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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: 16.1.2019.

Ilustrace: J. Švajdová

SNĚHOVÁ PEŘINA

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Modlitba matčiných díků ku začátku roku
Za toto, Pane, uč mě děkovat:
Za vše, čeho je život můj pln,
za drobnou radost, snahu chatrnou,
za nepřervanou píseň rodinnou,
za lesklé sklo a čistou podlahu,
za ruce, plné tvrdých mozolů,
za zablácené boty dětí mých,
za stůl, za kterým nikdo nechybí,
kdo nabírat má z jeho hojnosti.
Za toto, Pane, uč mě děkovat:
Za všechno prosté, z čeho složen je den,
za jednotvárnou píseň pod okny,
za kočku u kamen i za věrného psa,
za sousedský milý pohovor,
jas sluneční i listí odváté,
za domov, kde se nikdo netrápí,
že chodí v šatech nových před rokem…
Za všecko toto, Pane, prosím tě,
pomoz mi začít tobě děkovat,
vždyť za lásku, jež víže mne k mým dnům,
už vděčností mi srdce oplývá.

A.I.D.S. Březnice si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení halenkovického
ochotnického souboru Haleny: POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH.
(Pohádka plná písniček o tom, že se musí tři slovutní světoví doktoři sejít v jednom
malém českém království, aby se ukázalo, co už je dávno léty prověřeno a to je to, že
nejen láska hory přenáší, ale že láska dokáže i vyléčit nemocnou duši i tělo).
kdy: neděle 17.2.2019 v 17:00 hod.
kde: sokolovna Březnice, vstupné dobrovolné.

SRPŠ Březnice si Vás dovoluje pozvat na RODIČOVSKÝ PLES.
kdy: sobota 2.3.2019 od 20 hod.
kde: sokolovna Březnice
k tanci a poslechu hrají: KOSOVCI

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali v Březnici: 500,- Kč, v Salaši: 300,- Kč.
Děkujeme.
Zvláště děkujeme za dar - výtěžek dobrovolného vstupného z výstavy andělů
a zvonečků: 4.512,- Kč.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 13. 2. 2019.
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Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na
OBECNÍ ZABIJAČKU
v sobotu, 2. 2. 2019, ve 12 hod. v sále obecního domu
(vedle pohostinství)

Milí čtenáři Našich dědin, mohl bych toto první lednové číslo zahájit zprávou
o vánočním vandalismu v podobě sprostých čmáranic na fasádě kostela v Březnici
a nějakým promluvením do duše, ale jaksi se mi o kazisvětech nechce psát a vracet se
k věcem pro mne nepochopitelným. Proto pojďme k něčemu jinému!
Vánoční svátky letos dozněly s 13. lednem, a to svátkem Křtu Páně. Po tomto svátku
se zpravidla z kostelů odnášejí stromky, betlém se uschová a „máme na rok na klid
nárok, zas až do Vánoc". Přesto hned počátkem příštího měsíce, s datem 2. února, se
ještě k událostem Ježíšova dětství vrátíme o slavnosti Uvedení Páně do chrámu
neboli o Hromnicích. S připomínkou Ježíšova představení v chrámu po čtyřiceti
dnech od narození se seznamujeme s postavou proroka Simeona, jemuž bylo
přislíbeno, že nezemře, dokud neuvidí Spasitele. Ten pak prohlašuje, že Ježíš je
Světlo k osvícení pohanům a k spáse izraelského lidu.
Z raného dětství si toho obvykle moc nevybavujeme. Sem tam se mihne nějaký obraz
dávné minulosti, droboučká a křehká vzpomínka jako sněhová vločka. Když
rozjímám nad událostí Simeonova proroctví o Ježíši, říkám si, že jako pohádková
sudička jsme schopni také my odhalit budoucí povolání toho, kdo je dosud
v plínkách. Odlehčím naše vážné úvodníky osobní vzpomínkou.
Pamatuji si, že jsem se jako malé dítě po ulehnutí do postele, rád díval do svítícího
lustru na stěně. Nevím, proč a co jsem tam viděl, ale přinášelo mi to jakési potěšení.
Možná díky tomu jsem později musel začít nosit brýle. Přesto i tuto skutečnost
vnímám duchovněji jako znamení pro budoucí povolání - jít v životě za světlem,
za poznáním, být hledačem Pravdy… Po letech se nacházím v kněžském semináři,
při studiu teologie, jako bohoslovec, který míří k nejjasnějšímu světlu, k vyšší pravdě
na křídlech víry a rozumu.
Droboučká a křehká vzpomínka z mého dětství.
Vzpomínka další, na sestru: Vidím ji, jak na záhonku obchází keříčky jahod, jeden po
druhém. Když objeví nějaký plod, slastně jej nepozře, nýbrž spapá, protože je dosud
dítětem. A budoucí povolání: kuchařka.
Co řeknu o bratrovi? Toho vidím, jak s čelenkou na hlavě na zahradě z rohu do rohu
prohání kdákající slepice. A budoucí povolání: učitel tělocviku. Od jahod k vaření, od
slepic k rozcvičce, od světla k Bohu a od Ježíška v chrámě ke spáse lidí.
P. Václav Fojtík
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Prodej zabijačkových specialit:
tlačenka, jitrnice, polévka,
vařené + pečené maso
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Ukončení Clesiye Fernandes v projektu Adopce
na dálku
Carmel Vikas Social Centre
Mnoho pozdravů z našeho Centra, doufáme, že se těšíte dobrému zdraví.
Bohužel Vás musíme informovat, že Clesiya se rozhodla nepokračovat v přípravě
k řeholnímu životu, ucítila, že už se nechce stát řeholnicí. Bude ale pokračovat
ve studiu s podporou své rodiny. Jménem jejím a její rodiny vám děkujeme
za finanční podporu, kterou jste jí během účasti v programu poskytli.
Také děkujeme za to, že jste si vybrali pro adopci Clesiyi, přestože se rozhodla
opustit noviciát. Jsme vděční za vše, co jste museli obětovat pro podporu našich dětí.
Přejeme pevné zdraví, spokojenost a úspěch.
Děkujeme, ať vám Pán žehná!
Veronika Kováčová
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Pomoc malomocným

