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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
stále je to stejné, jeden rok končí a další začíná. A to je opět čas bilancování, čas vhodný pro
zamyšlení, zhodnocení času uplynulého a nové předsevzetí. Rád bych se s Vámi proto v tomto
zpravodaji podělil o informace o hospodaření a dění v naší obci.
Jak jistě všichni víte, vybudovali jsme nový chodník
od kostela směrem k obci Lopeník. Nové parkoviště,
chodník a nové oplocení u bytovky č. p. 186 (stará
pošta). Nové dětské hřiště u naší základní školy.
Rozpracovali jsme zateplení bytovky č. p. 323 (nad
hřištěm) a to opravou střechy, hromosvodu,
komínů, zábradlí, vchodových a balkónových dveří.
Prodloužili jsme vodovod v části obce u „Nové
silnice“ a vybudovali jsme mokřad za fotbalovým
hřištěm na hranici katastru s obcí Lopeník. Na konci
roku jsme pořídili nový stroj na údržbu chodníků.
Dotace v roce 2013 jsme získali na lesy 82.650,- Kč,

na hasiče 75.000,- Kč, na malotraktor 203.000,- Kč a na
zaměstnanost částku 2.345.347,- Kč.
Na konci roku 2013 byl zůstatek na našem běžném účtu
u Komerční banky 12.372.523,-Kč, na účtu veřejné
sbírky 46.820,-Kč, na účtu u České národní banky
459.802,-Kč a na termínovaném vkladu u České
spořitelny 1.796.143,-Kč. Celkem byl tedy na přelomu
roku zůstatek na našich účtech v částce 14.675.288,-Kč.
Co se týká plánů na letošní rok, chtěli bychom dokončit
zateplení bytovky č. p. 323, postavit konečně už dlouho
plánovanou víceúčelovou halu pro sport a kulturu,
vybudovat chodník v části u „Nové silnice“ a opravit
nějaké komunikace. V případě získání dotace rozšíříme
dětské hřiště o další herní prvky a nakoupíme nový bagr
a nákladní vozidlo.
Takže s přáním ať se dílo podaří, přeji i Vám všem ať se
celý rok 2014 daří.
Josef Trecha, starosta
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Informace z obce
Poplatky za odpad, psy a platby
za vodné, stočné, palivové dříví
Poplatníci za odpad
a)

fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt
2. cizinci s povoleným nebo trvalým
pobytem nad 90 dnů (povolený trvalý
pobyt, dlouhodobé vízum, povolený
dlouhodobý pobyt, povolený přechodný
pobyt)
3. cizinci pobývající na území ČR přechodně
po dobu delší než 3 měsíce
4. cizinci, jimž byl udělen azyl nebo dočasná
ochrana

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba

Poplatek za odpad:
za každou fyzickou osobu činí 388,- Kč/rok/osoba
- splatnost je do 30. 4. a do 31.10.

Poplatek ze psa:
činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné:
činí 11,- Kč/m3 + DPH
Stočné:
za každou fyzickou osobu poplatek činí 117
Kč/rok/osoba + DPH
- splatnost je do 30. 4. a do 31.10.
- občané jsou povinni přinést na obecní úřad
stav vodoměru a tyto poplatky uhradit do
daných termínů.
Palivové dříví pro občany Březové:
Pro občany důchodového věku cena činí 650,-Kč +
DPH/prm
Pro ostatní občany cena činí 750,-Kč + DPH/prm
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Matrika a evidence obyvatel
k 1. 1. 2014
V roce 2013 se narodilo

