PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ BŘEZŮVKY 2019
Termín jednotlivých akcí bude upřesněn pořadatelem.
Sobota 5.1.2019 – Tříkrálová sbírka (prostory obce, pořádá OÚ Březůvky)
Je to akce organizovaná Českou katolickou charitou. Navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou
kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale
ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v
nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla v regionu. Postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky,
které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým
rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase
může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti
obydlí; starým nemocným může být zabezpečena podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, zdravotních postelí a matrací…
Pokud Vás králové nezastihnou, a přesto chcete sbírku podpořit, můžete poukázat platbu



na samostatný tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny /VS 777, KS 0379/
dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. Cena
jedné DMS je 30,-, 60,- či 90,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží
částku o korunu nižší, než je hodnota odeslané zprávy.

Dar odevzdaný koledníkům a taktéž dar formou odeslané DMS jsou dary anonymní a nelze na ně vystavit
potvrzení o daru, či darovací smlouvu.
Děkujeme za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a tři písmena nade dveře
napsali ti nejkrásnější Tři králové – Kašpar † Melichar † Baltazar † 2019.
Sobota 19.1.2019 – Myslivecký ples (KD, pořádají myslivci Strážná)
Společenský večer se zvěřinovými hody, bohatou tombolou a několika hudebními kapelami.
Sobota 9.2.2019 – Turnaj ve stolním tenise (KD, pořádá SK Březůvky, z. s.)
Turnaj ve stolním tenise v místním kulturním domě. Soutěž pro dvě věkové kategorie: žáci do 15ti let a dospělí
nad 15 let s množstvím cen pro nejlepší.
Březen 2019 – Finále uzlovací soutěže pro děti (KD, pořádají OSH Zlín a SDH Březůvky)
Duben 2019 – Vítání občánků (KD, pořádá OÚ Březůvky)
Slavnostní zápis nových občánků do seznamu obyvatel obce.
Sobota 27. dubna 2019 – Zájezd na sv. Hostýn - 26. pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15 (pořádá SDH
Březůvky)
Úterý 30. 4. 2019 – Slet čarodějnic (obecní stodola, pořádá kulturní výbor Březůvky)
Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala
jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které
se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic".
Jak čarodějnice vypadá?
Svou postavou připomíná Ježibaba polétavá obyčejnou stařenku. Ze zvláštních znamení lze připomenout velký
nos, výrazně čnějící zuby a rozcuchané šedé vlasy, které jí za letu vlají zpod šátku nebo zpod čepice. Rozeznat ji
od lidské stařeny je nejsnazší právě ve vzduchu. Ježibaba polétavá ovšem nelétá za každého počasí a v každé
denní době, nejčastěji je možno ji v povětří vidět za úplňku, za bouřlivých nocí.
Oblečme si hábit a užijme si rej čarodějnic u ohně s opékáním špekáčků a hudbou. Stačí roztrhaná zástěra, trochu
načernit a libovolné koště či smeták. Na nejošklivější čarodějnici bude čekat odměna!!

Květen 2019 – Stavění máje (pořádá SDH Březůvky)
Tento starý zvyk se dodnes dodržuje v mnoha vesnicích. Je to symbol jara a také lásky, kdy místní chlapci postaví
májku ozdobenou pentlemi a věncem. Celou noc ji bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout.
Sobota 4. 5. 2019 – Beseda s důchodci (KD, pořádá sociální výbor)
Hudební odpoledne s občerstvením, věnované občanům v důchodovém věku.
Květen 2019 – Kácení máje (pořádá SDH Březůvky)
Červen 2019 – Pohádkový les (myslivecká chata Strážná a okolí, pořádají myslivci Strážná a pohádkové bytosti)
Příjemná procházka pohádkovým lesem zakončená opékáním špekáčků. Připraveny jsou různé hry a střelba ze
vzduchovky.
Červen 2019 – Dětský den (fotbalové hřiště, pořádá SK Březůvky, z. s. a SDH Březůvky)
Zábavné odpoledne a soutěže pro děti na místním fotbalovém hřišti.
Červenec 2019 – Nohejbalový turnaj trojic (fotbalové hřiště, pořádá SK Březůvky, z. s.)
Soutěž tříčlenných nohejbalových družstev na netradičním travnatém povrchu v areálu SK Březůvky, z. s.
Srpen 2019 – Sraz trucků (parkoviště Kapřín)
Výstava vybraných tracků v areálu Kapřín s doprovodným programem pro širokou veřejnost. Připraveny jsou
soutěže a atrakce pro děti i dospělé. Akci zakončí noční světelná truck show.
Září 2019 – Soutěž v první pomoci (pořádá SDH Březůvky)
Pátek 8. 11. 2019 – Lampiónový průvod (prostory obce, pořádá kulturní výbor Březůvky)
Tradiční průvod vesnicí s osvícenými lampiony v doprovodu pohádkových bytostí, zakončená ohňostrojem.
Občerstvení zajištěno.
Listopad 2019 – Tradiční vodění berana (prostory obce, pořádá SDH Březůvky)
Veselá tradice průvodu masek vesnicí v doprovodu berana.
Listopad 2019 – Hodová zábava (KD, pořádá SDH Březůvky)
Tancovačka, jakou se pyšní místní hasiči. Guláš a bohatá tombola chybět nebudou.
Neděle 1. 12. 2019 – Adventní zastavení (pořádá kulturní výbor Březůvky)
Program nám zpestří děti z místní školy a školky. Pozvaní budou prodejci a občerstvení bude zajištěno.
Sobota 28. 12. 2019 – Předsilvestrovská zábava (KD, pořádá kulturní výbor Březůvky a místní složky)
Společné zakončení roku. Občerstvení zajištěno.

