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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:13.11.2019.

Ilustrace: J. Švajdová

DÁREČEK Z NAŠICH DĚDIN

Smutný pán listopad
ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Který měsíc zemi šaty zkouší?
Barvy míchá, přiměřuje, hodnotí?
Listopad listy pouští
a zemi jimi zamyká.

Obec Březnice zve všechny aktivní, dříve narozené občany na HUDEBNÍ
ODPOLEDNE PRO SENIORY, které se koná ve čtvrtek 28.11.2019 od 16 do 20 hod.
v sále obecního domu (vedle pohostinství). Hudba i občerstvení zajištěno!!!

Poslední lístky s větévkou se loučí,
chvějí se a chvějí,
až přece odhodlají se zdráhavě
odkroužit na vlhkou zemi.

Obec Březnice pořádá v sobotu 7.12.2019 dopolední autobusový zájezd
do Valašských Klobouk na VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMARK. Odjezd
z Březnice v 8:00 hod. z točny, autobus bude zastavovat na všech zastávkách v obci.
Cena 99,- Kč. Závazné přihlášky pište prosím na e- mail: starosta@breznice-zlin.cz.

Jen červené jeřabiny,
korálky na žlutém svetře podzimu čekají...
Ticho. Jenom vítr hvízdá,
listí krouží dokola.
Na větvích jsou prázdná hnízda
a nikdo kolem nevolá.

Obec Březnice připravuje na sobotu 14.12. a na neděli 15.12.2019 VÝSTAVU
PANENEK, spojenou s výstavou obrazů březnické rodačky, akademické malířky
Marie Vořechové Vejvodové (ke 130. výročí jejího narození).
Sál obecního domu (vedle pohostinství) - sobota i neděle od 9:00 do 16:00 hod.
Vstupné dobrovolné ( bude věnováno na dobročinné účely).
Letošní adventní jarmark se v obci Březnice uskuteční v sobotu 14.12.2019 - tradičně
nad kostelem.

Hej, vy husí hejna, hej,
kam vás vítr nese?
Ticho. Na odpověď nečekej.

Živý Betlém - vystoupení folklorního souboru Doubravjánek - se uskuteční v neděli
29.12.2019 před kostelem.

Bílou mlhu kolem čela,
krajina bdí osiřelá.
Kolem kráčí listopad
velmi starý smutný pán.

TJ SOKOL Březnice připravuje na středu 25.12.2019 čtvrté setkání u sokolské jolky.
Kromě bohatého občerstvení se můžete těšit i na dechové těleso Honzy Divokého
(+ sbor dobrovolníků). Přijďte se potkat, zazpívat si koledy a prožít prima večer ....

J. Švajdová

TJ SOKOL Březnice připravuje na čtvrtek 26.12.2019 Štěpánskou zábavu, hrát bude
skupina ROCKSOAR.
Bohatou fotogalerii ze společenského, kulturního a sportovního života Březnice
naleznete na webu https://obec-breznice.rajce.idnes.cz/.
V listopadu zde např. přibyly fotky z pasování prvňáčků, z divadelního představení
na sokolovně, dýňobraní, výmalby kostela sv. Bartoloměje ....
Obec Březnice zde alba průběžně doplňuje a v současnosti jich je zde již 264.
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 11.12.2019.

Ilustrace: J. Švajdová
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Brzy nastane doba adventní, přípravná na Vánoce, doba ztišení a příchodu nového
liturgického roku. V dřívějších letech, jak se lživě říká, to když jsem měl více času,
jsem si právě v této době každodenně vyhradil chvíli, půlhodinku, hodinku, na psaní
dopisů. Byl jsem strnulým odpůrcem hromadných e-mailových přání, která se
rozesílají všem v adresáři. Taková předvánoční přání mi připadala, a nejinak to vidím
dnes, jaksi neosobní a formální. Nicméně i tato potěší, když si člověk dá alespoň tu
práci, že si to přání samostatně vytvoří a napíše. Až neuctivé mi pak připadají vánoční
pohlednice už s předtištěným sdělením typu „šťastné, veselé a pohodové Vánoce
přeje", kam se stačí podepsat a doplnit adresu. Samozřejmě ještě vymáznout
dvacetikorunu za známku.
Snad nepatřím k těm, kteří by stále hartusili na současnost a dokolečka vzpomínali
na staré dobré časy, (vždyť mi sem tam ještě někdo řekne „tak mlád"), leč v této věci,
kdy se vzduchem doručuje tisíce zpráv a dopisů nám přichází jen velmi málo, říkám:
„nedávné dobré časy".
A tak i přes cenu poštovného, dávám si za předsevzetí: aspoň deset dopisů
adventních.
P. Václav Fojtík

Roráty

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Roráty, ranní mše svaté v době adventní, určené zvláště pro děti, budou letos slaveny
vždy v úterý v 6:45 v březnickém kostele. Mše svatá začíná průvodem s lucerničkami
a po jejím skončení bude pro všechny děti připravena snídaně na faře.
Kdy? V úterý 3.12., 10.12., 17.12.2019.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BOHUSLAVICÍCH U ZLÍNA

