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Vánoční úvodník

-1Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou Vánoční zpravodaj speciál.

Chceme, aby pro vás byl v této době jako popovídání se sousedem, kamarádem nebo jen tak s někým, s kým se setkáváte na
vesnici.
Proto jsme ho zaměřili na to, o čem si před Vánocemi lidé povídají. Jaký je nejlepší recept na vanilkové rohlíčky.
Co nezapomenout dát do štědrovečerního bramborového salátu. Jakým vínem je nejlépe si připít.
A protože nejen chlebem živ je člověk, najdete zde také vánoční básničku od O. J., občanky Březí.
Nebude chybět významná osobnost. Tentokrát člověk, kolem kterého se celé Vánoce točí.
Tento zpravodaj je takový malý dárek pro spoluobčany. Není však jediný. Budou ještě další dva dárky ale to je překvapení. L idé
se mají obdarovávat, dělat si radost, zvláště teď, pro všechny v tak nelehké době.
Spokojené Vánoce nám všem.

Věra Subotová
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Slovo starosty
Často
se
s
blížícím adventem procházím
večer po Březí.
Každý den čekám, kdy se na
dlažbě nových
chodníků
začnou rozpouštět
první vločky a těším se, až bude mezi
novými obrubníky křupat pod nohama
sníh. Místo něj jen šustí spadené listí,
které si pro své převalování na chodníku
vybralo dobu mezi pravidelným úklidem.
Občas se podívám nad sebe, kde spleť
elektrických drátů, které definitivně
opustily vlaštovky, visí smutně prověšené
mezi důstojně vztyčenými betonovými
sloupy. Ty ale už vědí, že za pár týdnů
navždy opustí svá místa. Zářivky starého
veřejného osvětlení svítí z posledních sil,

některé pomrkávají a některé to už
vzdaly. Je to však jejich poslední možnost, jak mohou vytvořit atmosféru vánočního Březí, na kterou se všichni tak
těšíme.
Vánoční strom na návsi se oblékl do
svátečního a je posetý stovkami světýlek.
Před kostel přilétly dvě komety a zapletly
se do větví mohutných lip před vchodem.
Věž kostela ční nad Březím, rozhlíží se
do krajiny a bdí nad našimi životy. Dívá
se rozvážně a moudře na své Březáky,
kteří k ní zvednou oči jen málokdy. Kolik
generací už takhle viděla, jak se snaží
před Vánoci zpomalit svůj každodenní
shon a zamyslet se nad svým pomíjivým
bytím, nad cenou rodiny, do které patří a
nad krásou místa, ve kterém mohou žít.
Letošní rok je zvláštní. Nemůžeme se
setkávat u zářícího vánočního stromu.

Tak trochu slavnostně zdravit své
sousedy pousmáním a pokynutím hlavy.
Nemůžeme se tlačit v davu před farou s
horkým svařeným vínem v rukou a přes
páru vonící hřebíčkem a skořicí sledovat
své děti, které nadšeně zpívají vánoční
koledy se svými učitelkami. Nemůžeme
se těšit na zralé a zkušené hlasy Mužáků
a Studánek, které nás vracejí svými
lidovými písničkami a koledami k našim
prarodičům, kteří tuhle krásnou tradici
adventních setkání udržovali a uchovali
pro nás.
Mám v dnešní době neskromné přání,
aby ten příští rok byl úplně obyčejný.
Vážení Březáci, přeji vám klidný adventní
čas, šťastné a veselé Vánoce a štěstí a
zdraví v novém, doufám, že docela
obyčejném, roce.

