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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. *Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 20.9.2017.

Ilustrace: J. Švajdová

PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Jasný podzim

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Usedli na lavičku
jak ptáci na větvičku,
jíž ani nezachvěla
snad pírka lehčí těla.

Obec Březnice ve spolupráci s březnickým ochotnickým souborem A.I.D.S. si Vás
dovoluje pozvat na divadelní představení kroměřížského souboru Říše loutek
O KOUZELNÍKU, ČERNÉM KLOBOUKU A BAREVNÉM MÍČI
kdy: v sobotu 25.11.2016 v 16:00 hod
kde: sál obecního domu (vedle pohostinství)
vstupné dobrovolné

Slunce jim svátek světí,
v písku si hrají děti.
Tu úsměv zvedne brvu,
tu rty se pohnou k slovu,
pak ruka stiskne ruku,
byť bez pružnosti luku.

Obec Březnice připravuje na pátek 24.11.2017:
SPECIÁLNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY s bohatým občerstvením
a také s překvapením.

Tytam jsou strázně s blesky.
Tišinou vedou stezky
a jasný podzim září
z dvou přívětivých tváří.

V sobotu, 21.10.2017, ve 14:00 hod. se uskuteční Misijní klubko na faře v Březnici.
Po skončení se společně s dětmi naší farnosti pomodlíme modlitbu růžence
v předvečer Misijní neděle:
v 16 hod. v Březnici, v 17 hod. v Bohuslavicích, v 18 hodin v Salaši.

Josef Suchý

Na Naše dědiny jste v Březnici darovali 725,- Kč, v Salaši 350,- Kč. Děkujeme
Vám.

E DĚ

2

NY
DI

N AŠ

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 18. 10. 2017.
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Konečně jsme se dočkali….
Dočkali jsme se deště, který uklidnil všechny, kdo mají nedostatek vody a zkropil
sluncem vyprahlou zem.
Dešťové přeháňky zavlažily lesy a my jsme se konečně dočkali radosti z nalezeného
hříbku.
Šikovní houbaři už nosí ze svých prověřených míst dokonce plné košíky.
A co s takovým košíkem plných hříbků můžeme udělat?
Je mnoho způsobů zpracování: výborná smaženice, bedly na másle i jako řízek,
oblíbená houbová omáčka, hříbkový guláš, usušené houby...
Ráda se podělím o oblíbený recept na houbovou čalamádu:
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60 dkg hub - nakrájet, povařit 10-15 minut, vodu slít.
0,5 kg cibule, 0,5 kg papriky, 8 dkg cukru, 2 dkg soli, 10 dkg octu, 12 dkg oleje, 1 větší
kečup, 1 palička česneku - česnek prolisovat a přidat až před koncem vaření.
Cibuli, papriku a vše ostatní smíchat, 15 minut povařit.
Potom smícháme s již povařenými houbami a 2 hodiny necháme uležet. Naplníme do
malých skleniček, 20 minut sterilovat při 80 stupních.
Je to moc dobré na topinky, k plnění bramboráků, pod maso…
Tak ať se Vám čalamáda podaří a hlavně ať chutná!
Marie Burdelová
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Na konci měsíce září vychází další číslo časopisu Naše dědiny, který zpravidla
dostáváte do svých domácností v Březnici, Bohuslavicích a na Salaši. O prázdninách,
jak jste jistě nemohli přehlédnout či alespoň přeslechnout, začala v Bohuslavicích
u Zlína velká rekonstrukce místní komunikace, tedy cest, chodníků, dopravního
značení, apod.
Už se ukazují první asfaltové koberce a chodníky s vysokými obrubníky. V tak
frekventované dopravní situaci jako je v Bohuslavicích, mají chodníky i dobře
zhotovená silnice velký význam pro bezpečnost chodců i řidičů. Vedle bezpečnosti
můžeme uvážit i jiné hledisko, nazvěme je třeba společenské, že silnice spojují obce,
chodníky domy. Za sousedy a obyvateli obce se tak budeme moci snáze dostat bez
příhody, že bychom např. po dešti šlápnouce na uvolněnou dlaždici svou nohavici až
po kolena rázem spadenou vodou ohodili. Nebo že bychom své známé kromě své
maličkosti také blátem cest na jejich kobercích z Persie počastovali. Ano, chodníky
jsou důležité, aby spojovaly dům pana A s domem pana B. Podobně je to pak
i se silnicemi, které spojují obce a města: abychom dojeli tam, kam potřebujeme, bez
zbytečných vulgarismů a v předpokládaném čase.
Cestičkou k domovu tak rád se vracím… (Ivan Hlas)
P. Václav Fojtík

