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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

Redakce časopisu přeje všem čtenářům krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v roce
2019.

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: 12.12.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

...NÁM, NÁM NARODIL SE ...

Vánoční přání

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN
Na Štědrý den 24.12.2018 a na Silvestra 31.12.2018 bude sběrný dvůr v Březnici
uzavřen.

Josef Suchý
Co si přát, když mnohé schází
na tom světě mezi srázy,
na planině s vytím vlka,
kde se jeden s druhým strká?

TJ SOKOL Březnice Vás srdečně zve na 3. Vánoční setkání u sokolské jolky - v úterý
25.12.2018 v 18 hod. před budovou sokolovny v Březnici.
Báječnou vánoční náladu podpoří svým zpěvem amatérský sbor a březnické dechové
těleso.
Občerstvení zajištěno - čaj, svařák + něco k zakousnutí. Těšíme se na Vás.
Kdo si chce zazpívat s námi, zkouška bude 17.12.2018 v 18 hod.!!!!

Plamen svíce do svědomí,
zkázou nedotčené domy
tam, kde láska světí svátek,
otevřenou náruč matek.

TJ SOKOL Březnice Vás srdečně zve na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU ve středu
26.12.2018 od 20 hod. v sokolovně v Březnici. Hraje skupina ROCKSOAR. Vstupné
100,- Kč, bohaté občerstvení zajištěno.

Požehnání Jezulátka,
skromné štěstí bez pozlátka.
A tu čerstvou snítku jmelí,
abychom se rádi měli.

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na tradiční Štěpánské bruslení - 26.12.2018
od 12:45 do 14:15 hod. ve Zlíně na stadionu PSG (horní ledová plocha).
Obec Březnice a římskokatolická farnost Březnice si Vás dovolují pozvat na Živý
Betlém. Vystoupení souboru Doubravjánek se uskuteční v neděli 30.12.2018
od 16 hod. před kostelem sv. Bartoloměje v Březnici. Občerstvení zajištěno.
Obec Březnice zve všechny chlapy, kteří si chtějí poslední den letošního roku
zasportovat, na SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK: 31.12.2018 v 10:00 hod.
ve Sportovním areálu Březnice.
Bližší informace a závazné přihlášky na mailu: starosta@breznice-zlin.cz .
Oznamuji čtenářům, že knihovna v Bohuslavicích u Zlína bude přes svátky tj.
28. 12. 2018 uzavřena. Na všechny čtenáře se budu opět těšit od 4. 1. 2019 každý
pátek od 16:00 do 18:00. Současně přeji všem našim čtenářům klidné Vánoce
a čtenářsky bohatý rok 2019. Světlana Bilavčíková
Do pokladniček na Naše dědiny jste darovali: v Salaši 200,- Kč, v Březnici v kostele
500,- Kč, dárce z Březnice 200,- Kč, v Bohuslavicích v obchodě Hruška 180,- Kč,
v kapli Navštívení Panny Marie 820,- Kč, soukromý dárce 500,- Kč. Děkujeme
za vaši štědrost.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 16. 1. 2019.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN
Římskokatolický kostel sv. Bartoloměje ve Březnici
Sobota 29. prosince 2018 v 17 hodin
Zveme Vás na
VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT

Program :
J. S. Bach, J. G. Walther, Ch. J. Stanley, M. Reger, D. German
Varhany : Ludvík Šuranský
vstupné dobrovolné

Obec Březnice, SDH Březnice a SRPŠ Březnice Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ
JARMARK - v sobotu 22.12.2018 od 10 do 14 hod. na parkovišti nad kostelem.
Můžete se těšit na vystoupení našich dětí ze ZŠ a MŠ Březnice, stánky s Vánoční
tématikou, hudební vystoupení dechového tělesa, prodej zabijačkových dobrot,
kyselice, bramboráky, palačinky, vafle, čaj, svařák, punč.
Při letošním jarmarku NEBUDE probíhat prodej vánočních stromků!!!!
Prodej živých ryb bude v pátek 21.12.2018 od 16 do 19 hod. pod základní školou!!!
V případě zájmu o jiný druh než je kapr (amur) - volejte prosím OÚ Březnice.

