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Naši noví občánci

Ema Kuchařová Bezručova čtvr�

Uzavřeli sňatek

Jiří Hnilička, č. Bzová – Denisa Blašková
Milan Střižík, Cichrov – Dana Ondrušková,

Fučíkova čtvr�

Zesnulí

Vladimír Voda 69 let č. Krhov

Josef Ondrušek 59 let Fučíkova čtvr�
Marie Baroňová 81 let Pod Světlovem
Václav Vítek 83 let Štefánikova
Lubomír Jaroš 77 let Mánesova

Marian Ušák 55 let Čtvr� 1. máje
Božena Navrátilová 82 let č. Bzová

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, informujte
M.Špiritovou na Městském úřadě v Bojkovicích nebo telefonicky na čísle
tel. 572 641 151.

Život smrtí nekončí, nebo�
láska je věčná. Kdo milo-
ván byl, není zapomenut,

ale žije dál v srdcích a mys-

lích těch, co ho měli rádi.
Dne 10. prosince uplynulo
17 smutných let, kdy do-

tlouklo předobré srdce

mojí milované maminky a
laskavé babičky paní Marie
Abrahámové z Krhova.
S láskou, úctou a vděčnos-
tí vzpomínají dcera Marie
s rodinou a syn Otto
s rodinou. Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.

Vzpomínka

Již se na mě neusměješ,
již nikdy neuslyším Tvá las-
kavá slova.
Dne 2. února vzpomínáme
1. výročí kdy zemřela
paní Josefa Viceníková.
S láskou vzpomíná dcera
Alena.

Společenská kronika Výročí v roce 2004
1304 - před 700 léty skončily nájezdy divokých Kumánů
1314 - před 690 léty terorizoval náš kraj uherský šlechtic Matúš

Čák Trenčianský
1474 - před 530 léty pustý hrad Starý Světlov prodal Burianův

syn Jiřík bratrům z Landštejna
1544 - před 460 léty majitel Nového Světlova Burijan z Vlčnova

jmenován císařem Ferdinandem I. nejvyšším sudím nad královský-
mi many na Moravě

1584 - před 420 léty majitel panství světlovského Václav Tetaur
z Tetova založil nad zaniklou obcí Vasily vasilský dvůr. Robotou
k němu byli povinni poddaní z Pitína, Hostětína, Šanova, Rudimo-
va a Nevšové.

1584 - před 420 léty majitel světlovského panství Václav Tetaur
z Tetova vydává bojkovským sladovníkům privilegium

1584 - před 420 léty se v Bojkovicích sešli utrakvističtí kněží
z panství světlovského, veselského, strážnického a slavičínského,
aby se uradili o výuce a výchově dětí. Školy  patřily církvím.

1594 - před 410 léty je první zmínka o bojkovském panském
pivovaře, který byl pod zámkem naproti nádraží. Pivo se zde vařilo
až do roku 1870.

1664 - před 340 léty, dne 6. května, zemřel Gabriel Serenyi,
majitel panství novosvětlovského, zakladatel chrámu sv. Vavřince
v Bojkovicích, byl moravským zemským hejtmanem

1704 - před 300 léty, dne 3. března, první vpád Kuruců do
Bojkovic a okolí. Tyto krvavé vpády zde pokračovaly  až do r. 1710.
Připomíná jej památník v Přečkovicích.

1724 - před 280 léty vypukl požár na hradě Nový Světlov, který
zničil mnoho starobylých zařízených pokojů

1744 - před 260 léty, dne 28. června, posvětil olomoucký bis-
kup kníže Jakub Arnošt hrabě Liechenstein nově opravený kostel
sv. Vavřince v Bojkovicích

1844 - před 160 léty se začalo v Bojkovicích pálit v panském
lihovaru. Pálenice stávala pod oborou,

1864 - před 140 léty zahájil svou kulturní činnost Slovanský
čtenářskopěvecký spolek Světlov. Roku 1894 byl jeho název pře-
jmenován na vzdělávací spolek Svatopluk.