Ilustrace: R. Bárta
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Klub maminek Bohuslavice

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - ZŠ BŘEZNICE

Prázdniny skončily, pomalu se rozjíždí nový školní rok, učení, kroužky a spolu
s tím i aktivity Klubu maminek v Bohuslavicích u Zlína .
Klub maminek v Bohuslavicích u Zlína je určen pro maminky (nejen) na mateřské
dovolené z Bohuslavic a okolí. Funguje od roku 2011 pod záštitou Centra pro rodinu
ve Zlíně a s podporou obce Bohuslavice u Zlína. Členství je nezávazné, bezplatné.
Srdečně jsou vítáni všichni, koho zaujme nějaké téma nebo aktivita z našeho
programu, nebo kdo se bude chtít nějakým zajímavým nápadem na programu
podílet.
Od října se budou opět konat pravidelné schůzky v klubovně nad tělocvičnou ZŠ,
a to - POZOR ZMĚNA! - v pondělí od 15:30 hod. Klubovna je vybavena dětským
koutkem (kuchyňka na hraní, fotbálek, výtvarné potřeby, sportovní potřeby aj.),
umyvadly. K dispozici je i tělocvična a sociální zařízení. V letošním roce proběhla
oprava toalet a umyvadel, za což patří obci dík.
Každoročně pořádáme pro veřejnost dětský maškarní karneval, jarní a podzimní
bazárky a společné vycházky. Účastníme se organizace tradičního předvánočního
setkání na první adventní neděli. O prázdninách zajišťujeme pro děti týden plný
aktivit („přídědinský“ tábor). Jinak tomu nebude ani v následujícím roce.
Nejblíže nás čeká 29. - 30. 9. 2017 Bohuslavský bazárek (podzimní a zimní)
tentokrát v tělocvičně ZŠ (kvůli stavebním úpravám hasičské zbrojnice).
Program na jednotlivé týdny zveřejňujeme průběžně na webu obce a na Facebooku.
Do prosince budeme určitě tvořit na Advent, máme v plánu vycházku na šípky
a pouštění draků, výrobu domácích likérů, práci s fimem, enkaustiku, nějakou
přednášku, filmové večírky a mnoho jiného! Těšíme se a vy snad taky.
Těšíme se na nové tváře.
Mgr. Martina Mrlíková
km.bohuslavice@seznam.cz
Klub maminek Bohuslavice u Zlína
http://maminkybohuslavice.rajce.idnes.cz
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Kontaktní osoba:
e-mail:
Facebook:
Fotogalerie:
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Misie v Angole, díl 3. Práce v Benguele, místní původní náboženství
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Mnozí již jistě víte, že v Benguele
pracuji pro místní komunitu
Salesiánů. Práce pro projektanta je
tu požehnaně, takže tu postupně
dělám návrhy a výkresové
dokumentace kostelů, domů a škol.
Obdoba stavebního povolení tu
v Angole sice existuje, ale nikdo se
tím příliš nezatěžuje. Postavit dům
nebo i třeba kostel je možné i bez
stavebního povolení, objekt ale není
legalizovaný a pozbývá tak
některých práv.
Místní komunita Salesiánů tu má mimo jiné na starosti také mše v přilehlých
katechezích. Této organizační jednotce se říká paróquia a je to takový mezistupeň
mezi diecézí a farností. Farnost tu odpovídá asi katechezi, každá taková katecheze
mívá vlastní kostel (a nebo obdobně užívané místo), prostor pro samotnou katechezi
a někdy i vlastního pomocného kněze. Paróquia zaštiťuje třeba 20-30 takových
katechezí a tak jsou tu neděle pro kněze opravdu nadupané. Diecéze pak má několik
paróquií. Všechno v Angole tu je větší, a tak zdejší diecéze může mít okolo 1,5
milionu farníků, což mi přijde skoro jako celé Česko :o) Rozlohou je diecéze dle
statistik velká asi jako polovina Česka a tak není divu, že tu mimo jiného chybí velké
množství kněží. Dle statistik připadá zhruba 1 kněz na 10 000 věřících. Je zde proto
zvykem křtít nebo oddávat hromadně, při takové mši jsou pak oddávány třeba
i desítky párů, nebo křtěny až stovky dětí.
Padre Filiberto vždy říká, že existovaly a stále existují v provozu dvě hlavní
továrny v Angole, jejichž provoz nebyl nikdy zastaven ani během války. Továrna na
výrobu piva a továrna na děti :o) A dětí je tu opravdu spoustu, proto právě Afrika je
místem, kde Salesiáni nalézají obrovské uplatnění při jejich pastoraci. Katecheze tu
bývají poměrně jednoduché, vedené farníky s podporou kněží. Katecheze je obdobou
našeho kurzu náboženství, kde se děti dozví alespoň základy katolické víry. Na
nějaké složitosti teologických problémů tu prostě není prostor a ani odpovídající
