SRPEN 2018

ROČNÍK XVII. ČÍSLO 6

Nové dětské hřiště v Březnici na Vyhlídce

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: 14.8.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

KDYŽ LÉTO KONČÍ

Zlato v polích

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Léto, milé léto,
kde jsi tolik tepla nabralo?
Hádej - přece od slunce zlatého!
Rozdalo jsem zlato klasům v poli,
barvu růžím, chuť ostružině v stráni.

SK Březnice a Obec Březnice připravují na sobotu 29.09.2018 tradiční
GULÁŠFEST. Všichni jste srdečně zváni se této akce zúčastnit jako aktivní soutěžící
nebo i jako diváci.
Současně bude v rámci gulášfestu odehráno i přátelské fotbalové utkání starších
pánů: Březnice DOLNÍ konec x HORNÍ konec. Přihlášky na tento zápas zasílejte
prosím na email: starosta@breznice-zlin.cz.

Dětem chystám vodu ke koupání
rakům stinné tůňky na přespání
a zrána budím jemné vánky k práci,
by občerstvily lidem spánky přeci!

Obec Březnice připravuje na sobotu 13.10.2018 autobusový zájezd do brněnské
prodejny IKEA. Cena 99,- Kč. Závazné přihlášky zasílejte prosím na email:
starosta@breznice-zlin.cz.

Dokud žezlo držím v rukou
a vládnu nad krajinou
užívej si mého času
a vnímej kolem všechnu krásu.

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na tradiční SVATOVÁCLAVSKÝ
KONCERT, který se uskuteční v pátek, 28.09.2018, od 14 hod. do 18 hod. v areálu
s o k o l o v n y. H r a j e d e c h o v ý o r c h e s t r F RY Š T Á C K Á J AV O Ř I N A .
Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

J. Švajdová

Obec Březnice zve všechny občany na slavnostní otevření sběrného dvora
(u pálenice). Tato akce se koná v sobotu, 22.09.2018 od 9:00 hod.
Seznámíme Vás s chodem našeho nového sběrného dvora, s důležitostí třídění
odpadů a také představíme novou komunální techniku - traktor New Holland
Boomer 35.
Můžete se také těšit na zajímavé občerstvení a děti na skákací hrad.
Na začátku srpna bylo zprovozněno nové dětské hřiště v místní části Vyhlídka.
Na jeho realizaci přispělo částkou 400.000,- Kč Ministerstvo pro místní rozvoj.
Chovejte se zde prosím jako doma - tzn. slušně, ohleduplně a opatrně.
Ať našim dětem slouží co nejdéle ... Děkujeme.
Ilustrace: J. Švajdová

Na zpravodaj Naše dědiny jste přispěli: v Bohuslavicích v kapli 700,- Kč, v obchodě
Hruška 100,- Kč, v Březnici 800,- Kč. Děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 19.9.2018.
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Redakce časopisu přeje všem školákům, studentům, pedagogům, školním
pracovníkům úspěšný nový školní rok.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

V letních dnech druhé poloviny prázdnin píšu tento úvodník pro Naše dědiny
a uvažuji, že nejvhodnějším vstupem do četby časopisu by během těchto horkých dní
byla příjemně chladivá sprška slov, vyprávění o rybách v lesních bystřinách či
o pravěkých ještěřích, kteří vyhynuli, když přišla doba ledová, legrácka o sněhové
kuličce hozené za tričko, zmínka o sněžném muži Yettim, kterého údajně opět někdo
viděl, anebo alespoň zdáli uslyšená znělka žlutého autíčka tý-dydy-ty-tydydýýý,
které rozváží zmrzlinu. Snad by se na nás při takových představách sluníčko
zakabonilo a mráček se usmál.
Do těchto úvah, když přemýšlím, jak pokračovat, (zatím nemám v hlavě žádnou
osnovu), mi zvoní telefon. Kdo to je? Volá jedna paní z nedaleké vesnice a mimo jiné
říká: sucho, hrozné sucho, brambory v zemi se už pečou - každý je vykopává, už
čtrnáct dní nezapršelo, ani kapka, a tak dále…
Říkám si: třeba tento úvodník nám udělá dobrou službu v zimních měsících, až bude
mrazivo a ošklivo. To se nám to bude číst! O sušenkách, seně, horečkách, pouštích
a globálním oteplení. Ano - s chutí a pro budoucnost - píšu pro čtenáře: o sucharech
a sklářských pecích, o saunách a suchozemských tvorech, o planetách naší sluneční
soustavy, na nichž je větší horko než v elektrické troubě, o výhni a ptačí líhni,
o upocených rukách…
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Tak, toto číslo Našich dědin bude třeba archivovat, zasunout si je jako mysterium
do hromádky zimního oblečení. V tuhé zimě, až uhodí mrazy dvacítek i třicítek
stupňů pod bodem mrazu, to nám pak zimomřivým toto číslo přijde vhod.
Přeji hezký zbytek prázdnin a požehnanou bartolomějskou pouť.
P. Václav Fojtík
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Duchovní obnovy v Březnici 13. v měsíci
OBECNÍ POTOKY - DŘÍVE

