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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: 5.4.2017.

Ilustrace: J. Švajdová

JARNÍ SLÁVA

Jarní sláva

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Jednou za rok stromy svatbu mají
my každoročně divíme se,
kde oblečení na květen si objednají.

Amatérská Improvizační Divadelní Společnost si Vás dovoluje pozvat na
představení STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ.
kdy: středa 10.5.2017 v 19 hod.
kde: sokolovna Březnice
vstup dobrovolný

To všechno země s vodou namíchala,
by nevěstám šaty nachystala.
Jeden štětec bílou už si zkouší,
druhý růžovou jabloň krášlí.
V hájích mladé břízky větve proplétají
a zlatou bránu z pampelišek
jaru otvírají.

Obec Březnice a Amatérská Improvizační Divadelní Společnost si Vás dovoluje
pozvat na představení kroměřížského souboru Říše loutek - O BUDULÍNKOVI
kdy: sobota 29.4.2017 v 16 hod.
kde: sál obecního domu (vedle pohostinství)
vstup dobrovolný

J. Švajdová

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali:
V Březnici 650,- Kč,
v Bohuslavicích za I. čtvrtletí 2017:
v obchodě Hruška 400,- Kč, v kapli 800,- Kč, kaple soukromý dar 1000,- Kč.
Děkujeme Vám.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 3.5.2017.

E DĚ

2

NY
DI

N AŠ

Ilustrace: J. Švajdová
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Milí přátelé regionálního měsíčníku Naše dědiny, před Velikonocemi vychází další,
dubnové číslo. Záměrem i tohoto nového výtisku je podělit se s ostatními o nějaké
radosti, vzpomínky, zajímavosti, informace, apod.
Myslím, že všechny tyto skutečnosti v sobě zahrnuje velikonoční poselství. Ono
přináší radost mnohým, je vzpomínkou na utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista,
Božího Syna, je zajímavostí, protože je neslýcháno, že by mrtvý vstal z hrobu
a nakonec je informací, které má být věnována pozornost.
Po událostech, které si budeme připomínat na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou
sobotu, tedy: večeři Páně, jeho zatčení, výslech, ukřižování a položení do hrobu,
přichází neděle, Boží hod velikonoční, největší slavnost církevního roku. Pán vstal
z hrobu, přemohl smrt, otevřel člověku brány života věčného. Proto je vzpomínka na
tyto události radostí, která budí zájem a o níž se mají dovědět všechny končiny země.
Požehnané Velikonoce
P. Václav Fojtík
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DĚTI ZŠ A MŠ BŘEZNICE NA EXKURZI
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Duchovní obnova Velehrad 17.-19. 3.2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ZŠ BŘEZNICE - 4.4.2017
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V rámci přípravy na svátost biřmování otec
Václav připravil pro naší skupinu víkendovou
duchovní obnovu na krásném poutním místě
našeho regionu - Velehradu. Již při příjezdu
na nás dýchla neskutečná atmosféra toho
místa. Mile nás překvapily krásné prostory
internátu Stojanova gymnázia kde jsme byli
ubytováni. Rozumné moderní využití této
historické budovy bylo fascinující. Krásná
a přitom skromná školní kaple sv. Kříže nám
sloužila k bohoslužbám, ranním i soukromým
modlitbám. Sobota byla ve znamení ticha, modlitby a naslouchání. Součástí
sobotního programu byly i dvě přednášky, které si pro nás otec připravil. Tématem
bylo „Jak posvěcovat čas“. A jak teda posvěcovat čas: Modlitbou, prací a láskou.
Možnost přijmout svátost smíření byla samozřejmostí. Malinko obavy vzbuzovala
mezi námi individuální duchovní rozprava, ale s přístupem otce a Majky Dlabačové
obavy zmizely a vše proběhlo, jak mělo. Sobotní odpoledne pak patřilo křížové cestě
a večer filmu Ostrov.
Nedělní mši jsme pak prožili v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje.
Chtěla bych poděkovat otci Václavovi i Majce Dlabačové za celý víkend, který pro
nás oba připravili a naplánovali v tak krásném prostředí. I za zázemí, které pro nás
vytvořili.
Za mne platí upřímné „Pán Bůh zaplať“. Jsem ráda, že i já můžu být součástí tohoto
společenství.
Kateřina Geržová
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Mlčení zvonů je symbolické vyjádření smutku
velikonočního týdne