10 dětí

V roce 2013 zemřelo

10 osob

V roce 2013 se přihlásilo k
trvalému pobytu

11 osob

V roce 2013 se odhlásilo z
trvalého pobytu

17 osob

V obci Březová uzavřelo sňatek
v roce 2013

5 párů

V obci Lopeník uzavřeli sňatek
v roce 2013

1 pár

Počet občanů k 1. 1. 2014

1062 obyvatel
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Farní úřad
Vážení spoluobčané,
Velikonoční svátky, na které se v této postní době
připravujeme, jsou založeny na zprávách čtyř
evangelií o umučení a vzkříšení Krista.
Například Evangelista Jan vypravuje velikonoční
událost o Marii Magdaleně, o dvou apoštolech, Petru
a sobě samém. Marie Magdalena nalezla Ježíšův
hrob prázdný a utíká jim to říci. Oni potom jdou ke
hrobu zjistit, co se stalo.
Nebylo jim dáno Ježíše vidět v
té chvíli osobně (setkali se s
ním téhož dne večer v
jeruzalémském večeřadle),
ale našli tam cenné památky
po něm.
V hrobě ležela lněná plátna, do
nichž bylo mrtvé Ježíšovo tělo
zabaleno, a na jiném místě
složený šátek, kterým při
pohřbu byla ovázána Ježíšova
hlava. Jistě tyto vzácné
předměty tam dál jen tak
nezůstaly a my víme, že tato
plátna jsou dosud na světě.
Vlastně je to jeden dlouhý kus
lněného plátna, poměrně
široký a dlouhý o něco víc, než
je dvojnásobná délka
dospělého člověka.
To t o p l á t n o j e d n e s
uchováno v katedrále sv.
Jana Křtitele v Turíně. Je
zajímavé, že jsou na něm
zc e l a z ř e t e l n é o t i s k y
člověka, který byl zřejmě
ukřižován, předtím
bičován, trním korunován a
kterému byla probodena
hruď kopím. Byl položen na
jednu polovici plátna a
druhá byla přetažena přes
něho, takže tu jsou otisky
těla zepředu i zezadu.

Dokonce byla zjištěna i působnost dodnes nám
neznámých paprsků na způsob atomového záření.
Proč si to připomínáme? Protože v postní době od
Popeleční středy do Bílé soboty se připravujeme na
největší křesťanské svátky Velikonoce.
A po Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě se
do ticha kostela opět ozve jásající Gloria – Sláva na
výsostech Bohu.

A varhany hrají, kostelem znějí zvonky, a zvony na
věži, které po tři dny nezvonily, se opět rozhlaholí a s
radostným zpěvem věřících zpívají velikonoční
Aleluja. A co je podstatou Velikonoc? Velikonoční
svátky nám připomínají skutečnou historickou
postavu Ježíše Krista Syna Božího, který z lásky k
člověku zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých.
Radostné Velikonoce
požehnání

plné

pohody

a

Božího

Vám přeje P. František Pěnčík

Fotografie tohoto plátna
ukázala, že tyto otisky jsou
vlastně negativem. Protože
se dokonce z těch skvrn
vytvořila i tvář
Ukřižovaného, tak máme,
možno říci, něco jako
fotografii Ježíše Krista. Již miliony poutníků zhlédly
toto turinské plátno. Různými prostředky
nejmodernější vědy bylo prozkoumáno a byla
potvrzena pravdivost této památky.
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TJ Sokol Březová
Fotbalová soutěž startuje
v neděli 6. dubna
Zimní odpočinek od fotbalu je skoro za námi a jarní
odvety, na které již netrpělivě čeká fotbalový
fanoušek, jsou před námi. Fotbalová soutěž –
Okresní soutěž skupina B – zvedá svoji oponu v
neděli 6. 4 2014. V prvním odvetném zápase nás
čeká těžký soupeř – záloha Strání.
V podzimním zápase, které se odehrálo 27. října
2013 se rozešly obě mužstva smírně (1:1). Strání
má před Březovou náskok pěti bodů a v případě
vítězství Březové, by se tabulka pořádně zamotala.
Přijďte podpořit naše hráče, v prvním klíčovém
zápase, které se nese v duchu derby dvou
nesmiřitelných rivalů.