Milí čtenáři Našich dědin, čtete-li tento úvodník hned v době po doručení, pak nás
dělí pár dní od nejkrásnějších svátků v roce. Za dveřmi jsou Vánoce a jejich poselství,
které se stává plně srozumitelným jedině ve světle víry v narozeného Spasitele. Jinak
Vánoce zůstávají hezkými rodinnými svátky, ale jejich obsah se uzavírá v kruhu
pozemského. Schází jim tak nebeský hlas andělů, kteří volají: Sláva na výsostech
Bohu, schází jim ono Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se,
schází jim z Panny narozený, v jesličky vložený, poklade náš drahý.
Až ve světle víry se tyto pokojné a radostné svátky stávají také svátky úžasnými…
V tomto pojetí Vánoc se otevírá ohromná perspektiva pozdějšího Ježíšova slova:
„Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko… nic vám nebude nemožné."
Když tedy uvažuji o Vánocích a dárcích, které bych rád obdržel ve vánoční čas,
nechávám Dědu Mráze, Santu Clause i Ježíška coby doručovatele dárků stát za
dveřmi. Otevřu, až neuvidím červenou čapku, punčochy a dárkové tašky! Jsou pryč,
někdo Jiný však přichází. Ten má s sebou pro ty, kdo ho milují, připraveno, co ani oko
nevidělo, ani ucho neslyšelo. Jsou to dárky, jež nelze zabalit, natož položit pod
stromek, jsou to dárky ohromné Boží milosti proudící od Srdce k srdci, od Boha
k člověku.
Věřím, že mi Pán dopřeje alespoň některé z těchto podivuhodných darů o letošních
Vánocích uvidět:
- že Dárce pokoje dá znesvářeným smířit se
- že Bůh milosrdenství dá milost obrácení zatvrzelým
- že ten, který je Světlo světa probudí touhu našich blízkých po křtu
- že Pán i v naší farnosti dá povstat novým kněžským a řeholním povoláním
- že na přímluvu Svaté Rodiny dojde u nesezdaných k rozhodnutí přijmout svátost
manželství
- že Pán a Dárce života uzdraví vážně nemocné
- že mocí Páně dojde k osvobození ze závislostí
Pokojné a milostiplné vánoční svátky přeje
P. Václav Fojtík
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Obec Březnice a ČČK Březnice si Vás dovolují pozvat na VÝSTAVU ANDĚLŮ
a ZVONEČKŮ.
V sobotu 22.12.2018 od 10:00 do 16:00 hod.
V neděli 23.12.2018 od 09:00 do 16:00 hod. - v sále obecního domu (vedle
pohostinství).
Současně prosíme o zapůjčení exponátů - shromažďovat je budeme v pátek 21.12.,
v místě konání výstavy od 14:00 do 17:00 hod.
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Na přání čtenářů zveřejňujeme obsah „poselství“, které bylo vloženo do schránky
ke kořenům lípy svobody. Lípa v Bohuslavicích byla vysazena u příležitosti 100.
výročí vzniku Československa.
Vážení a milí občané Bohuslavic u Zlína, kteří tuto schránku otevřete,
vkládáme do ní pro Vás poselství u příležitosti 100. výročí vzniku Československa
v roce 1918.
Naše obec se za těch sto let značně změnila. Rozrostla se po březích potoka Březnice,
později ba i na kopce, které toto údolí lemují. Dnes mají Bohuslavice
u Zlína 285 domů a 780 obyvatel. Naše domovy prožily těžké chvíle během druhé světové
války. V roce 1958 postihla obec blesková povodeň, která hodně změnila tvář naší obce
a v menší míře se znovu přihlásila v roce 2014 v části Javorník.
Ale máme být i na co hrdí - dočtete se o tom v hodnocení posledního volebního období
v letech 2014-2018 v časopise „Naše dědiny“.
Na počest stého výročí Československa sázíme mladou lipku jako Strom svobody. Její
souputnice je lípa v parčíku u místní kaple, která byla vysazena v roce 1968 jako Strom
republiky, tedy nyní je už padesátiletá babička.
Po této dnešní mladé lipce vám posíláme přání života v míru a dobrého zdraví. Když
budete zdraví, dokážete rozvíjet naši obec i nadále. Jenom se vyvarujte závisti
a nenávisti, které někdy zbytečně rozdělují naše vztahy. Buďte tolerantní, ohleduplní,
radujte se ze všeho, co se vám podařilo a hlavně mějte se rádi, aby se lístky této lipky
ve tvaru srdce nemusely za vaše činy stydět.
Upřímně občané Bohuslavic u Zlína, 28.10.2018

Vánoční svátky dříve ...

Ilustrace pan R. Bárta

a nyní ...

Poděkování za Ukrajinu
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I letos jsme podpořili charitativní projekt Vánoční balíček
na Ukrajinu. Ráda bych touto cestou poděkovala všem štědrým
dárcům.
Na svůj balíček dnes čeká 416 dětí z Bortnyk, Lopatynu,
Kolomyje a Ternopylu a každé z nich se dočká. Od nás putují
balíčky pro dvouletého Andrije, šestiletou Viru, jedenáctileté
Mariu a Bohdana, dvanáctileté Julianu a Andrije
a třináctileté Danyla a Vasylynu. Celkem jsme tedy obdarovali
8 dětí. Balíčky stály celkem 8 845,- Kč. Všechny děti mají nové
zimní bundy nebo boty, další oblečení, hygienické potřeby, pomůcky do školy
a samozřejmě nějakou drobnost na hraní nebo pro radost. Zbylé peníze (3 284,- Kč)
obohatí jejich sváteční tabuli k oslavě Vánoc. Jak říká jedna moje známá puberťačka:
„Co by to bylo za svátky bez kokin.“
Dočkají se až 6. ledna, kdy my už se s Vánoci pomalu loučíme, ale snad se
na oplátku dočkáme nějakých pozitivních zpráv z Ukrajiny.
S velkým poděkováním a přáním požehnaných Vánoc.
Jana Kašpaříková
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Dárky v komoře