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Vážení občané Bohuslavic, v poslední době se u nás začalo řešit téma poplatků
za odpady a také četnost svozu. V Bohuslavicích to máme zatím nastavené tak, že
v letním období se popelnice svážejí 1x za 14 dní a v zimním období 1x za týden.
Když se to před léty takto nastavovalo, bylo počítáno s větším množstvím topného
odpadu (např. z uhlí). V dnešní době je to už možná i otázkou diskuze, zda v tomto
schématu pokračovat nebo jej otočit. Věcným argumentem pro letní týdenní svoz je
stále se zvedající teplota vzduchu a tudíž i dříve se rozkládající bio-odpad, který
spousta občanů stále do komunálního odpadu hází, i když sem nepatří.
Ráda bych nyní uvedla pár čísel ohledně odpadového hospodářství v naší obci:
Svoz komunálního odpadu:
V roce 2018 jsme vyvezli celkem 187 t odpadu (152 t z popelnic a 35 t z obecní
zahrady). Celkem jsme tedy za tento odpad zaplatili 520 000,- Kč. Poplatky
od občanů činily 454 000,-.
V letošním roce jsme na podobných číslech již nyní, v měsíci listopadu. Dle
předpokladu bychom se tedy na konci roku měli dostat na částku 580 000,- Kč
s celkovým vývozem 202 t odpadu (160 t z popelnic a 42 t z obecní zahrady).
Příští rok se svoz odpadu o něco málo zdraží. Souvisí s tím hlavně neustále se
zvyšující náklady na manipulaci s odpady (hlavně jeho ukládání a personální
zajištění). My bychom poplatky neradi zvyšovali, i přesto, že podle výše uvedených
čísel obec stále více doplácí.
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Třídění odpadu
Určitě jste si všimli, že na více místech po obci jsou rozmístěna tzv. sběrná hnízda.
Najdete zde hlavně sběrné nádoby na papír, plast a sklo. U obecní zahrady a obecního
úřadu jsou umístěny i kontejnery na oblečení. V letošním roce jsme zatím
za manipulaci s těmito odpady zaplatili 78 202,- Kč a na druhou stranu za vytříděný
odpad obdrželi 79 000,- Kč. To jednoduše znamená, že třídit odpad se opravdu
vyplatí a čím více budou občané třídit, tím menší mohou byt celkové výdaje
za komunální odpad (v širším pojetí odpadového hospodářství obce). Obec má nyní
nasmlouvané i sběrné nádoby na kovové obaly (konzervy, nápojové plechovky,
víčka, zvířecí konzervy) a jedlé oleje.
Jak už jsem zmínila, občané mohou využívat i kontejnerů v obecní zahradě.
Například za vývoz pneumatik obec zatím zaplatila 15 294,- Kč v tomto roce a počítá
se ještě s jedním vývozem. Možná pak málokdo ví, že pokud si vyměňujete
pneumatiky v autoservisu a máte zde i objednané nové, tak daný autoservis má
povinnost staré pneumatiky i zlikvidovat. Stejný způsob likvidace je i v případě
dalších nebezpečných odpadů např. domácích spotřebičů. Dále nespotřebované léky
je možné odevzdat v každé lékárně.
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Další možností třídění odpadu v obecní zahradě je kontejner na biologicky rozložitelný
komunální odpad. Občané ho velmi využívají a vozí do něj listí, trávu, větve atd.
Upozorňujeme ještě na možnost nájmu kompostéru, který je na tento rozložitelný
odpad také vhodný. Navíc je zde výhoda využití výsledného kompostu. Kontejner by
se v tom případě nemusel tak často vyvážet a obec by na odpadech zase o něco více
ušetřila.
Ráda bych poprosila všechny naše občany, aby se vždy zamysleli, co do komunálního
odpadu hodí. Většina těchto věcí se dá roztřídit. Nejenže se tím šetří životní prostředí,
ale v konečném důsledku i naše peněženky. Z pohledu obce mají občané mnoho
možností, pokud třídit opravdu chtějí. Vše začíná od jednotlivce, a pokud bude každý
se svým odpadem nakládat s rozumem, tak by ho nemusel zaskočit ani celoroční svoz
1x za 14 dní. Dle neustále se zvyšujících výdajů za odpad to může být v budoucnu
logickým krokem. Obec by totiž nemusela doplácet nemalé částky, které jsou často
potřeba na jiných položkách celkového rozpočtu obce.
Na závěr bych občany Bohuslavic ráda pozvala na zasedání Zastupitelstva obce
11. prosince v 18:00 do zasedací místnosti Obecního úřadu v Bohuslavicích. Pokud
budete mít nějaké otázky ohledně odpadového hospodářství naší obce, či inspirující
nápady na zlepšení našeho systému třídění, tak se určitě nebudeme bránit diskuzi.
Za zastupitelstvo obce
Světlana Bilavčíková
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Rytíři beze zbraní
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Na páteční dopoledne (8.11.2019)
jsem se těšila. Dostala jsem totiž
pozvání na pasování čtrnácti
prvňáčků ve zdejší škole v Březnici.
Už je to pěkná řádka let, co jsem
stála u tabule a před sebou sledovala
vykulené oči čerstvých žáčků.
A teď se v duchu jistě ptáte, co má
škola společného s nadpisem Rytíři
beze zbraní? No, zbraň v tomto
případě měla v ruce paní ředitelka,
Jana Vojtková, (učitelka 1. tř.), která
mečem pasovala na školáky (rytíře)
- žáky 1. třídy. Tak jako dřívější rytíři se museli o titul rytíře ucházet fyzickou
průpravou a uhlazeným chováním, tak rytíři a rytířky zdejší školy se připravili
na předvedení toho, co se od září naučili.
Počáteční tréma (u některých) se dala poznat. Ale brzy si zvykli na početnou
návštěvu porotců - rodičů i příbuzných. A rozjela se široká škála různých her,
ve kterých byly uplatněny prvky čtecí techniky, výslovnosti, matematiky, hudební
výchovy a to vše spojené s pohybem. Zvednuté ruce, rychlost odpovědí, pozornost
a vůbec souhra s paní učitelkou svědčila o tom, že mohou pokleknout a nechat si
položit meč na rameno.
A tak čtyři děvčátka a deset chlapců se stali 8. 11. 2019 rytíři - žáky 1. ročníku školy
v Březnici. I když se prý na některých ramenou meč paní učitelce podivně začal
kroutit! Pravděpodobně to způsobil problém s chováním některých nezbedníků!
Po „perných“ zkouškách nastal oddechový čas, ve kterém se mohli nově pasovaní
potěšit s dárky a vědomím, že ukázali, co se už naučili.
Za sebe mohu napsat, že jsem s obdivem sledovala práci s dětmi, kterou nám
předváděla paní ředitelka, Jana Vojtková. Není totiž jednoduché sjednotit kolektiv
dětí, získat jejich pozornost, snaha se jednak vzdělávat a zároveň chovat se přiměřeně
v daném kolektivu. Vím z vlastní zkušenosti, že i všechny nepříjemné situace se
někdy musí řešit i s oroseným čelem v zájmu pomoci dítěti.
Při pátečních zkouškách bylo zřetelné, že od září děti ušly kus cesty a tempo
vzdělávání a výchovy jim snad vydrží celou školní docházku.
K tomu jim přeji úspěch a hlavně pomoc ze strany rodiny, protože ta staví základy.
Aby malý zvědavý školák neslyšel od rodičů větu: „Dej pokoj, nemám čas!“
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Vedle mne sedící jeden z přítomných „porotců“ se mne zeptal: „Jaké máte pocity,
když tu sedíte?“ „Všelijaké“, byla moje odpověď. Smutnější i radostné, když po třiceti
třech letech působení ve zdejší škole jsem mohla přivést svého pravnuka do místa, kde
jsem mohla prožít ty nejkrásnější roky svého učitelování.
Proto poděkování za páteční dopoledne patří malým rytířům, jejichž zbraně jsou
vědomosti i slušné chování a paní ředitelce Janě Vojtkové za ukázku práce s dětmi jak
by to mělo být!
„Laskavé slovo nic nestojí,
přesto je nejlepším dárkem!“
Jindřiška Švajdová

