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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

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: 12.6.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

LÉTO BUDIŽ POZDRAVENO

Prázdninové přání

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Kukačka už zakukala
dudek z pouzdra dudy vzal
by všem dětem na prázdniny
pěkně zadudal.

Od měsíce května se v Březnici po nedělní mši svaté vaří káva na faře. Využijte tuto
možnost ke společnému posezení a besedování při kávě na faře. (Ať nemusíte
postávat v hloučcích u kostela.) JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!

Noty ladí lesy, louky
větry vlnky čechrají
déšť už omyl všechny stromy
loďky s pádly u vod čekají…

Farnost Březnice připravuje na den 16.8.2018 pouť na sv. Hostýn. Bližší informace,
odjezd autobusu, … budou upřesněny v ohláškách a na nástěnkách v kostele
a kaplích.

Jindřiška Švajdová

Redakce zpravodaje Naše dědiny přeje všem školákům pěkné prázdniny. Také
všem pedagogickým pracovníkům, kuchařkám a správním zaměstnanců přejeme
krásné letní dny.
redakce

V týdnu od 16. do 20. 7. 2018 jsou děti školou povinné zvány na Farní tábor na faru
v Březnici. Každý den od 9 do 15 hod. bude pro děti připraven program her, aktivit
i modlitby. Přihlášky podávejte paní Lence Plevové.

V neděli, 24. června 2015, budeme společně putovat k Boží muce Svaté Rodiny
u Majáku.
U kostela v Březnici se sejdeme ve 14:30 hodin a odtud půjdeme k Majáku. Cestou se
budeme modlit pobožnost křížové cesty. V 15:30 hod. bude na místě sloužena mše
svatá. Po mši svaté jste pozváni k malému občerstvení a společnému posezení.
Sportovní klub Březnice zve všechny přátele a kamarády, kteří mají rádi večerní, letní
posezení u dobré muziky na “Červencovou noc”, která se koná 14. července 2018
od 20:00 hodin v areálu Sportovního klubu. K poslechu a tanci hraje skupina
MOTÝL BAND CZ (www.motylband.cz). Občerstvení zajištěno.

Na zpravodaj Naše dědiny jste v Březnici darovali 250,- Kč. Děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 11. 8. 2018.
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Milí čtenáři, v poslední dny školního roku vycházejí prázdninové Naše dědiny, které
své další pokračování budou mít až v srpnu před březnickou poutí. Nejen školáci, ale
i všichni ostatní se zpravidla těší na prázdniny. Letos se můžeme těšit na zvlášť
příjemný první prázdninový týden, protože víkend bude díky svátkům sv. Cyrila
a Metoděje a Jana Husa prodloužen o celé dva dny.
V těchto červno-červencových Dědinách naleznete pozvánku na velehradskou pouť
a Dny lidí dobré vůle. Na mne osobně tato pouť, které se snažím pravidelně účastnit,
vždy silně zapůsobí. Ale nejen pouť, nýbrž sám Velehrad jako srdce
cyrilometodějské úcty. Toto místo je již půl druhého století mnohými vnímáno jako
symbol jednoty. Nejprve jednoty národně-náboženské, kterou představoval kněz,
básník, překladatel a sběratel moravských lidových písní František Sušil, od jehož
úmrtí 31. května uplynulo letos 150 let. Jeho životní heslo je představeno na pamětní
desce právě na Velehradě:
„Dvé krásek spanilých duše mé ovládnulo stánek:
Zemská jedna, druhá s výšiny pošla nebes:
Církev a vlast - ty v mojích milují sestersky se ňadrech.
Každá půl, každá má moje srdce celé."
Později se Velehrad stával symbolem jednoty křesťanů v unionistických sjezdech,
které byly zahájeny roku 1907, jimiž se hledaly cesty k hlubšímu porozumění mezi
křesťany Východu a Západu.
Papež Jan Pavel II. již 22. dubna roku 1990 po pádu totality se ocitá na Velehradě
a v promluvě představuje význam svatých Cyrila a Metoděje jako stavitelů mostů
mezi Východem a Západem, dále řekne: „Mějte jedno srdce a jednu mysl.
Zachovejte jednotu. Vnášejte do dějin Evropy Ducha Kristova, který sjednocuje
a osvobozuje."
Velehrad je svázán s mnohými osobnostmi kulturního a náboženského života. Jsou
zde pochovány velké osobnosti: Antonín Cyril Stojan, olomoucký arcibiskup, Jan
Šrámek, první předseda Československé strany lidové, Tomáš Špidlík, kardinál...
Navštivte Velehrad, mějte v srdci ideu cyrilometodějskou, svatí Cyril a Metoděj jsou
po zásluze prohlášeni patrony Evropy: jako vzdělanci, milovníci Boha i lidu, na
cestě z byzantského prostředí přes Velehrad do Říma.
P. Václav Fojtík
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN
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Duchovní obnovy v Březnici 13. v měsíci
1917- 2018

