Každého z nás, kdo žije v tomto městě, se více, či méně dotýká problém neúměrné zatíženosti
komunikace první třídy číslo 43 ve směru od Svitav na Brno. V posledním období začala být
tato silnice zdrojem strachu a obav. Toto je důsledek skutečností, které naše město nemůže
v žádném případě ovlivnit, a to je zavedení mýtného na naší dálniční síti. Jistě každý z vás ví,
jaké problémy provázely instalování mýtních bran, jež fungují na principu mikrovlnného
systému, který, jak tvrdí někteří odborníci, je již zastaralý, a proto by se mělo přecházet
k systému satelitnímu. Dle slov náměstka ministerstva dopravy Ing. Vykydala, s nímž jsme se
setkali, je v současné době zřízení výběru mýtného satelitním systémem nemožné, a to díky
nepřipravenosti potřebného zařízení na oběžné dráze Země. Satelitní systém, dle slov pana
náměstka, bude možné plně uvést k životu do pěti let. Proto se v současné době již neumisťují
mýtní brány na silnicích prvních tříd, v našem případě na silnici protínající naše město. I
přesto je vydáno stavební povolení na vybudování mýtní brány na „Březovském kopci“
v úseku mezi Moravskou Chrastovou a Březovou a v obci Rozhraní. Jaký bude další osud
vybírání mýta na silnicích prvních tříd, nedokáže nikdo říci a ani odhadnout. Přesto
nedořešenou koncepcí mýtních bran trpíme my a spousta dalších obcí a měst kolem silnic
první třídy.
Řidiči kamionů, aby ušetřili na mýtném, jezdí po těchto silnicích a komplikují už tak hustý
provoz. Sami jsme byli v poslední době svědky důsledků mýtního systému, kdy došlo
k nehodám tří kamionů, při kterých byl zničen majetek občanů našeho města. Je jistě
neopomenutelné, že za každou nehodovou událostí stojí a může za ni řidič. Kdo by hledal
v kabinách dálkových trucků zkušené profesionály, našel by je jen stěží. Dnes převážně řídí
dvaadvacetimetrové a několik tun vážící monstra mladí kloučci, kteří mnohdy teprve
v hustém silničním provozu sbírají zkušenosti. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
je striktně dán. Každý z řidičů ví, jak má projíždět křižovatkou, jakou rychlostí má projíždět
v obci, ale přesto to nestačí. Naší řidičské a troufáme si říci někdy i neukázněné společnosti
nevládne ohleduplnost a dodržování zákona. Ba naopak, když chceme řidiče upozornit na
běžné standardní věci, které zná i dítě v základní škole, vymýšlíme důsledné poutače a
prostředky, jak na úplně obyčejnou věc řidiče ještě upozornit. Nejinak je tomu i v našem
městě. V kopci ve směru od Svitav bude instalováno dopravní značení, a to takové, že bude
posunuta značka začátek obce o několik desítek metrů směrem na Svitavy, kdy by již měli
řidiči vjíždět do pravotočivé zatáčky ve směru od Svitav rychlostí padesát kilometrů v hodině.
Budou zde umístěny na reflexním podkladu značky – nejvyšší dovolená rychlost 70 km
v hodině, zatáčka vpravo a tabule s výstrahou, že řidič vjíždějí do nehodového úseku pod
radarovou kontrolou. Aby řidiči vnímali vážnost tohoto dopravního značení a vyburcovali se
k ostražitosti, budou příčně v asfaltovém jízdním pruhu umístěny vyvýšené pásy, jež řidiče
svojí nerovností upozorní na nebezpečný úsek. Jestli tato rozsáhlá opatření budou co platná,
ukáže až čas po jejich umístění. Naše představy o zbezpečnění kopce jdou však mnohem dál.
