Městské knihovně Březová nad Svitavou.

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.
© Redaktor Jana Poláčková, tel: 461 52 13 31, Městská knihovna Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 65, 569 02
Březová nad Svitavou. Korektura Květoslava Hegerová.
Členy redakční rady jsou členové KULTURNÍ KOMISE v Březové nad Svitavou.
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