Miroslav Vymyslický

Vánoční výzdoba obecního úřadu
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Pavel Pacner
Milí přátelé, letošní rok je velmi zvláštní. A tak se mi ani nechce
věřit, že už je tu čas adventní. Jak asi víme, slovo advent
znamená příchod. Advent jako doba přípravy na příchod

někoho vzácného. O Vánocích slavíme narozeniny malého
bezmocného dítěte. Ale podle svědectví Bible se právě v tomto
dítěti naplnilo očekávání dávných generací. Přichází zaslíbený
Zachránce, který chce každému člověku
nabídnout lásku, pokoj a naději. Naději,
že i naše životní putování – přes
všechny těžkosti a trápení - může
směřovat k Životu s velkým „Ž“. Až se
z betlémského dítěte stane dospělý
muž, tak si bude především všímat lidí,
kterými ostatní pohrdají, těch, kteří se
ocitli v nějaké těžké životní situaci a
sami si pomoci nedokážou.
Tento muž z Nazareta bude své
posluchače učit žít pro druhé a sloužit
potřebným. Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří i v dnešní nelehké době
obětavě pomáhají lidem nemocným,
opuštěným, těm, kteří mají strach o
budoucnost a neví, jak to všechno
zvládnou. Díky, že je mezi námi tolik
lidí, kteří následují příklad Božího dítěte,
jehož narození se chystáme oslavit.
Možná to navenek bude oslava trochu
skromnější než obvykle, ale třeba může
být o to upřímnější.
Milí přátelé, přeji nám všem hodně
zdraví, aspoň trochu pokojný advent a
opravdovou vánoční radost a naději.

Pavel Pacner, probošt

Pár slov o mně

pět let na fakultě v Olomouci. V roce 2001 O prázdninách r. 2011 jsem se ocitl v
jsem byl vysvěcen na tzv. jáhna a tento Mikulově a od následujícího roku jsem byl
Narodil jsem se v roce 1976 v Třebíči na rok praxe jsem strávil na Diecézním pověřen i správou farnosti u nás v Březí.
Vysočině jako nejmladší z pěti dětí.
centru mládeže v Osové Bítýšce.
Společně s kolegou Josefem máme na
Po maturitě jsem jeden rok dělal průvodce V červnu roku 2002 jsem se stal knězem. starosti více farností v okolí Mikulova.
v třebíčské bazilice sv. Prokopa a během Nejprve jsem působil dva roky ve Velkém Mnozí si jistě pamatujete také kněze
té doby ve mně asi trochu víc uzrálo Meziříčí a pak jsem zavítal na Slovácko – Oldřicha Chocholáče, který loni v létě
rozhodnutí ke studiu teologie. Přípravný jeden rok v Hodoníně, dva v Dolních Boja- odešel na jiné působiště.
ročník jsem prožil v Litoměřicích a poté novicích a čtyři hned vedle v Mutěnicích.
Březácký zpravodaj Vánoční speciál 2020

Vánoční příběh

-4-

Ježíš Nazaretský
Špatná zpráva,
novinářské algoritmy dobře ví, že naši pozornost nejvíce
upoutá špatná zpráva. Lidská zkušenost v našem
podvědomí nás ponouká seznámit se s nebezpečím a tím
se na něj i připravit nebo se mu vyhnout. Na hrůzostrašné
titulky špatných zpráv tudíž klikáme jako na první, novinám
tak zvyšujeme jejich čtenost a potažmo jim i zvyšujeme
příjem z reklam.
Dobrá zpráva,
znamená, že je vše v pořádku, svět se rozvíjí
tak, jak má, svět kolem nás vzkvétá a
prosperuje, roční období se střídají. Je to
vlastně taková všední nuda bez kapky
adrenalinu, která nestojí za naši pozornost.

Ještě větší nepochopení ale nastává, když dospělý Král
přichází a mluví o svém království. Místo nastolení pořádku
a místo porážky nenáviděných Římanů mluví o jakési jiné
spravedlnosti, o lásce, o odpuštění. Mluví o bourání hradeb
v lidských srdcích a mezi lidmi. Mluví o tom, že přináší
pokoj a radost do lidských srdcí.

