MAŠKARNÍ PLES V BŘEZNICI
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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: 13.2.2019.

Ilustrace: J. Švajdová

Z BLÁTA DO LOUŽE

Obraz zimy zmizel zcela
země kolem hnědá, holá.
V kůlně lyže, sáňky lenoší
ze strání není slyšet křik a smích.

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Kde ses zimo zatoulala
kde rampouchy jsi zavěsila
a sněhuláky uvěznila?
K zimě přeci patří led a sníh
jakpak to máme vykouzlit?

SRPŠ Březnice si Vás dovoluje pozvat na KLOBOUKOVÝ PLES - v sobotu,
2.3.2019 od 19:30 hod., v sále sokolovny v Březnici.
K tanci a poslechu hraje skupina KOSOVCI.
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno!
Slosování vstupenek o hodnotné ceny.
Kdo by chtěl přispět sponzorským darem do tomboly a podpořit tak děti ZŠ a MŠ
Březnice, kontaktujte prosím OÚ Březnice. Děkujeme.

Zkouším tóny píšťalek
s větrem duo notuji
a chystám vločky lesu, poli.
Pak usednu do komína
vzkazuje nám meluzína.

Březnické pohostinství opět v provozu.
Ve čtvrtek 14.2.2019 byl novou provozovatelkou obnoven provoz Březnické
hospůdky.
Otevřeno bude každý den od 15:30 hodin Jste srdečně zváni na pivo, na štpamrli,
na nealko, na kafe, na něco na zub i na pokec ...

Text a ilustrace Jindřiška Švajdová

Sdružení dobrovolných hasičů zve všechny občany na Fašankovou zábavu, která se
uskuteční 2.3.2019 ve 20:00 hodin v Sokolovně v Bohuslavicích u Zlína.
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Trnkovjanka. Těšit se můžete také
na bohatou tombolu a občerstvení.
Na zpravodaj Naše dědiny jste v Březnici přispěli částkou 400,- Kč. Děkujeme.
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 20.3.2019.
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Milí čtenáři Našich dědin,

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN
Obecní knihovna ve spolupráci s Obcí Březnice pořádá 4.3.2019 další cestovatelskou
přednášku Michala Štěpánka: Gruzie - tajemné království ve stínu Kavkazu.
Vstupné dobrovolné a výtěžek bude opět předán rodičům nemocného Adámka.
Všichni jste srdečně zváni - bude uvítací štamprlka!
Opět začínáme v 17.00 na obecním sále:
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"Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby Kavkazu střídají
nížiny plné vinné révy, polopoušť pak zase břehy Černého moře. Gruzie má své
nezaměnitelné kouzlo. Snad je to právě díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na
každém kroku. Všechno se zdá být evropské, tak podobné tomu, co známe z domova.
Záhy ale člověk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tradice, kuchyně i nátura zdejších lidí
se výrazně liší... Navštívíme spolu horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie
a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního města Tbilisi a ochutnáme nejednu
z místních kulinářských specialit."
www.stepynacestach.cz
www.fb.com/stepynacestach/

v předjaří vychází opět náš místopisný časopis. S tajícím sněhem, zubatým sluncem,
s prvním včelím proletem si začneme více všímat toho, co se v přírodě děje.
S odložením čepice a kapuce si všimneme snáze, že „ten vedle" není někdo, ale
kdosi, koho známe.
Častěji jsme se na redakční radě Našich dědin bavili o tom, že bychom byli rádi za
širší škálu příspěvků, že bychom nechtěli vycházet jako pouhý informátor, ale jako
časopis, který čtenářům předkládá články k zamyšlení, k potěše, vytváří prostor
mezigenerační, je mu blízké to, co se děje, dělo anebo bude dít v obcích naší farnosti.
Přivítali bychom články, které se týkají přírody našeho okolí, historie, kterou nám
zprostředkují pamětníci, texty poetičtější i popisné.
Díky finančním příspěvkům na Naše dědiny z obcí Březnice, Bohuslavice u Zlína
a od ostatních dárců se nám daří náklady na vydávání časopisu téměř pokrýt, Bohu
díky, nicméně určité manko stále zůstává v příspěvcích. Tímto bychom vás, drazí
čtenáři, chtěli povzbudit v tom, abyste vedle čtení uplatnili také psaní, kterým můžete
obohatit místní časopis.
Přejeme pěkné počtení i popsaní
Za redakční radu P. Václav Fojtík
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Občanská poradna STROP
Již 15. rokem je ve městě Zlíně provozována Občanská poradna STROP, která
pomáhá potřebným osobám řešit jejich nepříznivou sociální situaci.
V jakých oblastech vám může naše organizace pomoci?