Dlouhý, Široký a Krátkozraký
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V sobotu, 9. listopadu, jsme měli možnost shlédnout divadelní hru Dlouhý, Široký
a Krátkozraký v podání Amatérské Improvizační Divadelní Společnosti Březnice.
S nadšením jsme sledovali vynikající herecké výkony Pavla Vavruši, Josefa Hutěčky,
Jardy Plevy, Ivo Somra, Karolíny Soukupové a Anežky Plevové.
Naplněný sál březnické sokolovny a opakovaný aplaus byl poděkováním za obětavé
zkoušky, čas příprav a úsilí všech herců.
Odcházeli jsme z představení pobavení, naplnění radostí a s přáním, aby další „kusy“
v podání našich herců byly stejně krásné.
Marie Burdelová
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Pozvánka pro prvňáky do knihovny
Vážení rodiče,
obecní knihovna Březnice ve spolupráci se ZŠ Březnice se opět přihlásila
do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2019/2020.
Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých
knihovnických činností. V období od listopadu 2019 do května 2020 připraví pro
prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji
zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.) Odměnou
za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká
novinka, která byla napsána a ilustrována, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti
minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky Lenky Rožnovské
a ilustrátorky Andrey Popprové - Katka a klokan ze šuplíku.

Srdečně zvu všechny prvňáčky v sobotu 30. listopadu 2019 od 9:00 do 10:30 hod.
do knihovny. Budeme společně zdobit vánoční stromeček a pak si přečteme nějakou
pěknou knížku. Děti dostanou malé občerstvení a pokud jsou čtenáři naší knihovny,
mohou si také půjčit knížku.
Těším se na setkání, Irena Haluzová, knihovnice
Knihovna připravuje:

Ilustrace: Radim Bárta
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14. a 15. prosince 2019 - Výstava panenek a zvířátek z plstěné ovčí vlny + výstava
obrazů malířky Marie Vořechové-Vejvodové
12. února 2020
- Přednáška INDIE
14. března 2020
- Přednáška ISLAND
27. března 2020
- Noc s Andersenem
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OSLAVA SVATÉHO MARTINA

PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Vánoce už jsou za dveřmi - to jsme pocítili v naší mateřské škole, když se blížil
svátek svatého Martina. Na oslavu tohoto svátku jsme se s dětmi předem
připravovali. Téma o Martinovi máme zařazené do vzdělávacího programu
a věnujeme mu vždy celý týden. Děti jsou postupně seznamovány nejen s legendou
o Martinovi, ale i s tradicemi a zvyklostmi spjatými s tímto významným svátkem a to
především formou zážitkové pedagogiky. Proto není divu, že součástí tohoto bloku je
společná aktivita dětí, rodičů a zaměstnanců mateřské školy, tedy oslava svátku
svatého Martina. Oslava se konala v úterý 12. listopadu na myslivecké chatě za hojné
účasti rodičů a dětí navštěvujících naši mateřskou školu.
I přes nepřízeň počasí jsme se s dětmi vydali o půl třetí na mysliveckou chatu. Jemný
podzimní déšť nás zastihnul v půli cesty, ale vybaveni pláštěnkami jsme pokračovali
statečně dál. Na myslivecké chatě nás již čekali někteří rodiče, a protože jsme měli
strach z většího deště, upravili jsme připravený program. Jako první se děti povozily
na koni svatého Martina a potom si společně s rodiči vyrobily svatomartinskou
lucernu. Na všechny čekalo také občerstvení - čaj a svatomartinské ořechové
rohlíčky, i když osazenstvo dospělých by možná raději uvítalo svatomartinské víno
a husu .
Po čtvrté hodině postupně ubývalo na chatě světla, jak si každé z přítomných dětí
odnášelo domů svou vyrobenou lucernu, která jim svítila na cestu. Sníh nám sice ten
den nepadal, ale i přesto jsme byli plni dojmů a radosti.
Tímto bychom chtěli poděkovat mysliveckému spolku MS Kříby Bohuslavice Březnice za propůjčení prostor myslivecké chaty a také panu Josefu Gavendovi za to,
že byl celou dobu s námi na chatě a staral se o nás. Děkujeme naší úžasné paní
uklízečce Věrušce Mikeštíkové za upečení výborných ořechových rohlíčků,
po kterých se jen zaprášilo. A samozřejmě také děkujeme všem rodičům a dětem,
kteří byli to odpoledne s námi.
Bc. Lucie Gottfried

