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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

Osmisměrka: Vyškrtejte názvy místních částí obce Březnice
a ze zbylých písmen vám vyjde tajenka, která skrývá název jednoho
z poutních míst České republiky.

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: 17.1.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

DĚDINY V NOVÉM ROCE

Zimní čas

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Všude kolem ani hlásku
zima tu teď kraluje.
Co divného je na tom,
že vodě krajky věnuje?

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na OBECNÍ ZABIJAČKU v sobotu,
10.2.2018.
Začátek ve 12 hod. v sále obecního domu - vedle pohostinství.

Pod strání mezi břehy
potok tichou píseň zpívá
jeho vody zima zatím ledy svírá
a měsíc mezi stromy
potoku do noty si kývá.

Obec Březnice připravuje na sobotu 3.3.2018 tradiční Košt slivovice a domácích
klobás. Vzorky můžete nosit již v týdnu před zahájením akce do kanceláře na OÚ
v Březnici (0,5 l slivovice nebo 3 páry klobásek).
Poslední příjem vzorků bude v den konání koštu ve 14:00 hodin v Obecním sále.

V bílém poli v osamění
stará hrušeň drží stráž
pod ní krmelec se krčí
a k večeru je tu zvěři snáz.

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali:
Výtěžek dobrovolného vstupného z výstavy betlémů: 4 433,- Kč,
v Salaši 400,- Kč.
Děkujeme.

Jindřiška Švajdová

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 28. 2. 2018.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
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Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl
více.
Ilustrace: J. Švajdová
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POZVÁNKA DO NAŠICH DĚDIN

V atmosféře mediálních tahanic druhého kola prezidentských voleb píši tento
úvodník a oslovuji vás, čtenáři Našich dědin, ne politickou řečí a náborem do
partají, ale prostým slovem do dalšího měsíce - února. Nicméně přiznávám,
že mi volba nového prezidenta leží dost na srdci. Ale k tomu „prostému
slovu"!
Co třeba tohle: „Dobrý den. Jak se máte?" Prostý pozdrav, prostá otázka. A co
následuje? „Ale, už aby bylo jaro..." - A prostá odpověď.
Kolikrát se mne lidé již tázali, na to, jak se mám! A říkám si, že to sice je
„prostá" otázka, ale odpovědět na ni, mi často činí potíže. Vyjádřit z fleku celé
to hnutí duše, to se mi nedaří, a navíc se to ani nesděluje všem, a navíc
podruhé, ani to zcela nedokážu, a tak potřetí navíc, zůstávám sám sobě
tajemstvím. Tak na otázku mého vynacházení obvykle odpovídám velmi
prostě, že se mám dobře, a to v květnu i únoru. Přičemž „dobrý" zde
neznamená školsky „za tři", ale spíše tak obyčejně, Pán Bůh zaplať, jak to je,
s pocitem vděčnosti za každý den.
Tak snad to slovo o prostotě bylo alespoň o něco víc prosté než hloupé,
a o něco víc vhodné než o počasí či prezidentské volbě.
A k otázce našich odpovědí na otázky týkající se našeho rozpoložení uvedu
příklad P. Otty Opálky, který měl ve zvyku říkat: „Je to výborné." Dokonce
i v době normalizace, když byl likvidován kněžský seminář i fakulta, pronesl:
„Je to výborné, ale něco tomu schází." A na konci života: „Je to výborné,
a bude to ještě výbornější."
Přeji příjemné únorové dny.
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P. Václav Fojtík
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JEŽÍŠEK PRO ÚTULEK aneb KDO DOBRÉ SRDCE MÁ, TEN
POMÁHÁ

ZIMNÍ RADOVÁNKY VČERA...