KOUZELNÍK

Listonoš zvonil dvakrát. Do Vánoc zbývalo pět dní. V náručí držel objemný balík
zabalený do luxusního papíru a převázaný zlatými stuhami.
„Dále,“ ozval se zevnitř hlas.
Listonoš vstoupil. Byl to zanedbaný dům. Ocitl se v tmavé a zaprášené místnosti.
V křesle tam seděl stařec.
„Podívejte, jaký jsem vám přinesl nádherný vánoční balíček!“ řekl listonoš vesele.
„Děkuji, položte ho klidně na zem,“ řekl stařec smutným hlasem.
Listonoš zůstal v rozpacích stát s balíkem v rukou. Správně vytušil, že balík je plný
dobrot a že si stařec nežije kdovíjak dobře. Tak proč vypadá tak smutně?
„Ale pane, nechtěl byste takový krásný dárek aspoň trochu oslavit?“
„Nemůžu…, opravdu nemůžu,“ řekl stařec se slzami v očích. A vyprávěl listonoši
o své dceři, která se vdala do blízkého města a zbohatla. Každý rok mu na Vánoce
posílala balík s lístečkem: Od dcery Luisy a manžela.
Nikdy žádné osobní přání, návštěva, pozvání: přijeď na Vánoce k nám!
„Pojďte se podívat,“ dodal stařec a zvedl se těžce z křesla. Listonoš za ním šel až do
komory. Stařec otevřel dveře.
„Ale…“, vyhrkl listonoš. Komora přímo přetékala vánočními dárky. Byly to
všechno dárky z předešlých Vánoc. Bohatě zabalené, převázané blýskavými stuhami
a nedotčené.
„Vy jste je ani neotevřel!“ zvolal listonoš.
„Ne,“ řekl sklíčeně stařec, „není v nich láska.“

Každý rok k nám do školy zavítá na krátkou návštěvu nějaký kouzelník. Ani tento
školní rok nebyl výjimkou. Možná tomu přála náhoda nebo v tom byla nějaká kouzla,
ale při prvním sněhu jsme v naší škole přivítali i tuto milou návštěvu.
Pan kouzelník nás přesvědčoval, že se nejedná o žádné čáry ani kouzla, ale pouze
o triky a zručnou manipulaci. Přesto stále nemůžeme pochopit, jak to dělá.
Nejpřekvapivějším trikem je proměna papírové holubice v živou a vyčarování
živého králíka.
Do některých kouzel se mohli zapojit i vybraní žáci a paní učitelky. I když jsme mohli
nahlédnout téměř pod pokličku, stejně nám nad dovedností pana kouzelníka zůstává
rozum stát.
Nakonec představení jsme si všichni mohli pohladit „králíka z klobouku“- vlastně
z krabice. Teď už nám nezbývá nic jiného než trénovat a snad se do příští návštěvy
naučíme nějaký trik i my.
Eva Mihalová
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Z knihy autora Bruna Ferrera vybrala M. Burdelová
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Pasování na prváky v ZŠ a MŠ Březnice
V úterý 6. listopadu 2018 se v naší škole uskutečnila tradiční akce - pasování
na prváky.
Žáci procházejí první velkou zkouškou jejich školního života. Při ní musí předvést,
jak jim to ve škole jde. A že jsou opravdoví školáci, to se poznalo na první pohled.
I když tato zkouška má mnoho zvaných návštěvníků - letos to bylo jako u „Hujerů“,
žádného žáka to nevykolejilo.
Nejprve všichni i s paní ředitelkou odhodili strach, a pak už se pustili do práce. Děti
předvedly spoustu básniček a písniček, které se ve škole naučily. Formou her
a soutěží, které pravidelně dělají při výuce, předvedly své znalosti z matematiky
i jazyka českého. Kluci i děvčata poznávali písmena, psali je na tabuli, ale
k písmenkům recitovali i básničky. Počítali příklady, soutěžili a říkali si hádanky. Paní
ředitelka má neuvěřitelné množství nápadů, kterými děti opravdu zaujme. I když byla
zkouška náročná, žáci nebyli unavení a bylo vidět, že je učení baví.
Nakonec si prvňáčci odpočinuli při vystoupení nejstarších žáků naší školy, kteří si pro
ně připravili anglické písničky. Všichni prváci pak byli slavnostně pasováni na žáky
naší školy. Přejeme jim hodně úspěchů a ať se jim ve škole líbí a daří.
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Eva Mihalová
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Tříkrálová sbírka 2019