Stát se křesťanem, tedy tím, na kom je patrné, že uvěřil v Ježíše Krista, Božího Syna,
ukřižovaného a vzkříšeného a kdo v něho i skutečně věří, to je cesta, která si v průběhu
života žádá mnohá rozhodnutí. Není to absolvování kurzu či zásvětný obřad,
nespočívá to na zápisu v matrice.
Člověk může být křesťanem jen podle jména, podobně jako student zapsaný
na univerzitě, ale profesorům a ostatním studentům neznámý.
Existuje plán cesty pro toho, kdo již o Ježíši Kristu slyšel a v němž evangelium
zapouští své kořeny. Tento plán se nazývá: Uvedení do křesťanského života. Má své
výchozí body, tzv. iniciační svátosti, které jsou člověku poskytnuty, aby vybavený
základními duchovními silami mohl snáze putovat tímto životem až k setkání s Tím,
který uvádí do nebeského království a dává věčný život.
Výchozími body či vstupními branami jsou křest, biřmování a eucharistie.
Jejich přijetí nevytváří dokonalého křesťana, ale, jak se správně říká, dospělého
křesťana. Ten, jako v případě dospělosti osobnostní, může oproti dětskému věku snáze
uskutečňovat své povolání.
V novém roce (únor, březen) tedy začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která
po přijetí křtu a eucharistie je onou třetí branou vedoucí k plnému uvedení
do křesťanského života. Tuto přípravu mohou nastoupit i ti, kdo dosud nebyli pokřtěni
a touží po křtu či ti, kdo byli dosud jen pokřtěni. Nejnižší věková hranice, kdy je možné
přípravu k biřmování nastoupit, je devátá třída základní školy.
Přihlášky je možné si vyzvednout v kostele či kaplích a vyplněné do konce ledna
odevzdat na faře.
S pozdravem a požehnáním P. Václav Fojtík

DÁRKY PRO UKRAJINU
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Letos na Ukrajinu poputují dárečky z „našich
dědin“ pro 4 desetileté děti - Svitlanu, Ivanu,
Maxima a Mykolu. Všem, kdo přispěli
do připravených kasiček či jinak, patří velké
díky. Nechť je vám vaše štědrost a zájem o štěstí
a radost druhých mnohonásobně vrácena.
S přáním poklidného adventu a požehnaných
vánočních svátků.
Jana Kašpaříková
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Svatá Kateřina Alexandrijská

PODĚKOVÁN Í
Velké poděkování patří zahradnictví Talašovi, kteří nám letos opět darovali nádherné
květy pro výzdobu hodové mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Březnici.
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Dalším ze Čtrnácti svatých pomocníků, o nichž na pokračování v Našich dědinách
píšu, je světice, panna a mučednice svatá Kateřina Alexandrijská. Než se pustím
do sepsání životopisných údajů, rád bych zde jako úvod citoval část katecheze
papeže Benedikta XVI., který píše o víře osvětlující rozum. Výstižně představuje,
čím je víra pro člověka.
„Víra skýtá autentické vědění o Bohu, které zapojuje celého člověka: je to „vědění",
tzn. poznání, které dává chuť k životu, novou příchuť existence, radost z bytí
na světě. Víra se vyjadřuje darováním sebe sama druhým v bratrství, které vytváří
vzájemnost, schopnost mít rád a přemáhat osamocenost vedoucí k smutku. Toto
poznání Boha skrze víru však není jenom intelektuální, ale vitální. Je to poznání
Boha-Lásky, díky samotné Jeho lásce. Boží láska umožňuje vidět, otevírá oči, dává
poznat celou skutečnost a přesahuje neblahé perspektivy individualismu
a subjektivismu, které dezorientují lidské svědomí. Poznání Boha je tedy zkušenost
víry a zároveň v sobě zahrnuje intelektuální a mravní putování. V hloubi se nás
dotýká přítomnost Ježíšova Ducha a překonáváme horizonty svých egoismů
a otevíráme se opravdovým existenciálním hodnotám… Katolická tradice hned
zpočátku odmítla takzvaný fideismus, což je vůle věřit proti rozumu. Credo quia
absurdum (věřím, poněvadž je to absurdní) není formulace, která by interpretovala
katolickou víru. Bůh totiž není absurdní, třebaže je mystériem. Tajemství samo není
iracionální, ale překypuje smyslem, významem i pravdou. Pokud rozum nazírá
tajemství a vidí tmu, není tomu tak proto, že by tajemství neobsahovalo světlo, ale
spíše proto, že jej obsahuje příliš mnoho. Stejně tak, jako když člověk obrátí svůj zrak
přímo do slunce a uzří pouze tmu. Kdo by však tvrdil, že slunce nesvítí nebo že není
zdrojem světla? Víra umožňuje hledět do „slunce", k Bohu. Je akceptací Jeho zjevení
v dějinách a opravdu se jí dostává jakoby veškeré záře Božího tajemství, uznává-li
velký zázrak, že se totiž Bůh přiblížil člověku, nabídl se jeho schopnosti poznat,
přizpůsobil se stvořenému omezení lidského rozumu (srov. Dei Verbum, 13).
Zároveň Bůh svojí milostí osvěcuje rozum a otevírá mu nové, nezměrné a nekonečné
horizonty. Víra je proto podnětem k neustálému hledání, ustavičnému nezaostávání
a nespokojování se s nevyčerpatelným objevováním pravdy a skutečnosti. Falešným
je předsudek jistých moderních myslitelů, podle nichž je lidský rozum blokován
věroučnými dogmaty. Přesný opak je pravdou, jak dokázali velcí myslitelé katolické
tradice. Svatý Augustin před svým obrácením hledá se značným znepokojením
pravdu za pomoci všech možných filosofií a všechny je shledává nedostatečnými.
Jeho úmorné racionální bádání je smysluplnou pedagogií pro setkání s Kristovou
Pravdou. Když říká: „rozuměj, abys uvěřil, a věř, abys rozuměl" (Sermo 43,9),
jakoby podával svou vlastní životní zkušenost.