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

31. ledna si připomínáme Světový den pomoci malomocným. Tato nemoc je stále
ve světě rozšířena, ne snad proto, že by se nedala léčit, ale proto, že na různých
místech světa je taková chudoba, že nemocní na tuto léčbu nemají, a přitom v začátku
nemoci stačí na její vyléčení částka 200 Kč. My, kteří žijeme v blahobytu, i když si to
mnohdy nemyslíme, máme možnosti těmto postiženým lidem pomoci podle svých
možností.
V naší farnosti se už 13 let zapojujeme do pomoci pletením obvazů. V současné době
plete 6 pletařek: 3 z Bohuslavic, 1 ze Šarov a 2 z Březnice, dohromady upletou ročně
cca 200 ks obvazů. Tyto obvazy se posílají pomocí občanského sdružení Omega
z Kyjova přímo na adresy leprosárií v Indii a Tanzánii, kde jsou soustředěni nemocní
malomocenstvím. Někteří z nich trpí samotou a odmítáním. Proto každý projev
soucitu a přijetí je pro ně radostí. Při návštěvě zástupců tohoto sdružení přímo
v leprosáriích jim nemocní projevovali vděčnost, že na ně někdo myslí.
Předávám velké díky pletařkám a taky těm kdo se za malomocné modlí nebo věnuje
finanční prostředky na nákup příze a poštovné, Pán Bůh zaplať.

Modlitba pletařky
Každé očko , vroucí Ave
za nemocné i ty zdravé.
S láskou, roky, měsíce
pletem oček tisíce.

A tak tímto všechny zdravím.
Bůh obdaří štěstím pravým.
Setře každou slzu s tváří,
jeho láska světem září.

Když se spánkem klíží víčka,
vzpomeneme na klubíčka,
že se ještě spáti nedá
/bída, bolest v světě hlodá/
a nás někdo k práci volá.