rodina a mezilidské vztahy (manželství, společné jmění manželů, rozvod,
výživné apod.),

bydlení (nájem, podnájem, společenství vlastníků jednotek apod.),

pracovně právní vztahy a zaměstnanost (pracovní poměr, rozvázání
pracovního poměru, odstupné, uchazeč o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti
apod.),

pojistné a nepojistné sociální dávky (peněžitá pomoc v mateřství,
nemocenské, invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský a vdovecký důchod apod.;
dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze),

absolutní majetková práva (vlastnictví, spoluvlastnictví, služebnosti apod.),

relativní majetková práva (kupní, darovací, pojistná smlouva apod.),

dědické právo (dědická smlouva, závěť, zákonná posloupnost apod.),

spotřebitelská problematika (reklamace, dodavatelé energií apod.),

dluhová problematika (dluhy, exekuce, insolvence),

občansko-právní vztahy, občanské soudní řízení, veřejná správa a správní
řízení, trestní právo a jiné.

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE....

V čem vám naopak pomoci nemůžeme?
Neposkytujeme poradenství v komerčních záležitostech, v oblasti obchodního
a daňového práva.
Je možné se přijít poradit anonymně?
Na anonymní vystupování v naší poradně máte právo a my je plně respektujeme.
Je nutné se do poradny objednat?
Předchozí objednání není nutné v případě, že plánujete návštěvu poradny v pondělí
od 9 do 13 hodin a ve středu od 12:00 do 15:30 hodin. Naopak je nutné se objednat,
pokud chcete konzultovat svou záležitost v úterý od 11:00 do 17:00 hodin, ve středu
od 15:30 do 16:30 hodin nebo čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin. Nejvhodnějším
způsobem objednání je objednání po telefonu.

Ilustrace: Robert Bárta
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Jak dlouho vlastně taková konzultace v poradně trvá?
Konzultace bez objednání trvá 30 minut. Konzultace po předchozím objednání jsou
50 minutové.

ÚNOR 2019

ÚNOR 2019

21

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Je možné probrat řešené téma i jinou formou než při osobní návštěvě poradny?
Kromě osobní konzultace můžete využít také telefonické konzultace, a to každé úterý
od 9 do 11 hodin. Další z možností je zaslání emailového dotazu. Ať už u telefonické
nebo u emailové konzultace však odpovídáme pouze na jednoduché dotazy.
Telefonická ani emailová konzultace totiž nedokáže nahradit osobní kontakt
v poradně, při kterém je daleko více prostoru pro zjištění okolností a souvislostí vaší
situace.
Kdo se vám bude v poradně věnovat?
V poradně pracují 2 poradkyně - sociální pracovnice, které se při konzultacích
střídají. V případě, že bude řešení vaší záležitosti vyžadovat vícero konzultací,
uděláme všechno pro to, abyste konzultovali stále se stejnou poradkyní.
Kde nás najdete?
Sídlíme na adrese Zlín, ul. Dlouhá 2699, přičemž nás najdete prakticky vzato
ve dvoře za restaurací Šopa (před železničním nadjezdem) nedaleko vlakové
zastávky Zlín-Dlouhá.
Kolik vás bude konzultace v Občanské poradně STROP stát?
Poradenství v naší organizaci je poskytováno ZDARMA.
Michaela Ondroušková Gavendová
Kontakty:
Telefon: 571 110 896
E-mail: op@strop-zlin.cz
Web: www.strop-zlin.cz
Facebook: Občanská poradna STROP Zlín
Konzultační hodiny
Bez objednání
Po
9:00-13:00
St
12:00-15:30

na objednání
Út 11:00-17:00
St 15:30-16:30
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Telefonické konzultace:
Út
9:00-11:00
Čt 9:00-14:00
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KRÁTKÁ HISTORIE BOHUSLAVIC V DATECH