úroveň vzdělání. Pro nás je to těžko pochopitelné, ale tady třeba lidé jen těžko věří, že
existuje stát, jehož majoritu tvoří lidé bez vyznání nebo ateisté. A pak se tu třeba
setkáte s dotazy typu „Jak ti ateisté nemůžou věřit v Boha? Přece se o Bohu učí
v katechezi?“a nebo „No a kdo podle ateistů stvořil svět? Vždyť se o tom přece píše
v Bibli.“
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Musím zde také napsat něco málo o původním náboženství Angoly, Fetichismu
(fetišismu). Jedná se o druh animistického náboženství. Praktikant tohoto
náboženství se nazývá Feticheiro (čti fetišeiro) a toto náboženství je význačné
přiřazování magických vlastností různým druhům předmětů tzv. fetich (fetiš).
Fetich se používá pro naklonění si duchovních sil, pro přivolání štěstí, moci, lásky,
bohatství, apod. Feticheiros rovněž komunikují s duchy a často je žádají o pomoc
výměnou za nějakou oběť, nejčastěji zvířecí. Fetich tu prý praktikují i vysocí
úředníci a politici. Podobný druh náboženství je typický pro celou Afriku (ale třeba
i Brazílii) pod různými názvy. Z velké části jde o pověry, částečně jde o používání
bylin (a nebo jedů), ale ta významná část přímo spoléhá na pomoc duchů, pro nás
křesťany duchů zlých a protibožských.
Proto se také padre a ostatní snaží lidi před fetichismem varovat a odvrátit je
od praktikování. Motivace lidí zde pro používání fetichismu je ale velká.
Rozumějte, zde člověk má pouze velmi málo prostředků a žije v nespravedlivém
světě, kde se těžko dovolává spravedlnosti. Fetichismus je pak pro ně nástrojem
spravedlnosti (nebo spíš pomsty) proti bezpráví. Existují zde čtvrti, vyhlášené
svými feticheiry, kde se prostě nekrade, protože by se onomu zlodějovi mohlo
přihodit něco velmi nepěkného. A tak tu slýcháváte vyprávění, byť se o fetichismu
otevřeně mnoho nemluví, kdy zloděj uhlí po několika hodinách šel pytel s uhlím
vrátit a prosil majitele, aby ten pytel mohl konečně položit, neboť jej nemůže sám ze
zad sundat. Nebo jak úplatnému učiteli něco během hodiny stahovalo kalhoty před
celou třídou. Tato touha po moci, která se běžným způsobem zdejším lidem
nedostává je pak žene k praktikování fetichismu.
Pavel alias Hugo Baskerville
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Rozlosování fotbalových utkání SK Březnice podzim 2017
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100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
7. část
Třináctý říjen byl posledním dnem ohlášeného zjevení. Panna Maria v dřívějších
zjeveních sdělovala dětem, že v říjnu řekne, kým je a učiní velký zázrak. Tato zpráva
se roznesla po celém Portugalsku, proto v den zjevení bylo v Cova da Iria
shromážděno 50-70 tisíc lidí. Třináctý říjen roku 1917 připadl na sobotu. Prudce
pršelo, obloha byla zatažená. Ani déšť a bláto na cestách neodradily lidi, kteří chtěli
být svědky zjevení.
Nechejme teď promluvit samotnou Lucii, která vzpomíná na 13. říjen následovně:
Z knihy: Sestra Lucie hovoří o Fatimě, uspořádal P. Luis Condor, S.V.D., Fatima,
1994.
13. říjen
Vyšli jsme z domu zavčas, neboť jsme počítali, že se cestou zase zdržíme. Lidé přišli v
zástupech. Lilo jako z konve. Moje maminka se obávala, že to bude poslední den
mého života. Trápila ji nejistota, co se se mnou stane, a chtěla mě proto doprovodit.
Cestou se opakovaly scény jako minulého měsíce, ale ještě početnější a dojemnější.
Ani bláto na cestách nebránilo lidem, aby si pokorně a prosebně klekali. Když jsme
přišli na Cova da Iria k dubu, vybídla jsem z nějakého vnitřního vnuknutí lidi, aby
zavřeli deštníky a modlili se s námi růženec. Krátce nato jsme spatřili odraz světla
a pak Pannu Marii nad dubem.
„Co si ode mne přejete?“
„Chci ti říci, aby zde postavili k mé poctě kapli; jsem Panna Maria, Královna růžence!
Modlete se nadále denně růženec. Válka se chýlí ke konci a vojáci se brzy vrátí
domů.“
„Chtěla jsem vás poprosit o mnoho věcí: abyste uzdravila nemocné a obrátila hříšníky
atd.“
„Některé ano, jiné ne. Musí se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů.“
A se smutným výrazem řekla: „Ať už neurážejí Boha, byl už tolik urážen.“
Pak rozevřela ruce a nechala je zazářit odrazem slunce; a zatímco se vznášela vzhůru,
promítalo se její světlo do slunce. (konec citace)