Dobrá zpráva se setkala s nepochopením a odmítnutím
náboženských vůdců a Kristus byl odsouzen. On se však
vrací, jako vzkříšený, jeho poselství se šíří a Bible je
nejvydávanější knihou všech dob.
Co může říci tento příběh nám? Často
hledáme odpovědi na náš neklid a nespokojenost. Hledáme spravedlnost ve změně světa
kolem nás a říkáme si: Možná by nám bylo líp,
kdyby se změnila vláda, nebo daňový
systém, nebo kdyby ze scény zmizeli někteří
lidé, které nemůžeme vystát, nebo kdyby bylo
víc peněz a hlavně kdyby nebyl ten virus...

Vánoční příběh o příchodu Ježíše Krista, tedy
evangelium, se z řečtiny překládá jako dobrá
zpráva. Dobrou zprávou je v tomto případě,
že k nám někdo přichází a to už zní zajímavě.
Návštěvy zajímavých hostů přeci přináší už
nějakou dávku vzrušení, příslib poznání
někoho nového a jiného než je náš známý
svět.

Možná. Kolem nás ale bude vždy dobro a zlo.
To, co je kolem nás ovlivníme málo, ale co
ovlivníme, je náš vnitřní svět a náš život.

(Milí vinaři, vždyť Kristův první zázrak byl, že přišel na
svatbu, kde již nebylo co pít, a proměnil tam vodu ve víno
nebývalé kvality!)
V době před dvěma tisíci lety bylo území dnešního Izraele
pod římskou nadvládou a židé se upínali k proroctví o
příchodu Mesiáše. Čekali však skutečného Krále, někoho,
kdo sjednotí národ, porazí nenáviděné Římany, obnoví
zpustošený chrám a vrátí hrdost a slávu pokořenému
národu. Jejich pozornosti tak unikl mladý pár, který při
sčítání lidu uvízl v přeplněném městě Betlémě, a Marie
porodila v chlévě dítě. Mudrci z východu tenkrát uviděli
hvězdu a šli se dítěti poklonit. Doslechl se o tom správce
provincie Herodes a tak nechal všechny děti do dvou let
preventivně vyvraždit. Mladý pár s novorozencem prchá do
Egypta... Takto si nikdo nepředstavoval příchod
očekávaného Krále.

Pokud chceme skutečnou změnu, využijeme
vánoční úklid a novoroční bilancování i k úklidu a
uspořádání našich srdcí. Aby se i nás týkalo království, o
kterém je tato dobrá zpráva.
Jak se uklízí náš dům, všichni víme, ale jak na úklid srdce?
Odpusťme sami sobě, co jsme nestihli, nezvládli a zkazili.
Odpusťme svému okolí, že nebylo podle našich představ.
Odpusťme všechny křivdy, které nás tíží a nechme je odejít.
Smiřme se sebou i se svým okolím.
A když je už uklizeno? Pozvěme tedy Krále, ať přijde se
svým královstvím do našich srdcí, domovů, k nám do vsi.
Královstvím pokoje, spravedlnosti, lásky a radosti. Vždyť o
tom Vánoce jsou. O klidu a štěstí v našich srdcích. A to je i
ta dobrá a nejlepší zpráva pro každého z nás.
Krásné svátky všem.
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Rybí polévka dvorních březáckých kaprařů
Vím, že pro mnohé byl letošní rok, ať po stránce pracovní, zdravotní nebo rodinné, ovlivněn korona krizí, ale i přes to bych byla
ráda, aby adventní čas a vánoční svátky byly pro všechny radostné a plné pohody.

Dovolte mi se s Vámi podělit o recept mojí rodiny na rybí Poté přidáme 2-4 lžičky mleté červené papriky a už jen chvíli
polévku:
osmahneme.
Hlavu, záhlaví, odřezky rybího masa a ocasní porci pomalu
vaříme ve velkém hrnci. Mezi tím si nakrájíme na malé kostičky
mrkev, petržel, celer a cibuli. Stejně tak si nakrájíme rybí
vnitřnosti zbavené střev.

Rybí vývar scedíme (abychom neměli v polévce žádnou kost) a
přidáme opečenou zeleninu s vnitřnostmi. Krátce provaříme,
přidáme sůl, pepř, zelenou petrželku a špetku mletého
muškátového oříšku.