My jen málo můžem dát,
za všechny se přimlouvat.
A ať v každém obvazu.
najde kousek pozdravu.
Pozdrav od nás z Moravy a Čech letí
Bože, žehnej všechny děti.
Anna Slezáková
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Volá, marně naříká,
je to slyšet do ticha.
Slyšet stále volat pomocVíte jak je těžká nemoc?
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NOC S ANDERSENEM

Poděkování

Tak jako vloni se i letos 29.3.2019 uskuteční v knihovně ve Březnici Noc
s Andersenem = hry, zábava a nakonec spaní v knihovně. Noci se zúčastní děti
ze 3. třídy naší základní školy. Proto prosím rodiče třeťáků, aby přišli přihlásit
(zdarma) své dítě do knihovny, ale hlavně si půjčovat a číst knížky. Akce je totiž
určena na podporu čtenářství, proto se jí zúčastní jen děti, které aktivně chodí do
knihovny. Knihovna je otevřena každou sobotu 8 - 10 hodin.
Děkuji a budu se těšit v knihovně!
Irena Haluzová, knihovnice

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
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Obecní knihovna ve spolupráci s Obcí Březnice pořádá ve středu 30.1.2019
od 17.00 hodin na obecním sále cestovatelskou přednášku Michala Štěpánka Turecko, dechberoucím Kurdistánem. Přijďte si poslechnout povídání o vzdálené
zemi a prohlédnout krásné fotografie.
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno pro nemocného Adámka.
Všichni jste srdečně zváni, místa máme dost!!!
www.stepynacestach.cz fb.com/stepynacestach/

Milí spoluobčané,
chtěli bychom vám všem moc poděkovat za velkou finanční podporu, které se nám
od vás opět dostalo.
Vaše solidarita i solidarita ostatních lidí je neuvěřitelná. Děkujeme i Klubu
maminek, Sokolům, Červenému kříži a ostatním spolkům, kteří nám věnovali
výtěžek ze svých akcí a z vánočního jarmarku.
Poděkování patří i firmě Zako, která věnovala krásné vánoční dárky dětem na
onkologii. Dárků bylo hodně a radost dětí obrovská! Poslední dobou trávíme v Brně
na onkologické “jipce” mnohem víc času. Je to náročné jak finančně, tak i psychicky,
ale s podporou vás všech to máme jednodušší! Intenzivní léčbu (chemoterapie)
máme plánovanou až do léta, potom nás čeká ještě rok a půl udržovací léčba, kdy se
chemoterapie podávají doma v tabletkách. Práce před námi je ještě hodně, ale cíl už
není tak neviditelný.
A tak vám ještě jednou všem moc děkujeme za úžasnou podporu a za to, že na nás
tolik myslíte!!
Šprtelovi
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Poděkování organizacím a složkám obce Březnice za pomoc
při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí
Obec Březnice děkuje TJ Sokol Březnice, SK Březnice, SRPŠ Březnice, ČČK
Březnice, Klubu maminek a SDH Březnice za pomoc při pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí v roce 2018.
Josef Hutěčka

Sportovní klub Březnice přeje všem hráčům, fanouškům a příznivcům
fotbalu úspěšný nový rok.

Přípravné zápasy na jarní sezónu 2019 budou v těchto termínech:
Neděle 24. 2.
Sobota 2. 3.
Sobota 9. 3.
Sobota 16. 3.

14:00 Jaroslavice - Březnice (UT Vršava)
12:00 Příluky - Březnice (UT Paseky)
11:00 Mladcová - Březnice (UT Vršava)
17:00 Tečovice - Březnice (tráva Tečovice)

Těžká doba je jako tmavá brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z ní
posílen.
A všechno, všechno se promění ve světlo.
Johannes Mario Simmel
Na tento citát jsem si vzpomněl v souvislosti s nelehkým obdobím, kterým nyní
prochází mladá rodina z Březnice. Stačí jedna negativní zdravotní diagnóza a ze dne
na den se člověku obrátí život. Okamžité přehodnocení priorit a jediným cílem
zůstává se uzdravit.
Dokud nás něco takové nepotká, ani si neuvědomujeme, co zdraví vlastně znamená.
A také to, kolik výdajů je spojeno s léčbou.
Jistě, peníze neznamenají všechno, nicméně někdy alespoň trošku mohou ulehčit
nepříjemnou situaci.
I proto se obec Březnice rozhodla uspořádat na konci loňského roku veřejnou
finanční sbírku na pomoc spolufinancování nákladů léčení. Tato veřejná finanční
sbírka začala symbolicky začátkem adventu a byla ukončena na Tři krále.
Vám všem, kdo jste jakkoli přispěli, velké díky a doslova PÁN BŮH ZAPLAŤ....
Veškeré finanční prostředky byly zaslány na účet potřebné rodiny a vyúčtování
sbírky bylo předáno na Zlínský kraj, který tuto sbírku povolil.
Nejenom tato sbírka, ale i ostatní akce, které se konaly a konají na podporu dobré
věci, ukazují solidaritu občanů naší obce. Obrovské poděkování patří všem spolkům
a organizacím, které výtěžek ze svých akcí (ať už to bylo rozloučení s prázdninami,
benefiční fotbalové utkání, zápis do registru kostní dřeně, poslední podzimní domácí
zápas, vánoční jarmark, setkání u sokolské jolky, přednáška obecní knihovny a další
....) předaly také na předmětný účel.
Díky Vám všem, komu není osud druhých lhostejný, se snad podaří naplnit druhá
polovina úvodního citátu ....
... vystoupíme posíleni a všechno, všechno se promění ve světlo ...
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Josef Hutěčka
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Ohlédnutí za dobou adventní a vánoční