Jan XI. Mráz
Jan zvaný Mráz jako lubušský biskup Jan III., jako olomoucký biskup Jan X.
(XI.) pocházel z českého drobného šlechtického rodu ze Skočic u Klatov. V letech
13811390 byl proboštem křížovníků v Praze na Zderaze. V roce 1390 byl jmenován
biskupem v Merseburgu, avšak tamější kapitula ho nepřijala. Proto byl přeložen
jako biskup do braniborské diecéze lubušské. Tam se mnoho nezdržoval, protože
působil jako člen královské rady Václava IV. a jako jeho diplomat. V té době se stal
kanovníkem v Olomouci, později proboštem kapituly a roku 1397 získal tamní
biskupský stolec. Do Olomouce přišel za špatné hospodářské situace, kdy většina
statků byla zastavena a zbytek zpustošen. Na Moravě řádily v té době války mezi
markrabaty Prokopem a Joštem. Úchvaty církevního zboží nabyly takového
rozsahu, že se biskup Jan musel dovolávat ochrany papeže Bonifáce IX. Ten označil
Prokopa Lucemburského za škůdce církve a exkomunikoval ho. Roku 1399 si musel
biskup Jan na dlužní úpis půjčit peníze, aby se mohl vojensky hájit proti násilnostem
markraběte Prokopa. V roce 1400 se z bezpečnostních důvodů musel skrývat na
hradě Mírově. Biskup Jan Mráz zemřel 22. července 1403 a byl pochován
v olomouckém dómu.
Ing. Miloslav Mikeštík

Společenská rubrika
Rozloučení
Jiřina Klívarová
Josef Ševčík

Bohuslavice
Kudlov
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Následoval tzv. Sluneční zázrak. Zatímco tři děti hleděly na nebeské vidění, ostatní
shromáždění se chvěli bázní z toho, co uviděli. Na konci zjevení Panna Maria
nasměrovala světlo ze svých rukou ke slunci a Lucie zvolala: „Podívejte se na
slunce!“ Lidé shromáždění na Cova da Iria najednou spatřili úkaz, který se vymyká
přírodním zákonům. Trval necelých deset minut. Slunce ztratilo svůj oslepující jas
a bylo je možné pozorovat. Slunce začalo jakoby rychle rotovat a vysílat svazky
paprsků.
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Historiografická záměna s Janem Soběslavem

Pravděpodobně zásluhou barokního historika Tomáše Pešiny z Čechorodu byl Jan
z Moravy po následující staletí zaměňován se svým polorodým legitimním bratrem
Janem Soběslavem, který se měl v roce 1380 podle tradičního výkladu zřeknout
postavení mladšího moravského markraběte a vydat se na duchovní dráhu nejprve
litomyšlského biskupa a poté aquilejského patriarchy.
Nelegitimní Jan, levoboček Jana Jindřicha, tak byl dlouho považován za nepříliš
významného probošta, který měl zemřít někdy krátce po roce 1380.