Pouť na Turzovku, na místo, kde se zjevila Panna Maria

Rok se s rokem sešel a do ulic po celé republice vyrazí Kašpar, Melichar
a Baltazar. Již po devatenácté jsou jimi dobrovolní vyslanci Charity.
Tenkrát se králové z východu přišli poklonit právě narozenému Králi všech králů
a přinesli mu vzácné dary. Ty nejvzácnější, protože věděli, jakým Darem pro nás je
Ten maličký v Betlémě. Přinesl na svět veliké dobro - „přinesl spásu, pokoj svůj,
národům všem.“ V sobotu, 5. ledna, přinesou králové požehnání do našich domovů
a my opět budeme mít možnost dobro šířit.
Z loňské sbírky v našem regionu (2 104 879,- Kč) byly financovány tyto projekty:
Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, Čtyři kola urychlí cestu ke starým
a nemocným uživatelům služeb, Zahradní terapie zlepší mysl i náladu méně
pohyblivých seniorů, Polohovací postele usnadní rodinám péči o imobilní. Výtěžek
tříkrálové sbírky 2019 bude použit podobně jako loni na přímou pomoc osobám nebo
rodinám v krizi, podpoří Charitní dům pro matky s dětmi a nemocnici Milosrdných
bratří ve Vizovicích.
Požehnání koledníkům naší farnosti proběhne v sobotu, 5. ledna 2019
v 8:00 hod. v Březnici, v 8:30 hod. v Bohuslavicích a v 9:00 hod. v Salaši.

Dne 8. prosince na svátek Neposkvrněného
početí Panny Marie se uskutečnila pouť
na Turzovku. Již po mnoho let bývá na tomto
krásném poutním místě sloužena v 10 hod.
mše svatá, kterou celebruje P. Josef Červenka.
Od 12. do 13. hodiny byla letos vystavena
Nejsvětější svátost oltářní ke společné
adoraci, kterou rovněž vedl již zmíněný kněz.
Při ní Duch Svatý mocně působil, mnohé oči
se zalily slzami.
Chtěly bychom se o některé z myšlenek při
této adoraci podělit:
- V nynější době není čas být jako rodina spolu
z důvodu zahlcení aktivitami, různými
činnostmi.
- Člověk se staví do role Boha, stálé pokušení
udělat si věci po svém, udělat si je mimo
církev, mimo společenství církve, jako by
Boha nebylo, dávat přednost tomu, co nevede
ke spáse.
- Staří lidé začínali všechno své snažení
znamením kříže, všechno od rána do večera bylo ve jménu Otce, Syna a Ducha
Svatého, čímž se vstupovalo do prostoru Lásky. Pojďme i my vstoupit do znamení
Lásky, do znamení Otce, Syna a Ducha Svatého a budeme uprostřed této milující
Lásky. Dovolme takto Bohu vstoupit do svého života, dovolme mu se vtělit do všeho,
co děláme. Žehnejme se každé ráno, žehnejme jeden druhého…

KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT
Jana Kašpaříková

Naskýtal se krásný pohled na kolemjdoucí, kteří svírali v rukou růženec a modlili se
na své úmysly, vše odevzdávali do rukou Božích a Panny Marie. Přáli bychom
každému prožít tak jedinečné chvíle, které jsme strávily na Turzovce a vidět
prozářené tváře všech spolupoutníků, které ani „poľadovica „ neodradila.
Ilustrace: J. Švajdová

Jana a Marie
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A na nebi nad malou chaloupkou
tak do dálky hvězda se třpytí snad aby Tři králové věděli
kam napřesrok s poklonou jíti.
(J.Neruda)
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Rok 2018 v Bohuslavicích u Zlína