1884 - před 120 léty, dne 19. července, zemřela na zámku Nový
Světlov hraběnka Jindřiška Larisch-Mőnnichová, rozená Haugwit-
zová. Inteligentní, talentovaná milovnice umění, kterou v malířství
zdokonaloval malíř Josef Mánes.

1894 - před 110 léty byla postavena obecná škola v Bojkovicích.
K úhradě nákladů na její dostavbu obec prodala židům do Uherské-
ho Brodu prastaré duby z Hradské Nivy.

1904 - před 100 léty vznikla občanská beseda v Bojkovicích,
která zde působila až do roku 1949, kdy byla zrušena

1904 - před 100 léty byla v Bojkovicích založena tělocvičná
jednota Sokol

1904 - před 100 léty byla zbourána stará obecní radnice a na
jejím místě postavena budova Okresního soudu v Bojkovicích. Dnes
v budově sídlí pošta.

1914 - před 90 léty vypukla 1. světová válka, která trvala přes 4
roky a vyžádala si přes 10 milionů lidských životů

1924 - před 80 léty, dne 28. října, byla v Bojkovicích slavnostně
odhalena socha Svobody, umělecké dílo akademického sochaře Cyrila
Zatloukala, který byl popraven nacisty za 2. světové války. Za této
války byla socha ukryta na zámku Nový Světlov.

1924 - před 80 léty, dne 26. června, navštívil prezident T. G.
Masaryk se svým doprovodem Bojkovice

1924 - před 80 léty bylo v Bojkovicích založeno elektrárenské
družstvo a Lidová škola hospodářská

1944 - před 60 léty, 1. února ve 21,15 hod., došlo k výbuchu
explozivní slože v objektu č. 39 v místní Zbrojovce. O život zde
přišlo 9 mladých dělníků.

1944 - před 60 léty, 10.května asi v 15,20 hod., došlo k velké
sabotážní akci, kdy byl výbuchem zničen velký muniční sklad.
V zápětí nato v nedlouhých intervalech explodovaly další čtyři skla-
dy v místní Zbrojovce. Bylo zničeno asi 80 vagónů různé munice.
Celá řada výrobních objektů byla zdemolována.

1944 - před 60 léty, dne 29. srpna kolem 10,50 hod., došlo
v prostoru nad Bílými Karpatami k velké letecké bitvě mezi němec-
kými stíhači a americkými bombardéry. V regionu soudního okresu
Bojkovice byly sestřeleny 4 americké čtyřmotorové létající pevnosti
a 3 německé stíhačky. O život zde přišlo 30 amerických letců.

Použity materiály Josefa Juračky.
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▲▼▲ Z KULTURY ▲▼▲

DIVADLO

Smíšený pěvecký sbor NOTABENE je mladičké těleso – vzniklo v září tohoto roku  z podnětu
příznivců dětského pěveckého sboru Tulipán, který na Základní umělecké škole v Bojkovicích
vede již třetím rokem učitelka hudby Eva Regináčová.

Sbormistryně si sama vyhledává hlasy ženské i mužské z řad laické veřejnosti Bojkovicka a
okolí. Společně se všichni snaží najít cestu ke kompaktnímu – hlasově vyrovnanému sborovému
projevu, na němž pak staví studium vokálních skladeb z oblasti lidové i klasické hudby, swingu,
jazzu a dalších hudebních kultur.

Po úvodním pronikání do různých stylových žánrů sborové tvorby zasvětil sbor poslední
týdny přípravě adventního a vánočního repertoáru. Bojkovské veřejnosti se poprvé představil

V  sobotu 20. prosince 2003 zve Smíšený pěvecký sbor NOTABENE

k „VÁNOČNÍMU ZPÍVÁNÍ U CHALUPY“

všechny, kteří budou mít chu� se ještě předvánočně doladit ...
Po krátkém programu před Chalupou  (začátek v 18:30)
zajištěna možnost posezení a společného „koledování“

v předvánoční atmosféře restaurace.
Na všechny své příznivce a přátele se těší členové SPS Notabene Bojkovice!

jako host na Vánočním koncertě ZUŠ Bojko-
vice, konaném na KD 10. prosince t.r., a to ve
svém vlastním vystoupení a společném s DPS
Tulipán.