(I. díl)

„Vydáváme se do další chaloupky. Malý domek obývá rodina desetiletého Romana,
který má Downův syndrom. Přichází i sousedka. V jejich bytě vánoční stromeček
není. Přestože je rodina velmi chudá, chlapeček si kouzlo Vánoc užije. Vytahuje
z obrovské krabice od českých dárců různé papírové skládačky, módní sportovní
bundu, hakisák a také fotbalový míč - ten mu udělá největší radost, protože miluje
fotbal. Hned si v uzoučkém pokoji kopeme, míč se odráží ode zdí a rovnou pod postel.
Babička s dědečkem se smějí. Roman nás objímá. Předává tak dárek i on nám.“

Naše dárky u majitelek:
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Před rokem 1362
V Pamětní knize se píše o počátcích Bohuslavic toto: „Malá, dřívější osada stála na
rozhraní Bohuslavsko - Doubravském. Z nedostatku zachovaných zpráv nelze určiti,
kdy byla založena. Zdá se, že její vznik spadá do první polovice 14. století. Své jméno
dostala asi po svém zakladateli Bohuslavovi. Místo, kde dříve osada stávala, zůstalo
v pojmenování lesní tratě „Búslavsko“. Jméno Bohuslavice znamená „ves lidí
Bohuslavových“ nebo také „lidé Bohuslavovi“ a je vytvořeno příponou -ice
od osobního jména Bohuslav. To mohl být buď šlechtic zakladatel, hlava rodinného
klanu nebo lokátor, což byl člověk pověřený v určeném místě založit osadu a poté ji
také vedl. Obce s takovou příponou v názvu se řadí k nejstarším vesnicím v oblasti.
Vždyť nedaleké Biskupice, Otrokovice nebo Velký Ořechov jsou vzpomínány již
roku 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Bohuslavice tak mohly
být založeny i o jedno až dvě století před první písemnou zmínkou, ale pro to zatím
chybějí důkazy.
1362
První písemná zmínka o obci. Písař markraběcího města Hradiště (jako Uherské bude
známo až o dvě století později) zapsal do městské knihy vesnici jménem Bohuslawicz
mezi dalších více než šedesát obcí platících v Hradišti mostné. Tato daň se platila
penězi, pšenicí nebo ovsem a Bohuslavice jako platidlo používaly právě oves.
Za tento svým způsobem celní poplatek tak mohli Bohuslavjané vozit své zboží na
hradišťský trh a naopak zde nakupovat, co potřebovali. Z okolních obcí platily toto
mýto Horní a Dolní Doubravičky (dnes již zaniklé vesnice ležící u Salaše), Lhota
(jako Hotmanova Lhota), Komárov, Březolupy a zřejmě i Zlámanec (jako Újezd
Zlámaný). Českému království vládne Karel IV. a Moravě jeho mladší bratr markrabě
Jan Jindřich.
Po roce 1362
Moravský markrabě Jan Jindřich povyšuje Malenovice na město a rozkazuje zde
vystavět trhové náměstí a kostel, aby sem přilákal další osadníky. Malenovice
s přilehlými vesnicemi přitom koupil teprve před několika málo lety. Někdy v této
době také Jan Jindřich přikupuje k panství vesnice Bohuslavice a nedaleké Doubravy
(Veledúbravy).
1371
Podle Pamětní knihy toho roku držel Bohuslavice pravděpodobně Jindřich z Nevojic,
který byl v dlouholeté vojenské službě u Jana Jindřicha. Po smrti markraběte o pět let
později vypukne mezi jeho syny Joštem a Prokopem spor o dědictví, který se
v osmdesátých letech rozhoří v markraběcí války. V této době se zřejmě na rozkaz
Jošta Lucemburského začíná stavět i hrad, jenž má sloužit k obraně malenovického
a zlínského panství, neboť z dobře opevněného Lukova ohrožují tyto državy příznivci
Prokopa, moravští Šternberkové.