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu
Bože,
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi Láska a život,
učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.
Učiň,
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.
Učiň,
aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.
Učiň,
aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta,
dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.
Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.
Amen.
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Vážení občané, rok 2018 se pomalu blíží ke svému konci a je tedy čas k jeho
zhodnocení a shrnutí, co všechno se stihlo zrealizovat a co nás naopak ještě čeká.
Začátkem měsíce března proběhla kolaudace zrekonstruované křižovatky, což byla
rozhodně největší stavební akce roku 2017. O prázdninách jsme před obecním
úřadem na tuto novou cestu navázali a proběhla rekonstrukce místní komunikace
kolem potoka. Ta byla spolufinancována z podpory Zlínského kraje z Programu na
podporu obnovy venkova částkou 414 000 Kč. Koncem srpna jsme obdrželi kladné
reakce na žádosti o poskytnutí dotací na dvě poměrně velké akce - kompletní
rekonstrukci tělocvičny a opravu místní komunikace „Stará cesta“. Nakonec jsme se
rozhodli využít obou dotací i přesto, že proinvestování poskytnutých financí se
muselo stihnout už do konce tohoto roku. Rekonstrukce „Staré cesty“ je již úspěšně
za námi a z Ministerstva pro místní rozvoj jsme na ni dostali částku 1 000 000,- Kč.
Děkujeme občanům za trpělivost v průběhu akce a doufáme, že jim nová cesta bude
pěkně sloužit. Současně byl, díky ŘSZK, zrealizován provizorní chodník od mostu
(Kopaniny) po zastávku Bohuslavice vozovna. V tomto místě je vyprojektován nový
chodník, který se bude realizovat až v rámci stavby chodníku směrem na dolní konec
obce. Právě na tento projekt se zaměříme v příštím roce, ještě spolu s chodníkem
směrem na horní konec. Také jsou v plánu opravy některých místních komunikací.
Rekonstrukce tělocvičny je nyní zhruba ve své polovině. Zatím se, dle počasí, dělaly
hlavně venkovní práce. Budeme se snažit, aby se dalo toto sportoviště opět využívat
co nejdříve po skončení vnitřních úprav. Termín ukončení rekonstrukce by měl být na
konci dubna 2019. Na jaře 2019 proběhne i hloubkové čištění víceúčelového hřiště.
V rámci úprav areálu školy a tělocvičny se bude během příštího roku i více
připravovat stavba spojovacího „krčku“ mezi školou a nově zrekonstruovanou
tělocvičnou, ve kterém by měly být šatny a sociální zařízení pro tělocvičnu a hřiště.
V horním patře tak vzniknou rezervní prostory pro MŠ, ZŠ nebo i pro některé z našich
spolků.
Určitě také málokomu uniklo, že se v říjnu konaly komunální volby a opět
po čtyřech letech jsme volili zastupitele naší obce. Na ustavujícím zasedání byla
do funkce starostky znovu zvolená Ing. arch. Jana Puškáčová. Jména všech nových
zastupitelů si můžete přečíst na našich webových stránkách. Nově nás najdete
i na sociální síti Facebook. Na stránce „Obec Bohuslavice u Zlína - oficiální stránka“
naleznete aktuality, informace o chystaných i proběhlých akcích a různé zajímavosti
z okolí.
Událostí roku byla bezesporu i oslava 100. výročí založení naší republiky.
V Bohuslavicích jsme 28. 10. 2018 společně zasadili strom svobody na místě
budoucího parčíku. Kromě různých pamětních předmětů, které byly zakopány
ke kořenům lípy, zde byla umístěna i pamětní deska, díky které si tento slavnostní den
mohou připomínat i naše další generace.

Děti spolu s nejstaršími setrvávají uvnitř chrámu Matky Boží a modlí se za vítězství
svobodných občanů nad barbary. A radní města právě píšou tečku za prohlášením,
které přiznává jedinečnou důstojnost každému lidskému životu od početí až po
přirozenou smrt.
Toto město v obrazech bylo ubráněno.
Závěrem se na tebe obracíme, drahé manželství, s úctou tě přijímáme a zveme
do svých základů společnosti. Máš naši podporu a to nejvyšší: Boží požehnání!
P. Václav Fojtík
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OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ
V neděli 30. prosince o svátku Svaté Rodiny budou při bohoslužbách obnovovány
manželské sliby. Následujícími otázkami a na ně kladnými odpověďmi dojde
po žehnací modlitbě k obnově manželských slibů:
Zavázali jste se, že si zachováte lásku, úctu a věrnost.
Jste si vědomi povinností,
které z toho pro vás trvale vyplývají a chcete tento svůj slib znovu potvrdit?
Zavázali jste se, že jeden druhého nikdy neopustíte,
a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti.
Jste připraveni i nadále tento slib věrně naplňovat?
Zavázali jste se,
že budete své děti učit znát a milovat Krista.
Chcete jim příkladem svého života ukazovat cestu, která k němu vede?

První prosincovou neděli jsme se všichni v hojném počtu sešli v areálu hasičské
zbrojnice, abychom společně rozsvítili vánoční stromek a oslavili příchod
adventního času. Díky našim spolkům a jejich perfektně připraveným prodejním
stánkům se širokým sortimentem vánočních výrobků a dobrot, bylo opět z čeho
vybírat. Letos poprvé si prodávali své výrobky i žáci ZŠ a MŠ v Bohuslavicích.
Kromě toho, že je samotné prodávání opravdu velmi bavilo (samozřejmě
za neustálého pedagogického dozoru), si také vydělali pěknou částku, která se dále
použije na pořízení didaktických pomůcek a hraček.
Také děkujeme našim spolkům za jejich činnost a pořádání kulturních akcí v roce
2018. V současné době už je opravdu z čeho vybírat a proto i doufáme, že se
na spoustě z nich budeme nadále potkávat. Rádi bychom vás pozvali i na pravidelná
zasedání zastupitelstva, kde můžete podávat jakékoliv návrhy a připomínky k dění
v obci.
Nakonec jménem celého zastupitelstva obce Bohuslavice u Zlína přeji krásné
a klidné vánoční svátky všem našim občanům a také úspěšný a spokojený rok 2019.
Světlana Bilavčíková