Na hluboké pánvi si na trošce oleje opečeme mrkev, petržel, Při servírování polévky přidáme lžičku zakysané smetany a na
celer a až zezlátne přidáme cibuli.
kostičky opečené pečivo.
Jakmile cibule zesklovatí
a opékáme asi 10 minut.

přidáme

nakrájené

vnitřnosti Přeji ať se Vám povede a všem chutná.
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Kapr a bramborový salát dle Víti Kadrnky
Na štědrovečerní tabuli nesmí chybět smažený kapr a bramborový salát, jelikož je to tradiční jídlo nejen u nás. My si ho
připravujeme tak, jak jsem si chuť zafixoval od mala od své maminky. Jídávali jsme kapra na podkovy a "bojovali" s ním nekonečně
dlouho, dokud jsme ho nesnědli. Jinak jsme nesměli ke stromečku.

Teď si kapra připravuji na filety a bez kůže, abychom moje děti, i Promícháme a necháme brambory vsakovat tekutinu. Mezitím
já s manželkou, mohli co nejdřív k dárečkům.
jsme si zvlášť uvařili kořenovou zeleninu, vejce a spařili hrášek.
Kapra den před Štědrým dnem vykostím, stáhnu z kůže, Vajíčko protlačíme k bramborám přes kovové kolečko a přidáme
nakrájím na porce, nasolím a jemně zakápnu citronem.
zeleninu na kostičky. Vše opatrně promícháme, ať salát drží
strukturu.
Na salát je důležité zvolit si tu správnou odrůdu brambor.
Uvařit je ve slupce, oloupat a ještě vlažné protlačit přes drátěné Ochutnáme a eventuelně dochutíme. Na závěr nasekáme
kolečko. Mírně osolíme, opepříme a přidáme trošku svazek jarní cibulky a vmícháme do salátu. Přidá mu lehce
slunečnicového oleje. Poté zalijeme připraveným nálevem ze štiplavou a svěží chuť.
Dobrou chuť vám přeje Vítek Kadrnka s rodinou
spařené cibulky, hořčice, cukru, octa a vody.
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Jak pamatuje Vánoce v Bulharsku rodina Dobiášova
České rodiny, které v květnu roku 1950
přišly do Březí z Bulharska, si v tento
adventní čas připomínají, jak probíhaly
vánoční svátky tenkrát "doma", ještě v
Bulharsku. Nebyly to svátky zaměřené na
konzum, ale měly spíše duchovní rozměr.

Na Štědrý den kolem páté hodiny byla
štědrovečerní večeře, ale ta byla jako
každý jiný den - nic speciálního. Po večeři
šly celé rodiny do kostela. Rodiče dětí s
sebou vzali po dárku pro každé své dítě.
V kostele byl nazdobený vánoční stromek.
Protože tam v okolí žádné jehličnaté
stromy nebyly, posílal jej sem každý rok
vlakem křesťanský sbor ze Sofie. Dárky
opatřené jmény dětí umístili rodiče pod
vánoční stromek. Slavností večer začínal
společnou
modlitbou
a
zpíváním
vánočních písní (Tichá noc, Narodil se
Kristus pán a dalších).