Lednová pranostika: V lednu silný led, v květnu bujný med

 První adventní neděli předcházela ve čtvrtek, 29.11.
2018, výroba adventních věnců, pod vedením zkušené
aranžérky.
Vše se uskutečnilo v prostorách sálu Obecního úřadu
Březnice.

Často se setkáváme s otázkou, co by se stalo, kdyby nebyly včely.
Včely mají pro zachování života na Zemi mimořádný význam. Zajišťují opylení
rostlin a umožňují jejich rozmnožování. Včelaři svou prací prokazují velkou službu
nejen sobě, sousedům, svému okolí, ale také celé planetě.
Když se řekne včelaření, umí si snad každý představit tohoto mimořádného koníčka.
Včelaření ukazuje svět pilného společenstva, ve kterém každá včelička, každý
jedinec má svůj úkol a přispívá k získání vynikajícího a zdravého konečného
produktu - medu.
Začínající včelař chápe včelaření jako chov včel za účelem získání medu. Zkušenější
včelař se začíná zajímat také o další včelí produkty, jako je vosk, propolis, mateří
kašička, také chov matek a rozšiřování včelstev.
Nejvíce práce má včelař od jara do podzimu. Zima ale také není časem zahálení.
Je nutné věnovat se prevenci chorob, zabezpečit a ušetřit včely před nepřáteli jako
jsou hlodavci, ptáci...

 Pohádka JAK SI JOŽIN NAMALOVAL ČERTA NA ZEĎ A ČERTICE PAK
Z NĚHO UDĚLALY ČLOVĚKA v podání březnického divadelního spolku KOČ
a také Mikulášská nadílka se uskutečnily v sobotu, 1.12.2018. V místní sokolovně
KOČ připravil pro děti Mikulášskou nadílku. Mikuláš s andělem a čertíky rozdali
dětem spoustu krásných dárků.

Na to, jaký počet včelařů je v naší obci Březnici, jsem se zeptala důvěrníka místních
včelařů, pana Jaroslava Haluzy.
V současné době má místní organizace evidovaných 23 členů a 115 včelstev.
Nejstarším včelařem je pan Josef Velikovský, nejmladším Dominik Vyoral.
Panu Haluzovi patří poděkování za každou jeho dobrou radu, za obstarávání léčiv,
dotací a spoustu činností, spojených s prací včelařů. Rád mezi řady včelařů uvítá
(a my všichni také) nové členy - zájemce o včelaření.
I když včelařit nehodláte, není špatný nápad vybudovat alespoň malou včelí
zahrádku. Při správném výběru květin a rostlin vzniknou plochy, kde za pylem
a nektarem budou létat nejen včely, ale také čmeláci, motýli a další užitečný hmyz.
A co že mají včelky nejraději? Je to např. narcis, vřesovec, Yzop lékařský, levanduli,
růže, jetel, ostružiník, malinovník, pampelišku, slivoň, čemeřici, chrpu, Vistárii,
mák, orlíček, meduňku, mochnu, zimolez, Andělku lékařskou, Fuchsie, dračík,
Rozchodník, Hvězdnici…

 Lampionový průvod z Dolního a Horního konce se rok co rok vypraví rozsvítit
Vánoční strom. V neděli, 2.12.2018, jsme tak zahájili dobu adventní vystoupením
dětí ZŠ Březnice a pěkným úvodním slovem otce Václava Fojtíka. Celá akce byla
zakončena ohňostrojem u obecního úřadu.