I v tomto specifickém ročním období za-
zněla pestrá nabídka žánrů: od klasických ká-
nonů, přes staré adventní písně a koledy (české
i zámořské) až k černošskému spirituálu.

Notabene by v budoucnu rád dostál svému
čerstvému jménu a v mezích svých laických
možností byl vždy schopen svým posluchačům
nabídnout „ něco navíc“. A přestože jej čeká v
mnoha ohledech spousta společného úsilí, ur-
čitě jej nemine ani radostné poznávání krás sbo-
rového, tedy společného a vícehlasého zpívání
- a to (jak se zdá) si členové nového smíšeného
sboru již zamilovali.

Nezbývá tedy, než všem v NOTABENE po-
přát výdrž a aby jejich „nota“ vyzněla vždy
„bene“!

Muzeum Bojkovska pořádalo
ve velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu v Bojkovicích ve čtvr-
tek 4. prosince 2003 tradiční
„MIKULÁŠSKÉ PŘEDVÁDĚNÍ“.

Výrobu panenek, figurek nebo
betlémů z kukuřičného šustí před-
váděla paní Jaroslava Jančářová

z Uherského Hradiště, Leona Moš�ková ze Šumic a
Otka Šimoníková z Bojkovic zdobily perníky a miku-
lášské pečivo, Jitka Městková z Bojkovic vyráběla oz-
doby na vánoční stromek, adventní věnce, ozdobné
stromečky a jiné dekorativní předměty určené
k předvánoční výzdobě. Jediným mužem v této pětici
byl František Zuska ze Zlína, který učil zájemce vyro-
bit si ozdoby na vánoční stromek ze slámy. Pan Zuska trpělivě vysvětlovat způsob výroby křehké slaměné krásy

Pozvánka do divadla

Komenský ochotnický spolek

zve všechny na divadelní

představení

NAŠI FURIANTI

Kulturní dům Bojkovice

Pátek 27. ledna 2004 v 19.30 hodin

VÝSTAVA
Ve vestibulu

Městského úřadu
v Bojkovicích byla

instalována výstava prací
dětí Zvláštní školy Bojkovice

s názvem

„VESMÍR“.

Zveme všechny na

VII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

který se koná 14. února 2004
ve všech prostorách Kulturního domu

v Bojkovicích.
Začátek ve 19.30 hodin.

Hraje dechová hudba Straňanka, KASANOVA,
Skaláci a cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka.
Předtančení Taneční klub Fortuna ze Zlína.
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SLOVÁCKÉ  DIVADLO

předplatné na rok 2004
Předplatné na šest představení stojí 550,- a 500,-

Kč podle pořadí.  Doprava autobusem je za 240,- Kč.  Jezdí-
me na skupinu D ve čtvrtek.
V této sezóně můžete vidět :
William Shakespeare – SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Zoltán Egressy – PORTUGÁLIE
K.J.Erben,J.Suchý, F.Havlík – KYTICE
Edmond Rostand – CYRANO DE BERGERAC
Tom Stoppard – TO PRAVÉ
Rudolf Těsnohlídek – LIŠKA BYSTROUŠKA

Informace u M. Špiritové, telefon 572 64 11 51.

První představení sezóny roku 2004 se bude konat

ve čtvrtek 26. února 2004

William Shakespeare
 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Odjezd autobusu v 18 hodin ze zastávky v Pitíně.
Z Bojkovic odjedou autobusy v 18.15 od OD TIS ,
zastávka v Záhorovicích naproti školy je v 18.20

a v Nezdenicích v 18.30 hodin.

Ve středu 26. listopadu jste mohli ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Bojkovicích navštívit besedu o adventních
věncích. Přednášela Ing. Simeona Šimková z Květinového atelieru z Uherského Brodu.
Její  um a fantazii jste mohli obdivovat již na předvádění, které pořádá Muzeum Bojkovska dvakrát ročně. Atelier najdete
v pasáži Neradice 2324 u obchodního domu Kvanto, tel. 732 114351, kvetinovy@centrum.cz.