Pak nastal okamžik, na který se děti těšily Typickým vánočním pečivem byly cukrové
nejvíce.
rohlíčky, skořicové hvězdičky sypané
cukrem a kynuté buchty plněné mákem
Četla se postupně jména dětí z dárků a ty nebo povidly.
si pro ně chodily. Pokud si troufly, řekly
nějakou básničku nebo verš z Bible. Když Cukrové rohlíčky recept
byly dárky rozdány, všichni kromě
mládeže, vyrazili k domovu. Doma se 40dkg hl. mouky
rozdaly další drobné dárky, podle 2 žloutky
možností rodiny a šlo se spát. Někteří 1 máslo
však vyčkávali na omladinu, která si zatím špetka soli
v kostele připravila vánoční koledy a 1 kostka kvasnic
kolem desáté večer začala obcházet ves- 7 lžic mléka
nici a zpívala je pod okny.
Připravíme těsto a necháme cca 1 hodinu
Slavností oběd se konal následující den kynout. Vyválíme váleček o průměru asi 1cm
po dopolední bohoslužbě. Byla to sarma s a z něj odkrojíme kousky asi 5cm.
bílým domácím chlebem nebo přírodní
řízek s hranolky (brambory byly v tomto Kousky rozválíme v krystalovém cukru a sbakraji v tu dobu vzácné). Po obědě líme do tvaru rohlíčku. Pečeme na pečícím
následovala opět bohoslužba a návštěvy papíru v rozehřáté troubě do růžova.
Antonie Dobiášová
mezi příbuznými. A tím svátky končily.

Jaké byly Vánoce dříve a jaké jsou nyní
Já si pamatuji, že jsme se jako děti na
tyto svátky těšily. I když jsme byly 4 děti,
tak se rodiče snažili připravit co nejhezčí
Vánoce.

Dále se dělal barevný řetěz a pak už
jsme čekali jen na Ježíška. Nyní máme
úlevu v tom, že kolekci, ozdoby a vše, co
k tomu patří, koupíme.

Za našeho dávného mládí byly dárky
skromnější. Dostali jsme knihu a
ponožky. Jídla a cukroví bylo vždy
dostatek. Maminka moc dobře pekla i
vařila a já pokračuji v její cestě.

Dům vyzdobíme a tím si uděláme
vánoční atmosféru a už jen čekáme, co
pod stromečkem najdeme.

Každé Vánoce peču 13 druhů vánočního
cukroví i pro naše děti. Dříve jsme
vánoční
stromek
zdobili
domácí
čokoládou, kterou jsme i s ořechy balili
do pozlátka.

Rybí polévka s krutony
Smažený kapr, bramborový salát
Na konec pohárek dobrého vínka se
zapálenou svíčkou a vzpomínkou na
naše zesnulé.
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30dkg mletého cukru,
30dkg mletých ořechů,
5dkg rozinek
1 celé vejce,
To vše uhněteme, vyválíme, vykrojíme
tvary a dáme péct.
Slepíme marmeládou a nakonec celé
polijeme čokoládou.

Marie Stiburková

Vánoce a víno
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Co na vánoční stůl do skleničky?
K Vánocům patří také něco dobrého do skleničky. Je spoustu možností, jak si Vánoce užít, prožít a mnohé zažít. Co k čemu se
hodí více, či méně a jak si to udělat slavnostní? Pepa si dá tradiční Vánoční Plzeň 12, Franta něco ostřejšího, Máňa minerálku,
děti kofolu, atd. Ale jsme předci Jihomoraváci, vinařská dědina, máme to ve vínku a v krvi a spousta z nás si otevře dobrou láhev
vína. A teď jaké chuti, barvy, odrůdy, ročník, s jakým zbytkovým cukrem? Je to vcelku jednoduché. Dejte si, na co máte chuť.
Co máte rádi, s čím Vám bude příjemně a hezky a nepokazí vám to slavnostní večer, který je o radosti, štěstí, pohodě. Ale pár
tipů vám dám, jak by to mohlo jít.