Pokud máte čas a chuť nahlédnout do tajemného života včelí kolonie - nebojte se - je
to sladká práce.
Marie Burdelová
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 Stejně tak se tento den rozsvítily Vánoční stromy i v Bohuslavicích a Salaši.
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Tříkrálová sbírka 2019 v obci Březnice
V letošní Tříkrálové sbírce se v obci Březnice vybrala částka 41.404,- Kč
(o 5.574,- Kč více než v loňském roce).
Všem, kdo finančně podpořili tuto Tříkrálovou sbírku jménem Charity Zlín
DĚKUJEME.
Tato částka je určena na přímou pomoc sociálně potřebným lidem. Tzn. pomůcky pro
postižené děti; oděvy a školní pomůcky pro matky samoživitelky; léky, kompenzační
a rehabilitační pomůcky, zdravotní postele a matrace pro staré a nemocné ...
Josef Hutěčka

 V sobotu, 22. 12. a v neděli 23.12.2018, jsme
měli možnost navštívit výstavu andělů
a zvonečků. Vkusně naaranžovaná výstava
v prostorách obecního sálu přilákala spoustu
návštěvníků. Výtěžek dobrovolného vstupného
byl věnován našemu zpravodaji a my ještě
jednou organizátorům i návštěvníkům moc
děkujeme. Za aranžování výstavy patří dík paní
Jindřišce Švajdové a Blance Světlíkové.
Za služby v průběhu výstavy děkujeme členkám a členům ČČK Březnice.
 Sobota, 22.12.2018, patřila Vánočnímu jarmarku. Tuto akci již potřetí úspěšně
organizuje Obec Březnice ve spolupráci s místní organizací SDH Březnice a SRPŠ
Březnice. Účast oproti loňskému ročníku byla několikanásobná. K ochutnání byly
zabijačkové speciality, bramboráky, palačinky, punč, svařák, k prodeji výrobky dětí
ZŠ Březnice, Misijního klubka, chráněné dílny Slunečnice Zlín, domácí sýry,
povidla, svíčky, textilní výrobky, perníčky, vyřezávané ozdoby a spousta jiných
krásných výrobků.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Bohuslavicích činil 24 .651,- Kč, v Salaši 7. 783,- Kč.
Poděkování patří všem koledníkům, vedoucím skupinek i vám všem, kteří jste svou
štědrostí přispěli.
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 Štědrý den. Snad všichni účastníci půlnoční mše svaté
v kostele sv. Bartoloměje v Březnici odcházeli naplněni
radostí z narození Božího Syna, z krásně vyzdobeného
chrámu, i z poslechu vánočních melodií - tentokrát z výběru
koled skladatele Luboše Fišera v podání místního
chrámového sboru.
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 TJ Sokol Březnice připravila 25.12.2018
již 3. “Vánoční setkání u Sokolské jolky”.
Vánoční pohodu podpořilo březnické
dechové hudební těleso a zpěv místního
amatérského sboru.



Může pomoci při hubnutí



Je prevencí proti dráždivému tračníku, tedy křečovitým a bolestivým stahům
střev



Podporuje správnou funkci střev



Váže na sebe toxické látky

Kolik vlákniny potřebujeme?

 Na svátek sv. Štěpána se tradičně schází zájemci o „Štěpánské bruslení“ ve Zlíně
na stadionu PSG. Tuto akci organizoval a svým občanům zajistil pan starosta,
Josef Hutěčka.
 Také Štěpánská zábava se stala v Březnici tradicí. 26.12.2018, hrála k tanci
i poslechu místní skupina Rocksoar.
 V sobotu, 29. 12. 2018, se v březnickém kostele uskutečnil vánoční varhanní
koncert Ludvíka Šuranského.
 Obec Březnice a římskokatolická farnost Březnice připravily v neděli 30.12.2018
Živý Betlém před kostelem sv. Bartoloměje v Březnici. Vystoupení souboru
Doubravjánek přilákalo spoustu diváků a neodradilo je ani nepříznivé počasí.

Zdravý člověk by měl přijmout asi 25-30g vlákniny denně. Denní potřeba u dětí je
podmíněna jejich věkem. Některé zdroje uvádějí, že optimální množství získáme tak,
že k věku dítěte přičteme pět. To znamená, že např. sedmileté dítě potřebuje 12 g
vlákniny denně. Není však vhodné podávat vlákninu dětem před šestým měsícem
věku. Nezapomeňte, že při užívání vlákniny je důležité dodržovat správný pitný
režim, a to hned ze dvou důvodů. Jednak vláknina sama na sebe váže velké množství
vody, jednak je třeba ji do trávicího traktu dobře „spláchnout“, aby se nestalo, že
uvízne v horní části trávicí trubice.