Střípek z reportáže, která je kompletně dostupná na www.acho.charita.cz:
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„Djakujemo, djakujemo, djakujemo,“
... zní sborově od obdarovaných dětí. Projekt dárků na Ukrajinu rozvíjí Charita
Olomouc už 15let. Otcem myšlenky je její ředitel Václav Keprt. A protože tato akce
našla v našich dědinách mnoho podporovatelů, stojí za to potvrdit, že to má smysl.
Na těchto řádcích najdete přímé zkušenosti pracovníků, kteří dárky na Ukrajině
předávají.
Krátce k současné sociopolitické situaci na Ukrajině. Podstatná část peněz státního
rozpočtu jde na financování akceschopnosti armády vůči ruské agresi na východě.
Nezbývá tak dost peněz na rozvoj nejen v minulosti devastované země. Velké
množství lidí je ohroženo chudobou. Platy jsou nízké, ceny nájmů, energií i potravin
vysoké. Společnost se skládá z většiny chudých lidí a menšiny velmi bohatých, téměř
chybí střední třída. Více netřeba mluvit o korupci a alkoholismu, abychom si dovedli
představit, jaká je situace tamních rodin a jaké jsou asi vyhlídky tamních dětí.
V mnohých domácnostech je teplo jen v kuchyni, když se vaří, vodu ze studny přivede
rumpál do kyblíku na zahradě, nikoli vodovod do kuchyně. Mnohá obydlí na vesnici
představuje pouze kuchyně, která přímo sousedí s chlévem. „Naše“ dárky jsou
materiální pomocí zejména dětem, které mají alespoň jednoho z rodičů. Zůstávají tak
peníze na základní věci, které jsou potřeba k životu - nájem, plyn a jídlo. Podle
zkušeností pracovníků je dárek pro děti v ústavní péči nejen zdrojem radosti, ale také
semínkem myšlenky, že až přijde čas, tuto nezištnou pomoc bude dobré vrátit zpátky
do světa.
S díkem všem, kteří mi pomohli naplnit 8 krabic

Jana Kašpaříková
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Zdroj: www.acho.charita.cz