Připravujeme
Koncert skupiny

POUTNÍCI

Pátek 16. dubna 2004

Kulturní dům

Bojkovice

FAŠANK
V neděli 22.února 2004 připravili

členové národopisného souboru Světlo-
van a Světlovánek spolu s cimbálovou
muzikou Jaroslava Pavlíka tradiční ob-
chůzku městem. Vždy� fašankový prů-
vod skakúnů, masek a muzikantů před-
znamenává blížící se jaro.
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NEZDENICE
Na svých toulkách okolím Bojkovic jste určitě narazili na budovu,

dnes s pěknou omítkou, ve středu obce Nezdenice.
Mnozí neví, že obdivují Nezdenický zámek. Stojí na místech, kde

stávala původně tvrz. Ta náležela ve 14. století místním vladykům
z Nezdenic – v r. 1374 Oneši z Nezdenic.

V r. 1714 koupili Nezdenice Serenyiové, kteří ve 20. letech přebu-
dovali tvrz v menší barokní zámek. Od r. 1740 náleželo panství Kouni-
cům a ti je v r. 1815 prodali Herringům.

Na místě dosavadního barokního zámku si pak Jan Herring v letech
1820 – 1822 vybudoval zámek empírový, jednoduchou jednopatrovou
budovu uprostřed parku. A jak píše PhDr. Zdeněk Pokluda
v Malovaném kraji /2/2000/ : „Vláda brněnského finančníka na nezde-
nickém zámku trvala jen devět let. Byla to nedlouhá epizoda, ale měla
svůj význam, zejména pro podobu zdejšího zámku, kterému Herringova
přestavba vtiskla novou tvář.” V roce  1863 se stala majitelkou Nezde-
nic a Rudic hraběnka Jindřiška Larisch-Mőnnichová, a tak byly součástí
panství světlovského.

A z novější historie této stavby - v roce 1925 koupili zámek bratři
Špíškové, kteří jej v roce 1926 opravili. V jejich vlastnictví byl zámek až
do roku 1948.

Zámek v Nezdenicích v roce 1928

Po rekonstrukci v listopadu 2003.

Poté sloužil i jako školní budova, část jako kanceláře státního stat-
ku, úřadovna MNV /1952-1959/, dále pošta. Po vybudování Domova
důchodců byla v budově prodejna. Dnes je zámek po rekonstrukci a
jeho modrá fasáda je viditelná i z vlaku.

MŠ

Nejprodávanější knihyNejprodávanější knihyNejprodávanější knihyNejprodávanější knihyNejprodávanější knihy
V papírnictví na Sušilově ulici u paní Elišky Urbánkové jsou to
tyto knihy:
Kuchařka naší vesnice
Kuchařka Nejlepší recepty
Petr Novotný Ham a mňam
Alena Drncová Perníčky, dorty, zákusky
Miroslav Pelikán Pečeme a zdobíme perníky
Ottova encyklopedie Jíme zdravě a dobře
Johanna Handschmann Dělená strava
Anna-Marie Schwarzová Sušené květiny
Helga Ledererová Jak zhubnout podle krevních skupin
Danielle Steelová Správná volba

V “Knize” na Sušilově ulici u pana Ladislava Dvorského to jsou:
Wilbur Smith  Řeka bohů
Barbara Woodová Modrý kámen
Barbara Woodová Dům vzpomínek
Adina Mandlová– Fámy a skutečnosti
Aleš Cibulka Nataša Gollová
Vít Chaloupka Dieta pro návrat do života
Danielle Steelová Správná volba
Ed Mcain Dveře
Josef Beneš Rok ve Vlčnově 1945 – 46
Zdeněk Miler Krtek kamarád

Zdeněk Miler Krtek ve městě
Josef Lada Bubáci a hastrmani
Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu
A. de Saint-Exupéry Malý princ