MEDARDOVA KÁPĚ

Ilustrace p. R. Bárta

V pátek 13. července a v pondělí 13. srpna jste zváni do kostela svatého
Bartoloměje v Březnici ke společné duchovní obnově a modlitbě v úmyslech
zjevení Panny Marie ve Fatimě s tímto programem:
8:00-17:00 - pozvání k tiché adoraci
17:00 - modlitba růžence
18:00 - mše svatá
19:00 - svědectví
Mši svatou bude slavit v měsíci červenci P. Josef Rýznar, farář z Nedakonic
a v měsíci srpnu P. Miroslav Jáně, farář z Pohořelic.
P. Václav Fojtík
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Cyrilometodějské slavnosti - Velehrad 2018
Středa 4. července
7:00 Mše svatá
16:00 Mše svatá pro vozíčkáře
19:30 Koncert lidí dobré vůle
23:00 Biskupská půlnoční mše svatá

Čtvrtek 5. července - hlavní pouť
6:30 Mše svatá - za farníky
7:30 Mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Mše svatá letošních novokněží
9:40 Modlitba růžence v bazilice
10:30 Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží
biskupové Čech a Moravy (je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem
Praha).
15:00 Byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o.p.s.

Neděle 8 července - Malá pouť

NOC S ANDERSENEM
Tak jako vloni se i letos (kvůli nemoci dětí v náhradním termínu) 18.5.2018
uskutečnila v knihovně Noc s Andersenem = hry, zábava a nakonec spaní v knihovně.
Letos mi pomáhala paní Ohnútová, bývalá školnice ze ZŠ. Noci se zúčastnily děti
z 3. třídy naší základní školy - bohužel jen v počtu 4 dětí, pouze těch, kteří jsou
aktivními čtenáři naší knihovny. Letošní téma bylo Povídání o pejskovi a kočičce
a Rychlé šípy. My jsme si témata zkombinovali - nejprve děti poznávaly pohádkové
pejsky a kočičky, pak si vyzkoušely dostat ježka z klece. Poté k nám přijela paní
Drozdová se psem Matějem ze zlínského útulku. Povyprávěla a ukázala na počítači,
kolik pejsků a kočiček v útulku žije, jak se o ně starají a hlavně pozvala děti s rodiči,
aby si přišly pejska půjčit na venčení v okolí útulku. Pejsci se na to moc těší a velmi si
to užívají. Když paní s Matějem odešli, děti si chvilku hrály stolní hry, zacvičily si
a pak si vyrobily záložky do knížky. A pak už byl čas k večeři. Udělali jsme oheň
a opekli si špekáčky. Po večeři si zahrály na schovku a na honěnou. Poté se vrátily do
knihovny a vyluštily kvíz Popletené pohádky. Pak měly další úkol - Poznej naši
přírodu, poznávaly lesní zvířata, motýly, plazy, ptáky, houby, rostliny a stromy.
A protože se už začínalo stmívat, šla jsem jim nachystat hru Čichací pes spojenou
s Bobříkem odvahy. Děti měly za úkol s baterkou najít (pomocí reflexních pásků)