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
3. část

Každého potěší, když uslyší zvon, anebo aspoň školní zvonek, oznamující konec
vyučovací hodiny. Kostelní zvony, (kromě umíráčku), znějí vždy radostně, protože
oznamují radostné události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový
rok. Rozeznívaly se také při vyhlášení příměří.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme věci smutné: Ježíš Kristus byl zrazen a zajat. Na
Velký pátek ještě smutnější: byl za nás mučen, ukřižován a pohřben. V hrobě
spočívalo jeho tělo po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale
ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček.
Počínaje večerní mší svatou na Zelený čtvrtek dostávají zvony a zvoníci volno, říká
se, že zvony odletěly do Říma.
Tehdy nastupují „klepáči" s dřevěnými řehtačkami, aby zvony nahradili. Klepat se
chodí na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté, to nahrazuje večerní klekání. Dále se
klepáči scházejí na Velký pátek ráno za rozbřesku na ranní klepání. Následuje klepání
v 15 hodin, to Ježíš Kristus naposledy vydechl a večer, po velkopátečních obřadech
se nahrazuje zase večerní klekání. Na Bílou sobotu se klepáči sejdou opět za
rozbřesku. Naposledy se kluci potkají na Bílou sobotu v poledne.
Se vzkříšením Ježíše Krista na Bílou sobotu při večerní vigilii se zvony opět vracejí
a tím klepání končí.
Klepání je záležitostí dětí, konkrétně chlapců. Pro kluky jsou různé druhy klepačů:
takzvaná kladívka, která se používají ve svatém týdnu i v kostele místo zvonků, nebo
různé druhy klikových klepačů - valchy, které tvoří ozubené kolo s pérem, dále pak
tragače, řehtačky….

Události zjevení Panny Marie ve Fatimě začaly 13. května roku 1917 a pokračovaly
po následujících šest měsíců. Jak probíhaly a co Paní z nebe po dětech, jimž se
zjevila, žádala, o tom budu psát v příštích měsících. V tomto čísle Našich dědin
představím tři malé vizionáře a jejich životy.
Lucie dos Santos se narodila roku 1907 v Aljustrelu, vesničce patřící do fatimské
farnosti. Rodiče António a Marie Rosa měli v té době již šest dětí, Lucie byla
poslední. V šesti letech začala Lucie pást ovečky, protože potřeby chudé rodiny to tak
vyžadovaly. Od roku 1917 jí při této práci dělají společnost její bratranec František
a sestřenice Hyacinta Martovi. Těmto třem se Panna Maria zjeví, přičemž Lucie,
z nich nejstarší, jediná s Pannou Marií rozmlouvá. Po událostech, které se roku 1917
odehrály v údolí Iria, jsou děti nejprve označovány za malé lháře, podvodníky, jsou
ze strany rodičů trestány, ale čím více poutníků navštěvuje Fatimu a uvěří v pravost
zjevení, jsou mladí vizionáři trápeni opačným způsobem: častými návštěvami
a výslechy. Panna Maria dětem poví, že se dostanou do nebe, František s Hyacintou
brzy, Lucie však později. Panna Maria jí ukládá, aby se naučila číst. Do školy začne
chodit až po zjeveních. V roce 1921 vstupuje jako chovanka do koleje sester
Dorotejek ve Vilaru, který dnes tvoří součást města Porto. Zde se jí dostane dobrého
vzdělání mravního a náboženského, je připravena k vykonávání ženských prací. Od
roku 1925 nastupuje cestu k zasvěcenému způsobu života u sester Dorotejek, roku
1928 skládá řeholní sliby. Má velkou touhu žít v ústraní a samotě, a tak po svolení
papeže Pia XII. vstupuje Lucie roku 1948 do kláštera karmelitek. Sepisuje
vzpomínky na události ve Fatimě a představuje čtenářům, jak ona rozumí výzvám
Panny Marie. Ve věku 97 let umírá.
František Marto se narodil roku 1908 v Aljustrelu. Měl mírnou a povolnou povahu,
s nikým se nepřel, raději ustoupil. Měl rád přírodu. Mnoho nemluvil. Při zjeveních
vždy pouze viděl, nerozuměl, co Panna Maria říkala. Lucie a Hyacinta mu to poté
tlumočily. Od doby, kdy mu Panna Maria sdělila, že se dostane do nebe, a že se má
modlit každý den růženec, zvolal: „Ach, Panno Maria! Budu se modlit tolik růženců,
kolik budeš chtít!“ Od té chvíle se začal od dětí vzdalovat, jako by se šel procházet.
Když na něho volaly a ptaly se ho, co dělá, zvedl ruku a ukázal růženec. Když věděl,
že již brzy zemře, místo aby šel do školy, zůstal v kostele, kde se modlil u „skrytého
Ježíše“. Na podzim roku 1918 František vážně onemocněl tak zvanou španělskou
chřipkou, na kterou zemřelo mnoho lidí. 4. dubna následujícího roku nemoci
podlehl. Byl spolu se svou sestrou Hyacintou 13. května roku 2000 papežem Janem
Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného.