1406
Malenovice již mají dostavěný hrad, farní kostel a trh na náměstí. Moravský
markrabě Jošt ale provozuje nákladnou politiku, chce se totiž na úkor bratranců
Václava IV. a Zikmunda Lucemburského stát římským králem, a tak zastavuje
malenovické panství svému příznivci Heraltu staršímu z Kunštátu. Ve výčtu
poddaných vesnic se uvádějí i Bohuslavice. Po smrti Heralta staršího o dva roky
později zdědí Malenovice jeho dva synové, kteří ale panství obratem prodávají šesti
dětem Bohuše ze Šonvaldu (rod Šonvaldů bude později známý jako Žerotínové).
Smrtí bezdětného Jošta Lucemburského roku 1411 přechází markraběcí titul na
českého krále Václava IV. A napříště už nikdy nebude moravský markrabě
vystupovat jako samostatný panovník.
1415
Čeněk ze Šarova jinak řečeno ze Šerova připojil svou pečeť k protestnímu listu české
a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa. Již o rok později dosazuje
šarovský pán do svého farního kostela husitského kněze. Naopak Hynek ze Šonvaldu,
který vlastní Malenovice, je zase horlivý zastánce katolické strany. Situace se začíná
vyostřovat, ale ještě několik let vydrží klid zbraní.
1418
Šarovský farář Václav řečený Škleboň je povolán k biskupu Janovi IV. do Litomyšle,
aby se zde zodpovídal, že káže kacířské bludy a dává věřícím přijímat „pod obojí
způsobou“. Škleboň musel až do Litomyšle, protože o jmenování olomouckého
biskupa, přímého nadřízeného šarovského faráře, se vedl politický boj. Ten nakonec
vyhrál právě biskup z Litomyšle, když byl toho roku papežem Martinem V. potvrzen
na olomoucký stolec jako Jan XII. Železný. Tento úhlavní nepřítel husitů na Moravě
vystupoval na Kostnickém koncilu jako jeden ze žalobců proti mistru Janu Husovi.
Podle legend se prý biskup po vypuknutí husitských válek osobně na koni a v brnění
zúčastnil přímých bojů s husity, proto dostal přízvisko Železný.
1420
Malenovický pán Hynek ze Šonvaldu zahynul v bitvě pod Vyšehradem, kterou
vyhráli husité včele s hejtmanem Hynkem Krušinou z Lichtenburka. Moravská
katolická šlechta, obviněná čerstvě korunovaným králem Zikmundem ze zbabělosti a
zrady, je zdecimována v následném sebevražedném útoku na husitské pozice.
Malenovické panství přechází na Hynkovy sourozence Bohuše a Annu ze Šonvaldu.
Husovi přívrženci, vedení kněžími Bedřichem ze Strážnice a Tomášem z Vizovic,
budují na jednom ostrově řeky Moravy nedaleko Nedakonic svůj „Tábor“. Celý kraj
zachvacují husitské války.
1421
Husité z Nedakonic vypalují jeden z nejbohatších moravských klášterů na Velehradě.
Král Zikmund se přesunuje z Čech na hrad Brumov a dohlíží odtud na shromažďování
vojska pro další ofenzívu. Spolu se svým nastávajícím zetěm Albrechtem II.
Habsburským a olomouckým biskupem Janem Železným se o rok později neúspěšně
pokouší dobýt (Uherský) Ostroh, kam se stáhli husité z nedakonického tábora.
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1423
Bedřich ze Strážnice a Diviš Bořek z Miletínka v čele husitských vojsk porážejí před
branami Kroměříže Jana Železného a zmocňují se města. Pro tuto rezidenci
olomouckého biskupa to znamená i konec její komendy bojovného řádu Johanitů.
Brzy po odtáhnutí husitů sice získává biskup město zpět, ale Johanité se již do
Kroměříže nevrací. Albrecht II. Habsburský zvaný Kladivo na kacíře se stává
moravským markrabětem.
1424
Husitský hejtman Boček mladší z Kunštátu, pán Brumova a Vizovic, plení lukovské
panství patřící katolickým Šternberkům. Ti neváhají a o pomoc požádají Jana
Železného. Dochází k tvrdému střetu u Slušovic, kdy Boček stěží odráží útok železné
jízdy. S nastávajícím večerem se raději uchyluje za zdi vizovického kláštera
Smilheimu a odtud do bezpečí hradu Brumova. Rozzuřené vojsko katolíků, kterému
Boček utekl doslova před nosem, plení Vizovice s okolím a klášter jen tak tak zůstává
tohoto řádění ušetřen.
1427
Husité pod Prokopem Holým při svém tažení do Uher dobývají Napajedla, Zlín
a (Uherský) Brod. Městečko Malenovice, které vlastní Anna ze Šonvaldu, se stává
kořistí husitského hejtmana Smila z Moravan. Při obléhání hradu je vypleněno blízké
okolí, a i když je hrad po dobytí poškozen, stává se na několik dalších let Smilovou
hlavní základnou. Právě odtud provádí své bojové operace namířené proti katolickým
državám a městům.
1432
Smil z Moravan dobývá opevněný klášter Hradisko u Olomouce a zdolává i hradby
Kroměříže. O pět let později se jeho další kořistí stane klášter Dolany, odkud po
důkladném opevnění začíná ohrožovat samotný Olomouc. Když se olomouckým
nedaří Smilovy bojovníky z kláštera vystrnadit a zkoušejí podplatit velitele posádky,
Smil raději Dolany za tučné výkupné opouští. Měšťané poté klášter rozboří, aby
zničili tento opěrný bod proti Olomouci.
1434
Po bitvě u Lipan mnoho husitských bojovníků, proslulých po celé střední Evropě,
nesložilo zbraně, ale začali nabízet své služby jako žoldnéři. Sdružovali se do
vojenských společenstev vedených hejtmany, kterým se brzy začalo říkat „bratříci“.
Všichni bojovníci ve vojsku od řadového vojáka až po hejtmana se totiž oslovovali
stejně rovně - „bratře“. Jejich služby okamžitě využívá císař Zikmund, na kterého
v Uhrách začali opět zle dotírat Turci.
1437
Anna ze Šonvaldu zapisuje půl malenovického panství svému manželu Janovi
z Lichtenburka a Cornštejna. Tento muž z mocného rodu Bítovských je nejvyšším
komorníkem zemského soudu v Olomouci a má v držení Desky zemské, do kterých
se zapisují všechny převody majetku na Moravě.