V měsíci listopadu proběhla v Mateřské škole Bohuslavice u Zlína charitativní sbírka
na pomoc útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava. Již v prvním týdnu bylo jasné, že
mnoho dětí i dospělých má srdce na správném místě, protože se v šatně mateřské
školy hromadily pamlsky, deky, prostěradla, staré ručníky, kočkolity, granule a další
jiné potřebné věci. Do sbírky se zapojili nejen rodiče a děti z mateřské školy, ale i lidé
z Březnice a z Bohuslavic u Zlína. Darované věci byly do útulku odvezeny ve čtvrtek
21. prosince, kde z nich měli obrovskou radost.
Vy všichni, kdo jste se na sbírce podíleli, přijměte prosím mé poděkování za to, že
jsme mohli společně s dětmi ve vánočním čase obdarovat zvířata bez domova. Dále
děkuji za děti, protože samy byly nadšené z tak velké hromady darů. A v poslední řadě
děkuji jménem útulku, který se o zvířata stará. Děkujeme.
Bc. Lucie Gottfried

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

Nakreslil pan R. Bárta
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A DNES....
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Zimní radovánky

Přípravné zápasy SK Březnice před jarní částí sezóny
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SO 17.2. 14:00 hod. Březůvky (hřiště-UT Paseky)
SO 24.2. 14:00 hod. Zlechov (UT Paseky)
NE 04.3. 12:00 hod. Polešovice (UT Paseky)
SO 10.3. 17:00 hod. Šumice (UT Luhačovice)
NE 18.3. 14:00 hod. Jaroslavice (Jaroslavice)
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Misie v Angole, díl 7. - Začátek období dešťů, škola
animátorů
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Období prázdnin pro komunitu postupně
končí a bratři se vracejí z dovolených u svých
rodin a známých. Jednu dobu jsem byl dokonce
jediným v komunitě, takže můžu říct, že jsem byl
ředitelem celé komunity s jedním podřízeným,
jímž byl náš pes Jorge.
Vánoce jsme strávili decentně už bez kluků z formace a bez některých bratří,
ale zato s dvěma dobrovolníky z Mexika, kteří tu pracují v Lueně a přijeli k nám na
prázdniny. Jako zkušený Benguelčan jsem jim tady všechno ukázal. Byli nadšení
z moře a BaíaAzul (Modrá zátoka), kde jsme s padrem zajeli.
Zde v Angole nosí dárky papa Natal, což by se dalo volně přeložit jako otec
vánoc a jde o verzi svatého Mikuláše. Na druhou stranu jsem se od dobrovolníků
z Mexika dozvěděl, že tam u nich je to stejně jako u nás MeninoJesus, tedy náš
Ježíšek. Dobrovolníci se také postarali o vánoční výzdobu naší komunity a tak jsme tu
měli i pěkně vyzdobený Betlém.
Jako tradiční vánoční jídlo se tu jí Bacalhaocomnatas, což je treska
ve smetaně s koprem, bílým pepřem a brambory. Jde o tradiční portugalské jídlo,
v Angole se totiž treska běžně nevyskytuje a neloví, je to ryba chladných vod blíž
pólům. Vyptám recept a po návratu určitě uvařím. Sestry salesiánky udělaly nějaké to
cukroví a jedna ze sester, která je z Polska, dokonce udělala něco jako perníkový
stromeček. Bylo toho tolik, že jsme to jedli ještě na Tři krále.
V půli ledna jsme tu hostili školu animátorů, týdenní intenzivní kurz pro lidi,
kteří pomáhají s oratoriem. Musím uznat, že úroveň výuky byla poměrně vysoká a šlo
vidět, že učitelé podobný kurz neučí poprvé. Jediné, co by se dalo vytknout byl
způsob testu. Zde je totiž stále tendence spíše zapamatovávat si informace než nad
těmi informacemi uvažovat, a proto některé otázky v testu byly o tom, zda jste si
pamatovali danou pasáž z učebnice nebo ne. Když jsem jednu otázku reklamoval
přímo u večeře s padrem Filibertem, který přímo do kurzu nezasahuje, tak i on sám
rozčilen tvrdil, že neexistuje inteligentní člověk, který by dokázal na onu otázku
správně odpovědět, protože vytržená z kontextu učebnice nedávala žádný smysl.
Testy byly poměrně obtížné, ale i tak se většině animátorů podařilo projít.
Zhruba 5-6 neúspěšných bude mít šanci na opravu někdy během příštího týdne. Já
sám jsem testy neprošel, byť těsně.
A tak se tu i pomalu rozjíždí práce v centru. Padre má pro mě připravenou
nějakou novou kapli, takže se už těším. Snad tu stihnu ještě pár věcí naprojektovat
a zaměřit.
S pozdravem do nového roku
Pavel alias Hugo Baskerville
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Olomoučtí biskupové v 15. století - pokračování
Jan XIII. (biskup olomoucký)
Jan XII. (XIII.), zv. Ház, se narodil v brněnské měšťanské
rodině. Svá studia zakončil získáním titulu doktora dekretů.
Roku 1444 se stal proboštem olomoucké kapituly. Roku 1450
byl zvolen biskupem a potvrzen i Sv. Stolcem. Biskupské
svěcení přijal ve Vídni 8. července 1450. Na svém biskupském
hradě Mírov hostil známého františkánského kazatele Jana
z Míšně a dne 28. 10. 1453 korunoval v katedrále sv. Víta v Praze na českého krále
Ladislava Pohrobka. Brzy nato, dne 19. 5. 1454 (jiní historikové uvádějí datum 30.4.1454)
nečekaně zemřel.