Funkce „pánů“ a „místopánů“
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Páni a místopání jsou chlapci, kteří dosáhnou věku
třinácti a čtrnácti let. Je to pro tyto chlapce služba, kterou
si sami organizují.
Úkolem pánů je zorganizovat klepání, dbát
o bezpečnost dětí v průvodu a zajistit, aby vše proběhlo
bez jakýchkoliv problémů. Neopomenou se zastavit u křížů a pomodlit se.
Na Bílou sobotu u každého domu zaklapou klepačem a potvrdí, že se zhostili své
služby dobře.
Odměnou pro ně je nějaká výslužka, kterou si rozdělí. V poslední době se stalo
pěkným zvykem, že část peněz darují také pro potřeby kostela, nebo kaple.
Vám všem, chlapci, patří naše poděkování za to, že v našich dědinách dodržujete tuto
krásnou tradici, tuto službu.
M. Burdelová
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Hyacinta Marto se narodila roku 1910. Byla nejmladší z dětí, jimž se zjevila Panna
Maria. Když se děti po nebeském zjevení domluvily, že o těchto věcech budou mlčet,
Hyacinta nevydržela mlčet a prořekla se, čímž začalo pro děti mnohé utrpení urážek,
posměchu i tělesných trestů. Po slovech, která Panna Maria pronesla o přinášení obětí
za hříšníky, Hyacinta hledala nejrůznější příležitosti, jak přinést nějakou oběť. Půst od
jídla, od pití, pálení se kopřivami, omotání hrubého provazu kolem pasu, snášení
urážek, apod. V říjnu 1918 vážně onemocněla a měla velké bolesti v prsou. Než šla do
nemocnice, navštívila ji opět Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc
hříšníků. Po souhlasné odpovědi se dozvěděla, že bude moc trpět v nemocnici
a utrpení má snášet za obrácení hříšníků, na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému
Srdci P. Marie, na smír a za sv. Otce. Panna Maria ji také předpověděla utrpení
v nemocnici v Lisabonu, kam za ní nepřijedou ani rodiče a že tam zemře. Prohlásila, že
nemá strach, protože ví, kdo pro ni nakonec přijde a odvede ji do nebe. Tak se také
stalo. Ještě jí nebylo 10 let. Mezi její poslední slova patřilo: „Můj Ježíši, miluji Tě
a z lásky k Tobě chci hodně trpět.“ Zemřela roku 1920.

Společenská rubrika
Rozloučení
Vlasta Požárková
Vojtěška Velická

Bohuslavice
Bohuslavice

Křest
Aneta Bilavčíková
Tereza Ličmanová

Bohuslavice
Bohuslavice
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K životopisům dětí je třeba ještě doplnit, že před samotným zjevením Panny Marie
byly společně svědky trojího zjevení anděla v roce 1916. Již při prvním setkání anděl
děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože,
věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ Při
druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho
mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu. Při třetím setkání je povzbuzoval
k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče,
Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na
usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné
zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím
za obrácení ubohých hříšníků.“
P. Václav Fojtík

Utrpení, umírání, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista jsou události, které opravdu
vyvolávají úžas: Bůh se v nepochopitelném sebezapomnění vydává, aby zrnko
prachu, kterým je člověk, přivedl ke spáse. Rozum a srdce racionalisty, kalkulátora
a počtáře budou vždy považovat za absurdní, že se sám Bůh obětuje pro člověka. Že
Bůh vynakládá takové úsilí kvůli člověku, je pro lidskou logiku skandál. Svatý
Augustin proto říká: „Život sestoupil, aby byl zabit. Chléb sestoupil, aby hladověl.
Cesta sestoupila, aby se cestováním unavila. Pramen sestoupil, aby žíznil.“ A to
všechno „pro nobis“, pro nás! Proto musíme před tímto Božím tajemstvím zavřít
všechny své pokladní knihy a deníky, abychom mohli v adoraci pokleknout. Nad
křížem stojí slovo „zdarma“. (z promluvy Joachima kardinála Meisnera)
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FRANTIŠEK PETRŮ - VĚZEŇ KOMUNISMU
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Čtvrtek 13. dubna
ZELENÝ ČTVRTEK
Připomínka Ježíšovy poslední
večeře
Pátek 14. dubna
VELKÝ PÁTEK
Připomínka Ježíšova utrpení a
smrti na kříži
den přísného postu
Sobota 15. dubna
BÍLÁ SOBOTA
Připomínka, kdy tělo Ježíšovo
setrvávalo v hrobě

15:00 Pobožnost křížové cesty v Březnici,
Bohuslavicích i na Salaši
18:00 Březnice
Po velkopátečních obřadech celonoční bdění
u Ježíšova hrobu.
7:00 společné ranní chvály
Do 15:00 možnost navštívit Boží hrob

20:00 Březnice – VELIKONOČNÍ VIGILIE
SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:00 Březnice
9:45 Bohuslavice u Zlína
11:00 Salaš
Při mši svaté žehnání pokrmů
8:00 Březnice
9:45 Bohuslavice

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Neděle 16. dubna
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Připomínka Ježíšova vzkříšení
Pondělí 17. dubna
Pondělí velikonoční

18:00 Březnice
Po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě
do 22:00.