Postní doba je přípravou na největší křesťanské svátky - Velikonoce. Začíná
popeleční středou, kdy se uděluje věřícím v kostele popelec. Postní doba trvá 40 dnů
- do Neděle velikonoční. V době postní jsou církevním přikázáním zapovězeny
zábavy, plesy a v dřívějších dobách dokonce i svatby.
Jak by měl vypadat opravdový půst jsme již v našich dědinách zveřejňovali - ale
není špatné zopakovat báseň anglického básníka Roberta Herricka - v překladu pana
biskupa Josefa Hrdličky:
Je snad pravý půst
vzdát se slaniny,
zvěřiny?
Je snad půst věcí úst?
Je snad půst dát si slib
z masa nepojíst,
o to víc na talíř si nabrat ryb?
Lačnět a v hadrech bloudit
na odiv lidu,
bez klidu,
klopit zrak, vzdechy loudit?
Ne, půst je víc, toť sklizeň!
svaž snopy své
a dej
jíst duši, má hlad, žízeň!
V ten čas se hněvu vzdej,
záště, zlých řečí,
všech křečí,
změň život, směr mu dej!
Jen silou ducha rostem,
zmoř hladem hřích,
ne břich,
pak prošels pravým postem!
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Masopust
Také se Vám zdá, že čas plyne jako voda?
Vánoční stromečky jsou uklizené, ale někteří ještě
dokončujeme úklid vánoční výzdoby v oknech
a dveřích. A ani se nenadáme, budou jarní
prázdniny a Velikonoce.
Velikonocím předchází období masopustu a půstu.
Masopust - je to doba plesů, zábavy a veselí.
Vyvrcholením masopustu bývá pár posledních
dnů, kdy se v našich obcích, oblastech a krajích
dodržují fašankové zvyky jako je „vodění
medvěda“, pochovávání basy apod. Názvy mají tyto veselice různé - fašanky šibřinky - ostatky - končiny. Je to zvyk, spojený s převlékáním se do masek různých
námětů. A čím tyto maškary pohostíme? U nás patří neodmyslitelně ke končinám
tradiční koblihy, Boží milosti. Posledním dnem masopustu je úterý před Popeleční
středou, kdy se pochovává basa, která umlkne a radostně zahraje až o Velikonocích.
Recept na moc dobré koblihy můžete vyzkoušet - bude jich tolik, že obdarujete i dobré
sousedy:
500 ml mléka, 125 ml teplé vody, 11 g sušeného droždí, 1 čajová lžička krystalového
cukru, 2 vejce, 125 g rozpuštěného másla, 1 čajová lžička soli, 32 g vanilkového
cukru, 1 kg hladké mouky. Těsto necháme nakynout, vyválíme, vykrajujeme kolečka
a v kolečku ještě vykrojíme ve středu dírku velikosti vršku PET láhve. Smažíme
do zlatova v rozehřátém oleji.