6 plastových lahví a podle čichu poznat, co je uvnitř. Všechny to bez úhony zvládly
a skoro všechno poznaly - (některé byly dost těžké) - byl tam ocet, skořice, kakao,
vanilkový cukr, káva a kyselé zelí. Po návratu už si vyčistily zuby a šup do spacáku.
S paní Ohnútovou jsme jim napůl přečetly knížku Kocourek se vrací a v půl 11. už
všichni spali. Ale bohužel děti vstávaly už v 6 hodin, tak jsme si po snídani dohráli, co
jsme večer nestihli - Lovení rybiček. Pak už jsem dětem předala medaile, diplomy
a hrneček (tématicky s kočičkou) a už si pro ně přišli rodiče. Děkuji paní Ohnútové
za pomoc, panu starostovi za financování celé akce a budu se těšit na příští ročník.
Irena Haluzová, knihovna Březnice
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7:30 Mše svatá
10:00 Biskupská mše svatá.
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POVÍDÁNÍ O TITANIKU
Děkuji všem, kteří se zúčastnili ve středu 30.5.2018 přednášky o Titaniku.
Téměř tříhodinové povídání o vzniku lodi, pasažérech, plavbě a následně potopení
nejznámější lodi, bylo velmi zajímavé a mnohé věci jsme nikdo ani nevěděli. Paní
Šimková věděla o této lodi snad všechno. Na co jsme se zeptali, to věděla. Promítala
a komentovala jak dobové záběry, tak ukázky z filmu Titanik. Ti, kteří nedorazili,
přišli o velmi zajímavý zážitek.
Budu se těšit někdy příště, snad ve větším počtu návštěvníků.
knihovnice

POZVÁNKA DO BŘEZNICKÉ KNIHOVNY
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Protože se blíží konec školního roku, chtěla bych vás pozvat do knihovny pro
knížky na prázdniny, jak pro vaše děti, tak pro všechny dospělé.
Na stránkách knihovny se můžete podívat do fotogalerie, kde jsou všechny letošní
novinky. Také si můžete půjčit 2 dobrodružné knihy od paní Dany Šimkové, která
měla přednášku o Titaniku - Uvězněni a Útěk do Mombasy.
Přijďte každou sobotu od 8 do 10 hodin.
Irena Haluzová, knihovnice
Www.breznice.knihovna.cz.
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PRVOREPUBLIKOVÉ ODPOLEDNE V BŘEZNICI

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
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Tak jako vloni i letos se březnická knihovna zapojila do akce Celé Česko čte dětem.
V týdnu od 4.6.-8.6.2018 jsme opět četli v mateřské škole. Paní učitelky čtou dětem
skoro každý den, teď to měly děti jen trochu jiné. Četla jsem já - knihovnice, pan
starosta, paní kuchařka, paní Lucka Halová a paní učitelky. Četli jsme z knížek:
Z deníku kočičky, Ťapička a Skřítkové z Kamenné hůrky.
Snad se dětem dobře usínalo!
Irena Haluzová
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Dochovaný kostel z dob Velké Moravy