Na závod v Širokém Dole volají snad úplně všichni, aby se mohli zapsat. Celý tým,
kamarádi a rodina, pravděpodobnost, že se dovoláte, je skoro nulová. Minimálně
5000 vytočení a po 15 minutách se to povedlo. Nikdo tomu nevěřil, ale bylo potřeba
začít plánovat. Jelikož je to až Pardubický kraj a soutěž začíná v 8:00 recesním
zahájením. Tak jsme se rozhodly, že noc předtím přespíme někde v okolí. Díky
brzkému dovolání tentokrát jdeme na start s číslem 13. Příprava základny je zkrácená
z obvyklých 5 minut na 3. Což bylo celkem frustrující, ale zvládly jsme to. První start
- ulitý. Druhý start se naštěstí podařil a všechno jde podle plánu. Doběhy k terči
nebyly ideální. A se 7metrovou rezervou od čáry není dvakrát lehké se trefit. Takže
výsledný čas 21:16 (LP 17:44). Jako nově vzniknutý mladý tým jsme za tuhle sezónu
spokojené. Podařilo se sjednotit průměrné časy kolem 18 sekund. A teď už je jen
na dalším pilování, abychom ukázaly, co v nás je.
Nikola Višenková
SDH Bohuslavice u Zlína
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Bohuslavský dres oblékají holky z celého okresu
Tento rok oficiálně v Bohuslavicích vznikl tým žen v požárním sportu tzv. projekt x.
Myšlenka byla už rok zpět, kdy jsme běhaly každá za jiný tým. Ale přece jen se nám
podařilo vymyslet, jak závodit společně. Zúčastnili jsme se Jihovalašské ligy
nočních soutěží - JLNS. Při které jsme zjistily, že i bez tréninku to jde. A vnuklo nám
to nápad se do toho obout pořádně.
Tak vznikl spojením zkušených holek z Bohuslavic, Mladcové, Sazovic,
Mysločovic a Lukova nový ženský tým. V plánu bylo jako minulý rok zúčastnit se
JLNS a tentokrát i Zlínské ligy požárního sportu - ZLPS. Což nebylo vše, co jsme
navštívily, objely jsme i ostatní závody v okolí.
V ZLPS jsme v průběhu sezóny figurovaly na 4.-8. místě. Nakonec z toho vzešla
7. příčka. Minulý rok by naše časy stačily na bednu. Ale holky z ostatních týmů
nahodily laťku dost vysoko. V JLNS jsme se od loňského 7. místa polepšily
na 4. místo. Přesto jsme si poslední závod ligy v Mirošově užily a konečně překonaly
hranici 18 vteřin, která celou sezónu padala pouze na jednom terči. Nyní náš osobní
rekord tedy činí 17:57.
Řekla bych, že závody probíhaly hladce, to jo. Ale naše cesty byly poněkud
dobrodružné. Neustále problémy s autem nás pronásledovaly, kamkoliv jsme jely.
První to bylo ve Štítné nad Vláří, kam se nám podařilo dojet. Ale s odjezdem už to tak
jednoduché nebylo. Zastavily jsme v Luhačovicích a kluci z Kněžpole nás naštěstí
zachránili.
Potom to byl náš sobotní maraton Machová, Mistřice, Tichov a Horní Lideč.
Do Horního Lidče jsme ani nedorazily a musely se otočit v půlce cesty, protože se
zase něco pokazilo. Auto zůstalo v Tichově. No a my jsme šlapaly pěšky zpět
na soutěž. Kde jsme si aspoň převzaly pohár za 3. místo a chlapi z Louk a Žeranovic
nás ochotně svezli domů. O 2 týdny později soutěž v Bratřejově, jiné auto, ale aby
toho nebylo málo, tak jsme píchly. Tímto bych to uzavřela a doufám, že karmu máme
předplacenou minimálně na 5 let dopředu.
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To byly všechny hlavní závody, ale jako každý rok se pořádají prestižní závody na
konci sezóny tzv. Octobercup a O pohár VŘSR v Širokém dole, kde se schází špička
České a Slovenské republiky. Na tyhle závody je těžké se vůbec přihlásit. A tak řekly
jsme si, že to zkusíme. V případě Octobercupu se nám to podařilo přes e-mail, ale
vysoké startovní číslo 119 a celodenní déšť, byl spíš k pláči, než aby se nám podařil
nějaký kvalitní výsledek. A taky to tak dopadlo.