POHÁR CGM CUP 2013/14
Ještě týden před jarními odvetami, sehraje mužstvo
TJ Březová čtvrtfinále poháru OFS UH s Uherským
Ostrohem. Uherský Ostroh působí ve stejné soutěži
(Okresní soutěž), avšak hraje Uhersko-hradišťskou
skupinu. Zápas se odehraje v domácím prostředí, na
stadionu Na Zelničkách, v neděli 30.3.2014 od 15:30
a všichni jste srdečně zváni!
V případě vítězství, postoupí TJ Březová do
semifinále, kde narazí na lepšího z dvojice Boršice u
Blatnice/Drlavice A.

KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV
TJ BŘEZOVÁ
JARNÍ ČÁST SEZONY 2013/14:

Pohár CGM Cup 2013/14:
Datum Den

Čas

Kolo

Zápas

30.3.

Ne

15:30 čtvrtfináleTJB vs. Uh. Ostroh

1.5.

Čt

16:30 semifinále TJB/Uh. Ostroh
vs.
Boršice u Bl./Drslavice

23.5.

Pá

16:30

finále

Rozpis Okr. soutěže M žáků sk. B – jaro 2014:
Datum Den

Zápas

Čas

20.4.

Ne

13:30

TJB vs. Korytná

27.4.

Ne

13:30

Suchá Loz vs. TJB

4.5.

Ne

14:00

TJB vs. St. Hrozenkov

11.5.

Ne

14:00

TJB vs. Slavkov

18.5.

Ne

14:00

Bystřice p/Lop. vs. TJB

25.5.

Ne

14:00

TJB vs. Orel Uh. Brod

2.6.

Ne

14:00

ČSK Uh. Brod vs. TJB

Pohár CGM Cup 2013/14 - žáci:
Datum Den

Čas

Zápas

Kolo

6.4.

Ne

10:00 čtvrtfinále TJB vs. Újezdec

1.5.

Čt

14:00 semifinále TJB/Újezdec vs.
Havřice/Prakšice

23.5.

Pá

14:00

finále

Rozpis Okresní soutěže sk. B – jaro 2014
Datum Den
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Čas

Zápas

6.4.

Ne

15:30

TJB vs. Strání „B“

Rozpis Okr. soutěže přípravky sk. C – jaro 2014:

12.4.

So

16:00

Dol.Němčí „B“ vs. TJB

Datum Den

20.4.

Ne

16:00

TJB vs. Záhorovice

19.4.

So

16:00 Strání vs. TJB

27.4.

Ne

16:00

Suchá Loz vs. TJB

27.4.

Ne

14:00 Rudice vs. TJB

4.5.

Ne

16:30

TJB vs. St.Hrozenkov

3.5.

So

16:30 TJB vs. Šumice

11.5.

Ne

16:30

TJB vs. Horní Němčí

11.5.

Ne

12:00 Žitková vs. TJB

18.5.

Ne

16:30

Komňa vs. TJB

17.5.

So

16:30 TJB vs. Korytná

25.5.

Ne

16:30

TJB vs. Pitín

25.5.

Ne

2.6.

Ne

16:30

Popovice vs. TJB

1.6.

So

9.6.

Ne

16:30

TJB vs. Bystřice p/Lop.

15.6.

Ne

16:30

Boršice u Blat. vs. TJB

Čas

---

Zápas

Volno

16:30 TJB vs. Slavkov

Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Základní škola
Předškoláčci přišli na návštěvu
do první třídy
Ve čtvrtek 9. 1. 2014 nás navštívili předškolní děti –
budoucí prvňáci.
Předškolní děti i děti, které ještě nepůjdou do školy,
přišly s paní učitelkou Magdou a Kateřinou do první
třídy, aby se podívaly, co je čeká, až nastoupí do
školních lavic. Prvňáci se na děti i paní učitelky moc
těšili, protože na školku vzpomínají dodnes velice
rádi.