1917- 2018

Ilustrace p. R. Bárta

Ve čtvrtek 13. září 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 P. Václav Fojtík, místní farář.

.... A DNES
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Římskokatolická farnost svatého Bartoloměje srdečně zve všechny na pouť
do Březnice v neděli 26. srpna.
Mše svatá bude slavena v 8:00 a v 10:00 hod.ve farním kostele.
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Poděkování patří všem, kteří přispěli svou pomocí, nápadem a organizací
ke zdárnému průběhu letošního přífarního tábora na faře v Březnici.

Adopce na dálku - ukončení projektu Emmanuel
Asi před měsícem jsme obdrželi dopis a zprávu o ukončení Emmanuela
ve studiu.
Chlapce jsme začali podporovat v roce 2008, kdy mu bylo deset let, za tu dobu nijak
ve studiu neexceloval, byl spíše průměrným studentem, avšak velmi snaživým
a přátelským ke druhým, do školy chodil pravidelně, i když to měl náročné, protože
musel doma hodně pomáhat. Asi před rokem si našel brigádu v supermarketu a byl
velmi rád, že může konečně finančně pomoci rodině. Kvůli problémům s testy, které
studenti psali na konci školního roku, byli nuceni skoro všichni opakovat ročník, to
zřejmě Emmanuela tak zaskočilo, že studium raději ukončil, aby mohl vydělávat
a být soběstačný.
Věřím, že za těch deset let, co jsme ho provázeli dětstvím a studentskými roky, se
hodně věcem naučil a možná časem si tu školu třeba dálkově dodělá.
V. Kováčová

Zpráva o ukončení
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Důvody pro ukončení účasti:
Emmanuel získal zaměstnání ihned
po ročníkových zkouškách
a pracoval již několik měsíců před
zveřejněním výsledků zkoušek.
Je rád, že má dobře placenou práci,
která ho uživí a může také přispívat
rodině. Snažili jsme se mu vysvětlit,
že je důležité, aby ve studiu
pokračoval, ale on má pocit, že
vzdělání, kterého již dosáhl,
je dostačující.
Dítě v programu dostalo: Emmanuel
byl podporován v projektu
od počátku jeho školní docházky.
Dokončil základní vzdělání
a započal další. Teď píše, dobře čte
anglicky a umí se vyjádřit.
V současné době je důležitý pro
rodinu, protože vydělává nějaké
peníze. Z peněz z projektu obdržel
základní vybavení, příspěvky,
zdravotní péči, odborné vedení a poradenství, účastnil se výletů.
Díky za podporu, kterou od Vás dostal.
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SPORTOVNÍ DEN V BOHUSLAVICÍCH

Cílem zájezdu skupiny členů a přátel Českého červeného kříže Březnice dne
15. srpna byly tentokrát lázně Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové
jeskyně, Hranická propast a Nový Jičín - město klobouků. Připravený program
vedoucí zájezdu paní Helenky Klackové nemohl nikoho zklamat. Ba naopak,
myslím, že za všechny účastníky můžu napsat, že jsme byli nadšení. Jeskyně se
moc líbily, lázeňské město je také moc pěkné.
Snad nikdo si nepředstavoval, kolik namáhavá práce je potřeba k výrobě
klobouků. V expozici klobouků jsme měli možnost shlédnout film o výrobě,
ukázku výroby, vyzkoušet si klobouk ve zkoušírně, kde bylo k dispozici 300
různých klobouků a také možnost si klobouk zakoupit. Jednou větou lze zhodnotit
tento výlet: Helenko,děkujeme, bylo to výborné.