Všeho moc škodí…
Je velmi nepravděpodobné, že přijímáme nadměrné množství vlákniny. Ale raději
upozorním na příjem nadměrného množství, které může snížit absorpci některých
vitamínů a minerálů, zejména vápníku, či železa, proto je tyto látky vhodné
a nezbytné doplňovat. Velké množství vlákniny může snížit účinnost některých léků,
protože podstatně zhoršuje vstřebávání účinných látek do těla. Léky a vláknina by se
proto každopádně měly konzumovat s několikahodinovým odstupem. Další potíže
spojené s přehnanou konzumací vlákniny jsou např. plynatost, nadýmání a bolest
žaludku.
Jak vidíte, není zas tak těžké splnit doporučenou denní dávku vlákniny. Záleží hlavně
na našem jídelníčku. Zvládání nadbytečných kilogramů sice většinou bývá
celoživotním nekonečným příběhem, jak jsem zmínila na začátku článku, ale na
druhou stranu nemusí být problémem, který ubírá člověku velké množství životní
energie. Naopak může být impulsem k přemýšlení o správném životním stylu.
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Pavla Žilinská
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Zdroje:


Celozrnné potraviny



Otruby



Ořechy a semena



Zelenina (zelené fazolky, květák, celer, cuketa)



Slupky některých druhů ovoce a zeleniny

 Obec Březnice ve spolupráci se SK Březnice připravila na 31.12.2018
Silvestrovský fotbálek na umělém povrchu víceúčelového hřiště ve Sportovním
areálu SK Březnice.

Rozpustná vláknina je mazlavá a viskózní, a tak na rozdíl od nerozpustné vlákniny
pohyb potravy zažívacím traktem zpomaluje, ale zároveň brání i vstřebávání
některých substancí (např. brzdí absorpci sacharidů z tenkého střeva do krve, čímž
zabraňuje kolísání hladiny krevního cukru). Rozpustná vláknina na sebe také
nabaluje žlučové kyseliny a cholesterol, což má za následek snížení hladiny
krevního cholesterolu.
Zdroje:


Luštěniny (hrách, sójové boby, fazole)



Oves, žito, ječmen



Některé druhy ovoce (jablka, banány, bobule)



Některé druhy zeleniny (mrkev a brokolice)



Syrovátkové nápoje s obsahem vlákniny



Brambory (slupky obsahují nerozpustnou vlákninu)



Semena psyllia

 V sobotu, 5. ledna navštívili naše domácnosti Tři králové. Poděkování patří všem
účastníkům, dětem i vedoucím skupinek a také Vám, kteří jste přispěli na dobrou věc.

Spousta z nás ví, že vláknina pomáhá při hubnutí, ale neví, že dokáže snížit riziko
infarktu nebo mrtvice až o třetinu. Při hubnutí bývá prospěšná proto, že v žaludku
zvětšuje svůj objem a tím i snižuje chuť k jídlu.
Víte, že vláknina:


Zabraňuje zácpě



Zmírňuje průjem



Snižuje hladinu cholesterolu



Snižuje riziko rakoviny tlustého střeva



Snižuje riziko rakoviny konečníku



Zmírňuje hemeroidy
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Velké poděkování patří všem organizátorům, všem lidem, kteří dovedou přiložit ruku
k dílu a snaží se připravit pro nás všechny příjemné chvíle v našich obcích.
Marie Burdelová

Omezuje tvorbu žlučových kamenů

LEDEN 2019

LEDEN 2019

11

OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT O SEBE
A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Než sundáme zimní kabát, buďme fit a v kondici!

Na co při redukci hmotnosti nikdy nezapomenout?
1. Jezte pravidelně cca 4-5 x denně v menších porcích, nejlépe v intervalu
2,5-3 hodin, nevynechávejte snídani.
2. Udržujte si pravidelný pitný režim. Denně bystě měli vypít nejméně 2,5 litru
neslazených tekutin (silný černý čaj a kávu nepočítaje)!
3. Dbejte na to, aby vaše strava byla co nejpestřejší.

Známe účinky vlákniny?