POZVÁNKA NA PRIMICE
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Nenápadný kostelík svaté Margity Antiochejské dlouho nebudil žádnou větší
pozornost a byl až do roku 1998 považován za raně gotický. Jeho vznik se odhadoval
na konec 12. století. Budova, dlouhá necelých devět a široká jen asi pět metrů, kterou
znali pouze místní obyvatelé, stojí nedaleko Kopčan, kousek za moravskoslovenskou hranicí.
Do roku 1992 stál mimo jakoukoli pozornost odborné veřejnosti, nebyl zachycen
v žádném soupisu významných historických staveb tehdejšího Československa a až
do roku 1994 nebyl ani uznán jako kulturní památka. Zásadní obrat v datování
kostela způsobil v roce 2004 nález tří hrobů, v nichž se našly dva pozlacené
bronzové knoflíky a stříbrná a zlatá náušnice - typické pro období Velké Moravy.
Velkomoravská říše, ve své době nejmocnější a nejsilnější stát ve střední Evropě,
existovala mezi lety 833 - 907. Hroby pocházejí jednoznačně až z doby
po dobudování kostela, který tak pravděpodobně vznikl v období vlády Rastislava,
který vládl v letech 846 - 870.
Kostel svaté Margity je tak zatím jedinou téměř kompletně zachovanou
velkomoravskou svatyní na světě. Jedná se o unikátně dochovanou stavbu
velkomoravské církevní architektury, která nemá jinde obdoby.
Svým vznikem v první třetině 9. století dokládá křesťanské tradice na našem území
ještě před příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje kolem roku 864. Kdyby se
z kostela zachovaly pouze základy, málokdo by pochyboval, že pochází z období
Velké Moravy.
Nikdo ale nepočítal s tím, že kostel z 9. století může stát a ještě k tomu tak mimořádně
zachovalý, neboť původní stavba je dochována z osmdesáti procent. Analýza omítky
nezpochybnitelně určila stáří kostela.
Kamenná stavba má typicky velkomoravský styl bez stropu, jen se střechou,
s minimem zásahů do hmoty stavby, která si se svislostí stěn nečinila žádné velké
starosti. Právě Baxa pronesl příznačnou poznámku, že jedinou překážkou datování
kostela do velkomoravského období bylo to, že dosud stojí.
Ing. Miloslav Mikeštík
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Knihovna v Bohuslavicích u Zlína

Velké poděkování všem ochotným dobrovolníkům a přispěvatelům, kteří svou
činností a štědrostí podpořili misijní stánek, který v neděli, 13. května - na Den
Matek, objel celou naši farnost. Potěšily nás medové perníčky od paní Burdelové,
květiny od paní Hájkové a spousta drobností a dekorací z misijní dílničky našich dětí.
Velké PÁN BŮH ZAPLAŤ! Poděkování rovněž i těm, kteří tento stánek navštívili.
A tak díky Vám všem jsme mohly výtěžek z prodeje ve výši 2725,- Kč odeslat na účet
Papežských misijních děl.
Lenka, Věrka, Magda