Mikuláš z Prus
Mikuláš, zv. Prebstl pocházel z pruského
města Riesenburgu (dnes Prabuty
v Polsku). Býval také označován jako Mikuláš
z Prus. Studoval v Bologni a v Praze, kde se
dostal ke dvoru. Působil ve službách krále
K a r l a I V. j a k o n o t á ř a p r o t o n o t á ř .
V letech 13771378 se účastnil cesty císaře do
Francie a měl tak příležitost poznat francouzský
dvůr. Působil v jeho diplomatických službách
i ve službách jeho syna Václava IV. V roce 1383
se stal kostnickým biskupem. 4. května 1388
byl papežem Urbanem VI. přeložen do
Olomouce.

Následně slunce nabylo nejprve fialové barvy, poté oranžové a těmito barvami zářilo
na zem, až nakonec nabylo opět své obvyklé barvy i jasu, takže je již nebylo možné
pozorovat.
Po tomto posledním zjevení v Cova da Iria se děti staly terčem velké pozornosti
a stálých, někdy dotěrných otázek.
P. Václav Fojtík

Při výročí sta let od zjevení Panny Marie ve Fatimě zve římskokatolická farnost
Březnice na duchovní obnovu v kostele sv. Bartoloměje v Březnici dne 13. října 2017
s tímto programem:
8:00-17:00 pozvání k tiché adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
17:00 modlitba růžence
18:00 mše svatá
19:00 zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Znak Mikuláše z Prus

Kvůli probíhajícím moravským markraběcím válkám musel zastavit markraběti
Joštovi biskupský hrad Melice, město Vyškov, část Pustiměře a řadu okolních vsí.
V letech 13901391 se uchýlil na pevný hrad Mírov, který byl nucen zastavit stejně
jako Valašské Meziříčí a hrad Blansek s blanenským panstvím.
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Za jeho episkopátu byla založena olomoucká kartouza a kláštery ve Fulneku
a v Prostějově. Mikuláš se na sklonku života odstěhoval z Moravy do Prahy a do tvrze
Dřevěnice, kde mezi 6. a 9. červnem 1397 zemřel. Byl pochován v olomouckém
dómu.
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BŘEZNICKÝ GULÁŠFEST 2017
V sobotu, 23. září 2017, se konal v prostorách sportovního areálu v Březnici tradiční
Gulášfest. Počasí nebylo ideální, ale přesto více než sto příznivců dobrého guláše
podpořilo tuto akci. A nemuseli litovat. Ochutnávka guláše, drobných domácích
výrobků, poslech výborné kapely Orion, fotbalové utkání st. pánů - Horní konec x
Dolní konec - to vše patřilo k vydařené sobotě.
A který guláš chutnal nejvíce?
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1. místo - guláš Hajného Robátka
2. místo - Čertíkův guláš
3. místo - Bujonový guláš
Cenu diváckou získal guláš Hajného Robátka.
Poděkování patří všem zúčastněným vařícím týmům, pořadatelům - SK Březnice
ve spolupráci s Obecním úřadem Březnice za uspořádání této oblíbené akce.