Následující den, ve čtvrtek 16. srpna, se z našich dědin vypravily dva autobusy na
pouť k Panně Marii Hostýnské. Také otci Václavovi patří velké poděkování za
organizaci pouti na sv. Hostýn, za jeho krásnou promluvu při mši svaté. Věřte,
pohled na našeho kněze, na naše ministranty Jožku Červeného a Matěje Bártu, na
jejich službu u oltáře na tomto překrásném poutním místě, doháněl k slzám
nejednoho účastníka. Nádherné tóny varhan a melodie závěrečné písně Zbohem
má Radosti, nás provázely na cestě k domovům.
M. Burdelová
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Na konci června nám opět
ožilo hřiště pod školou
a sportovní nadšenci změřili
své síly v různých
disciplínách. Ani letos nás
počasí „nezklamalo“
a sneslo na nás pár
přeháněk. I přes tyto
rozmary přírody přišlo na
hřiště hodně aktivních
i pasivních sportovců
a účast byla velmi podařená.
Program odstartoval
fotbalovým zápasem
mladších žáků z Bohuslavic proti mladším žákům z Nedachlebic. Utkání bylo velmi
napínavé a z obou stran šla cítit velká bojovnost. Nakonec zvítězila hlavně výšková
a věková převaha našich hráčů. Poté si na hřišti zahráli dospělí hráči, kteří se přihlásili
do fotbalového turnaje.
Pro děti bylo nachystáno pět disciplín a po jejich splnění postoupily do slosování
o koloběžku. Mimo to se také oceňovaly nejlepší výsledky v mladší a starší kategorii.
Ceny letos byly opravdu moc pěkné, jelikož se našlo hodně štědrých sponzorů, kteří
akci podpořili finančním či věcným darem. Díky nim jsme pro děti mohli zapůjčit
i velký skákací hrad, který byl neustále plně obsazený.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám letos hodně pomohli. Jejich počet se každým
rokem zvyšuje a mám radost, že se zapojují i mladší kluci a holky při chystání akce
nebo při výpomoci na stanovištích. Výtěžek z akce letos poputuje na start kroužku
„Barevný minivolejbal“, který bude od 20.9.2018 probíhat v tělocvičně ZŠ
v Bohuslavicích.
Světlana Bilavčíková

Na výlet a také na pouť...
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Najíme se fest - bude gulášfest !!!!!

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

S přicházejícím podzimem se nám všem, především milovníkům dobrého jídla
přiblížila jedna, dnes již tradiční akce. Touto akcí, která se koná vždy na podzim, kdy
už by snad měly pominout úmorné vedra, je soutěž ve vaření guláše - GULÁŠFEST.
Letošní ročník, který pořádá SK Březnice ve spolupráci s Obecním úřadem se
uskuteční 29. září opět v areálu Sportovního klubu ve Filipě. Nedílnou součástí této
oblíbené podzimní akce bude opět fotbalové utkání starších pánů Horní versus Dolní
konec. K dobrému gulášovo-fotbalovému odpoledni bude hrát skupina ORION. Rád
bych proto pozval každého, kdo by se chtěl předvést se svým „gulášovým uměním“
a zasoutěžit si, ale i vás, kteří máte rádi guláš, dobrou zábavu v okruhu svých
kamarádů na tento den do prostor Sportovního areálu. Propozice a bližší informace
k soutěži s časovým harmonogramem budou dány na vědomí prostřednictvím
internetových stránek obce, kabelovou televizí, rozhlasem a v obecních vývěskách.

V rámci projektu Ovoce do škol se naše škola zúčastnila ochutnávky různých druhů
zeleniny a ovoce. Protože jsme se již této ochutnávky zúčastnili dvakrát, chtěli jsme
žákům projekt předvést zase z jiné stránky. Proto se každá třída zaměřila na jiné
činnosti a aktivity.
Ti nejmladší, tedy první a druhý ročník, poznávali zeleninu a ovoce, třídili je podle
druhu, zahráli si Kimovu hru na ochutnávání a poznávání podle vůně. Také
v rámci pracovní činnosti uvařili výbornou zeleninovou polévku plnou vitamínů.
Třetí ročník se vrhl na saláty, jak ovocný, tak zeleninový. Nejdříve jsme se seznámili
s ovocem, které jsme měli v nabídce, zařadili je do správné skupiny a poté jsme se
vrhli do práce. Zeleninu jsme nejprve umyli nebo očistili, nakrájeli
a v neposlední řadě smíchali a dochutili. Ovocný salát žákům chutnal více.
Zdůvodňovali to tak, že mají ovoce raději, než zeleninu.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku spojili projekt s mléčnými výrobky. Udělali pro celou
školu chuťovky, pomazánky a zeleninu na ně použili.
Projektu se v příštím roce zase rádi zúčastníme.
Mgr. Zuzana Valová