Tváří v tvář Božímu Zjevení si intelekt a víra
nejsou cizí nebo protichůdné, nýbrž současně
podmiňují porozumění Jeho smyslu, aby
přijaly Jeho autentické sdělení a vstoupily tak
na práh tajemství. Svatý Augustin je spolu
s mnoha dalšími křesťanskými autory
svědkem víry, která se uskutečňuje rozumem,
který myslí a vybízí k přemýšlení. V těchto
šlépějích jde svatý Anselm, který ve svém
Proslogion říká, že katolická víra je fides
quaerens intellectum (víra hledající
porozumění) a že tedy hledání porozumění je
Ilustrace: P.V.Fojtík vnitřním úkonem víry. A především Svatý
Tomáš Akvinský, zdatný představitel této
tradice, se konfrontuje s rozumem filosofů a ukazuje kolik nové a plodné racionální
vitality se dostává lidskému myšlení, je-li naroubováno na principy a pravdy
křesťanské víry."
Kdo se při čtení přes tento tak hutný text dostal až sem, bude lépe rozumět tomu, co
nastalo v srdci svaté Kateřiny, a dokonce i mysli a rozumu při jejím obrácení se
ke Kristu. Tedy: Svatá Kateřina, dcera krále Kosta v egyptské Alexandrii, spatřila
světlo světa počátkem 4. století. Bůh jí dal do vínku přitažlivou krásu, rovněž byla
vysoce vzdělaná. A jak už to často bývá u těch, kdo v mnohém vynikají nad druhé, tak
i ona, setrvávala v pýše, která se projevila v příkrém odmítání svých nápadníků. Byla
onou pyšnou princeznou, která ještě nepoznala lásku dávající. Jednou se setkala se
starým poustevníkem. Ten jí zvěstoval evangelium a řekl, že jejím pravým ženichem
je Kristus. V Kateřině se zapálil ohníček víry, vyhledala kněze a nechala se pokřtít.
Když brzy nato byla v Alexandrii přinášena oběť pohanským bohům, Kateřina se jí
zúčastnila, aby císaři Maxentiovi rozumem osvíceným vírou dosvědčila, že pohanští
bohové jsou jen výmysly. Císař povolal padesát nejlepších filosofů, aby s Kateřinou
vedli disputaci o náboženských otázkách. Dívka svou argumentací dovedla všechny
tyto filosofy k uznání pravdivosti křesťanské víry. Filosofové do jednoho přijali křest.
Rozlícený císař nechal připravit hranici a odsoudil je k smrti. Pak následovalo kruté
mučení svaté Kateřiny: nejprve bičováním, pak v důmyslném stroji na způsob dvou
otáčejících se kol pobitých hřeby, jež ji zaživa měly rozemlít, dále byla mučena
hladem až nakonec sťata mečem.
Každoročně si svatou Kateřinu připomínáme 25. listopadu. Je patronkou dívek
a panen, učitelů a studentů, univerzit a knihoven. Vzývána při bolestech jazyka,
k nalezení utonulých, při migréně.
P. Václav Fojtík
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Josef Mnohoslav Kadlčák

Historie - Ovce a lidé - I.
Záchrana přichází na poslední chvíli. Abrahám už tasil nůž, aby vyplnil slova svého
Boha: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Morija
a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím." Tu hlas z nebes volá
slova spásy: „Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého
jediného syna." A uvízlého v houští uviděl Abrahám berana, kterého vzal a obětoval
jako oběť zápalnou místo svého syna. (Bible, překlad 1979). Můžeme usuzovat, že
v případě Abrahámového berana šlo o druh Ovis orientalis aries, tedy ovce domácí.
Divoké ovce, mufloni, patřili k prvním zvířatům, která člověk domestikoval. Mládě
do půl roku se nazývá jehně. Vykastrovaný samec se nazývá skopec.
Vlna, kožešina, maso, mléko - nenáročná ovce dává lidem to nejlepší už tisíce let. Vlna
má unikátní vlastnosti a široké možnosti využití. Vlněné oblečení patří k nejdražším.
Jehněčí maso má delikátní chuť a vysoký obsah bílkovin. Specifická vůně masa se
upravuje bylinkami jako tymián a rozmarýn. Mléko musí byt tepelně zpracováno
(riziko přenosu bakteriální nákazy). Ovčí mléko je velmi tučné a má nízký obsah
laktózy. Vyrábí se z něj hlavně chutné sýry-brynza, oštiepek, parenica.
Dnes známe okolo 200 plemen ovcí. Zvířata šlechtěná výhradně pro vlnu mají jiné
vlastnosti než ta, která mají poskytovat pouze maso. Ovce spásají těžce přístupné
terény, kde nahrazují techniku, na důležitosti nabývá i oblast agroturistiky. Závody dětí
na beranech jsou organizovány v Americe. Nejdůležitějšími velmocemi v chovu ovcí
jsou Austrálie a Nový Zéland. Na Novém Zélandu žije nejvíce ovcí -v přepočtu 12 ovcí
na obyvatele. Mírumilovně se pasoucí ovečky si nás často ani nevšímají, zvednutím
hlavy se ani neobtěžují, nemusí, očima totiž obsáhnou úhel až 320°.
Obrázky poklidně se pasoucích stád v nás vyvolávají radost a pozitivní spojení
s přírodou.
Přejme chovatelům v našem okolí ať se jim daří a ať nás pohled na stádo oveček naplní
radostí.
Marie Hájková
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V dubnu letošního roku uplynulo 95 let od úmrtí
březnického rodáka J. M. Kadlčáka. Narodil se na selském
gruntě u “Stuchlů“. Jeho otec byl ve válce v Itálii. Na gruntě
hospodařila sama manželka a ten prohospodařila - koupil jej
Ohnutek z Prštného a hned prodal Hanačíkovi.
Po ztrátě majetku se Kadlčákovi odstěhovali do Olomouce.
Ve 13ti letech mu zemřel otec a s matkou a sestrou se museli
velmi uskrovnit. Od té doby jevil zvláštní sklon k těžké práci
- k chudobě a opuštěným.
Studoval v Olomouci, pak v Příboře, kde v roce 1877 maturoval. A stal se zatímním
učitelem. V dubnu 1880 složil zkoušku způsobilosti a stal se učitelem. Učil
v Brušperku, kde se seznámil se slečnou Julií Vašicovou, kterou si později vzal za
manželku a byla mu oporou po celý jeho život.
Pak vyučoval ve Frýdku - Místku, Chlebovicích a v jiných okolních obcích. Byl
velmi věřící člověk a vlastenec, toto se snažil přenést a využít v každém novém
působišti. Napsal asi 40 knih, publikací a cestopisů, na sto povídek z místeckého
kraje, byl přispívatelem a stálým spolupracovníkem četných časopisů, psal kritiky,
studie. Někde se podepisoval i J. M. Březnický. V roce 1875 vedl redakci
i administraci časopisu “Našinec“. Hodně kupoval české knihy, které ze své bohaté
knihovny i rozdával. Svému rodišti Březnici nabízel knihovnu s knihami, kterou ale
nepřijali a ještě ho v novinách potupili po zvyku tehdejších “pokrokářů“.
Za celý život se mu jednou dostalo finanční podpory od krajana, budoucího
arcibiskupa, dr. Theodora Kohna, který jako student býval častým hostem na gruntě
u „Stuchlů“.
Při působení v Palkovicích obnovil pěvecký vzdělávací spolek Lidumil, založil
čítárnu a hospodářskou jednotku severovýchodní Moravy. Po přejítí na jednotřídku
v Chlebovicích i nadále pokračoval ve veřejné činnosti, zejména hospodářské, kde
zřídil pokusné hospodářství, zkoušel novinky a propagoval zelinářství, obilnářství,
okopaniny, drůbežnictví a včelařství, sám byl včelař. Svou činností předběhl dobu
o sto let, různé jeho poznatky jsou platné i pro 21. století. V Místku založil
hospodářskou školu, na níž i vyučoval češtině, dějepisu, zeměpisu a slohu jednacím.
Uměl i velmi pěkně kreslit. Oživil již téměř zaniklou Besedu místeckou, založil
pěvecko-hudební odbor, kde byl sbormistrem. Byl spoluzakladatelem českého
gymnázia v Místku.
Procestoval Slovensko, Halič, Uhry, Německo, Švýcarsko, Alpy, Dalmacii, Itálii,
Bosnu, Černou Horu, Albánii.
Celý život bojoval různými způsoby proti germanizaci, v té době se úřadovalo
německy.
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OBNOVA VNITŘNÍCH OMÍTEK A VÝMALBA V KOSTELE
SV. BARTOLOMĚJE 2018-2019

