Plánovaný program kulturních akcí pro členy STP Březnice na r. 2021
V jarním období bychom zařadili do programu návštěvu divadel, např.divadlo J.K.Tylla v
Plzni - Velkou i Novou scénu, B.Smetany v Příbrami, hostujících divadelních amatérských
společností např. v Tochovicích , Svučících či v Týnu n/Vlt.
V letních - podzimních měsících bychom rádi přijali nabídku návštěvy povrchových dolů v
Mostu,exkurzi do hydrometeorologické stanice Komořany v Praze.
V podzimním čase nabídneme návštěvu Hoslovického mlýna, Hvožďan,Horažďovic ,Lnářů a
Bělčic. Na podzim bychom si rádi zopakovali návštěvu do německých termálních lázních Bad
Fusink.
Uskuteční-li se jarní a podzimová zahrádkářská výstava,dáme do nabídky. V červnu a v září
máme naplánován rekondiční pobyt.
Rádi podpoříme i připravovaný program na místním zámku v Březnici.Bude-li odsouhlasená
cesta Dostupné Šumavy,svým členům rádi nabídku zajistíme.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na konání besedy,zaměřené na bezpečí , ochranu a
jiných důležitých informací ze strany bezpečnostních organizací - policie,požárníci,RZ aj.
Vážení,
do schránky vám byly vhozeny hlasovací lístky pro zvolení nového výboru STP Březnice.
Její součástí je vysvětlení proč a jak se musí postupovat,aby bylo hlasování platné.
U vašeho jména,prosím o podpis a písemné vyjádření( do kolonky " souhlasím","
nasouhlasím",napsat ANO či NE).
Součástí je přiložena listina roční zprávy dosavadní předsedkyně p.Forejtové a dále najdete na
této stránce i přehled chystaných akcí na r. 2021.
Vyplněnou a podepsanou hlasovací listinu,prosím,vhoďte zpět do vaší poštovní schránky, v
datech 23. - 25. 11.si ji od tud vyzvednu.
Tento postup jsem zvolila vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu,vyhlášeného v době
pandemie v rámci kovidového opatření,vládou ČR.
Pevně věříme,že danou situaci společnými silami zvládnem,splníme nařízený postup
hlasování,aby výbor MO STP Březnice s novým složením ,mohl začít od 1.1.2021 na plno
pracovat.
S přáním pevného zdraví a klidu v mysli Vaše kulturní ref.p. Feitová / tel.721 603 455/
Za pochopení a dodržení postupu předem mockrát děkuji.
Dne 19.11. 2020