SK Březnice
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Na hezký, podzimní, gulášový den se s vámi těší
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Myslivci 2018
Červen je měsíc myslivosti, a tak na nás ani letos myslivci nezapomněli. 1. června
jsme zavítali na mysliveckou chatu do Bohuslavic. Tam jsme se setkali i s žáky ZŠ
Bohuslavice.
Protože měly děti svátek, čekalo nás v parném letním dni občerstvení chlazenou
čepovanou limonádou.
Po slavnostním zahájení se začalo soutěžit. Každý správný myslivec se musí trefit.
Proto jsme soutěžili ve střelbě. Vítězem se stal každý, kdo se této akce zúčastnil.
Lepšími střelci byla tentokrát děvčata.
Po opékání špekáčků, prohlídce okolí, volné zábavě a slavnostním nástupu jsme se
někteří vydali pěšky zpět do škol. Kdo nešel pěšky, jel autobusem. Počasí ale unavilo
všechny stejně.
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Mgr. Eva Mihalová

V letech 1929-1932 vydal Alois Musil zjednodušené verze svých cestopisů v osmi
svazcích česky a z podnětu prezidenta Masaryka začal vydávat řadu Dnešní Orient
o současném politickém a hospodářském vývoji na Arabském poloostrově, v Etiopii,
Iráku, Egyptě, Indii, Íránu a Afghánistánu, Palestině, Sýrii, Libyi, Turecku a Súdánu.
Dílo vyšlo v jedenácti svazcích, poslední svazek, věnovaný Francouzské severní
Africe, Musil již nedokončil.
Musilova vědecká práce na poli arabistiky dosáhla velkého mezinárodního uznání.
Musil byl členem většiny evropských vědeckých společností a roku 1928 mu
Americká geografická společnost udělila Zlatou medaili Charlese P. Dalyho
a zapsala jej do síně slávy vedle Marca Pola a Livingstona. Velmi záslužná byla jeho
snaha o širokou popularizaci svých poznatků zejména pro mládež. Za tímto účelem
napsal Musil dvacet dobrodružných knih odehrávajících se v arabském světě,
s vysvětlením arabských a islámských tradic. V roce 1933 byl jmenován
konzistorním radou, později získal doktorát bonnské univerzity. V roce 1936 odešel
do důchodu na svůj statek v Otrybech.
Alois Musil zemřel roku 1944 v obci Otryby u Českého Šternberka.
Ing. Miloslav Mikeštík
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Ochutnávka mléčných výrobků