Měli jsme zrovna hodinu českého jazyka, a tak jsme
mohli ukázat, co vše jsme se za ten půlrok stihli
naučit. Byla třetí vyučovací hodina a děti z první třídy
se nemohly dočkat. Všimla jsem si, že mají malinko
trému. Najednou se otevřely dveře a tam stálo
devatenáct malých dětí.

Nejprve se krapet ostýchaly. Ale obavy z nich za pár
minutek opadly.
Na dětech šlo vidět, že jsou zvědavé a napjaté, co že
se v té škole dělá. Posedaly si do zadních lavic.
Někteří předškoláci si sedli k prvňáčkům, kteří měli
vedle sebe volné místo. Byla jsem mile překvapena,
jak byly děti aktivní a hezky spolupracovaly.
Ukázali jsme jim, jak si procvičujeme ruce na
básničku, když jdeme psát, také jsme se protáhli na
písničku Hlava, ramena … Zrovna jsme měli
vyvozovat písmenko V, v, tak jsme si přečetli příběh
(všichni poslouchali a ani nedutali), z kterého si děti
měly zapamatovat děj a nějaké slovíčko, začínající
na písmenko V. Také jsme hravou formou na tabuli
hledali slova schovaná v písmenkách. To bavilo jak
větší, tak menší děti.
...pokračování na str.6
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Základní škola

Na závěr jsme se na památku vyfotili, dětem ze
školky zazpívali písničku a potom jsme si všichni
společně zazpívali písničku u klavíru. Když jsem se
dětí zeptala, jestli se jim v první třídě líbilo, přitakaly,
že ano. Já byla také velmi ráda a opravdu mile
překvapena, co předškoláci vše znají – zkoušeli jsme
počítat, hledat geometrické tvary, barvičky,
vytleskávali jsme slabiky – a to všechny děti ze
školky zvládly na výbornou.
Cílem nás pedagogů bylo, aby děti zažily vlastní
zkušenost s tím, jak probíhá výuka a co se ve
vyučování učíme. A chtěly jsme, aby děti šly k
zápisu, který bude již na konci ledna, s dobrou
náladou, se zvědavostí a s pocitem, že ten jejich
zápis do školy může být celkem zajímavý a možná i
zábavný.
Mgr. Kristýna Miklánková
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FS Dúbrava
FS Dúbrava – návrat ke kořenům
Jeden rok skončil, druhý začal, a už máme za sebou
hezkou řádku akcí.
Koledovali jsme jak u nás „na
domečku“, tak také v Bošáci.
Pak jsme společně oslavili
Silvestra a přivítali Nový rok.
Hned 5. ledna jsme se zúčastnili
Novoročního koncertu v místním
kostele, kde jsme si spolu se
spoustou dalších účinkujících
zazpívali a zahráli.
Další akcí, na které jsme se
trošku spolupodíleli, ale na které
jsme se hlavně bavili, byl Školní
ples.
To už byl únor, a to už začal náš
návrat ke kořenům. Březová bývala známá svými
čagany, a jejich výrobou.
Čagan byl jakousi ozdobou, nebo doplňkem
„brezovského chlapa“. I na svatbu nosili ženich a
družbové ozdobené čagany. Proto jsme začali
připravovat nový program na Fašank, právě s
využitím čaganů, který by nahradil šavlové tance,
které jsme tady předváděli v předchozích letech.