Poděkování
Děkujeme panu starostovi, Josefovi Hutěčkovi, že nám dříve narozeným uspořádal
zájezd do likérky Rudolf Jelínek do Vizovic. Myslím, že se to všem líbilo, že byli
všichni spokojeni, počasí se vydařilo.
Byli jsme i na obědě a také v Zámecké čokoládovně. Také pan řidič byl příjemný.
Ještě jednou díky, pane starosto.
Za účastníky zájezdu
Pavla Hlavicová
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Jelikož se nám blíží konec školního roku a začíná letní čas, ráda bych se v krátkosti
ohlédla za uplynulými měsíci v naší knihovně.
V dubnu jsem přivítala žáky ZŠ Bohuslavice u Zlína z 3. a 4. ročníku. Nejprve jsme si
společně řekli něco o naší knihovně a potom jsme si povídali o našich oblíbených
knihách. Také mě zajímaly zájmy a koníčky žáků, podle kterých si pak měli najít
v knihovně svoji knížku. Nakonec jsem jim četla z knihy Nejhorší děti na světě
o Žofce Pohovce - holčičce, která ze všeho nejraději seděla u televize na své oblíbené
sedačce, až se stalo něco nečekaného.... Děti mi potom ve škole namalovaly obrázky
na téma- "Aktivity, které by mohly Žofku vytáhnout od televize". Všechny obrázky
jsou vystaveny v knihovně, kde si je čtenáři mohou kdykoliv prohlédnout.
Začátkem května jsme opět po roce vyrazili do přírody hledat poklady. Tentokrát jsme
se vypravili do minulosti Bohuslavic a dozvěděli jsme se tak něco o našich předcích a
historii místa, kde žijeme. Terén byl místy opravdu jen pro odvážné
a zdatné jedince, ale to už tak bývá, že poklady neleží přímo na cestě a musíme si je
zasloužit . Děti byly však šikovné a všechny úkoly nakonec rozluštily. Samotné šifry
i s historickou legendou si vzal letos na starosti Mgr. Lukáš Man, kterému tímto moc
děkuji. Další díky patří Klubu maminek, který se na akci podílel finančně.
Dále jsem v uplynulých měsících nakoupila spoustu nových knih. Nejvíce se
aktualizoval Dětský fond, kde nyní najdete nové, krásně ilustrované dětské příběhy.
Díky štědré finanční podpoře ze strany naší obce (tímto děkuji paní starostce), jsem
mohla pořídit i další knihy od nejčtenějších autorů do sekce Dospělých. V květnu se
opět měnily knihy v rámci Výměnného fondu. Nových knižních titulů je v naší
knihovně tedy opravdu mnoho a každý si zde určitě najde oblíbeného autora.
A nakonec bych ráda všem čtenářům popřála příjemně strávené léto a klidnou
dovolenou. Knihovna bude o prázdninách zavřená ve dnech 3. 8., 24. 8. a 31. 8.
O dalších změnách v otevírací době Vás budu informovat.
Světlana Bilavčíková

Misijní klubko Březnice

16

ČERVEN 2018

ČERVEN 2018

9

EXKURZE NA KRAVÍNĚ
Již třetím rokem pozvala paní Miklová děti z mateřské školy a žáky prvního
a druhého ročníku na kravín v Březnici. Návštěva kravína byla plánována na konec
března. Počasí nám však nepřálo, tak se termín přesunul na konec dubna. Ve čtvrtek
26. dubna se konečně všichni dočkali.
Žáci I.třídy (24 žáků) se hned ráno v 8 hodin vypravili na poznávací vycházku směr
kravín v Březnici. Našli se i žáci, kteří si s sebou vzali deníček a zapisovali si, co
všechno po cestě viděli. Pozorovali jsme zvířata, stromy, rostliny a opakovali jsme si
vše, co jsme se naučili v hodinách prvouky. Děti se předháněly s informacemi, které
chtěly připomenout všem spolužákům. Konečně jsme dorazili k cíli cesty. Už na nás
Dlabačovi a Miklovi čekali. Prohlédli jsme si zemědělské stroje, dokonce jsme si
mohli posedat do traktoru. Krmili jsme chlebem a senem krávy a podívali jsme se
i na malá telátka. Moc se nám tady líbilo. Ochutnali jsme také sýr, který Miklovi
vyrábějí. A když paní učitelka zavelela, že se jde zpátky do školy, ani se nám moc
nechtělo.
Moc děkujeme Dlabačům a Miklům za krásně strávené jarní dopoledne.
Mgr. Jana Vojtková