V první polovině roku 1380 Jan rezignoval na brněnský kanonikát a vzdal se též
úřadu vyšehradského probošta, neboť byl po smrti Albrechta ze Šternberka zvolen
a vysvěcen litomyšlským biskupem. Jan převzal správu biskupství, které
v následujících letech řídil. Již na přelomu let 1380 a 1381 se po smrti Jana ze Středy
pokusil stát olomouckým biskupem, který měl mnohem větší vliv. Jan byl
s podporou Václava IV. kapitulou skutečně zvolen, ovšem post nakonec získal kvůli
momentálním církevně-politickým zájmům českého krále Petr Jelito Počátek Janova
episkopátu byl poznamenán sporem s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna,
který vyvrcholil roku 1384 vzájemnou exkomunikací. Posléze se však jejich vztahy
normalizovaly. Petr Jelito v roce 1387 zemřel a Jan podnikl druhý pokus o získání
tohoto stolce. Tentokrát s podporou svých polorodých bratrů, markrabat Jošta
a Prokopa, a proti vůli krále Václava. Pravděpodobně byl zvolen olomouckou
kapitulou a je možné, že s pomocí bratrů a s posvěcením nejvyššího maršálka
Jindřicha z Lipé biskupství obsadil, i když Václav IV. dosáhl rychlého papežského
jmenování olomouckým biskupem Mikuláše z Riesenburka.
V 80. letech 14. století probíhaly v aquilejském patriarchátu rozsáhlé vnitřní spory
a země byla vyčerpána válkou. Dne 27. listopadu 1387 jmenoval papež Urban VI.,
možná na radu Václava IV., Jana z Moravy patriarchou aquilejským, čímž skončilo
i jeho biskupské působení v Litomyšli a Olomouci. Hlavně v Udine, hospodářském
a strategickém centru patriarchátu, byla volba přijata s velkým nadšením. Do Itálie
dorazil Jan v září následujícího roku a vzhledem k tomu, že chtěl udržet postavení
uvadající patriarchální moci, provedl některé reformy a poté zahájil rozsáhlé násilné
represe vůči svým odpůrcům z řad plutokracie. Tím se dostal do rozsáhlého konfliktu
s místní šlechtou, takže situace v zemi se nijak neuklidnila. Rod Savorgnanů, který
dlouhá staletí prakticky ovládal Udine, se chtěl pomstít za vraždu Federica
di Savorgnano z roku 1389, kterou rodina přičítala právě Janovi (i když podle
pramenů bylo jeho zapojení do události spíše nepravděpodobné). Savorgnanská
klika nechala v létě 1392 zabít Janova rádce biskupa Augustina, bývalého převora
augustiniánského kláštera v Brně. Sám Jan byl Savorgnany zavražděn 13. října 1394
na svém udinském hradě, podle jiných pramenů před jeho branami. Vzhledem ke
špatným vztahům Jana a místních důležitých rodin bylo Janovo tělo hned následující
den po jeho smrti přesunuto do hrobky jeho strýce, patriarchy Mikuláše, čímž mu byl
odepřen vlastní hrob. V historické paměti v Udine byl i s podporou Savorgnanů líčen
jako tyran, který si smrt zasloužil, naopak v Cividale se těšil značné úctě.
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OLOMOUČTÍ BISKUPOVÉ DO POČÁTKU 15. STOLETÍ

Petr III. Jelito
Petr, zvaný Jelito (Gelito) se narodil kolem
roku 1330 ve vesnici Třešňovec
u Lanškrouna. Studoval v Praze, v Bologni,
v Perugii a v Římě, kde získal doktorát práv.
Ovládal slovem i písmem pět jazyků. Často
pobýval v blízkosti Karla IV., při jehož
soudním dvoře působil jako auditor
causarum. Proto se také stal roku 1356
biskupem v Churu. Od roku 1368 byl
biskupem v Litomyšli. V roce 1371 založil
a na vlastní náklad vybudoval klášter bratří
kanovníků svatého Augustina s kostelem
svatého Mikuláše a svaté Kateřiny
v Lanškrouně. Na přímluvu Karla IV. došlo
k dalším změnám v obsazení biskupských
stolců a Petr se stal roku 1371 arcibiskupem
v Magdeburgu, kde působil deset let. 28.
dubna roku 1381 byl papežem Urbanem VI.
přeložen jako biskup do Olomouce. Tam ho
čekaly spory s kapitulou i s pražským biskupem. Zemřel 12. února 1387.

Jan z Moravy
Jan z Moravy (kolem 1345 13. října 1394 Udine) byl nemanželský syn
moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, biskup litomyšlský
(13801387) a olomoucký (1387), patriarcha aquilejský (13871394).