4. Omezte zdroje jednoduchých cukrů (cukr, sladkosti, cukrovinky apod.) a tuky
(hlavně ty živočišného původu, jako je máslo, sádlo, škvarky, slanina). Preferujte
tuky rostlinného původu.

Milí čtenáři, taky si každoročně dáváte to samé
předsevzetí? Letos už opravdu zhubnu. A začnu hned
1. ledna. Všichni, obzvlášť, my ženy, toto „otřepané“
téma velmi dobře známe. Ve výsledku jde hlavně o to,
cítit se dobře. Když jsme spokojení sami se sebou, je
dobře i našemu okolí.

5. Omezte spotřebu tzv. skrytých tuků, tedy zejména uzenin a tučných mléčných
výrobků.

Celkový pocit pohody je ryze subjektivní záležitost. Dost často však úprava
životosprávy vyřeší mnohé z projevů, které někteří lidé zbytečně považují za
přirozenou součást svých uspěchaných životů. Využijte začátek roku jako
symbolický start nové životní etapy a rozlučte se s únavou, pobolíváním kloubů
a neposedným trávením. Uvidíte, že to stojí za to.
Povánoční dieta nebude účinná, dokud se nezbavíte stresu. Uvědomte si, že všechny
ty předvánoční přípravy a shánění dárků už máte dávno za sebou a teď už si jen
užíváte zaslouženého klidu. Máte před sebou celý rok a nejlepší způsob, jak do něj
vykročit, je s úsměvem. Neméně důležitý je i pravidelný pohyb. Jen s pravidelnou
pohybovou aktivitou budete úspěšně hubnout a formovat postavu, pohyb má ale
i řadu dalších pozitiv.
K redukci hmotnosti a redukčnímu režimu vůbec je třeba přistupovat svědomitě.
Protože neztloustneme během několika málo dnů, musíme počítat s tím, že i hubnutí
bude nějakou dobu trvat. Rychlým hubnutím se vystavujeme nejen rizikům jojo
efektu, ale neuváženou nebo drastickou dietou si můžeme zakládat i na zdravotní
problémy.

6. Zařazujte do své stravy potraviny bohaté na vlákninu (ovoce, zelenina, celozrnné
výrobky, luštěniny). Ovoce a zelenina by měla být pravidelnou součástí jídelníčku
v množství nejméně 500 g s preferencí zeleniny.
7. Jednou týdně můžete zařadit tzv. odlehčovací den. Nejvhodnější je ovocný
a zeleninový - konzumuje se pouze ovoce nebo zelenina nebo obojí v množství
zhruba cca 2,5 kg na den při dodržování pitného režimu.
8. Nehubněte rychle, optimální týdenní úbytek je 0,5 kg, maximálně 1 kg za týden.
Při větším úbytku hmotnosti dochází velmi často k jojo efektu.
9. Nezapomínejte na pravidelnou pohybovou aktivitu.
10. Snažte se případné stresové situace řešit jinak než jídlem.
Účinky vlákniny
Kolik jí denně potřebujeme? Vláknina nedodává tělu žádnou energii, ale má pro
organismus nesmírný význam hlavně v prevenci závažných civilizačních chorob.
Patří mezi nestravitelné polysacharidy, které jsou součástí stěn rostlinných buněk.
Rozeznáváme dva druhy vlákniny v potravě: rozpustnou a nerozpustnou ve vodě.

Žít v realitě
Nerozpustná vláknina je hrubá hmota, která sice není rozpustná ve vodě, ale dobře ji
dokáže absorbovat. „Změkčuje” stolici a vytváří její objem. Udržuje obsah střev
v pohybu, což vede k prevenci zácpy. Nerozpustná vláknina také vyplavuje
karcinogeny, žlučové kyseliny, cholesterol a odvádí je z těla ven.
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Při hubnutí je důležité stanovit si reálné cíle a nesnažit se hubnutí uspěchat.
Optimální váhový úbytek by se měl pohybovat okolo 0,5 kg, maximálně 1 kg týdně.
Měli bychom si uvědomit, že žádná zázračná dieta, která by fungovala bez našeho
přičinění, neexistuje. A diety, které tyto zázraky slibují, obvykle nemají dlouhodobý
efekt. Úspěšně hubnout totiž neznamená jen snížení hmotnosti, ale také její udržení
a zabránění vzniku dalších zdravotních komplikací.
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