Jak se nám to povedlo, to jste mohli posoudit sami v
sobotu 1. 3. 2014. Ale nešlo jen o nacvičení písní,
tanců a toho dalšího, co jsme tam předvedli.
My jsme si také sami vyrobili ty čagany.
Když v tom budeme pokračovat, a bude se nám
dařit, tak možná už příští Fašank, nebo na nějaké
jiné akci, budeme vyrábět čagany přímo jako
součást vystoupení.
Možná se nám také podaří obnovit staré pořekadlo:
„Host do domu, čagan do ruky!“
Ing. Vladimír Janků člen souboru Dúbrava
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OS Kopretina
Moudrost, která by mohla být pro jarní zamyšlení:
„…..až mně jednou budeš soudit, obuj si moje boty a
šlapej mojí cestou, projdi mou minulost, pociť moje
slzy, zažij moji bolest, radost…. Projdi roky, které
jsem si prošel já. Zakopni na každém kameni, na
kterém jsem zakopl já, pokaždé znovu vstaň a jdi
dál….tak jako já…a potom mě můžeš soudit a tvrdit,
že mě znáš a že jsem špatný(á)…..“
Nesuďme tedy jakéhokoli člověka podle toho, jak se
o něm mluví, nýbrž podle skutků, které se snaží dělat
pro druhé a dobré skutky nedělá pro vlastní
prospěch. Tuto moudrost jsem nedávno obdržel, zdá
se mi velmi pravdivá a ze života pramenící, chtěl
jsem se o ni s Vámi podělit.
Od posledního zpravodaje opět uběhla nějaká doba a
také naše sdružení potkaly radostné, veselé i poučné
akce:
30. listopadu 2013 jsme obyvatele a
hlavně děti v Suché Lozi potěšili při Mikulášské
nadílce, v obecním sále, zdobením perníčků, které si
sami zdobily a také snědly.
Prosinec proběhl v krásném, i když náročnějším
tempu: 4. prosince 2013 naše soubory Danajky –
Spjevulenky (soubor má prozatím dvě jména),
Šibalice a CM Šimbolica začaly adventní čas v
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském
Brodě. Zde jsme při vyhlášení soutěže „Podoby víry
očima dětí“ připravili pořad o Březovských tradicích
„Puójděme spolem na Brezovú“. Mile nás překvapil
velký zájem nejen lidí z Brodu a okolí, ale i
vzdálenějších míst, až 160km.
5. prosince 2013 prošel náš Mikuláš se svou
družinou opět celou Březovou. Někde zůstal déle,
aby děti napravil, jinde jen chvilku, tam byla
drobotina hodná.
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7. prosince 2013 se nedalo odmítnout milé pozvání
na „Adventní ochutnávku kopanických jídel“ ve
Vápenicích. Zde jsme opět přispěli jídly k ochutnávce
a pro radost zahrála cimbálová muzika Šimbolica,
zpívaly Šibalce i Danajky, také další kopanické
soubory.
...pokračování na str.9
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Z předešlého roku v nás stále dozníval
dojemný příběh „Dědinko moja Brezová“, tedy jsme
si jej připomněli alespoň při zkouškách souborů.
Tím, že byl tak dlouho připravován a pramenil z mé
duše a úctě, kdysi těžkého osudu lidí u nás, snad bylo
dobře jej nechat doznít ve vzpomínkách a srdcích
vás ostatních.

Všem přeji radostné jaro a přikládám pozvání
na akce, které nás prozatím v tomto roce čekají.
Všechny samozřejmě zvu na:
V loňském roce bylo spousty mnohdy
náročných aktivit, tedy odpočinek v měsících lednu a
únoru nás opět povzbudil na průběh letošních
činností.

15. 3. 2014 malování kraslic na Lopeníku v
dudově u obce.
12. 4. 2014 velikonoční pečení beránků a zdobení
kraslic, Březová na dvoraně u kostela.

1. březen 2014 jsme začali fašankem ve Strání
mezi lidovými řemeslníky s ukázkou šití a vyšívání
krojů.
Na těchto trzích se ujišťujeme, že náš starý
březovský kroj je velmi unikátní a obdivovaný. Mnozí
jej již znají, jiní teprve poznávají.