Chtěla bych poděkovat paní Monice Kubíčkové za 33 krásných, skoro nových
knížek pro děti, které věnovala do naší obecní knihovny. Zatím se obalují a evidují,
za měsíc budou všem dětem k dispozici, jako všechny ostatní knihy, proto DĚTI,
PŘIJĎTE DO KNIHOVNY.
Irena Haluzová, knihovnice

ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY VE BŘEZNICI
Oznamuji, že od 9.10.2017 bude v knihovně změna otvírací doby.
Nadále bude otevřeno každou sobotu od 8.00 do 10.00 hodin.
9.10.2017 bude ještě otevřeno i v pondělí, pak 14.10.2017 v sobotu a poté již jen
v sobotu.
PŘIJĎTE SI PŮJČIT I VY, KTEŘÍ JEŠTĚ DO KNIHOVNY NECHODÍTE.
Půjčování je zdarma, na stránkách knihovny www. je odkaz na on-line katalog a tam
se můžete podívat, zda knihu máme. Půjčujeme také stolní hry.
Budu se na vás těšit.
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Narodil se jako levoboček Jana Jindřicha a neprovdané ženy svobodného stavu
neznámého jména a původu, pravděpodobně kolem roku 1345. Od počátku byl pro
svůj nelegitimní původ zřejmě určen k církevní dráze. Pravděpodobně vyrůstal na
Moravě, kde navštěvoval nějakou školu snad olomouckou katedrální, neboť
v letech 1357 a 1358 je uváděn jako „žák olomoucké diecéze“. Před rokem 1365 se
stal kanovníkem královské kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, toho roku také studoval
na artistické fakultě. Na konci roku 1368 byl při pobytu v Římě svým strýcem
Karlem IV. jmenován proboštem královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě, neboť stávající probošt Burchard z Hardeggu při římské jízdě zemřel.
Jan se ujal svého úřadu až po návratu do Čech v létě 1369.

PODĚKOVÁNÍ
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Historie amatérské divadelní tvorby v Březnici

POZVÁNKA

Pozvánka na sobotu 14.10.2017
S troškou nadsázky se dá říci, že tradice březnického ochotnického divadla trvá
již třetí století ….
Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli uspořádat tématické odpoledne, které
jsme nazvali Historie amatérské divadelní tvorby v Březnici.

Obec Březnice ve spolupráci s ochotnickými divadelními spolky KOČ a A.I.D.S.,
si Vás dovolují pozvat na tématické odpoledne s názvem
HISTORIE AMATÉRSKÉ DIVADELNÍ TVORBY V BŘEZNICI.
Kdy: Sobota 14. 10. 2017

Chceme tak připomenout něco, co naši ochotníci dokázali, jak se bavili a jak
vypadala březnická divadelní kultura v minulosti.

Kde: Sokolovna Březnice

Měla by to ale být i ukázka současného březnického divadelního působení. Obec
Březnice je trošku ve svém okolí raritou. Nejenom, že zde máme bohatou historii
amatérského divadla, která se drží v naší obci dodnes, ale momentálně zde stále
aktivně působí dva amatérské divadelní spolky - Klub Ochotných Čertů a Amatérská
Improvizační Divadelní Společnost.

Můžete se těšit na výstavu fotografií, kulis, kostýmů a také na několik divadelních
představení.
Program:
13:00 hod. Otevření sokolovny - zahájení

Výstava spojená s ukázkami divadelních her může přinést srovnání, jak se hrávalo
dříve a jak nyní. Drobné rozdíly se určitě najdou. Dnešní doba nabízí mnoho různých
technických vymožeností, které naši předci neměli k dispozici. O to více udivuje
jejich schopnost dokonalé přípravy scény, kostýmů i jevištních triků.
Co však má současná generace s našimi předchůdci společné - nadšení pobavit sebe
i diváky. A o tom je i akce Historie amatérské divadelní tvorby v Březnici, na
kterou jste všichni srdečně zváni ….
Josef Hutěčka, starosta

14:00 hod. Vystoupení Základní školy Březnice
14:15 hod. Loutkové divadlo - O perníkové chaloupce, Chytrý zajíček
14:30 hod. Vystoupení Mateřské školy Březnice
14:45 hod. Loutkové divadlo - Hrnečku vař, Rozbité hračky
15:00 hod. KOČ - O statečné princezně
15:30 hod. Loutková dílna - možnost pro všechny vyrobit si vlastní loutku za
asistence kroměřížského souboru Říše loutek
19:00 hod. AIDS - Záskok (Cimrman/Smoljak/Svěrák)
Výtěžek dobrovolného vstupného této akce bude věnován dětem ZŠ a MŠ
Březnice.
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K této akci vydává obec Březnice také stručnou publikaci, kde shrnuje historii
amatérského divadla v naší obci, současné aktivity obou ochotnických spolků
i vzpomínky pamětníků. Tuto publikaci obdrží všichni zdarma do svých
schránek.
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