Bohuslav ze Zvole
Byl synem Markvarta ze Zvole, bratra biskupa Konráda ze Zvole. Od roku 1434 studoval
ve Vídni a roku 1442 získal doktorát církevního práva. V roce 1446 se stal olomouckým
oficiálem a roku 1447 generálním vikářem. Sepsal čtyřdílný traktát Tractatus scholastici
super libros decretalium a také Vocabularium iuris. V roce 1450 byl spolu s kapitulním
děkanem Petrem z Račic zvolen správcem olomouckého biskupství, o rok později zvolen
prvním prelátem a později jmenován generálním vikářem. Biskupem byl zvolen roku 1455
ve Vratislavi. Avšak již 31. července roku 1457 zemřel, když byl otráven sektářskými
bludaři. Byl pohřben v olomouckém dómu.

Tas z Boskovic
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Tas z Boskovic (1446 25. srpna 1482 Vyškov) (Tas Černohorský z Boskovic, Protasius
von Boskowitz) byl diplomat, šlechtic a roku 1457 se stal olomouckým biskupem.
Pocházel z černohorské větve starého moravského rodu pánů z Boskovic. Jeho otec byl
podkomoří markrabství moravského Beneš Černohorský z Boskovic, který se roku 1451
odřekl kalicha. Tas se stal roku 1450 brněnským kanovníkem a roku 1457 byl zvolen za
olomouckého biskupa. Po vysvěcení a převzetí biskupského úřadu slíbil Tas z Černé Hory,
že bude podporovat krále Jiřího z Poděbrad, pokud se jeho činnost nebude příčit víře
a církvi. V králových službách absolvoval řadu diplomatických jednání a vykonal několik
poselství. Když dal roku 1466 papež Pavel II. českého krále do klatby a začaly českouherské války, přešel biskup Tas na stranu uherského krále Matyáše Korvína a stál v pozadí
za jeho volbou českým králem roku 1469. Po Poděbradově smrti však Matyáše opustil
a podporoval jaggelonskou kandidaturu na trůn. Do Polska vedl poselstvo, které tam
oznámilo Vladislavovu volbu. Za jeho přispění byla uzavřena 7. 12. 1478 Olomoucká
smlouva.
Biskup Tas měl velké zásluhy o zvelebení školství na Moravě a také o založení tiskárny.
V roce 1465 dal pořídit veškerý soupis biskupského zboží. V roce 1468 vykoupil ze zástavy
hrad Mírov a o rok později dal zbudovat městský kostel ve Vyškově. Tamější hrad dal
přestavět na renesanční zámek. Do zámecké zdi vyškovského zámku byl vsazen biskupův
znak. Biskup a dobrodinec města Vyškova, jakožto i vyškovské farnosti, zemřel 25. srpna
1482 na morovou epidemii.
Ing. Miloslav Mikeštík
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Zpětná vazba z Ukrajiny
Lopatyn - Příbuzní desetiletého Romana vánoční stromeček nemají. Rodina je chudá
a žije v domku společně s cizími sousedy. Přesto má chlapec těsně před ukrajinskými
Vánocemi velkou radost. Čeští dárci mu poslali velkou krabici plnou dárků. Nejvíc na
chlapce udělá dojem fotbalový míč. Vánoční balíček mu předali pracovníci
Arcidiecézní charity Olomouc ve středu 3. ledna přímo doma. Je jedním z téměř 50
dětí, které v Lopatyně balíček dostaly... Zdroj: http://www.acho.charita.cz/
V balíčcích od nás Dmytro a Nazar našli hlavně nové teplé oblečení - vesty, kalhoty,
ponožky, batoh a hygienické potřeby zn. Blesk McQueen. Diana a Taňa rozbalily
teplé přezůvky, šály, šaty nebo šperky z fima. Také nějaké sešity a další hygienické
potřeby.
Těm kdo jakkoli přispěli, patří velké díky, dobrý pocit u srdce a plusový bod na
vahách dobrých skutků.
Jana Kašpaříková
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Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
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Cennosti