16. 5. 2014 vystoupení na vernisáži k zahájení
výstavy o rekonstrukci svatebního kroje z Březové
a jeho proměně, Muzeum J. A. Komenského v Uh.
Brodě.
30. 5. 2014 vystoupení ženských sborů v
Poštorné.
28. 6. 2014 skanzen Luhačovského zálesí
Strážnice, vystoupení našich souborů, při lidových
řemeslech ukázka vyšívání přes vrapy (Veronika
Provodovská).
4 – 6. 7. 2014 výstava historie svatebního kroje z
Březové, posezení se soubory DanajkySpjevulenky, Šibalice a CM Šimbolica, Březová
dvorana u kostela.
16. 8. 2014 tradiční jarmark Slavkov.
21. 9. 2014 Den evropského dědictví a
Uherskobrodsko v písni a tanci, Uherský Brod.
Předseda sdružení Robert Provodovský
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Spálené gumáky, dobrá slivovica,
aneb prozrení Mateja Drna.
Matej Drn s prezdívku (Kabacisko), byl clovek
prostý, dobrosrdecný.
Žil sám v opuštěném domku pod vrchem Lopeníka.
Jeho hlavním zájmem bylo, aby on a jeho zvírectvo
ve zdraví prežilo další den. Aby sklidil a vypálil.
Mimochodem pálenicár to byl nejlepší z okolí,
spolecne s kamarádem z Brezové Fanuchem Zvršku.
Tandem který nejeden rok zazáril na pálenicárském
nebi.
Ješte jednu vec mosíme spomenut, Matej ból
hlubavý clovek,často sa díval na hvezdy a rozmluval
s nimi. Byl to filozof samorost a nekteré jeho
myšlenky sa hvezd opravdu dotýkaly.
Byl velmi chladný prosinec, pár dní pred vánoci,
snehu po pás, ptáci chudata, létali kolem chalupy
jako diví, to proto, že Matej sypál. Mal rád šetko živé,
dobrý chlap.
Když vyšel na dvur, aby zkontrolovál becky s
majcom, jako obvykle sa zahledel na žhnoucí hvezdy
a zárivý mesíc a promluvil:
"Dzívám sa na teba, nebo a vidzím len mesíc a
hviezdzicky kolom dokola, inác ništ,toš sa pítám,
kdze len ten Pán Boh, móže byc, kedz ho neni vidzet.
Já vjem, neni ca vidzec, ale mosíš tam kdzesi byc,šak
jako bysme bez teba mohli byc. Je, ale
nespravedlivé, že ty nás vidzíš, ale my ca nevidzíme.
Bolo by dobré kebys dolecél bliže a my ca mohli
poscískac, hned by sme vedzeli, že si a nebolo by sa
o co prec.
Já viem posláls za seba náhradu, ale kdze je? Šak
teho též neni vidzec. V prosinci sa narodzí, na veliku
noc umre.
Já viem, skrísíš ho, no a co sa stane, vezneš si ho k
sebe a zas ho neni vidzec. Vieš ty kolko ludzí
pochybuje?
Pravda, já ci verím, ale mál bych na teba taku
zkušku. Letos mám velice dobrý majc. Ty pohlídáš,
aby sa nieco nezhacilo. Tým ja budzem vedzec, že sa
o nás staráš a budzem skala, jako ten Peter.

Po tomto mudrování, odešel k beckám zkontrolovat
stavy. Majc bol prepadlý. Najvací cas pálit. Ale co sa
to stalo, na hladine majcu poskakovaly malé
jiskricky a celý obsah becky, jako by pramen uvnitr,
chrlil tisíce jiskricek, se rozsvítil jak ohen ve
šporáku,po otevrení dvírek.
Matej stál nehnute s hubu otevrenu, než sa z venku
ozvál hlas: "Kde si, co je s tebu, ideme na to!"
Fanuchu, vykoktál ze seba Matej, ten majc je jakýsi
divný - sviécí. Divný, zahulákal Fanuch, prepadlý je.
Nabrál na prst, olíznul a rozsvítily sa mu oci.
Tož to je materiál! Bež zakurit, ideme na to. A ty
opravdu nevidzíš, že sviecí? Ništ nevidím, podme na
to, odseknúl Francek. Tož vcíl som pochopíl, co
znamená byt vyvolený, kedz ho vidzím len já, ticho
zamumlal Matej a šjel zakúrit.
Kouzlo zimních veceru, rozfajrovaný kotel, který po
obvode žárem belá, opojná vune bublajících slivek a
pronikavá vune vytékajícího lihu. Vzduch by sa dál
krájat na slivovicové remene a jen otevrení dverí
prozrazovalo, že venku je mráz až praskají vetve v
korunách stromu.
Dva kamarádi omámení z okamžiku této pomíjivé
chvilky, prikládaju a zamilovane pozoruju cucurecek,
který plní vymytu a pripravenu becku.
...pokračování na str.11
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Spálené gumáky, dobrá slivovica,
aneb prozrení Mateja Drna.
...pokračování ze str.10