V sobotu, 18.3.2017, se ve Slopném uskutečnila
zajímavá přednáška: FRANTIŠEK PETRŮVĚZEŇ KOMUNISMU. My dříve narození si
velmi dobře pamatujeme působení rodáka z pasek
nad obcí Slopné - otce Františka Petrů,
v březnické farnosti. Mnozí z nás také znají
částečně jeho životní peripetie včetně jeho
věznění. Nicméně i pro celou čtveřici, která z naší
farnosti vyrazila na tuto přednášku, byly asi drsné
podrobnosti o detailech Františkova pobytu
za mřížemi novými informacemi.
Přednáška Mgr. Jana Váni před plným salonkem
(cca 70-80 posluchačů) byla zaměřena především
na dobu pronásledování otce Františka tajnou
policií, falešná obvinění ze strany tehdejších
představitelů KSČ, pobyt ve vazbě a následné
uvěznění.
Ve vyšetřovací vazbě strávil František několik měsíců. Hlavním nástrojem při
vyšetřování byly metody fyzického násilí a slibů, poskytování jistých úlev, psychický
tlak, nelidské zacházení, neuvěřitelné podmínky, v jakých byli vězňové drženi ve
svých celách, neustálé vyčerpávající výslechy ve dne i v noci, tzv. udržovací výslechy,
temnice, noční probouzení a další.
V roce 1950 byl otec František Petrů odsouzen za velezradu k trestu odnětí svobody na
15 let, konfiskaci veškerého majetku, k peněžitému trestu 20.000,- Kčs a k povinnosti
uhradit náklady spojené s vyšetřovací vazbou ve výši 3785 korun a 90 haléřů. Díky
amnestii v roce 1960 byl propuštěn a zbytek trestu mu byl prominut. Celkově přišel
otec František na základě vykonstruovaného procesu o více než 11 let svého života,
které místo mezi svými farníky prožil ve věznicích v Mírově, Ostrově a v Leopoldově.
Podmínky věznění byly zejména v Leopoldově velmi špatné - zcela nedostatečné
dávky stravy, kruté podmínky kázeňských trestů v holých kobkách bez vytápění
a přikrývek, dlouhodobé tresty dřepováním a přímé bití.
V důsledku nelidského zacházení zemřely v Leopoldově desítky vězňů.
Přes toto všechno, co si musel otec František prožít, na svět a na lidi nezahořkl. My si
jej tak můžeme pamatovat jako stále usměvavého, pracovitého a vždy ochotného
komukoli pomoci. Pro naši farnost vykonal mnoho dobrého. A proto, že on se celý
život modlil za nás - vzpomínejme na něj prosím ve svých modlitbách i my.
Josef Hutěčka
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Olomoučtí biskupové ve 13. století - pokračování

Velikonoční pletení z pedigu
Přesně po roce v březnu se sešla skupinka zájemců o velikonoční pletení z pedigu
v salonku Březnické hospůdky. Nejen dospělým, ale i dětem se za dvě odpoledne
podařilo z tenkého proutí vykouzlit jarně rozverného velikonočního zajíčka s jedním
uchem na stranu a pestrobarevnou mašlí na krku. Díky ochotě a trpělivosti paní
Hájkové si tak ti, co chodí plést pravidelně, přidali k podnosu, miskám, zvonečkům
a deštníkovníku i novou výzdobu pro vytvoření jarní a hlavně velikonoční atmosféry.
Vedle košíku na vajíčka upleteného loni bude velikonoční ušák velice pěknou
dekorací svátečního stolu hodnou obdivu. Ještě jednou za všechny „pletaře“ děkuji
paní Hájkové za celoroční vedení kurzu.

Bruno ze Schauenburku.
(Něm. Bruno von Schauenburg;
1205? - 1./17.února 1281 Kroměříž) byl šlechtic
a duchovní německého původu, působící v letech
1245-1281 jako biskup olomoucký. Patřil k předním
rádcům a diplomatům českých králů Václava I.
a zejména Přemysla Otakara II., pro nějž byl doslova
„pravou rukou“. Významně se svou kolonizační
a zakladatelskou činností zapsal do dějin Moravy. Je
prvním biskupem, o němž jsou známy podrobnosti
o jeho životě od dětství.