ALOIS MUSIL
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Alois Musil se narodil roku 1868 v Rychtářově u Vyškova jako nejstarší syn v selské
rodině. Jeho blízkým příbuzným byl slavný rakouský spisovatel českého původu
Robert Musil. Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval v letech 18871891 na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. Roku 1891 byl vysvěcen na kněze a roku
1895 získal doktorát teologie. Jeho snaha o prohloubení teologických studií jej
přivedla k zájmu o arabský svět. Proto v letech 1895-1898 studoval na Dominikánské
biblické škole v Jeruzalémě a na Jezuitské univerzitě sv. Josefa v Bejrútu. Při svých
výzkumech v Jordánsku v okolí skalního města Petry objevil roku 1898 pouštní palác
Kusejr Amra s barevnými freskami, který postavil umajovský chalífa al-Valíd II., což
vzbudilo doslova světovou senzaci (palác je od roku 1985 památkou UNESCO). Své
poznatky a objevy z této doby shrnul do svých knih Arabia Petraea (čtyři díly)
a Kusejr Amra vydaných německy ve Vídni.
Roku 1902 byl Alois Musil jmenován mimořádným a roku 1904 řádným profesorem
na Bohoslovecké fakultě v Olomouci a roku 1909 řádným profesorem na teologické
fakultě univerzity ve Vídni. S podporou pražských a vídeňských vědeckých ústavů
podnikl v letech 1908 až 1912 několik dlouhých cest do Palestiny, Sýrie a Iráku, kde
prováděl topografický výzkum, studoval předislámské a islámské archeologické
památky, etnografii a folklór a vytvořil první použitelné podrobné mapy této oblasti.
V severní Arábii žil dlouhodobě u beduínského kmene Rwala a stal se jeho členem
pod jménem šejch Músa ar Rueili. Studoval i místní jazyky, a protože byl výjimečně
nadaný, ovládal kromě klasických i moderních světových jazyků pětatřicet
arabských nářečí.
Během první světové války podnikl Alois Musil několik tajných politických misí se
špionážním podtextem do arabských provincií Osmanské říše, jež měly získat
arabskou podporu Turecka proti Velké Británii a napomoci hospodářskému
pronikání Rakouska-Uherska na Blízký východ. Jeho vliv ještě vzrostl po nástupu
císaře Karla I. na trůn v listopadu roku 1916, neboť byl zpovědníkem císařovny Zity.
Byl zapojen do císařovy iniciativy uzavřít separátní mír, zasadil se o amnestii
významných českých politiků Kramáře, Rašína, Klofáče a mnohých českých
účastníků vzpoury v boce Kotorské.
Po vyhlášení samostatného Československa se Alois Musil přestěhoval z Vídně do
Prahy. Roku 1920 byl jmenován řádným profesorem na Univerzitě Karlově, kde
působil až do roku 1938. Významně se zasloužil o založení Orientálního ústavu
v roce 1922 a po vytvoření organizační struktury ústavu a jeho finančního zajištění se
v roce 1927 stal jedním z jeho prvních členů. V letech 1923-1924 a 1925-1928
navštívil Musil New York, kde s pomocí Americké geografické společnosti
(American Geographical Society) a financí amerického cestovatele a politika
Charlese Crana, se kterým ho seznámil prezident Masaryk, publikoval anglicky
výsledky svých cest a studií v rozsáhlé šestidílné sérii Oriental Explorations and
Studies
E DĚ (Orientální výzkumy a studie).
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Žáci ZŠ a MŠ Březnice se letos v květnu opět zapojili v rámci doprovodného
programu do projektu Mléko do škol. Objednali jsme si tři ochutnávkové koše
mléčných výrobků, které jsme postupně zpracovávali.
Do ochutnávky se zapojilo 50 dětí. Projekt byl rozpracován na tři dny. Každá třída
měla za úkol přichystat pro zbývající třídy překvapení.
První třída přichystala výstavku mléčných výrobků. Paní učitelka vyrobila kartičky
s názvy potravin. Na interaktivní tabuli byly připraveny obrázky mléčných výrobků.
Prváčci měli za úkol přiřadit k názvům obrázky. Druháčci nakrájeli sýry a připravili
ochutnávkové mísy.
Žáci třetího ročníku s paní učitelkou nachystali pro děti dva koktejly - s příchutí
banánů a kiwi. Všichni žáci dostali do kelímků vzorky koktejlů a měli za úkol
zhodnotit, který koktejl jim chutnal více.
Následovala výtvarná soutěž žáků prvního až třetího ročníku. Úkolem dětí bylo
výtvarně ztvárnit všechny mléčné výrobky, které znají.
Nejstarší žáci připravili s paní učitelkou chuťovky z mléčných výrobků. V pracovní
výchově se stali kuchaři a „uvařili“ mléčný dezert, který rozdělili do misek a předali
každému žákovi.
Na závěr projektu proběhla beseda o významu mléčných výrobků. Žáci se podívali na
interaktivní tabuli na dokument o důležitosti mléka a mléčných výrobků.
Projekt Mléko a mléčné výrobky byl završen ve slohu, kde starší žáci popsali recepty
z mléčných výrobků, které získali od svých rodičů či prarodičů.
Všichni žáci hodnotili ochutnávku velmi kladně. Zapojili se i ti žáci, kteří mléko
nevyhledávají, což je velmi pozitivní. Tak uvidíme. Třeba jim mléčné výrobky
zachutnají.
Mgr. Jana Vojtková
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Rekonstrukce místní komunikace podél potoka u obecního úřadu
v Bohuslavicích u Zlína