Proto je na místě apelovat na majitele půdy a honebních pozemků, aby zrale uvážili,
komu budou nadále své pozemky pronajímat. Náš myslivecký spolek se aktivně
podílí na tvorbě krajiny v našich vesnicích zejména výsadbou stromků, stromořadí,
tvorbou remízků a také obdělávání mysliveckých políček, které se každoročně
rozrůstají. Byli bychom rádi, za jakoukoliv nabídku pozemků k nájmu, abychom
mohli pokračovat v této činnosti, kterou ocení jak veškerá zvěř, tak i naše další
pokolení, které bude mít možnost v krajině stále potkávat druhy zvěře, které my dnes
pokládáme za běžné.
Je jen na nás, jak se k přírodě a životnímu prostředí budeme nadále chovat. Protože
buď budeme lhostejní a necitliví, a některé druhy možná vymřou (koroptev), anebo
konečně vrátíme rozum zpět do hlavy a uděláme vše, co bude v našich silách
a možnostech, abychom dokázali tyto úžasné tvory zachovat na naší planetě.
Za MS Křiby
Martin Chovanec
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Z pranostiky:
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích
budeme mít řídko.
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Problematika senosečí
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V současné době, kdy se v naší honitbě mnoho hektarů dříve orné půdy změnilo na
pastviny a travnaté louky na produkci sena, vznikl zároveň s tímto stylem
hospodaření i velký problém, o kterém se málo hovoří, i když se o něm ví. Tím
problémem jsou nezanedbatelné ztráty mladé, čerstvě narozené zvěře, a to převážně
srnčí, při květnových a červnových sklizních sena. V posledních letech je znát
v těchto lokalitách značný úbytek této naší nejrozšířenější, a také troufnu si říci,
i nejhezčí zvěře. Někdo to přisuzuje zvýšenému stavu divokých prasat či lišek,
neříkám, že divočáci a lišky žádnou škodu na mladé zvěři nezpůsobí, ale troufám si
říci, že hlavní příčinou ztrát je vliv člověka a zemědělské činnosti.
Kolik srnčat každý rok zahyne během senoseče se přesně neví. Některé odhady
hovoří o tisících kusech, některé o desítkách tisíc. Období senoseče není kritické jen
pro srnčata. Louky poskytují úkryt i zajícům, drobným savcům, bažantům,
chřástalům a dalším ptákům. Snímky posekaných zvířat pak na sociálních sítích
vyvolávají silnou odezvu. V poslední době se snahy o záchranu mláďat velmi
medializují a dovolím si říci, že je to dobře.
Jsou to především myslivci, kteří se pravidelně, s vervou a ve svém volném čase
věnují ochraně a záchraně drobné a srnčí zvěře. Podle některých odborníků je
například počet zabité zvěře na silnicích větší problém. Rozdíl je však v tom, že
posekání mláďat při senoseči se dá snadno zabránit tím, že se zemědělec prostě
domluví s myslivcem.
Nahlásí-li zemědělec kosení včas, pak my myslivci do takových lokalit umístíme
plašiče zvěře či takovou louku zavětříme, nebo zneklidníme procházením se psy,
srny pak dokáží s odrostlejšími srnčaty z těchto míst odejít. Také se dají ještě těsně
před senosečí louky projít s loveckými psy a pokusit se některá mláďata najít
a odnést do bezpečí.
Jednou z příčin zbytečného zabíjení zvěře při senoseči je to, že zemědělci někdy
neplní svou povinnost a včas senoseč nenahlásí. Někteří zemědělci hospodařící
v naší honitbě bohužel neví, že mají zákonnou povinnost hlásit senoseče myslivcům
a používat na svých strojích plašiče zvěře. Samozřejmě se snažíme se zemědělci
spolupracovat a vysvětlovat problematiku věci.
Jsem přesvědčen, že situace se rok od roku zlepšuje a hlavně je třeba vyzdvihnout
a poděkovat místním zemědělcům jako Alois Mikel, Miloslav Dlabač, Honza Foukal
a Mira Urbanec, kteří mají opravdový vztah k přírodě, za vynikající spolupráci
a ochranu a záchranu zvěře. Naproti tomu jsou stále problémy se zemědělci, kteří
nemají zájem spolupracovat a plnit povinnosti, které jsou dány zákonem. Bohužel je
zde vidět jen snaha o co největší dotační zisk a nějaká příroda, zvěř a krajinotvorba
jde mimo.
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BOHUSLAVICÍCH
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BŘEZNICI
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