Alena Pekařová

Bruno ze Schauenburku pocházel ze starého
severoněmeckého šlechtického rodu, jehož rodový
hrad Schauenburg (nyní Schaumburg) stojí nad řekou Veserou u města Rinteln
v Dolním Sasku, asi 50 km JZ od Hannoveru. Narodil se jako třetí syn holštýnského
a schauenburského hraběte Adolfa III., někdy mezi lety 1200 až 1205. Zastával řadu
církevních úřadů. Roku 1229 se stal proboštem katedrální kapituly
v Lübecku. V roce 1236 je doložen jako probošt v Hamburku a roku 1238 byl zvolen
proboštem v Magdeburku. Při této volbě byl však Brunův protikandidát zabit a Bruno
musel uprchnout. Navíc byl tamějším arcibiskupem exkomunikován. Bruno však
odešel do Říma k papeži a dosáhl u něj odpuštění. Roku 1244 ho papež Inocenc IV.
jmenoval papežským kaplanem. Dne 20. září 1245 pak ho tentýž papež jmenoval
olomouckým biskupem. Díky tomu skončily několikaleté spory ohledně obsazení
místa zdejšího biskupa. Na biskupa byl Bruno vysvěcen až roku 1247. Český král
Václav I. nejprve s jeho podporou váhal a uznal Bruna biskupem až roku 1247.
Vzápětí si však biskup Bruno získal královu přízeň, když se za povstání jeho syna
Přemysla postavil na Václavovu stranu a později se zasloužil o smíření otce a syna.

N AŠ

8

NY
DI

Biskup Bruno se aktivně zabýval ve svém biskupství reformou církevní správy. Na
Moravě začal obnovovat stávající a zřizovat nové děkanáty. Také pořádal s farním
klérem synody (první roku 1252). Zřídil úřad biskupského soudce tzv. oficiála. Založil
i úřad scholastika, který měl na starost kapitulní školu. Zabýval se také správou
biskupského majetku, který významně rozšířil a zvelebil. Blízko staršího osídlení
založil nové město Kroměříž s hradem (dnes arcibiskupský zámek) a zřídil zde
kolegiátní kapitulu, manský soud a poručil vysázet vinohrady. Roku 1267 pak
v Kroměříži pořádal diecézní synodu. Po požáru katedrálního kostela sv. Václava
v Olomouci (postaveného Jindřichem Zdíkem) v roce 1265, tento obnovil již
v gotickém
stylu.
E DĚ
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Pro více informací navštivte naše webové stránky nebo facebook:
http://www.azylovydum.cz/asistencni_sluzba/tas_zlin
www.facebook.com/azylovydum

Je pokládán za průkopníka kolonizace středověké Moravy, pomocí lenního systému
totiž zalidňoval dosud neobydlené oblasti hlavně ve středu (Drahanská vrchovina)
a na severu země (území mezi Odrou a Ostravicí, Opavsko). V jeho listině z roku
1267 je například poprvé zmíněna kolonisty založená Ostrava. Na Moravě založil
vedle zmíněné Kroměříže hrady Mírov, Blansek (též Blansko), Fulštejn, Šaumburk
a další. Podílel se také na založení města Uherského Hradiště.

Děkuji za ochotu s pozdravem
Mgr. Odeta SAMOHÝLOVÁ
vedoucí Terénní asistenční služby Zlín
nám. T.G. Masaryka 588, 76001 Zlín
tel: 734 366 223
e-mail: odeta.samohylova@azylovydum.cz
Příběh ke zveřejnění:

Terénní asistenční služba Zlín pro rodiny s dětmi

V roce 1276 biskup Bruno zřejmě přemluvil Přemysla Otakara II., aby se pokořil
u Vídně Rudolfovi Habsburskému. Bitvy na Moravském poli se však zřejmě již
neúčastnil. Po porážce Přemysla Otakara II. pak biskup Bruno holdoval Rudolfovi.
Ten ho pověřil správou severní Moravy (Olomoucka a Přerovska). V roce 1279 ještě
biskup Bruno vysvětil na pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Biskup Bruno ze
Schauenburku zemřel v roce 1281 a byl pochován před hlavním oltářem kostela
sv. Mořice v Kroměříži, který sám založil.
Biskup Bruno hovořil německy, latinsky a zřejmě i česky. Vyznal se nejen v teologii,
ale díky svému hraběcímu původu i ve vojenství a stavbě hradů. Byl to také výborný
hospodář.
Dětřich (Theoderich) z Hradce byl olomouckým biskupem v letech 1281-1302.
Pocházel z českého rodu pánů z Hradce a byl synem Vítka, olomouckého purkrabího.
Olomouckým biskupem se stal 26. března 1281. Hned zpočátku měl velké těžkosti,
protože zemi stihla neúroda a potraviny byly pětadvacetkrát dražší. V roce 1287 se
účastnil církevního sněmu, který řešil úpadek kázně kněžstva.
Biskup Dětřich povýšil městečko Kroměříž na město a dne 19. července je nadal
brněnským právem. Roku 1296 založil kolegiátní kapitulu u sv. Petra v Brně. Byl
také přítomen slavné korunovaci českého krále Václava II. roku 1297. Zemřel
10. října 1302 a byl pohřben v olomoucké katedrále.
Ing. Miloslav Mikeštík
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„Je to za mnou a já jsem ráda, bez pomoci bych to ale nezvládla,“ sděluje maminka
Marie (34 let), když vzpomíná na období před 2 lety v rozhovoru s vedoucí Terénní
asistenční služby ve Zlíně.
Na otázku co bylo tak těžké, se žena rozhovořila o situaci před dvěma lety: „Zůstala
jsem sama s téměř čtyřletou dcerou. Přítel s námi bydlel, ale hodně hrál automaty
a všechny peníze prohrával. Neměli jsme na jídlo, dlužili jsme na bydlení, dluhy jsme
měli skoro všude. Situace byla zoufalá, já jsem to taky těžce nesla…,“ odmlčela se
paní Marie. Po krátkém nadechnutí pokračovala o tom, jak se snažila situaci řešit:
„Vyhledala jsem pomoc u rodiny, azyl mi ale poskytli jen na chvíli, s dluhy nechtěli
mít nic společného a bylo nás tam moc. Když jsem se zmínila známé, jak to u nás
vypadá, řekla mi o pomoci terénní sociální pracovnice a tak jsem se na ně obrátila.“
Dále jsme hovořily o tom, v čem spočívala pomoc Terénní asistenční služby: „Paní
mi pomohla najít bydlení pro mě a dceru a vyřídit dávky, na které jsem měla nárok,
potom jsem díky její pomoci našla místo v mateřské škole pro dceru. Také mi
pomáhala najít práci. Dlouho trvalo, než jsem si našla práci jen na ranní směnu, abych
mohla dceru vyzvedávat ze školky. Taky jsme řešily výživné od otce na dceru. Teď
mě čeká soud ohledně mých dluhů, které mám z minulosti.“ Na otázku, jak nyní
hodnotí spolupráci s Terénní asistenční službou, odpovídá: „Měla jsem někoho, kdo
se mnou šel v mých problémech, neodsuzoval mě a byl ochotný a schopný mi
pomoci.“
Terénní asistenční služba (TAS) je bezplatně poskytována rodinám s dětmi do 18-ti
let ve Zlíně a přilehlých obcích. Spolupracuje s magistrátem města Zlína. V případě
potřeby kontaktujte Mgr. Odetu Samohýlovou v pracovních dnech mezi 7-19 hod. na
tel.: 734 366 223 nebo na e-mail: Odeta.samohylova@azylovydum.cz.

Po Václavově smrti se biskup Bruno stal rádcem a diplomatem mladého krále
Přemysla Otakara II. a oporou královské moci na Moravě (král byl zároveň
moravským markrabím). V letech 125455 a znovu 126768 doprovázel Přemysla
Otakara II. na křížové výpravy do Prus. Spolu s králem biskup Bruno neúspěšně
usiloval u papeže o povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství a o zřízení
dvou nových biskupství na nově obsazených území v Prusích, které by mu byly
podřízeny. Biskup Bruno však pro Přemysla Otakara II. získal Štýrsko a v letech
126269 zde zastával funkci hejtmana. Podařilo se mu také dojednat sňatek krále
s Kunhutou, vnučkou uherského krále Bély IV. Později hájil Přemyslovy zájmy v
boji o římskou královskou korunu u papežské kurie. Roku 1274 vystoupil na koncilu
v Lyonu, kde měl za úkol obhájit neplatnost říšské volby Rudolfa Habsburského, to
se mu však nepodařilo. Často stál v čele přemyslovských vojsk, v té době to ještě
nebylo u duchovních nic neobvyklého. Například roku 1276 hájil Rakousy proti
postupujícímu vojsku Rudolfa Habsburského.
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Z PŘEKLADU DOPISU

OBDRŽELI JSME DOPIS TOHOTO ZNĚNÍ:

Ahoj přátelé,

Vážená paní starostko / vážený pane starosto,

Jak se všichni máte? Nám se tady daří dobře.
Teď končí standardní čtyřletý cyklus školy. Minulé pololetí (semestr) jsme měli
několik zkoušek, které jsme měli každý týden. Na konci toho pololetí jsme měli
závěrečné zkoušky a to trvalo dva týdny.
Měli jsme se snažit, jak nejvíc to jde. Neměli jsme prázdniny, nezbyl čas. Opravdu
jsme se učili i o prázdninách !!
14.10. 2016 je den, kdy čekáme inspekci národní zkušební komise. Často kladou
důraz na to, jak přístupujeme ke studiu. Já dělám zkoušku 17. a začínám fyzikou.
Opravdu jsem se na zkoušky poctivě připravoval. Také učitelé nás poctivě
připravovali a debatovali s námi. Psali jsme zkušební testy z jiných škol,
i z městských. Zkoušky budou probíhat měsíc a pak máme v prosinci a v lednu volno.