Co bylo řečeno před pár, vícero nebo i mnoha lety v kapli či kostele, nač celá široká
rodina, přátelé a sousedé se sezvali, k tomu se v tento den manželé vrátí. Ne pouze
prostřednictvím vzpomínek a fotografií, ale potvrzením slibu před sebou navzájem
a před Bohem.
Taková obnova je na místě, podobně jako u jiných svátostí: při velikonoční vigilii
křestní vyznání, na Zelený čtvrtek v dopoledních hodinách kněžské sliby, o slavnosti
Seslání Ducha Svatého lze obnovit svátost biřmování.
Tak, manželé, pojďte se s díkuvzdáním i prosbou o další požehnání postavit před
Boha v den svátku Svaté Rodiny. A pojďte se postavit také před svět, který v prostředí
snah o zdiskreditování rodiny potřebuje vidět manžele, netoliko dokonalé, ale věrné
slíbenému slovu, které zní třeba i přes léta mnohých těžkostí a útrap. Vždyť milujeme
i věci nedokonalé, a zejména je, jsou-li dobré. Svět byl stvořen dobrý, nikoli
dokonalý, a tak díky Bohu - je zde možný růst a pokrok. Lidé nebyli stvořeni ani zlí,
ani dokonalí, ale dobří, tedy rovněž na cestě k růstu v lidství. A Bůh těmto
nedokonalým lidem řekl: Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva
budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk
nerozlučuj! Dokonalý je Bůh, člověk stvořen jako dobrý, zaměřen však k dokonalosti.
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Na brány města doráží síly ideologie „gender". Začíná obrana domovů. Rodiny
postavené na věrném a láskyplném manželství muže a ženy odráží tyto lstivě útočící
nepřátele. Z hradeb na ně lijí vroucí olej budoucí maminky, které své těhotenství
vnímají jako požehnaný stav. Muži ve zbroji, připraveni k nejvyšší oběti vlastního
života, to jsou ti, kdo se velkodušně stávají otci.
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Obecní knihovna Březnice - poděkování
Děkuji Karolíně a Lukáši Soukupovým za darování knížek do knihovny. Byly jich
plné 3 krabice od banánů a další knížky jsou vystaveny na chodbě obecního úřadu
- zde si může každý vybrat a odnést domů kolik chce.
22. a 29.12.2018 bude knihovna zavřená. Děkuji.
Irena Haluzová, knihovnice
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V sobotu, 24.11.2018, proběhlo v knihovně Březnice Zdobení stromečku s prvňáky,
v rámci projektu Knížka pro prvňáka.
Zúčastnilo se 8 dětí ( z celkových 14 prvňáků).
Děti nazdobily stromeček a pak jsme se s ním vyfotili. Poté ukázaly, která písmenka
už umí číst a prohlédly si spoustu knížek a některé si zrovna půjčily domů. Pak snědly
a vypily občerstvení a hodinka uběhla a už tu byli rodiče.
Příští rok se těším na nové prvňáčky.
Irena Haluzová, knihovnice
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Majoránka zahradní - inhalujeme ji při rýmě, astmatu a prochladnutí. Při senné
rýmě pomůže, když si do nosních dírek vložíme tampon namočený v silném odvaru
z majoránky. Inhalovat je vhodné dvakrát denně po dobu alespoň pěti dní. Majoránka
krásně uvolňuje sliznice, tiší migrény, likviduje parazity a řeší menstruační
problémy.
Máta peprná - užíváme čaj z listů a nati. Máta pomáhá zbavit se veškerých nemocí
z nachlazení. Díky obsaženým látkám rychleji zbavuje rýmy a pomáhá lépe se
nadechnout, dále pak čistí nos a zároveň jej dezinfikuje. Aplikovat ji lze i inhalací - to
se vyplatí kromě rýmy i při zánětu průdušek, hrtanu a při katarech horních cest
dýchacích.
Kašel
Při rýmě a nachlazení se může objevit i kašel, jenž může být původu jak
bakteriálního, tak virového. Při léčbě kašle se nejprve musí zjistit, o jaký typ se jedná:
suchý, nebo vlhký. Suchý typ kašle bývá zejména v počátcích nachlazení. Při vlhkém
kašli se naopak obtížně vykašlávají husté hleny.
Bylinky, jež pomáhají:
Suchý kašel:
Tymián obecný - výborně dezinfikuje dýchací cesty a trávicí trakt, kde likviduje
parazity. Působí i jako přírodní antibiotikum.
Mateřídouška obecná - s tymiánem jsou velmi blízcí příbuzní pouze s tím rozdílem,
že mateřídouška má o něco málo slabší účinky. Zato pomáhá velmi účinně rozpouštět
hleny.
Divizna velkokvětá - její nespornou výhodou je to, že pomáhá likvidovat jak suchý,
tak vlhký kašel. Užívat ji tedy můžeme po celou dobu léčby. Díky obsaženým
saponinům ředí hleny a usnadňuje vykašlávání. Na sliznici navíc vytváří ochranný
film, který brání jejímu vysychání, a tudíž snižuje nucení ke kašli.