Přeji dětem, kterých je nyní v obci hodně, aby se našel nadšený cvičitel-cvičitelka,
který by je přivedl k radostným kolektivním zážitkům při cvičení a hrách
v březnické Sokolovně. Určitě si při tom užijete i hodně legrace.
Irma Garlíková
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Na začátku letošního léta se do Bohuslavic zase vrátily stavební stroje, aby
po dokončené křižovatce opravily místní komunikaci podél potoka u obecního
úřadu.
Tato cesta je nejen jediným možným přístupem k rodinným domům podél této
komunikace, ale je také hojně využívána jak chodci, tak cyklisty, kteří jdou buď
z horního konce Bohuslavic na poštu, úřad, k lékaři, do knihovny nebo do hospody,
případně pokračují směrem k mateřské a základní škole, nebo jdou naopak z tohoto
směru na zastávku ČSAD. Povrch této komunikace byl vlivem těžké dopravy při
loňské přestavbě křižovatky, dřívější pokládky telefonních kabelů, plynovodu,
vodovodu a provádění všech možných přípojek již hodně narušen a krajnice,
především na straně potoka, byla značně zdeformovaná. Tato situace byla
nebezpečná jak pro auta a cyklisty, tak i pro malé a dospělé chodce.
Stavbu nám provedla firma Swietelsky stavební s.r.o. a nutno říci, že s nimi
byla velmi dobrá spolupráce. Provedli sanaci okrajů komunikace a všech více
poškozených míst včetně podkladních vrstev, osadili betonové okrajníky
a obrubníky a odstranili starý a položili nový živičný povrch. Zbývá jen osadit
zábradlí v nejužším místě u potoka.
Na „Rekonstrukci MK podél potoka u obecního úřadu“ nám polovinou
investované částky, tedy 414 tis. Kč, přispívá Zlínský kraj z „Podprogramu na
podporu obnovy venkova“. Celá akce bude stát 829 tisíc korun.
Jana Puškáčová, starostka obce

Obětavost cvičitelů je nesmírná - náročnost na čas, odpovědnost, vytrvalost
a nezištnost! Jen radost, když se cvičení daří. Takový byl Vašek Henzl - náčelník,
starosta Sokola Josef Slezák, náčelnice Marie Hanačíková a její bratr obětavý Luboš.
Cvičili s námi pravidelně, nejen při nácviku společných vystoupení.
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Na prahu nové sezóny…….

„Ve zdravém těle zdravý duch!“ to je cvičení v Sokole
Ve dnech 5. a 6. července byl v Praze XVI. Všesokolský slet, který nám umožnila
shlédnout Česká televize. Nádherná společná cvičení od nejmenších dětí po seniory,
vyvolala vzpomínky. Bylo mi přitom smutno, že při tak významném výročí nejsou
mezi nimi cvičenci z Březnice, kde mělo cvičení v Sokole vždy hlubokou tradici.
Připomněla jsem si čas, kdy jsme se i my z Březnice aktivně těchto vystoupení
zúčastňovali.
Zúčastnila jsem se jako nejmladší dorostenecká březnická cvičenka v r. 1948
poválečného sletu, kde jsme cvičily na Strahově s bílými kroužky. Nácvik s námi
vedla sestra Marie Hanačíková /Svobodová/. Celá jejich rodina byla oddána
sokolským ideím a uváděla je v život. Do Sokola jsem začala chodit do žaček hned po
válce se všemi kamarádkami. Cvičilo se pravidelně 2x týdně.
Před odjezdem na Slet nás jednatel a vzdělavatel v Sokole bratr Rosťa Polášek
seznamoval s historií vzniku Sokola a tak když jsme v Praze navštívily Tyršův dům,
obdivovaly jsme vše s úctou. Sestra Marie nám také zajistila výlet do Lán, kde jsme
uctili u hrobu památku prvního prezidenta T. G. Masaryka. Navštívili jsme také
Lidice, kde byly v té době jen ohořelé základy domů, vypálených nacisty.
Na Strahově jsme cvičily v předních řadách, cvičení se vydařilo bez chyb a navždy
zůstal nezapomenutelný pocit krásného zážitku a hrdosti, že jsme byly jeho součástí.
Sletu se zúčastnili i březničtí dorostenci, které jsme při vystoupení povzbuzovaly
z členské tribuny. Posléze přijeli do Prahy cvičit i muži a ženy.
V dalších letech na tento slet navazovala společná cvičení na spartakiádách, kterých
jsme se také v hojném počtu zúčastňovali.
Cvičením v Praze předcházela nesčetná secvičování, ale o to hřejivější a krásnější byl
pocit z úspěchu při veřejných vystoupeních v okolních obcích a na župním srazu
ve Zlíně. Máme na co vzpomínat!
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SOKOL - to není jen fyzické cvičení nebo nacvičování na Slet. V kolektivu jsme
získali pocit odpovědnosti jednoho k druhému, aby při cvičení vše dobře dopadlo!
Podřídili jsme se kázni a vytvořilo se mezi námi celoživotní kamarádství a přátelství.
S trochou nostalgie přemítám, jak by bylo krásné, kdyby v tak úžasné místní
Sokolovně, jakou nyní v obci máme, opět začal pravidelný cvičební ruch a ozýval se
zpěv při cvičení dětí i dospělých.
Není to „v jiné době“ jak se mnohdy zdůvodňuje a zjednodušuje. Je to v nás, lidech,
jestli chceme něco dokázat a začít opět plnit Tyršovo základní poslání Sokola - cvičit!