nabízíme bezplatnou pomoc pro občany Vaší obce, která spadá do naší působnosti. Níže je
uveden výčet oblastí, v nichž jsme schopni pomoc poskytovat. Cílovou skupinou mohou být
sociálně slabé rodiny, matky samoživitelky, těhotné ženy nebo osoby pečující o dítě do 18 let.
V příloze naleznete příběh maminky, která využila našich služeb, pro zvýšení informovanosti
o nabízené službě Vás laskavě žádáme o jeho zveřejnění ve Vašich obecních listech.
Naše služba nazývaná Terénní asistenční služba, je zavedená již osmý rok ve Zlíně a obcích
spadajících do ORP Zlín. Jsme registrovanou službou pod hlavičkou organizace Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Pracovníci Terénní asistenční služby navštěvují rodiny přímo v jejich domácnostech,
pomáhají jim při řešení složitých životních situací, které nejsou schopni zvládnout vlastními
silami. Cílem je vytvoření bezpečného prostředí pro děti, aby vyrůstaly ve zdravé a spokojené
rodině.
Pomoc spočívá ve vzájemné spolupráci, společném hledání řešení, praktickém vedení, nebo
doprovodu při každodenních činnostech. V roce 2016 Terénní asistenční služba ve Zlíně
a okolních obcích pomohla 122 rodinám.

Můj děda u domu pěstuje několik rajčat, které sníme o Vánocích. Můj bráška se stará
o pravidelné zalévání.


sestavení rodinného rozpočtu a pomoc s hospodařením s penězi

pomoc s hledáním bydlení či zaměstnání

poradenství v oblasti výchovy dětí

pomoc při jednání se školou a učiteli

pomoc s přípravou na vyučování

nácvik výchovného vedení dětí

hledání kroužků pro děti a akcí, které jsou cenově dostupné nebo zdarma

pomoc a podpora vztahů v rodině

doprovody k lékařům či k jiným odborníkům

pomoc s řešením dluhů

pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovod k soudu

pomoc při komunikaci a jednání např. s energ. závody, mobilními operátory,
dopravním podnikem

pomoc při sepisování soudních návrhů, žádostí a jiných písemností

předání dalších potřebných kontaktů

pomoc v dalších oblastech dle potřeb konkrétní rodiny
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Netrpělivě čekáme na vánoční oslavy. Já i má rodina vám přejeme veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2017.
Váš Emannuel

Terénní asistenční služba pomáhá v těchto oblastech:
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Oba dva vyhráváte, jaké jsou vaše výsledky?
Kubík: Ve své kategorii bojuji o první místo. Celkově jsem tak někde uprostřed
startovního pole.
Tom: Také v kategorii bojuji o první místo. Loni jsem vybojoval ve své kategorii do 11
let titul mistra republiky. Celkově v MČR bojuji o první desítku a ve Zlíně kolem
pátého místa.
Stíháte ještě další aktivity?
Kubík:Hraju na flétnu, plavu a zkouším tenis.
Tom: Dlouho jsem trénoval tenis, teď zkouším hrát fotbal za mladší žáky Březnice.

31.března, tak jako v mnoha dalších knihovnách po celé republice, proběhla i v naší
knihovně Noc s Andersenem. Celostátně už to byla 17. akce, u nás teprve první.
Zúčastnili se žáci 3. třídy naší Základní školy. Je jich pouze šest, ale přišli všichni.
Začali jsme malou hrou Popletené pohádky. Správné pohádky pak děti slepily
a pověsily na strom Pohádkovník.
A už se blížilo moje překvapení pro děti, na které jsem pozvala i další děti ze 4. a 5.
třídy. Tímto bych chtěla moc poděkovat panu řediteli zlínské ZOO, že souhlasil,
aby někdo ze ZOO udělal pro naše děti přednášku. Úkolu se ujala paní Romana
Bujáčková a nachystala moc krásné povídání o rejnocích. Přinesla
i vypreparovaného rejnoka, na kterého si mohly děti i šáhnout. Pověděla nám vše
o zlínských rejnocích a děti se pak mohly ptát na celou zoologickou zahradu. Všem se
nám to moc líbilo, takže velké díky paní Bujáčková!!!
A pak už následovala honba za pokladem, poté jsme si vyrobili obrázek ubrouskovou
metodou, naskládali motýlky z papíru, ozdobili trička foukacími fixy a přečetli jsme
si něco z knížky Děti z Bullerbynu. A protože to bylo pěkně vyčerpávající, upekli
jsme si k večeři pizzu, kterou nám zadělala a nachystala paní Šmigurová, a pak jsme
odpočívali při poslechu pohádky z rádia Císařovy nové šaty. A protože už bylo
kousek od půlnoci, tak už vyčistit zuby a spát.
Ráno jsem dětem usmažila palačinky, děti si posbíraly své výrobky, dostaly medaili
a už tu byli rodiče! Myslím, že se nám akce povedla a příští rok budeme pokračovat.
Irena Haluzová, knihovnice z Březnice