Rybí polévka - K přípitku bych zvolil kvalitní šumivé víno - sekt,
který si pěkně rozumí s tradiční rybí polévkou. Její chuť se díky
delikátním citrusovým tónům a intenzivnímu perlení zjemní a ještě
prohloubí ten správný požitek.
Sekty produkované z okolních vinic už nejsou vzácností a je určitě z čeho vybírat. Je taky variantou lehký a svěží mladý Veltlín
zelený z Danielu, který bývá plný zelených jablek, zralých citrusů,
voňavého koření s mandlovou dochutí.
Tradiční smažený kapr a bramborový salát jsou poměrně
výrazné chutě. Proto potřebují dostatečně silné víno, které bude
zároveň i harmonické a vyvážené. Ideální bude vyzrálejší Ryzlink
vlašský z Liščího vrchu, který bývá výrazně citrusový, jemně
kořenitý s tóny medu, rozinek a minerálním závěrem.
Krůta laděná do sladké chuti musí k sobě mít výraznější bílé víno s pikantní kyselinkou a mírně zvýšeným zbytkovým cukrem.
Dobře se bude hodit třeba Ryzlink rýnský z Ořechové hory ve vyzrálejším provedení. Sklenička plná meruňkové
marmelády, sušených rozinek, lesního medu s dlouhou, opulentní a nekončící chutí se šťavnatou kyselinou bude pak dokonalým
požitkem.
Losos, candát či štika si zaslouží výraznější víno, tím spíš, když jsou tyto ryby kombinovány třeba s listovým špenátem a
výraznou omáčkou. Vhodným vínem k prohloubení zážitku bude Chardonnay z Rosentické, nebo Rulandské bílé z Liščího
vrchu, které vyzrávalo v novém dubovém sudu typu barrique a jehož chuť přechází od žlutého melounu přes karamel, chlebovou
kůrku, či vanilkový lusk.
K bažantu, jelení svíčkové, nebo kančímu ragú bude krásně ladit sametově lahodné, plné a mohutné červené víno s chutí
vyzrálého tmavého zahradního ovoce, s nádechem pražené kávy, hořké čokolády a sladkého koření. Záleží však na úpravě
masa, síle omáčky, či šťávy a zvolené příloze. Tady bych volil vyzrálá a krásná vína z odrůd Svatovavřinecké,
Zweigeltrebe či Merlot.
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních ve zdraví, štěstí, pohodě s vašimi blízkými a hlavně s těmi které máte rádi. Do nového
roku pevné zdraví, ať se vše daří, jak si přejete a plánujete. Také co nejvíc optimismu, dobré nálady, úsměvu, lásky, ohleduplnosti
a solidárnosti. Vyhýbejte se blbé náladě, blbým lidem, blbým situacím a blbému vínu a mějte se hlavně rádi. Snažme se všichni si
život a prostředí kolem nás udělat co nejhezčí, ať se nám v Březí dobře žije, bydlí, stárne a je nám tu hezky. A co nejvíc se
usmívejte, nic to nestojí.
Za srdce Jindřich Kadrnka

Březácký zpravodaj Vánoční speciál 2020

Ostatní
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Poděkování seniorům
VÁNOČNÍ

Vážení spoluobčané zasloužilého věku,
rok 2020 je zkrátka ,,jinačí a divný,, ve všech směrech. Proto se
bohužel neuskutečnilo každoroční a již tradiční setkání seniorů,
seniorek, veteránů a veteránek z Březí v místním kulturním
sále.

…..když sněhová vločka Ti zvlhčí řasy
a vánoční vůně pohladí Tvůj dech,
zastavme se nad obyčejnou věcí…..

Moc si vážíme Vás, vaší zasloužilé práce a toho, jak jste
přispěli prací pro celkový život v naší obci. Mrzí nás, že tradiční
setkání a vzdání holdu vám - seniorům letos neproběhlo.
Hezká chvilka s přáteli, vašimi blízkými, zpěv, děti, chvíle
radosti a pohody.

nechť TA zpomalí náš spěch…..

….. ať konzumnost života nás neovládá,
ať se nám vše dobře zvládá…

ať světlo vánoční –
nás alespoň na chvíli šťastnými učiní….

a nejen v tuto chvíli v kruhu rodiny,
……ale po všechny další minuty a hodiny….
Konec roku a obzvlášť Vánoce jsou časem bilancování,
uklidnění se, pohody, setkávání se s přáteli a rodinou, což
obzvlášť u vás teď moc dobře nejde. Myslíme však na Vás i v
této ,,zvláštní,, době a na 4. adventní neděli vás navštívíme a
něco malého věnujeme. Budeme „pozitivní“, ale zdraví
a samozřejmě s rouškou. Budeme rádi za váš úsměv, což je
nejvíc, a věříme, že vám uděláme malou radost.

protože někde někdo je .. v nemoci, smutku a sám…
a pak člověka teprve napadne…..
„ …vždyť přece já se mám…!“

A v roce 2021 už žádné výmluvy a v říjnu opět na značkách,
jako již tradičně.
…..potom jen myšlenkou pohladit ty, …kteří jsou sami.