BRZY BUDOU VÁNOCE, PROTO
VŠICHNI DO PRÁCE……

tak začíná jedna dětská vánoční píseň. Ale vánoce, to není jen pře-
míra příprav a práce, ale to je i chvíle rozjímání a zastavení. Pěkný
dáreček nám všem připravili učitelé a žáci ZUŠ. Kdo přišel na jejich
vánoční koncert do kulturního domu, tomu srdíčko zaplesalo, kdo ne,
ten může litovat. Vánoční náladu navodily hráčky na flétničky, které
krásně zněly, každému uchu zalahodilo vystoupení smyčcového soubo-
ru a pěkným zpestřením bylo divadlo O princezně Zubejdě. Že pěvecký
sbor Tulipánek a Tulipán jsou na vysoké úrovni, o tom jsme se mohli již
několikrát přesvědčit, ale milým překvapením bylo vystoupení nově
vzniklého pěveckého sboru Notabene, který, ač působí velmi krátkou
dobu, může konkurovat mnohým známějším pěveckým sborům.

Poděkování patří všem,kteří nám připravili a přiblížili vánoční at-
mosféru a předvedli kus svého umu a hlavně, našli si čas věnovat se této
krásné zálibě. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je ještě spousta předvánoč-
ních akcí před námi a určitě budou přínosem pro naše předvánoční
naladění. Všem patří naše poděkování s přáním krásně prožitých svátků
a hodně elánu do další činnosti. Společně si přejme, aby kultura v našem
městě se stala součástí života nás všech  a byla občany přijímána a akce
navštěvovány tak, abychom si mohli říci,neděláme to nadarmo, jsme
kulturní národ.

Květoslava Ogrodníková, místostarostka
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Sešli se hasičští
veteránové

V pátek 17. října 2003
Kulturní dům hasičského sbo-
ru v Mistřicích hostil hasičské
vysloužilce okresu Uherské
Hradiště. Věkově vesměs pat-
řící do skupiny sedmdesátile-
tých a starších, avšak
s mladistvým elánem se sešli
v počtu 40 osob různých ha-

sičských sborů celého okresu, aby z úst předse-
dy J. Dvořáčka vyslechli výroční zprávu o čin-
nosti hasičských  jednot. Každý měsíc v tomto
roce měl zařazen některou akci významnou pro
život celostátní požární organizace. Paní Dyč-
ková z OSH ve svém vystoupení zhodnotila a
vyzvedla dobrovolnou práci celého funkcionář-
ského aktivu a poděkovala. Výbor pro své členy
organizoval kulturní zájezd a rovněž příští rok
by chtěl uskutečnit společný výlet svých členů a
jejich partnerů po Ba�ově kanále.

Účastníci před schůzí navštívili klubovní
místnost sboru a zde se obdivovali vystaveným
trofejím, které družstva mateřské jednoty
v hasičském sportu za řadu roků na soutěžích
získala. Před srdečným rozloučením byl všem
podán pravý hasičský guláš /patřičně ostrý/, š�ast-
ný příjezd domů všem popřál rukou podáním i
přítomný starosta obce Mistřice. Hasičské sbo-
ry z Bojkovic a Záhorovic zastupovalo 6 jejich
členů.

Vladimír Mazálek

První sníh
V noci hodně chumelilo,
tak je všude čistě, bílo,
padal první sníh.

Dětičkám už očka září,
nedočkavě botky váží,

čepici a rukavice,
nezdržuj nás mamko více,
když je venku sníh.

Pak na stráni dovádějí
vesele se všichni smějí,
jezdí na saních.
V poledne je k obědu

stěží domů přivedu.

Po obědě synek láká,
postavíme sněhuláka,
poj� si s námi hrát.
Jen překročím nohou práh,
hned mě začnou koulovat.

Sněhuláka postavíme,
mrkví, hrncem vyzdobíme,
ještě koště dát.

U kamen se suší šaty,
děti už šly spát.
„Nezastůňou ?” mám starosti,

jdu se podívat.

„Jsou jak doubci,”
kolem ramen muž mě chytí,
„není proč se bát”.

A opravdu, příští ráno běží sáňkovat.