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Kluci, děkuji, že jste kromě rozhovoru zvládli i moji zkušební jízdu autem
(výjimečně se svolením mamky v obýváku), přeji co nejméně poruch při
závodech a rychlé gumy v zatáčkách.
Rozhovor připravila Alena Pekařová

Spaní v knihovně
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AKTIVITY MLADÝCH - závody s RC modely
Na úvod musím popravdě přiznat, že do rozhovoru o závodech s RC modely jsem šla
jako naprostý laik, který ví jen to, že se jedná o řízení aut, letadel nebo lodí dálkovým
ovládáním.
Trpělivost se mnou projevil Tomáš a Jakub Mudříkovi , kluci z Březnice, kteří
s ovladačem za autem běhají od svých prvních krůčků... Tom je šesťák ve 3. ZŠ Zlín
a Kubík chodí do první třídy ZŠ Březnice.
První a společná otázka pro oba zní: Kdo vás k závodění přivedl a kdy jste začali?
Kubík: Já jsem první auto dostal na Ježíška asi ve dvou letech. Hned na druhý den jsem
s ním spadl na schodech a rozbil ho. Naštěstí ho taťka spravil a mohl jsem zase jezdit.
Tom: K závodění mě přivedl taťka. Závodit jsem začal asi ve 4 letech, ale první auto už
jsem měl dřív.
Co to vlastně znamená RC modely?
Tom: Jedná se o modely řízené dálkovým ovládáním. My jezdíme s modely aut
velikosti 1:10, která mají všechno jako auta opravdická - pneumatiky, tlumiče,
diferenciály, motor, karosérie. Všechno se může vyměnit a upravit podle povrchu
závodu. Dá se nastavit kompletní geometrie náprav. Důležitý je hlavně podvozek.
Používáme podvozky od firmy Xray. Ty mi taťka složil na míru.
S jakým autem a v jaké kategorii jezdíte?
Kubík: Jezdím s Citroënem DS3 za Superjuniory. Na mistrovství republiky mám Ford
Fiestu WRC.
Tom: Já jsem v Juniorech a mám taky Citroën DS3. Na mistrovství republiky mám od
sponzora model Škody R5. Těch je jenom pár v celé republice.

Který povrch máte na závody nejraději?
Kubík: Mně je to jedno.
Tom: Nejraději jezdím v hale na parketách. Ale díky letošní zimě byly závody na
Březůvkách na ledě a to bylo taky dobré.
Jak a kde trénujete na závody?
Tom: Dřív jsme měli stálou trasu v lese. Závod je nejlepší trénink. Závody jsou téměř
každý víkend , ale vybíráme jen ty větší,tj. Intercup Zlín a MČR.
Co Vás na závodění nejvíc baví?
Kubík: Nejlepší je, že jsme o víkendu s taťkou a mamkou spolu. Taťka dělá
mechanika a mamka nás hlídá, abychom jedli a pili. Na závodech mám hodně
kamarádů, tak se na ně těším.
Tom: Asi všechno. Jsme venku, závodíme, je to o rychlosti, přesnosti, psychické
odolnosti. Závody jsou za každého počasí, ať je horko nebo zima. Jede se i za deště.
Je to lepší než na okruhových závodech, kde závodník jenom stojí na jednom místě.
Kde nejčastěji se závody konají?
Tom: Závody jezdíme na Březůvkách, v Malenovicích, Nedachlebicích, ve Štípě,
dvoudenní bývají ve Hvozdné. Jezdíme do Prahy, Plzně, Liberce, Mladé Boleslavi
a na Slovensko do Popradu.
Závodí i holky?
Tom: Když jsem začínal, tak byly jenom dvě. Teď je jich už tak deset a jsou dost
dobré. Dokážou porazit i zkušené kluky, a to nás někdy závodí až sedmdesát.

Závody se konají v různém prostředí a na různém povrchu. Musí se na to měnit
pneumatiky?
Tom: Ano, na každý povrch se musí měnit. Je velký rozdíl jezdit v hale na parketách,
v lese na hlíně, na asfaltu, šotolině, sněhu nebo ledu. Povrchu se přizpůsobuje
i nastavení tlumičů a diferenciálů.
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NY
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A jak je to s defekty?
Tom: Defekty nejsou, ale může se kolo ulomit. Při závodě je limit, ve kterém je možné
provést výměnu nebo opravu. Pokud ale vidím, že by to trvalo moc dlouho, tak už vím,
že nemá smysl dál v měřeném úseku pokračovat. Přidělí vám totiž za to dvojnásobný
čas prvního v RZ.
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