Přejeme Vám do nového roku pevné zdraví, štěstí, radost a
pohodu, žádné bolesti, starosti, splín a hlavně, buďte stále
aktivní, jak nejvíc můžete. Stále jste pro nás mladší vzorem a
potřebujeme vás.

Vaši spoluobčané z Březí
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Všem lidem popřát:……
Ať zdraví, mír a láska je tu s námi.
O.J.

Vánoce v MŠ
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Vážení čtenáři,
vážím si toho, že mám tu možnost vás
oslovit v tomto krásném, přátelském
i trochu nostalgickém čase. Krásném
a přátelském proto, že lidé k sobě mají
o něco blíže, než tomu je během celého
roku.
A
nostalgie,
vzpomínání
a hodnocení jsou atributy, které
k Vánocům neodmyslitelně patří.
Advent je dobou očekávání a těšení se
na Vánoce, které už za chvíli zaťukají na
dveře. Naše domovy provoní jehličí,
vanilka či skořice. Děti se těší, až přijde
Ježíšek, dospělí si na chvíli spočinou a
udělají si na sebe čas.

Advent v mateřské škole je přímo nabitý
činnostmi, které mají děti seznamovat s
tradicemi a zvyky Vánoc a směřují ke
společným oslavám - k vánoční nadílce v
mateřské škole a slavnostní besídce.
Při tom všem, co se kolem nás děje, se
snažíme nezapomínat na příjemnou
vánoční atmosféru a vést děti k tomu, že
tyto svátky jsou především o vzájemném
obdarovávání, a to nejen materiálním.
Celý advent děti tvoří výrobky k výzdobě
mateřské školy, dárečky a přáníčka pro
rodiče, seznamují se s vůněmi Vánoc, s
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některými zvyky, ochutnávají tradiční
vánoční cukroví nejen od rodičů, ale také
si cukroví samy pečou. Při dopoledních
vycházkách
pozorujeme
vánoční
výzdobu a před odpočinkem si čteme
vánoční příběhy a posloucháme koledy.

Za celý kolektiv mateřské školy Vám
všem
přeji
prožití
krásných
a
spokojených Vánoc, radostné úsměvy na
tváři dětí, splnění i těch nejtajnějších
přání a do nového roku 2021 hlavně
zdraví, spokojenost a pohodu.
Sandra Bejdáková

Vánoce 2020 v Březí - program
1. advent - rozsvěcení vánočního stromu a výzdoby v Březí
17:00 - Vánoční hudba v místním rozhlase - vánoční slovo starosty
18:00 - Rozsvícení vánočního osvětlení obce (on-line přenos na fcb)
2. advent - zveřejnění kronik obce Březí
17:00 - Vánoční hudba v místním rozhlase
18:00 - Zveřejnění digitalizovaných kronik obce na stránkách obce Březí
3. advent - zpívání před novým obecním úřadem
17:00 - Vánoční hudba v místním rozhlase
18:00 - Zpívání před novým obecním úřadem - Mužáci a Studánky (on-line přenos na fcb)
4. advent - odhalení betlému na návsi
17:00 - Vánoční hudba v místním rozhlase
18:00 - Rozsvícení a představení betlému na návsi (on-line přenos na fcb)
18:00 - Putování B-Tet po obci s lucernou a vánočním zpěvem
23.12. - zpívání u betlému
16:00 - Vánoční hudba v místním rozhlase cca 1 hodina
17:00 - Zpívání u betlému - Mužáci a Studánky (on-line přenos na fcb)
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