Ocenění Březnických občanů
V letošním roce získala paní Ludmila Zajícová ocenění Zlatá plaketa MUDr. Jánského
za 40 bezplatných odběrů krve.
Tímto jí za celou obec Březnice gratuluji a přeji do dalších let zdraví, pohodu
a především, aby Zlínskou transfůzní stanici v Krajské nemocnici Tomáše Bati
poznávala i nadále pouze z pozice dárce.
Již podesáté letos Zlínský kraj (v anketě Pracovník roku v sociálních službách) ocenil
ty, kdo se příkladně starají o osoby nějakým způsobem handicapované. Mezi osmi
oceněnými laureáty byla i paní Alena Hniličková, která dlouhodobě pracuje
v Dětském centru Zlín. Toto ocenění získala především za práci s dětmi vyžadující
okamžitou pomoc.
Jménem obce Březnice jí tímto blahopřeji, vyslovuji velké poděkování za její činnost
a přeji do dalšího pracovního života především hodně elánu, optimismu, porozumění,
zdraví, sílu, laskavé srdce a stálý úsměv na rtu.
Josef Hutěčka, starosta obce
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Po zavedení nové elektroinstalace do prostor kostela svatého Bartoloměje v Březnici,
které proběhlo v létě roku 2018 firmou Vladimír Bolom ze Salaše, bylo zřejmé, že
interiér kostela bude zapotřebí v brzké době okrášlit. Na velké části jižní strany kostela
od hřbitova byly původní omítky narušeny, stačil jemný dotyk a už se sypaly.
Po celkové obhlídce poškození omítek vnitřní části kostela byla oslovena firma
Meffert, která navrhla řešení. Spočívalo v odstranění stávajících vrstev vnitřních
omítek ve spodních částech zdiva v celé hlavní části kostela (loď, presbytář, prostor
pod kůrem) na režné zdivo do výšky v rozmezí od cca 30 - 140 cm. Dalším krokem
bylo aplikování absorpční obětované vápenné malty s expozicí asi 2 měsíců
k odsolení zdiva. Po jejím odstranění a důkladném proškrábnutí spár byla aplikována
sanační omítka Sanaver Duo dohlazená jemnou štukovou omítkou Thermo IN.
Ve spodní části stěn byl položen soklový pásek. Až do tohoto kroku probíhaly veškeré
práce brigádnicky. Dohled nad brigádnickými pracemi převzal pan Ladislav Žůrek,
který prováděl všechny odborné práce a bez jehož pomoci bychom museli při
opravách zvolit jinou cestu než brigádnickou. Cennými radami a vysoce odbornými
pracemi pak při brigádách vypomohl pan Bohuslav Menšík. V natahování omítek nám
pomohl také pan Petr Mach ze Šarov.
Velké poděkování patří všem ochotným brigádníkům i brigádnicím, kteří se do oprav
zapojili. Pán Bůh zaplať. Také patří díky Obci Březnice za odvoz suti a za práce, které
odvedli obecní pracovníci.
Konečnou fází oprav ve farním kostele byla výmalba celého interiéru včetně sakristie,
kůru a schodiště na věž. Práce provedla firma Malby Nátěry Repatý z Loučky
u Újezdu u Valašských Klobouk, která již březnický kostel malovala v roce 2007.
Použito bylo barev značky Paulín v původních barevných tónech.
Na financování oprav farního kostela se vedle samotné farnosti podílí také
Ministerstvo kultury částkou 80 000 Kč na výmalbu kostela a zatím v jednání je výše
příspěvku od Obce Březnice.
Kéž nám tedy březnický kostel coby dědictví po našich předcích a sakrální prostor
jedinečné historické hodnoty slouží do mnoha dalších let jako místo modlitby
a setkávání.
Svatý Bartoloměji, oroduj za nás!
P. Václav Fojtík