Tři králové pomáhali loni i letos. Díky vám!

Jeden velmi bohatý člověk vyslechl evangelium a přijal Pána Ježíše. Záhy nato
zemřel. Protože vůbec nebyl vyučen v Božím slově, počínal si trochu nemoudře.
Pokoušel se přesvědčit anděla, který pro něj přišel, aby mu dovolil vzít si s sebou
něco ze svých pozemských statků. Anděl mu to všelijak vymlouval, ale muž nakonec
získal povolení vzít si s sebou alespoň čtyři malé cihličky ryzího zlata. Když
procházel nebeskou branou, jiní andělé jej vítali a zvali dál. Pak oslovili
doprovázejícího anděla: „Co to má znamenat?“ Anděl jen mávl rukou: „Nemělo cenu
mu něco vymlouvat. Jsem teď jen zvědav, co tu bude s těmi dlažebními kostkami
dělat…“
Naplňuje mě radostným údivem, že nebeské hodnoty mají jiná měřítka. Co je pro nás
pozemšťany největší ceninou, ryzím zlatem, úsporně do cihličky slisovaným, po tom
se v nebi šlape. Po čem zde prahneme, oč usilujeme, pro co se potíme a vydáváme
síly, to v nebi nemá žádnou hodnotu. Pak mě zaráží, že to nejspíš platí také naopak.
To, čím opovrhujeme, čeho si nevážíme a neceníme, bude asi v nebi vzácným
pokladem nedozírné ceny.
Rozhlédněte se kolem sebe a použijte nebeského ceníku.
Z knihy Brusinky - autorka Hana Pinknerová.

Z vykoledovaných peněz z loňské sbírky (celkem 1 924 823,- Kč) bylo financováno
komunikační zařízení pro pacienty a ošetřující personál v nemocnici Milosrdných
bratří ve Vizovicích, část peněz šla na obnovu zařízení ve zlínském azylovém domě
pro matky s dětmi, a část na přímou pomoc potřebným. Letos je ambicí Charity Zlín
vybudovat klimatizaci v lůžkovém oddělení vizovické nemocnice, dále podpořit
činnost Centra služeb pro seniory Domovinka ve Zlíně, a část peněz je opět určena
na přímou pomoc potřebným.
Letošnímu koledování v našich dědinách přálo nejen počasí, ale i vy všichni, kteří
jste koledníky s úsměvem vítali. V Březnici se vybralo 35 830,-Kč, v Bohuslavicích
20 914,- Kč a v Salaši 7 574,- Kč. Celková částka, se kterou může Charita Zlín
ve svých projektech počítat, činí 2 104 879,- Kč.
A nakonec z té druhé strany. Kdokoli z nás se může stát tím „potřebným“
z nejrůznějších důvodů. Vzhledem k charakteru projektu Tříkrálové sbírky může být
využití těchto peněz vnímáno jako rodinná či sousedská výpomoc, dříve tak
samozřejmá. Faktem je, že tyto peníze vybíráme nejen pro druhé, ale zároveň každý
sám pro sebe. Nejde jen o příklady katastrof, ale třeba také o případy dočasné
pracovní neschopnosti, která snadno vyústí v platební neschopnost. Díky tomuto
projektu Charita nenechává lidi spadnout na dno, jak se to může stát, pokud se člověk
v případě nouze spoléhá pouze na sociální systém státu. Stačí přispívat, když
můžeme, a když nemůžeme, stačí vědět, kam se obrátit. Na začátku přerozdělování
těchto peněz stojí Bc. Jana Strouhalová Tel.: 739 245 973, email:
jana.strouhalova@zlin.charita.cz .