A to tak, že by se na kopci v místě odpočívadla umístil do jízdního pruhu ostrůvek, řekněme
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jako polovina kruhového objezdu, kde by nákladní automobily musely zpomalit a kopec by
začaly sjíždět nižší rychlostí. Tato myšlenka je dle majitele silnice, tj. ŘSD – Ředitelství
silnic a dálnic, utopistická. (No to byl železniční viadukt u Hradce nad Svitavou také a sami
vidíte, jak je řešen dnes, kdy si tato úprava vyžádala bezmála 2 mil. korun od Ředitelství
silnic a dálnic.)
Ruku v ruce jde s provozem na silnici i hluk, který se díky novým pravidlům již neměří
v bytech – domech, ale venku před objekty, v nichž žijí lidé. Ve Březové bylo takové měření
již provedeno a vyplynulo z něho, že hlučnost přesahuje hygienické hodnoty. Město již
zprostředkovalo několika občanům kontakt na Krajskou hygienickou stanici. Ta, jak je patrno
z vyrozumění, jež bylo zasláno občanům, zahájila správní řízení s Ředitelstvím silnic a dálnic.
Jaký bude výsledek správního řízení, lze skutečně jen těžko odhadnout, protože nelze silnici
první třídy oddělit od domovní zástavby protihlukovou stěnou tak, jak to bylo provedeno
třeba u železnice. Jako schůdná cesta se jeví, kdyby ŘSD zafinancovalo instalování
protihlukových oken do domů u silnice. Zde jistě některé z vás napadne, že domů u silnic
v celé ČR je bezpočet a finanční náklady na výměnu všech těchto oken by se rovnaly takřka
vybudování nové silniční sítě. Na tento problém neznáme odpověď my, ba ani čelní
představitelé ministerstva dopravy, potažmo státu.
Nepřemýšlíme nad tím, co bude, a nespoléháme se na to, co za nás vyřeší stát. Snažíme se
udělat taková opatření, abychom zpomalili a zmírnili silniční provoz v našem městě už teď.
Pomoci by nám v tom měla městská policie, jejímuž zřízení budě většina zastupitelů na
prosincovém zasedání nakloněna.
Přechody pro chodce
Dále budou zhotoveny přechody pro chodce, a to na ulici Brněnské a v druhé části náměstí.
Oddělení jízdních pruhů
Snažíme se prosadit rozdělení jízdních pruhů, které procházejí středem náměstí, přičemž tyto
dva pruhy by měl od sebe oddělovat jeden metr široký travnatý pruh.
V těchto dnech se účastníme jednání ve Vyškově, kde budeme seznámeni s novým, a
dovolujeme si říci revolučním, systémem dozoru nad rychlostí v obci. Spočívá v tom, že
v případě, kdy řidič projede úsekem, který bude měřen radarem, a jeho rychlost bude vyšší
než 50 km/hodinu, záznamové zařízení odešle tuto informaci k nedalekému semaforu, kde se
rozsvítí červené světlo, a proto vozidlo bude nuceno zastavit. V případě, že řidič světelného
signálu neuposlechne, bude jeho prohřešek zaslán k vyřízení Městskému úřadu ve Svitavách.
Stačí tento semafor dvakrát projet na červenou a řidič se na nějakou dobu rozloučí se svým
řidičským oprávněním. Řeknete si, že to úplně zbrzdí provoz na silnici, ale to je přece dobře!
Proto to děláme! Pro nás je důležitější bezpečnost, ne plynulost. Takto nepřemýšlíme jenom
my, ale i přední odborníci v dopravě EU. Lidský život má větší hodnotu než silnice bez kolon.
S tím určitě souhlasíte i vy.
Mgr. Martin Kiss
Bc. Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková

INFORMUJEME
Čistička
Jistě všichni sledujete možnosti čerpání evropských finančních zdrojů v médiích. I my jsme
využili prvního kola programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a podali jsme opětovně naši
aktualizovanou žádost na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Je to již po
několikáté, co se o podporu ucházíme. Hlavním motivem bylo vždy získat co nejvýhodnější
poměr mezi finančními prostředky získanými a finančními prostředky, které musíme dát my
všichni Březováci. Z tohoto důvodu jsme v minulosti na některé projekty a pokusy
nepřistoupili, zmiňovaný poměr se nám zdál být nevýhodný. Nynější systém je založen na
spolufinancování města do cca 15%, což považujeme za přijatelné. Pokud budeme s naší
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žádostí úspěšní, hlavní realizace proběhne v letech 2009, 2010 a 2011. Náklady na celý
projekt atakují hranici 150 milionů korun.
Administrativa celého projektu je pro mnohé nepředstavitelná, a proto vám pro ilustraci
nabízíme snímek, který demonstruje, co vše je spojeno s přípravou a hlavně se získáváním
finančních prostředků na přípravu stavby.
Mgr. Martin Kiss

Úprava vozovky
V měsíci říjnu došlo po mnoha urgencích města k úpravě propadlin na vozovce na ulici
Pražská. Jednání bylo velmi složité. Odpovědná firma již není provozovatelem našeho
systému, a proto k opravě, po množství konzultací s Ředitelstvím silnic a dálnic, Policií ČR a
Odborem dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje, byla vyzvána společnost,
která v současné době zajišťuje dodávku pitné vody ve městě – Brněnské vodovody a
kanalizace.
Provedené úpravy jsou dočasné. V příštím roce bude provedena zásadní rekonstrukce až na
vlastní vodovodní potrubí. Ředitelství silnic a dálnic zahrnulo do svého plánu komplexní
opravu povrchu vozovky, a to v úseku od budovy ZŠ až po most přes Hynčinku. Tyto práce
si vyžádají celkovou uzavírku komunikace. Nelze ji provádět po polovinách vozovky. Jízdní
profil by byl příliš úzký.
Objížďka tohoto úseku je velmi komplikovaná a proto bylo ze strany Ředitelství silnic a
dálnic přistoupeno ke spojení vlastní opravy s plánovanou celkovou uzávěrou hlavní
komunikace.
Mgr. Martin Kiss
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Informace ze ZŠ
Vedení Základní školy Březová nad Svitavou oznamuje:
1. Ve školním roce 2007/2008 navštěvuje 1. třídu 24 žáků. Jejich první nesmělé krůčky na
půdě velké školy povede třídní učitelka Mgr. Kateřina Macháňová.
Dufková Veronika
Dvořáčková Kristýna
Dvořáková Michaela
Fischerová Pavlína
Kalasová Anna
Kovaříková Natálie
Kubíčková Gabriela
Pešlová Kristýna
Rumlová Štěpánka
Šafářová Nikola
Volečková Anna
Zatočilová Karolína

Babička Jan
Etzler Jaroslav
Heger David
Chlebeček Matouš
Janků Antonín
Kalas Miloslav
Mauer Natanael
Rybnikář Radek
Zapletal Josef
Báčová Veronika
Cerháková Lenka
Černá Vendula
2. Organizace školního roku 2007/2008
Zahájení vyučování

3. 9. 2007

Podzimní prázdniny

25. - 26. 10. 2007

Vánoční prázdniny

22. 12. 2007 - 2. 1. 2008

Konec 1. pololetí

31. 1. 2008

Pololetní prázdniny

1. 2. 2008

Jarní prázdniny

11. 2.- 17. 2. 2008

Velikonoční prázdniny

20. - 21. 3. 2008

Konec školního roku

27. 6. 2008

3. V 1. třídě a v 6. třídě se v letošním školním roce vyučuje podle ŠVP. Dokument s názvem
Otevřená budoucnost je vám k dispozici denně v době od 7:30 do 16:00 hod. v ředitelně
školy.
4. Sběrový papír (svázaný) odebíráme denně v době od 7:30 do 16:00 hod. Větší množství
skladujte prosím do dvora pod stříšku, menší množství můžete ponechat na hlavních
schodech.

Mikulášská jízda chornického železničního klubu
Stejně jako v loňském roce bude i letos uspořádána „Mikulášská jízda. Trasa zvláštního vlaku,
ve kterém bude Mikuláš se svojí družinou nadělovat dětem dárky, povede tak jako v roce
2006 z České Třebové přes Skalici nad Svitavou, Chornice a Moravskou Třebovou zpět do
České Třebové. Vzhledem ke značnému zájmu veřejnosti v loňském roce bude však třeba
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učinit některá opatření, která bohužel celou akci poněkud prodraží. V roce 2006 byl zvláštní
vlak tak plně obsazen, že situace byla neúnosná. Z tohoto důvodu bude letos souprava
posílena o další dva vozy. Dalším nutným opatřením, plynoucím z předchozího, je nutnost
nasazení silnější parní lokomotivy.
Na akci zveme všechny účastníky loňské „Mikulášské jízdy“, i všechny, kteří v loňském roce
nemohli pro nedostatek místa zvláštním vlakem cestovat. Nezůstávejte pod dojmem loňského
neúspěchu doma!
Stanice
Česká Třebová
Svitavy
Březová nad Svitavou
Moravská Chrastová
Letovice
Skalice nad Svitavou

Příjezd
08.30
09.08
09.14
09.30
10.02

Odjezd
08.01
08.41
09.12
09.16
09.45
10.37

!!!Podrobný jízdní řád je pro Vás připraven k nahlédnutí v Městské knihovně a TIC!!!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městu Březová nad Svitavou, které pro nás (a pro veřejnost) zorganizovalo
Cestopisnou přednášku o Indii.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou

ČLÁNKY
Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy
s dirigentkou Mirkou Ducháčkovou zahajuje novou sezónu a přijímá do svého kolektivu nové
členy – muže, ženy a zejména mladé lidi, kteří zpívají a mají zájem i chuť rozšířit naše řady.
Do sboru se sjíždějí zpěváci ze širokého okolí Svitav (Vendolí, Opatov, Chrastavec, Banín,
Radiměř i Březová).
Sbor každoročně vystupuje na nejrůznějších koncertech, festivalech a soutěžích, pořádáme
také zájezdy do zahraničí.
Pravidelné zkoušky jsou každé pondělí od 18.00-21.00 hod. v ZUŠ Svitavy.
Marcela Černá – korepetitor sboru
(Kontakt: cerna.marcela@centrum.cz)

Pomozte cizincům a získejte odměnu
Počet cizinců v České republice pozvolna stoupá. Jen v okrese Svitavy jich mezi námi
žije přibližně dvanáct set. Většinou jde o Ukrajince, Slováky a Poláky, v menší míře se na
tomto počtu podílejí Vietnamci, Rusové a další státní příslušníci. Podstatná část těchto lidí
pracuje na pozicích, které jsou jinak obtížně obsaditelné. Přispívají k našemu národnímu
důchodu a je naším zájmem, aby ti, kdož této zemi přinášejí prospěch, u nás zůstali.
K tomu, aby se „naši“ cizinci do české společnosti lépe začlenili, směřuje projekt
pardubického sdružení Most pro lidská práva nazvaný „Dobrý den, sousede!“, který se
uskutečňuje i na území okresu Svitavy. Je podpořen granty Evropského hospodářského
prostoru a Norska.
Jste ubytovatel cizince, jeho soused, spolupracovník, spolužák? Nebo jen znáte
konkrétního cizince, který takto potřebuje pomoci? Potom je snadné projektu se aktivně
zúčastnit. Stačí, když se přihlásíte (nejlépe cestou elektronické pošty) na adresu sdružení, jež
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Vám poskytne bližší informace a následně s Vámi uzavře smlouvu. V praxi jde o doprovod
cizince ke dveřím jeho sousedů, krátká zastavení, během nichž se s nimi cizinec pozdraví a
předá jim drobné dárky (jsou hrazeny z prostředků projektu).
Organizace a jednoduchá administrace jedné takové akce, během níž je navštíveno
dvacet rodin sousedů cizince nebo jeho rodiny, je honorována částkou 1875 Kč. Netroufáte-li
si na účast sami, pracovníci sdružení vám rádi pomohou. Kontakt: Most pro lidská práva,
Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice, info@mostlp.org, 737466959, 602483134, 467771170.
Milan Daniel – Most pro lidská práva

Zprávy od KOCOURKA
Již tři měsíce uběhly od první „zatěžkávací“ schůzky maminek a dětí v MC. Máme 35
členů a díky sponzorům i spousty hraček, sportovního a gymnastického náčiní a nového
nábytku. Na konci srpna jsme byli přijati do celorepublikové „Síťě mateřských center v České
republice“.
A co vlastně děláme na našich společných schůzkách? Na každou schůzku je
připravený program pro děti (cvičení na gymnastických míčích – nazvané Cvičení s tetou
Petrou, malujeme ručičkami, oblékáme papírové panenky, modelujeme z plastelíny, vyrábíme
draky, zpíváme a bubnujeme), ale hlavně si hrajeme a to nás baví asi nejvíce. Vždyť tolik a
takové hračky doma děti nemají, a když mají, tak s kamarádem či s kamarádkou se hraje lépe.
Máme za sebou také několik větších akcí. Ve středu 28. srpna jsme si opekli párky
v pěkně upravené zahradě při Loučení s prázdninami. Počasí se nám moc vydařilo a všichni
se dobře bavili. V neděli 23. září jsme se jeli podívat za zvířátky do ZOO Jihlava. Výletem
byli všichni moc nadšeni a už se těšíme na příští rok. Ve středu 3. října jme pak vyrazili na
dopravní hřiště do Svitav. Zde nás čekala policejní auta a příslušníci dopravní policie. Mohli
jsme si auta prohlédnout, zahoukala nám a rozsvítila majáky. Pak už nic nebránilo v tom, aby
děti osedlaly svoje vozidla a vyrazily na „silnice“. Všem se nám tam moc líbilo.
Zvelebování mateřského centra se ovšem neobejde bez fyzické pomoci lidí. Tak se i
v měsíci září a říjnu uskutečnilo mnoho brigád v okolí fary. Práci dělá z největší části pan
farář a jeho pomocníci. Tady bychom rádi panu faráři Michutovi poděkovali: „Bez Vás
bychom se neměli kde scházet, mnohokrát děkujeme a doufáme, že to bude na dlouho.“
Brigád se ovšem zúčastnili i někteří tatínci a dobrovolníci. Pochopili, že to nedělají pro faráře,
ale pro děti! Do budoucna tu chceme vybudovat dětské hřiště a oázu klidu a oddechu nejen
pro maminky s dětmi, ale i pro ostatní obyvatele Březové.
Program MC Kocourek na říjen:
A teď několik ohlasů z našich webových stránek (www.mckocourek.eu):
Naši sponzoři:
DK Plast Vítějeves
BRL Center Brno
Ing. Jaroslav Jež Praha
Lékárna Březová nad Svitavou
Potraviny Jedlinský