Vánoce 2018
…jaké budou, chtěli bychom vědět. No, já nevím, jestli na sněhu nebo na blátě, ale
vím, co jsme pro vás na letošní Vánoce připravili se sborem.
Koledy - jazykový příbuzný kalendáře - dříve patřily studentům a dětem. Pak si jejich
podmanivé krásy všimli i vážení hudebníci. Jan Seidel - no ano, autor písně „Kupředu
levá“ a hudby ke Švejkovi a Anně proletářce a jiným filmům. Tak ten ve válečném
roce 1943 sestavil krásnou knihu Zpěvy betlémské, plnou těch nejkrásnějších koled.
A koledy neunikly pozornosti spoustě dalších skladatelů a nejen skladatelů. Podle
legendy je autorem vůbec první koledy svatý František z Assisi.
V roce 1969 sestavil pásmo koled pro firmu Supraphon s názvem „Vánoční“
vynikající hudební skladatel Luboš Fišer. Ano, také ho dobře znáte. Je mimo jiné
autorem hudby k filmům Zlatí úhoři, Smrt krásných srnců a děti jistě znají seriál
Mach a Šebestová, ale i k jiným. A pokud si jeho půvabnou a nápaditou hudbu ještě
nevybavujete, tak vám ještě napovím… „Když máš v chalupě orchestrion“… a už
jsme doma. Tak tedy výběr z jeho koled bude znít při letošní půlnoční mši svaté.
Koledová hudební předloha je v jeho podání zpracována nesmírně citlivě. Nejsou to
písně pro děti, jako jsou Seidlovy Zpěvy betlémské, ale každou koledu podkládá
svým nezaměnitelným hudebním rukopisem. A střídá hluboké meditativní polohy
sboru bez nástrojů s jásavou a radostnou silou celého bohatě dotovaného orchestru.
Věříme, že vám letošní hudební Vánoce přiblíží nezaměnitelnou krásu vánočního
času a že snad i některým z vás otevřou cestu do našeho sboru. Vždyť základní moto
Vánoc by také mohlo znít: „Je lepší dávat než brát“ a právě o to se všichni ze všech sil
snažíme.
Ing. Ivan Slezák

Vlhký kašel:
Fenykl obecný - obsažené látky anetol a fenchon přispívají k vykašlávání. Fenykl je
proto užíván k odstraňování tekutých hlenů z dýchacího traktu.
Plicník lékařský - obsahuje saponiny, které usnadňují odkašlávání, dále pak slizy
a třísloviny s dezinfekčními vlastnostmi.
Sléz maurský - má protizánětlivé účinky, podporuje uvolňování hlenů. Usnadňuje
vykašlávání.
Milí čtenáři, přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2019
pevné zdraví a pohodu v osobním životě.
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Pavla Žilinská
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT O SEBE
A SVÉ BLÍZKÉ
TÉMA NEJLEPŠÍ BYLINY, KTERÉ PORAZÍ CHŘIPKU
I NACHLAZENÍ
Chřipkové viry se tetelí radostí, neboť mají na svém kontě velké množství
nakažených. Trápí vás kašel, rýma nebo bolest v krku? Sáhněte po vhodných
přírodních prostředcích a nezvané útočníky vyžeňte. Poradím vám, jak na to.
Nachlazení
Při nachlazení je vhodné užívat vitamínové preparáty, především zvýšené dávky
vitamínu C (případně v kombinaci se zinkem), komplex multivitamínů a minerálů.
To ale neznamená hned kupovat tabletky, stačí do stravy zařadit dostatečné množství
vhodných potravin, jako například zeleninu obsahující vitamín C - kysané zelí, které
se dá dobře po sezóně uskladnit a navíc v sobě ukrývá absolutní vitamínovou bombu,
která vyprahlému tělu v zimě přijde rozhodně vhod, dále kvašenou zeleninu, papriky
či brokolici. Pozor však na tepelnou úpravu, která vitamín C ničí.
U ovoce buďme opatrní. Citrusy mohou být sice prospěšné, ale ve velmi omezeném
množství. Větší množství citrusů tělo paradoxně ochlazuje a při nemocech
z nachlazení tolik neprospívají. Zinek tělu dodáme prostřednictvím dýňových
semínek, obilných klíčků, vajec, ústřic i pivovarských kvasnic.