Fotbalové prázdniny utekly jako voda a už opět stojíme
na prahu nového soutěžního ročníku 2018-2019. Častokrát
jsem během přestávky slyšel i z řad něžného pohlaví, že je
škoda, že sezóna skončila a nedělní podvečery budou
ochuzeny o fotbalové zápasy. No ale ne jenom o ně. Vždyť
spousta lidí ráda zakončovala víkend nejen napínavým kláním
na hřišti, ale i popovídáním si s kamarády u pivečka a dobré
klobásy v našem krásném areálu ve Filipě. A věřte nebo ne, ty
okamžiky jsou opět tady.
Čekají nás však nějaké novinky. Naši muži si v závěru
minulého ročníku celkem bez problémů uhlídali setrvání v 1.B třídě KFS Zlín.
Letošní ročník, ale budeme hrát skupinu „C“ (tzv. hradišťskou). Naši hráči
a potažmo i my fandové se tak budeme setkávat s novými mužstvy a taky poznáme
jejich fotbalové svatostánky, které jsme ještě neviděli. Ženské fotbalové mužstvo se
v nadcházejícím ročníku bude bít o body v Moravskoslezské divizi.
Jelikož se vedení klubu chce zvýšeným úsilím věnovat mládežnickému fotbalu,
přihlašuje do soutěže hned 3 mužstva. A to: dorost, starší žáky a přípravku.
Věřte, že především práce s těmi nejmenšími je docela náročná a přináší spoustu
odříkání v podobě volného času apod. Tady je na místě poděkovat především Laďovi
Žůrkovi ml., Kubovi Adamíkovi a Zdeňovi Miklovi ml. za práci minulý rok.
A že práce s mladými fotbalisty nese své ovoce můžeme vidět už i na trávníku
v mistrovských utkáních „A“ mužstva (A. Běhula, J. Mňačko atd.). Tady bych si jen
malinko povzdechl, že by to chtělo „houšť a větší kapky“. Tím chci říct, že je naším
eminentním zájmem vytvořit co největší fotbalovou základnu především na poli
mládeže ale i dospělých. Jinými slovy - pro každého zapáleného „fotbalistu“ (a to
i přespolní) jsou dveře na fotbalový trávník u nás v Březnici otevřeny.
Do nového soutěžního ročníku povedou naše týmy do bojů o body za dorost:
M. Mikel + T. Pavelák, starší žáci: Z. Mikel ml., P. Adamík, A. Vyoral, přípravka:
J. Adamík, L. Žůrek. Rád bych zde poprosil rodiče o pomoc trenérům především při
cestách na zápasy a organizaci zápasů domácích. Věřte, že nemůže být větší radosti,
než když vidíte vašeho malého fotbalistu či fotbalistku, jakou mají radost, že jejich
rodiče vidí, jak to tam na tom zeleném pažitu válí. Sám jsem to kdysi zažíval a je to
opravdu moc fajn.
Přeji vám tedy milí fanoušci a přátelé kopané spoustu krásných fotbalových zážitků,
nebo třeba jen hezkých podvečerů s přáteli na hřišti u klobásy a pivečka. Všem
fotbalistům a fotbalistkám přeji, aby vy fanoušci jste byli vždycky tím pomyslným
dvanáctým hráčem na hřišti, co nejméně zranění a naopak co nejvíc bodů
v tabulkách pro SK Březnici.
Josef Vyoral
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT O SEBE
A SVÉ BLÍZKÉ
TÉMA - IMUNITA V AKCI

Hezký zbytek letních dnů a prázdnin!