JUDr. Pavel Novotný
Elektromontáže Pavlík
OK 1 Svitavy
Kominický mistr Petr Lašan Letovice
Plastex Vítějeves

Také bych chtěla poděkovat za MC.Chodím tam moc ráda, je to příjemné prostředí, kde se děti vyřádí a
maminky si trošku oddechnou.Je super, že tu ve Březové něco takového je. Děkujeme.
Zřídit MC ve Březové byl dobrý nápad. Chodíme tam s naší Terezkou rády.
maminkám, které mají neposedné prcky jako já a ještě váhají se k nám připojit.

Vřele to doporučuji všem

Za děti a maminky z MC Pavla Cupalová a Kateřina Novotná
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Kuře nadělovalo Kocourkovi
Jistě všichni znáte celorepublikový sbírkový projekt Pomozte dětem! je organizovan
společně Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a Českou televizí. V letošním roce
jsme se pokusily podat návrh na finanční příspěvek z této sbírky na výstavbu dětského hřiště a
bezbariérového vstupu do našeho MC Kocourek ve Březové nad Svitavou. A štěstí nám přálo.
Při výběrovém řízení jsme byly vybrány, mohly jsme si proto dojet ve čtvrtek 1. listopadu
2007 do Prahy na slavnostní předávání nadačních příspěvků. Jak již fotografie napovídají, na
cestu se vydaly 2 členky MC i se svými ratolestmi spolu s předsedkyní sdružení. Slavnostní
předávání se uskutečnilo v sále Felice Hotelu Merkure Praha Old Town, moderovala ho Alena
Zárybnická.
Dozvěděly jsme se, že v regionu Severovýchod (Pardubický kraj, Hradec Králové atp.)
získalo podporu 11 projektů a mezi organizace zde bude rozděleno celkem 1 926 999,- Kč.
Samozřejmě jsme byly informovány i o tom, k jakým účelům budou peníze použity. Náš
projekt dětského hřiště nese název „Kocourkova zahrada“ a na jeho realizaci jsme dostaly
neuvěřitelných 238 975,-Kč. (Ony také prolézačky a houpačky pro děti odpovídající normám
EU v dnešní době něco stojí.)
Přispíváte-li svými prostředky do tohoto sbírkového projektu, děláte dobrou věc. A proto
patří naše poděkování i vám všem - dárcům, kteří zůstávají zpravidla v anonymitě. Vaše
penízky se neztratí a udělají radost velké spoustě dětí.
Za MC Kocourek Pavla Cupalová

PROGRAM MC KOCOUREK (organizovaný ve spolupráci s Měk Březová nad Svitavou)
NA LISTOPAD a PROSINEC 2007
Pondělí: 9:00 až 12:00 hodin
Středa: 14:00 až 17:00 hodin

LISTOPAD 2007
Pondělí 26.11. – malování ručičkama
Středa 28.11. - v rámci předmětu RODINNÁ VÝCHOVA nás navštíví děvčata ze
ZŠ a představí nám vlastnoručně vyrobené maňásky. Přijďte se s nimi podělit o
své mateřské zkušenosti. :-)
PROSINEC 2007
Pondělí
Středa
Pondělí
Středa
Pondělí
Středa