AM

Košt slivovice
Pozvánka

Vážení přátelé
dobré slovácké slivo-
vice. Zase se nám se-
šel rok s rokem a
opět se bude konat
za podpory starosty
města Bojkovic pana
Mgr. Josefa Langra

KOŠT SLIVOVICE
V sobotu 7. února 2004 ve velké zase-

dací místnosti Městského úřadu
v Bojkovicích od 17 hodin. Bližší informa-
ce na plakátech.

Pro zdárný průběh koštu slivovice je
prováděn odběr vzorků ve sklenici od li-
monády 0,3 lt přímo v pálenici Bojkovice.
Příjem vzorků je do 15. ledna 2004 mimo
středu. Pro zachování regulérnosti jsou
vzorky z letošní a loňské sezóny zařazeny
do skupin švestky a durancie, hrušky, jabl-
ka /calvados/ a ostatní.

Během druhé poloviny ledna 2004 bude
provedeno hodnocení degustační komisí
bez účasti organizačního výboru.

Děkujeme všem pěstitelům, kteří svým
příspěvkem podpořili zdárný průběh vzni-
kající nové tradice v Bojkovicích.

Pálenice Bojkovice

Josef Beneš – Rok ve Vlčnově 1945 – 46
Národopisný dokument o životě vesnice.
Fotografie František Tomíšek, ilustroval Ka-

rel Beneš, vydala Společnost Jízdy králů ve Vlč-
nově

Autor této knihy není pro nás cizí. S jeho člán-
ky se můžete setkat i v Našem Bojkovsku. Napo-

sled to byl Masarykův dub v Národním muzeu, ke kterému poslal i
ilustraci. Knížka nás zavede do zemědělské vesnice, ve které se chodilo
v kroji, tradičně se obdělávala půda,udržovaly se zvyky.

Roční průběh prací je propojen s průběhem lidského života, proto
má kniha čtyři kapitoly : jaro patří dětem, léto mladým, podzim dospě-
lým a zima starým. Zachycuje tehdejší krojový řád.

Dostává se nám do rukou krásná kniha. V Bojkovicích si ji můžete
koupit u pana Dvorského.

Malovaný kraj
Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka
Vydává Moraviapress, a.s. Břeclav a Slovácké muzeum Uherské

Hradiště, vychází 6 x ročně.
Adresa redakce : U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel. 519 305 120
e-mail : redakce@moraviapress.cz
Praděd
Časopis o přírodě a lidech Jeseníků
Vydává Sdružení Země děda Praděda, vychází 4 x ročně
Informace pro milovníky Jeseníků k nahlédnutí do života minulého

i současného.
Adresa redakce : 793 36 Malá Morávka 238, tel. 554 273 241
e-mail : info@pradedovazeme.cz • internet : www.pradedovazeme.cz
Roční předplatné 160,- Kč včetně poštovného.
V podzimním čísle se můžete dočíst o muzeích, 125 let od zahájení

provozu na trati Valšov – Rýmařov, renesanční náhrobníky v Bohušově,
Jesenické zlaté stezky, zajímavé osobnosti kraje, historie horských chat
v Jeseníkách, turistické známky, naučné stezky CHKO Jeseníky, histo-
rie obcí, 100 let evangelického kostela v Krnově, technické památky,
hrady a zámky a informace ze Země děda Praděda.

Bílé Karpaty
Časopis moravsko-slovenského pomezí
Vydává Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s. a další

subjekty. Adresa redakce VIS Bílé Karpaty, Bartolomějské nám. 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Tel. fax 518 322 545 • e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Výstavy Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 - přízemní sál
Antonín Oth, skleněná plastika 9.10.2003 - 4.1.2004

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 - velký a malý sál
Ve světle 9.10.2003 - 4.1.2004

Božena Rossí, Karel Rossí, Tomáš Rossí, Jiří Plieštik, Jiří Š�ourač, Jaro-
slav Wasserbauer
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179

Slovácko 1.1.2002 - 31.12.2003
stálá národopisná expozice
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179 - velký a malý sál