"Matej, tá vodka je jakási dobrá, nepridáls nieco do
teho majcu? Urobíl som jakos povedzel. Sedumnáct
kýblu slivek, sedum kýblu durancií, tri a pol kýbla
mrazom prešlých kapitrnek, zamiešal som na
zacátku a sedzem dní pred pálením som sedzomkrát
prašcíl na dno toporom, abych rozbil kóstky. Dobres
urobíl, taku vodku sme ešte nemali. A bylo nad
ránem. Mráz šlapal na plyn, u kotla bylo jak v ráji a
Matej s Franckom nabírali vrtulu z koštování.

A mel pravdu. Slivovica to byla exscelentní. Vonela
jak slivky z jara v kvetu, zjíždala po hrdélku bez
sebemenšího zadrhnutí, rozehrála útroby a vše
špatné z tela vyhnala ven. Jak sa pila, tak aj lécila. A
to aj popáleniny. Jaká to dokonalost, když sa clovek
spojí s prírodu a boží pomocí. Tak Matej prozrél,
každu nedelu byl v kostele , jak slubil, pevný jak
skala a na slivovicu z nebe požehnaného majcu,
vzpomínal celý život.

Delál sa poslední kotel. Vrzly dvírka, a podrimující
Matej stacil ríct.Nenakládaj tolko, lebo vylecíme do
luftu. A už to tu bylo. Horní víko kotlu, zacalo divne

Ze sbírky dedy Šimona

poskakovat a ve chvilce poskakoval celý kotel.
Trubka smerující k hadu se zvlnila do tvaru hada a
proud horké páry srcál z podvíka ven. Matej
rozkrocený v gumákách vyvalíl oci a zarvál: "Jojój
sila uceká"!
Nemeškál ani vterinu, skocil na víko a rukama sa
zaprél o tlo. Francek tupe zírající na svého druha,
nemeškál též, nabrál do kýbla studenéj vody a šúst
ju do kotla. V místnosti nebolo videt na krok. Len
nekde od stropu sa ozývalo: " Jebem ci, jebem ci"! To
už Matej prekracovál, lebo gumáky nevydržaly nápor
horka a zacaly sa roztiekat. A Matej stál na víku len v
ponožkách. Ked bolo cítit spálenu kožu, horko sa
nedalo vydržat, Matej oblukom skocil z kotla do
becky s vypálenu vodku.
Slál po pás v chladivé tekutine a z jeho úst se linulo
slastné: " Jój to ci je dobre, to ci je dobre!
Když sa pára v místnosti rozplynula, zírající Fanuch
sa neverícne zeptál:"Tys tam skocíl aj v tých
gumákoch? A co som mal robic, ohradíl sa Matej.
Keby ci paty horely, též bys tam skocíl. Neboj sa, to
sa prepálí a uvidzíš jaká budze dobrá.

Bolavá
Pod vrbu vrbenku,
vodenku huboku,
sedí tam djevca
má suknu široku.
Kebys ty vodenko
studená nebola,
srdco mám bolavé,
do ta bych skocila.
A kebych skocila,
od vrchu, od zhora,
Kam bys mna donésla,
k Dunaju? Do mora.
Já veru neskocím,
je ešte priskoro,
on by si druhu vzál
a mna by nebolo.
Ze sbírky dedy Šimona
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