3.12. – andílci a čerti
5.12. – Mikuláš v sále památek (od 15.30)
10.12. – vánoční dílna – výroba ozdob
12.12. – vánoční dílna – výroba ozdob
17.12. – vánoční dílna – výroba ozdob
19.12. – vánoční ochutnávání + výměna receptů
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Výzva za bezbariérové chodníky
Všichni se jistě radujeme z velkého počtu maminek v Březové. Maminky s kočárky je
vidět prakticky na každém rohu. Také si ale mnozí jistě všimli, jak je těžké se s kočárkem po
Březové pohybovat. Nejvíce jsou si toho samozřejmě vědomi samotní řidiči a řidičky
kočárků. Těch se tato výzva týká nejvíce. Zábran a bariér je mnoho. Ne všechny se
samozřejmě dají hned odstranit. Mezi ty, které se odstranit dají, patří například nájezdy na
chodníky. Prvotní je ovšem zjistit, kde takové nájezdy vybudovat. Prosím všechny, kteří vědí
o místech, kde by se nájezd hodil, aby se o to s námi podělili! Mohou přijít k nám do
Mateřského centra nebo do Městské knihovny. Případně nám informaci napsat na
mckocourek@seznam.cz či do diskuze na www.mckocourek.eu.
Předem děkujeme všem, kteří nám tím pomohou.
MC Kocourek

XXX
Pravidelné denní užívání medu v malé dávce upevní vaše zdraví a posílí imunitu vašeho
organismu. Med je velice cenný přírodní produkt, který by neměl chybět ve vaší výživě.
Sklenici medu jako dárkem Vašim blízkým můžete udělat radost. Kvalitní „český med“ přímo
od včelaře a to květový (pastovaný), medovicový (lesní) prodávám za cenu běžnou v tomto
regionu.
Tuček Vojtěch
Dlouhá 104, Březová nad Svitavou
tel:721 319 598

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci 2007 se do Březové přistěhovalo 6 nových občanů a 3 občané se odstěhovali.
Zemřeli: Marie Břízová, Olga Škraňková a Stanislav Kopecký.
Narodilo se 5 nových občánků: Adéla Cerháková, Antonín Dvořák, Patrik Hlouš, Zuzana
Lipoldová, Natálie Češková.
K 31. červenci 2007 měla Březová nad Svitavou 1694 obyvatel.
V srpnu 2007 se do Březové přistěhovali 3 noví občané a 3 občané se odstěhovali.
Zemřeli: Stanislava Krátká a Jindřich Štefka.
Narodilo se 5 nových občánků: Barbora Stehlíková, Jan Stejskal, Adam Brutto,
Anna Dernerová a Kryštof Myška.
K 31. srpnu 2007 měla Březová nad Svitavou 1697 obyvatel.
Vzáří 2007 se do Březové přistěhovalo 11 nových občanů a 18 občanů se odstěhovalo.
Narodili se 3 noví občánci: Klára Vajtová, Patrik Vlček a Ondřej Rulíšek.
Ke 30. září 2007 měla Březová nad Svitavou 1693 obyvatel.
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Kam za kulturou?
KDY?

KDE?

CO?

28.11.
17.00

Kulturní dům

Vánoční koncert ZŠ

2.12.
15.00

Kulturní dům

Mikulášská nadílka

2.12.
18.00

Moravské
náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu

15.12.

Kostel sv.
Bartoloměje

Adventní koncert Markéty Jozové-Drábkové.

16.00
22.12.
18.30

Kostel sv.
Bartoloměje

Adventní koncert pěveckého sdružení Dalibor

Kulturní dům
Moravské
náměstí

Předsilvestrovská zábava (pořádá TJ SOKOL)

OHŇOSTROJ – oslava příchodu Nového roku

Památky

Cestopisná přednáška o Číně

Kulturní dům

Ples (bál) AMK Březová nad Svitavou

Kulturní dům

Městský ples

30.12.

20.00
Noc z
31. 12. na 1. 1.
0.30 hodin
10.1.

18.00
11.1.

20.00
25.1.

20.00

Zábava bude
2. 2.
tradičně v
zábava začíná ve
Kulturním domě
20.00
Březová n. Sv.

Masopust
Od rána bude chodit po Březové masopustní průvod,
pokud se k němu bude někdo chtít připojit, může!
Následuje večerní

Masopustní zábava (pořádá SDH)

7. 2.
17.00

Památky

Cestopisná přednáška – Plavba kolem světa na
plachetnici (nejkrásnější ostrovy Pacifiku).

8 . 2.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

Hasičský bál ( pořádá SDH)

16. 2.

Odjezd z
Moravského nám.

Zájezd na muzikál Angelika

16. 2.
20.00

Kulturní dům
Březová n. Sv.

Ples TJ SOKOL
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