Egypt za vlády faraonů
6.11.2003 - 15.2.2004
výstava egyptologických sbírek
muzeí, hradů a zámků České re-
publiky
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179 - velký sál

Egypt očima Milana Zeminy
6.11.2003 - 15.2.2004
výstava fotografií fotografa české
egyptologické expedice
Topolná č. p. 93

Lidové bydlení na Uhersko-
hradiš�sku 1.1.2002 - 31.12.2003
stálá národopisná expozice
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Křes�anské okénko
…Syn Boží je s námi… Kašpar, Melichar a ten třetí nabízejí své
dary
…. A my hle�me s nimi na Ježíše Krista … /R.Pesch/

Zjevení Páně – Tři králové
Skupinky tříkrálových koledníků letos oslaví již páté výročí

svého koledování. Tři králové se již těší na koledování, kdy pů-
jdou dům od domu s veselou koledou, těší se na milé a srdečné
přijetí – štědré obdarování od všech našich občanů.

Věříme, že i letos lidé otevřou svá srdce a podpoří bohumilý
záměr - pomáhat všem potřebným v nouzi.

Jak jsou využity dary, které vykoledovali naši koledníci ?
Využití těchto prostředků je různorodé – pomoc seniorům, mla-
dým rodinám, matkám v tísni, uprchlíkům, zdravotně postiže-
ným, na léčbu dětí, vybavení do škol, oblečení apod. Určitá fi-
nanční pomoc z Tříkrálové sbírky byla přidělena i Oblastní cha-
ritě Uherský Brod, z níž měli možnost čerpat i někteří obyvatelé
naší obce.

Tříkráloví koledníci se opět rozejdou po celé republice.
Z médií, novin, televizních reklam, rozhlasového vysílání, časo-
pisů získáte potřebné znalosti o průběhu sbírky.

Svátkem Tří králů končí cyklus vánočních svátků a začíná
období masopustu, svátek Zjevení chápeme jako svátek přijetí a
uznání Krista. Také znamení na dveřích vašich bytů a domů uzna-
čené křížkem a písmeny K+M+B od našich koledníků jsou zkrat-
kou požehnání “Pán žehnej tomuto domu” s přáním štěstí, zdra-
ví a pokoje v roce 2004.

A co bychom si přáli pro letošní koledování ? Dostatek do-
provázejících dospělých, hodně skupinek dětí – koledníků, hod-
ně chápajících spoluobčanů, kteří s radostí a štědrostí obdarují
koledníky a do pokladniček vloží svůj dárek.

Využití přidělené částky z Tříkrálové sbírky 2003
Chráněná dílna sv. Josefa Uherský Brod  366 800,- Kč
Nízkoprahové centrum “charitní bazar” Uh.Brod  50 000,- Kč
Přímá pomoc rodinám s dětmi  150 000,- Kč
Celkem  566 800,- Kč

Tříkrálová sbírka 2004
Od 2. 1. do 6. 1. 2004 proběhne jako v minulých letech

Tříkrálové koledování, které je vyhlášené Českou katolickou

charitou. Výtěžek sbírky bude použit na humanitární účely v zahraničí,
přímou pomoc rodinám s dětmi a rekonstrukci denního stacionáře
v Uherském Brodě pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny a centrum denních
služeb “Domovinka”. Oba sociální projekty slouží osobám se zdravotním a
mentálním postižením v produktivním věku a seniorům.

Co je Tříkrálové koledování?
Ve dnech 2. – 6. 1. 2004 Vás navštíví děti převlečené za Tři krále

v doprovodu dospělé osoby, která bude mít u sebe průkaz vedoucího skupi-
ny, podepsaný Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropo-
litou moravským. Tříkrálová sbírka se bude konat na území celé České
republiky.

Pomozte rodinám v nouzi u nás i v zahraničí.

Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, informuje :
4. 1. 2004 – cca od 14.00 hod. /ještě bude upřesněno/- farní kostel Uh.Brod,

klášterní zahrada Uh.Brod, klášter – Živý Betlém – průvod dětí a koledníků
TKS oblečení za tři krále, za pastýře, anděle apod. do klášterní zahrady,
v klášterní zahradě živý Betlém, hry, soutěže, občerstvení, drobné dárky apod.
Zajiš�uje pastorační rada Uh. Brodu, OCH Uh.Brod, schóly.