Společenská rubrika
Rozloučení:
Březnice
Březnice
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Veronika Dědková
Ludvík Malaník
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Obec Březnice ve spolupráci se SK Březnice
připravila na 31.12.2017 Silvestrovsý fotbálek
na umělém povrchu víceúčelového hřiště
ve Sportovním areálu SK Březnice. Své síly si
změřili zájemci mužského pohlaví v souboji
o fotbalový míč.

HUBERTSKÁ ZÁBAVA V BOHUSLAVICÍCH
V sobotu se v Bohuslavicích u Zlína uskutečnila už posedmé Hubertská zábava,
na kterou se myslivci z MS Kříby Bohuslavice-Březnice chystali vlastně už
od minulého ročníku. Jako vždy zájem převyšoval kapacitu sokolovny, což nás těší
a děkujeme. Program začal tradičním předtančením společenských tanců (standartní
a latinsko-americké) v podání dua z tanečního studia I Dance, které inspirovalo hosty
k tanečním výkonům. Během večera dále vystoupila slečna Marianna Bartusková
ze Sky Gym Zlín se svým obdivuhodným pole dance. Hudbou a zpěvem celý večer
tradičně doprovázela naše milá kroměřížská kapela Milenium. A další zábava byla už
ve vlastní režii každého z hostů. Myslivci k tomu, aby zábava byla co nejlepší, mohli
přispět širokou nabídkou dobrého jídla a pití a svou dobrou náladou. Tak snad jste si
to užili.

V sobotu, 6. ledna navštívili naše
domácnosti Tři králové. Krásná tradice.
Poděkování patří všem účastníkům, dětem
i vedoucím skupinek a také Vám, kteří jste
přispěli na dobrou věc.

Rád bych poděkoval všem kolegům myslivcům a jejich rodinným příslušníkům
a přátelům, kteří se jako každý rok podíleli na přípravách zábavy a po celý večer se
starali o to, aby vše probíhalo, jak má, a aby se hosté dobře bavili. Dále bych chtěl
poděkovat všem dárcům, kteří přispěli do letos opravdu bohaté tomboly.
A v neposlední řadě patří velký dík také všem hostům, kteří se přišli bavit a podpořili
tak naše úsilí o pozitivní vnímání myslivosti jako takové. Výtěžek ze zábavy
použijeme na mysliveckou činnost zaměřenou zejména na zlepšení krajiny
a životního prostředí pro drobnou zvěř a na další prezentaci myslivosti.

Krásnou tečkou za dobou vánoční
byla neděle, 7. ledna.
V Bohuslavicích jsme mohli v kapli
Navštívení Panny Marie shlédnout
pásmo dětí z místní školy
a také vystoupení scholy ze Lhoty
u Malenovic. Všem - malým
i velkým hudebníkům patří velký
dík!

Za MS Kříby Ing. Martin Trčka

Musím zde uvést i nádherný koncert muzikantů
z Ořechova. Ořechovjané tento den vystoupili
v kostele v Nedachlebicích. Jsme hrdí na to, že spolu
s ostatními zpěváky krásně zpívala Hanka Kilíková
a Tomáš Minařík z Bohuslavic a že v tomto
hudebním tělese máme úžasné zastoupení z „Našich
dědin“.