Pavla Žilinská
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Milí čtenáři,
období, kdy nám léto zamává a zima je ještě daleko, máme všichni moc rádi. Příroda
se totiž konečně ukáže ve svých nejkrásnějších šatech. I když všichni víme, že stejně
jako každý rok předvede i letos tutéž kolekci, nad barevnou kombinací opět
nepřestaneme žasnout.
Možná se Vám zdá, že předbíhám dobu, že přivolávám podzim, když jsou ještě letní
prázdniny. Ničeho se neobávejte, příprava na tyto měsíce je opravdu důležitá! Velká
část naší populace se potýká s problémem snížené imunity. A právě snížená imunita
je nejčastější příčinou nachlazení a chřipky. Znáte způsob, jak nejlépe posilovat
imunitu a vyhnout se tak zbytečnému onemocnění? Kdo je připraven, není
ohrožen….
S nástupem podzimních dnů se mění i náš biorytmus. Metabolismus postupně
zvolňuje krok. Je proto třeba zvolnit i v příjmu potravy, pozměnit skladbu jídelníčku,
dodržovat pitný režim, mít pozitivní myšlení a také dostatečný pohyb a spánek.
Příroda na podzim hýří pestrou paletou barev a právě takovou pestrost barev bychom
měli upřednostňovat i v našem jídelníčku. Nejen pro náš zevní prožitek, ale
především pro naše tělo. Blahodárný vliv oranžové, žluté, červené, fialové, zelené
a dalších barev obsažených v ovoci a zelenině je velmi dobře znám. Na podzim se
doporučuje zvýšit příjem zeleniny, jako je květák, brokolice, zelí, růžičková kapusta,
kedlubny, atd. Tato skupina obsahuje velmi cenné fytolátky s protinádorovým
působením. Dále je důležité doplňovat minerální látky - draslík, vápník, hořčík
a vitamíny- vitamín C, E, kyselina listová, také stopové prvky, např. selen, rakytník,
echinacea a další…
V podzimním období nezapomínejme na česnek, cibuli, špenát, mrkev, červenou
řepu, brambory, celer, pórek - posilují náš imunitní systém před virózami. Pro
zahřívací efekt zařadíme do naší stravy jáhly, pohanku, čerstvý zázvor a různé druhy
papriky. Pozvolna dáváme přednost tepelně upravené stravě. Některé karotenoidy,
jako např. lykopen z rajčat, se uvolňují po tepelné úpravě. Uvádí se, že strava bohatá
na lykopeny vysoce snižuje riziko zejména rakoviny prostaty, slinivky a děložního
čípku. Podzimní úroda např. dýní nás obohatí nejen o karoteny, ale i o cenné látky.
Za všechny jmenujme alespoň zinek, který je obsažený v dýňových semínkách.
Zinek podporuje imunitní a reprodukční systém a má vztah i k hladině inzulinu. Je
nezbytný pro správnou funkci prostaty. Je prvkem zdravé pokožky. Letošní velmi
bohatá úroda švestek bude zase především vhodně regulovat náš trávící systém.

A co náš nápojový lístek? Není radno zapomínat na dodržování pitného režimu.
S postupně se snižující teplotou prostředí může samozřejmě pocit žízně klesat, ale
delší pobyt ve vyhřívaných a klimatizovaných prostorách se posléze začne odrážet
ve vysušování sliznic. Zpozornět je třeba nejen při dodržování kvantity, ale
především kvality nápojů. Mohou být teplejší, vhodné jsou zelené a černé čaje, které
nejen povzbudí, ale svým obsahem antioxidačních fytolátek se podílí na udržování
imunity.
Díky letošní obrovské úrodě máme pocit, že s pohybem nemáme žádný problém, že
je práce na zahradě a na čerstvém vzduchu víc než dost, ale i tyto dny se budou
pomalu krátit a měnit na klidnější a chladnější. Nedostatek světla, který se začne
v tomto období brzy uplatňovat, může negativně ovlivnit zejména oblast psychiky.
Tyto „podzimní deprese“ mnoho z nás řeší přejídáním. Znáte to? Proto je lepší
variantou naopak zvýšit pohybovou činnost, která příznivě působí na náš srdečně
cévní a dýchací systém. Kromě toho se díky pohybu tvoří v mozku tzv. endorfiny,
které mají pozitivní účinek na naši lepší náladu. Nemusíme nutně týrat své tělo v
posilovně, stačí chůze. Chůze je v podstatě cvičení, které je snadné, přirozené,
zdarma a je k dispozici všem - zde je pár důvodů, proč chodit. Chůze posiluje srdce,
snižuje riziko vážných onemocnění, pomůže nám zhubnout, zabraňuje demenci,
udržuje zdravé nohy, dodává vitamín D a dává nám energii. Doporučovaná je
i cyklistika či běh v dobrém terénu. Pojďme společně do toho…
Milí čtenáři, přeji Vám a Vašim dětem, abyste všichni bez obtíží, plynule v plném
zdraví, přešli do nového školního roku!
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