25. 1. 2004 – Dům kultury Uherský Brod, velký sál 14.00  - 19.00 hod.
tradiční maškarní karneval pro děti. Koledníci TKS vstup zdarma na TKS
placičku, kterou budou všichni dostávat před koledováním prostřednictvím
místních asistentů. Hry, soutěže, občerstvení, hudba, zábava, drobné odměny
apod. Zajiš�uje OCH Uh.Brod, určitě se opět zúčastní kněží a děkan.

Každé úterý v 17.00 hod. – klub anglického jazyka s výukou – na středis-
ku OCH Uh.Brod, pořádá OCH Uh.Brod – vede Mgr. Kalvodová.

Každý čtvrtek  v 16.00 hod. – klub počítačový s výukou – na středisku
OCH Uh.Brod, pořádá OCH Uh.Brod – vede pan Petr Bartek

Každou středu v 10.00 hod. – klub taneční /pro starší generaci/ - v Domě
dětí a mládeže Uh. Brod /bývalé kino Svět/, pořádá OCH Uh.Brod – vede paní
Jana Josková

Každé druhé úterý v 10.00 hod. – biblický klub – na středisku OCH
Uh.Brod, pořádá OCH Uh.Brod – vede děkan P. František Král

Duch pokání – postní doba
Katolíci si připomínají Popeleční středu, kterou začíná doba postní.

V letošním roce začíná 25. února. Tento den je vlastně takové nastartování
přípravy na šestinedělní epochu, etapu, která má člověka vyzbrojit k vnitřní
obnově, aby pak radostně prožíval velikonoční svátky. Postní doba trvá čtyři-
cet dní, je tedy dosti dlouhá na to, abychom své postní závazky a sliby splnili.
Půst si dnes lidé představují jako něco zastaralého, nenormálního pro moder-
ního člověka. Půst nás udržuje v pohybu směrem k Bohu. Dává nám tělesně
pocítit naše nejhlubší určení, že jsme na cestě k Bohu a že jen Bůh může utišit
náš vnitřní neklid.

V dnešní době jsou posty zjednodušené a mírné a dají se dodržovat bez
problémů. Eucharistický půst znamená nejíst hodinu před svatým přijímáním,
páteční půst od masa, který ani přes různé výklady a odůvodnění nebyl dosud
zrušen, navíc je možné páteční půst nahradit nebo doplnit skutkem zbožnosti
a lásky. Přísný půst je nařízen v dnešní době jen dvakrát za rok – na Popeleční
středu a na Veliký pátek, je to opravdu minimum, co po nás církev v oblasti
postu žádá. Právě doba postu, doba před Velikonocemi, je způsobena, jak
každý sám ví, co může Bohu nabídnout, co může učinit, aby splnil postní
závazky a sliby, vždy� půst není trest za hříchy, ale důsledek obrácení.

Kéž nám doba postní nepřináší vyčerpání a stresování po všech světských
veselostech a radovánkách, ale přinese nám opravdovou radost našeho křes-
�anského poselství, protože Kristus nám přinesl záchranu z lidské bídy a záhu-
by. Jedině On je světlo v temnotách této doby, jedině On nám může dát
opravdovou duchovní radost.

Potřebujeme Boží pomoc, abychom vytrvali,v dobrém i přes mnohá trápe-
ní a utrpení je s námi. Boží láska a důvěra v Boha nám vždy pomůže. Víme, že
Bůh se láskyplně stará o tento svět, bez Boha není člověk ničím, ale s Bohem
může všechno.

Využijme proto tuto postní dobu pro svou obnovu, očištění svých duší,
k dokonalé lítosti, k sebezapření a obrácení se k Bohu, abychom vykročili na
správnou cestu. To by byla opravdu nejlépe pro každého z nás využitá postní
doba.                                                                                                     ELA