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Určitě mi dáte za pravdu, že toho nebylo málo.
Všechno to ale obnáší spoustu práce, starostí, ochotu
pomoct s přípravou, s nácvikem, obětovat se pro
dobrou věc a za to Vám všem patří velký dík!
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25. prosince, v kostele sv. Bartoloměje, jsme
mohli shlédnout Vánoční pásmo, které s dětmi
z náboženství připravil otec Václav Fojtík.
Děti, které se učí hře na hudební nástroje,
doprovodily vánoční pásmo hrou a zpěvem
koled. Patří jim velké poděkování a přání, aby
radost z hudby, muziky, je nadále těšila.

TJ Sokol Březnice tentýž večer (25.12.2017,
po skončení pásma dětí v kostele), připravila 2. Vánoční setkání u Sokolské jolky.
Březnické dechové těleso Honzy Divokého naladilo na vánoční notu všechny
přítomné. Velkým překvapením byl sborový zpěv zpěváků a zpěvaček z řad místních
přátel. Věříme a vyslovujeme přání, aby i tato akce se stala u nás tradicí.

Na svátek sv. Štěpána se tradičně schází zájemci o „Štěpánské bruslení“ na zimním
stadionu L. Čajky ve Zlíně. Tuto akci organizoval a svým občanům zajistil pan
starosta, J. Hutěčka.
Také Štěpánská zábava se stala v Březnici tradicí. V úterý, 26.12.2017, hrála k tanci
i poslechu místní skupina Rocksoar.

E DĚ
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DI
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V sobotu, 30. 12. 2017, se v březnickém kostele
uskutečnil vánoční koncert. Krásný zážitek z vystoupení
učinkujících - zpěv: paní Rafajová, hra na varhany pan
Šon.
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Následující neděle, 17.12.2017, patřila Vánočnímu jarmarku. Tuto akci již podruhé
úspěšně organizuje místní organizace SDH Březnice. Rovněž můžu napsat, že účast
oproti loňskému ročníku byla několikanásobná. K ochutnání byly zabijačkové
speciality, bramboráky, palačinky, punč, svařák, k prodeji výrobky dětí ZŠ Březnice,
Misijního klubka, chráněné dílny Slunečnice Zlín, domácí sýry, povidla, svíčky,
textilní výrobky, perníčky, vyřezávané ozdoby, vánoční stromky, živé ryby, a spousta
jiných krásných výrobků.

Co všechno se podařilo v době adventní a vánoční
První adventní neděli předcházela v sobotu, 2.12.2017,
výroba adventních věnců, pod vedením zkušené
aranžérky. Vše se uskutečnilo v prostorách sálu
Obecního úřadu Březnice.

Sobotní večer, 2.12.2017, patřil dětem. V místní sokolovně KOČ připravil pro děti
Mikulášskou nadílku. Pohádka Čert a Káča v režii divadelní společnosti KOČ, se
moc líbila. Mikuláš s andělem a čertíky rozdali dětem fůru
krásných dárků.
Rok co rok větší průvod z Dolního a Horního konce se
vypraví rozsvítit Vánoční strom. V neděli, 3.12.2017, jsme
zahájili dobu adventní vystoupením dětí ZŠ Březnice,
pěkným slovem otce Václava Fojtíka, rozsvícením krásného
vánočního stromu. Celá akce byla zakončena velkolepým
ohňostrojem.
Stejně tak se rozsvítily Vánoční stromy i v Bohuslavicích
a v Salaši.
Štědrý den - snad všichni účastníci půlnoční mše svaté v kostele sv. Bartoloměje
v Březnici odcházeli naplněni radostí z narození Božího Syna, z krásně vyzdobeného
chrámu, i z poslechu vánočních melodií V. K. Holana Rovenského v podání místního
chrámového sboru.

E DĚ
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V sobotu, 16.12.2017, jsme měli možnost navštívit výstavu betlémů. Krásné
exponáty, rodinné památky, vkusně naaranžované v prostorách obecního sálu
obdivovala spousta návštěvníků. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován
našemu zpravodaji a my ještě jednou organizátorům i návštěvníkům moc děkujeme.
Za aranžování výstavy patří dík paní Jindřišce Švajdové, Blance Šnajdárkové a Marii
Burdelové. Za služby v průběhu výstavy děkujeme členkám ČČK Březnice.
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