Nakonec byl přesazen do Frýdlantu nad Ostravicí. Jezdil a schůzoval po celé
Moravě, na Valašsku vyhrával volby bez agitace a bez peněz. Dlouhá léta býval
tlumočníkem ve Vídni i u dvora císařského, kde vykládal o bídě valašské a hledal
pomoci pro chudinu tohoto opomíjeného kraje.
V roce 1906 ho Valaši zvolili za zemského poslance, kde byl ve Vídni členem
rozpočtového, železničního a školského výboru.
Před vznikem republiky měl významné proslovy na táborech lidu v Moravské
Ostravě, Hůrce, Místku, Starém Jičíně, Val. Meziříčí …
Byl zvolen poslancem v revolučním Národním shromáždění.
Je čestným občanem ve Frýdlantě nad Ostravicí, na Pstruží, v Příboře, Kopřivnici,
Uh. Brodě, Zašové, v Šumicích, Albrechticích, ve čtyřech obcích farnosti Valašsko
Kloboucké, Čeladné, Francově Lhotě.
Letopisecká komise a město Frýdlant nad Ostravicí poodhrnuli závěs zapomenutí
nad osobou březnického rodáka J. M. Kadlčáka a jeho dílem. V roce 2009 bylo
o něm vydáno několik knih - životopisů a studií, jsou pořádány různé vzpomínkové
akce. Největší náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí je pojmenováno Kadlčákovo.
Toto je jen částečný výpis z jeho bohaté a tvůrčí činnosti jako učitele, ředitele,
poslance, českého buditele, a osvětového pracovníka. Všude, kde působil, zanechal
jen pozitivní stopy. Rozsáhlá životní dokumentace, i fotografická, je uložena
v archivu obce Březnice.
Oldřich Vavruša
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Advent klepe na dveře…
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Advent klepe na dveře a v obchodech už vidíme prodávat adventní věnce. Proč ale
utrácet velké peníze, když si takový krásný věnec můžete vyrobit sami
a snadno doma.
Milí čtenáři, pojďme se ale nejdříve společně začíst o symbolice a významu tohoto
krásného období.
Advent je období příprav na Vánoce. Slovo advent pochází z latiny a znamená
příchod. Nemyslí se tím ovšem příchod předvánočních úklidů a nákupní horečky, ale
očekávání příchodu Ježíše Krista.
Význam a symbolika rozsvěcení adventního věnce
Adventní věnec představuje symbolické odpočítávání čtyř týdnů adventu - období
před vánočními svátky, které je také začátkem liturgického roku. Ve své tradiční
(klasické) podobě má tvar věnce spleteného z jehličnatých větví, často se však také
setkáváme s provedením v podobě rovného svícnu. Je zdobený čtyřmi svíčkami
různých velikostí a barev, podle zvyklostí a trendů jich může být i víc. Adventní
věnce bez svíček používáme k ozdobení vchodových dveří.
Symbolika adventního věnce
Rozsvěcení adventního věnce má své kořeny u starých germánských zvyků
i u prastaré židovské tradice. Je symbolikou Kristova kříže a má představovat jeho
požehnání skrze čtyři svíce do čtyř světových stran. Svíce bychom měli zapalovat
vždy proti směru hodinových ručiček. Existuje celá řada různých výkladů
symboliky adventního věnce. Jejich moderní verze a obměňování jejich tvaru
i umísťování libovolného počtu svíček však vychází z neznalosti křesťanských
zvyků a tradic.
Pátá svíčka na adventním věnci
Čtyři svíčky na adventním věnci znamenají čtyři týdny adventního období, které
předchází vánočním svátkům. Adventní věnec však může být ve svém středu
ozdoben pátou bílou svící. Ta symbolizuje Pannu Marii, nebo také Ježíše Krista,
jejich čistotu a neposkvrněnost, duchovní čistotu Vánoc. Bílá svíce obklopena
čtyřmi červenými svíčkami je klasickým uspořádáním adventního věnce hlavně
u protestantských církví ve Velké Británii.
Barvy a význam adventních svíček
Každou adventní neděli zapalujeme další svíčku na adventním věnci, což značí
blížící se dobu Vánoc a vzrůstající naději v příchod (znovuzrození) Ježíše Krista,
Spasitele. Často vídáme adventní věnce v barvách zelené, zlaté a s červenými
svíčkami, tedy tradiční barvy Vánoc.

Podle katolických zvyků jsou však barvy svíček fialové a růžové. Fialová barva
je podle křesťanské liturgie hlavní barvou adventu, symbolizuje důstojnost, pokání
a utrpení během půstu. Protestantské církve však upřednostňují červenou barvu
svící, a to jako symbol radosti, lásky, štěstí a radostného očekávání, stejně jako např.
Kristovy krve.
První dvě svíčky znamenají podle doporučené liturgie naději a mír a mají fialovou
barvu. Třetí svíčka (růžová) je svíčka přátelství. Čtvrtá svíčka, opět fialová, znamená
lásku. Pátá, čistě bílá, posazená do středu věnce, symbolizuje čistotu Krista nebo
neposkvrněnost Panny Marie.
Velmi se těšíme s dcerami, až budeme adventní věnec vyrábět. Je to jednoduché
a těší nás, že je to naše společné dílo, které nám bude dělat radost po celé adventní
období.
Budeme potřebovat:
Slaměný nebo jiný korpus
Větvičky (v dostatečném množství), ideálně jedlové, nebo smrkové, drátek.
Na ozdobu:
4 kovové podstavce pod svíčky
4 svíčky (barvy a velikost podle vašeho vkusu).
A pak záleží na vás, jakou variantu si chcete vyrobit: barevná či zdobená dekorační
stuha, ozdobičky nebo naopak pro přírodní věnce můžete zvolit sušené pomeranče,
jablíčka, kombinaci ořechů, kousků skořice, hvězdiček badyánu a šišky.
Tavnou pistoli, kterou budeme ozdoby k věnci lepit.
Fantazii se meze nekladou a já Vám drazí čtenáři přeji klidné prožití tohoto
mimořádného období.
Pavla Žilinská
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