Bylinky, jež pomáhají:
Jitrocel kopinatý - pomáhá proti bolestem a škrábání v krku i proti zahlenění. Léčí
kašel, zahlenění průdušek, tiší bolavý žaludek i nemocné močové cesty a v neposlední
řadě čistí krev. Látky obsažené v bylině navíc účinně ničí bakterie. Jitrocel využijeme
nejlépe ve formě bylinného čaje. Sbírat bylinu můžeme od časného jara až
do pozdního podzimu.
Šalvěj lékařská - při bolestech v krku využíváme zejména nálev pro kloktání, kdy
bylina dokonale vyčistí krční sliznice, a zároveň zabíjí bakterie, jež bolest způsobily.
Můžeme však pít i čaj z šalvěje, jenž je užitečný zejména pro své antibakteriální
působení. Tady je však nutné podotknout, že bylina musí být alespoň dvě minuty
povařená, aby se odpařily nevhodné éterické oleje. Po převaření ihned scedíme,
necháme zchladnout a následně můžeme čaj dosladit medem a pít. Pomáhá rovněž při
zánětech dutiny ústní, kašli a snižuje nadměrné pocení.
Řepík lékařský - můžeme využívat při zánětu horních cest dýchacích, hrtanu,
bolestech krku i zánětu mandlí. Nejčastěji se užívá čaj z byliny k pití, případně je
možné využít jej jako kloktadlo. To se připravuje z kvetoucí nati.
Rýma
Dalším projevem u prochladnutí je rýma, která vzniká rovněž jako důsledek zánětu
horních cest dýchacích. To bývá většinou rýma akutní. Dalším druhem je rýma
chronická, jež trvá nepřiměřeně dlouho anebo se vrací. Postihnout nás může i
alergická rýma, kterou mají na svědomí alergeny. A často se objevuje i pojem zadní
rýma, respektive postnasal drip syndrom neboli těžko vysmrkatelný zánět
nosohltanu způsobující neustálé stékání hlenu do hrdla. Rychlý lék na běžnou rýmu
neexistuje, ovšem my si můžeme alespoň ulevit využitím některých přírodních
prostředků. Případně můžeme využít vodu smíchanou s troškou soli a s ní si
několikrát denně proplachovat nos.
Bylinky, jež pomáhají:
Křen selský - silice křenu mají jednu úžasnou vlastnost: rozpouštějí sekret usazený
na sliznicích dýchacích cest. A to jak v nosních dutinách, tak v plicích a průduškách.
Během nemoci je vhodné nastrouhat trošku křenu, smíchat s medem a užívat. Křen
dokáže mimo jiné spustit rýmu a napomoci odkašlávání.
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Bylinky, jež pomáhají:
Černý bez - bezpochyby jedna z nejpoužívanějších bylin pro léčbu nachlazení. Řeč
je samozřejmě o bělavém květu této rostliny. Rozkvétá vždy na jaře, a vzhledem
k tomu, že je jí všude dostatek, můžeme si udělat zásoby na celý rok. Stačí květ
nasušit a uchovat ideálně v hermeticky uzavíratelné dóze, díky čemuž bude mít
trvanlivost až jeden rok a bez problémů tak vydrží do další sezóny. Bezový čaj umí
vyvolávat pocení, čistit zahleněné průdušky i likvidovat choroboplodné zárodky.
Černý bez se hojně využívá rovněž k inhalacím.
Lipový květ - i ten sbíráme jednou ročně a sušit i uchovávat bychom jej měli stejně
jako květ černého bezu. Co se bylinných čajů týče, patří tyto dva mezi nejoblíbenější
prostředky na nachlazení. Lipový čaj vyvolává pocení, snižuje horečku a léčí
průdušky. Zároveň dokáže ředit krev, takže působí preventivně proti ucpávání cév,
angíně pectoris, infarktu a zánětu žil.
Rakytník řešetlákový - oranžové bobule, které jsou velmi populární i u nás, přestože
pocházejí z Kavkazu a Střední Asie. Obsahují obrovské množství vitamínu C
i dalších vitamínů a minerálních látek. Léčí záněty průdušek, nemoci z nachlazení
a dokonce i onemocnění žaludku, plic a krevního oběhu. Rakytník celkově posiluje
obranyschopnost organismu a zlepšuje zdravotní stav.

Bolest v krku
Jedním z příznaků nachlazení je i bolest v krku. Ne každá bolest v krku je ale angínou.
Existuje nespočet babských rad, jež mohou při bolestech v krku pomoci. Jednou
z nejznámějších je „vypálení červa“ alkoholem, avšak na tuto radu rychle zapomeňte,
jelikož tvrdý alkohol denaturuje bílkoviny a vysušuje sliznice, tudíž způsobí, že krční
sliznice je pak ještě náchylnější k dalšímu poškození. Rozhodně lepší volbou bude
sáhnout po některé z bylin, jež mají skutečné zdravotní účinky.
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