Toho roku také umírá císař Zikmund, který, ač byl na českého krále korunován již
před sedmnácti roky, fakticky vládl království jen jeden rok. Proti jeho nástupci
Albrechtovi II. Habsburskému se zvedá mocná opozice.
1439
Po smrti císaře Zikmunda zůstává zástup nespokojených šlechticů a hejtmanů, kteří
nedostali odměnu za své služby. Tito nespokojenci se na moravsko-uherském pomezí
začnou spolčovat mezi sebou a navzájem podporovat v kořistění na panovníkově
půdě. Patří mezi ně mimo jiné Smil z Moravan, Jan z Messenpeku, Petr Roman
ze Zlína nebo Pankrác ze Svatého Mikuláše. Toho roku při své soukromé válce proti
králi Albrechtovi II. Habsburskému obsazuje Jan z Messenpeku Uherský Brod.
Odvety Kladiva na kacíře se nedočká, neboť Albrecht umírá na vojenském tažení
proti Turkům. Naše země jsou opět bez panovníka.
[ pokračování příště ]
Příště nás čeká první pojmenovaný občan Bohuslavic, soudní spor o desátky
z Bohuslavic, soukromé války šlechticů jihovýchodní Moravy, spor bratří Bítovských
s Jiřím z Poděbrad, nelítostné boje konce husitských válek a zánik starých
Bohuslavic, příchod Jednoty bratrské a protestantů na panství i do březnického
kostela a mnoho dalšího…
Mgr. Lukáš Man
Adopce na dálku
Jak jste někteří už slyšeli, naše nově adoptovaná Clesiya Fernandes, ukončila na
vlastní žádost studium řeholní sestry a přešla na školu jinou, která už nespadá pod
projekt Adopce, tudíž naše podpora byla ukončena.
Tak jsme místo ní vybrali 17letého Michaela
Odokodita z Ugandy. Chlapec i přes svůj handicap
- je hluchoněmý, je velmi nadaný a ve škole má
nadprůměrné výsledky. Je manuálně obzvlášť
šikovný - jde mu především tvorba hrnečků z hlíny.
Chlapec žije s oběma rodiči ve velmi chudých
podmínkách. Jeho otec kvůli zdravotnímu stavu
nedokáže rodinu finančně zajistit. Jejich příjmy
jsou velmi malé, neboť jsou závislí na prodeji
plodin, které vypěstují. Otec se snaží vydělat aspoň nějaké peníze opravováním bot
u silnice. Zdravotní stav matky je také velmi špatný. Jsou období, kdy nejsou rodiče
schopni pokrýt školní poplatky, to je Michael velmi smutný. Rodina se nachází
ve velmi složité situaci a je pro ni velmi náročné podporovat Michaela ve studiu.
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Letos se v projektu Adopce na dálku vybralo 19.100,- Kč a peníze již byly odeslány
na účet Arcidiecézní charity v Praze, odkud poputují našim adoptovaným dětem.
Všem, kdo jste přispěli patří Velké Pán Bůh zaplať!!
V. Kováčová
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MAŠKRARNÍ REJ V MŠ 25. 1. 2019

Maltézská pomoc, o.p.s. patří mezi nejstarší charitativní organizace na světě. Jejím
cílem je pomoci nemocným a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Snaží
se o předcházení sociální izolace osamělých osob, nejčastěji se jedná o seniory nebo
osoby se zdravotním postižením. S pomocí dobrovolníků pomáhá těmto lidem
v jejich nelehkém životě. Hledáme dobrovolníky pro návštěvy a popovídání s lidmi
v jejich domovech nebo v domovech pro seniory. Můžete dělat např. společníka na
procházce lidem na vozíčku a umožnit jim tak dostat se do kontaktu s okolím. Nebo
si povídat s osamělými lidmi a obohatit tak jejich den. Vzájemně spolu navážete
přátelský vztah a přinášíte si radost ze společně strávených chvil. Dobrovolnictví se
dá vykonávat v každém věku, naši dobrovolníci mají od 18 do více než 80. Prosíme
o Vaše 2 hodiny týdně pro zpříjemnění dlouhého času těmto lidem. Udělejte to, co
byste chtěli, aby jiní udělali pro Vás nebo Vaše blízké, až to budete potřebovat.
Další informace naleznete na www.maltezskapomoc.cz nebo kontaktujte
koordinátorku dobrovolníků: Romanu Rochovanskou, tel. 737589644, e-mail:
otrokovice@maltezskapomoc.cz nebo osobně v úterý od 15 do 17 hodin v kanceláři
Maltézské pomoci, nám. 3. května 166 (budova fary), Otrokovice.
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V pátek 25. 1. 2019 jsme uspořádali v MŠ Maškarní rej. Všechny děti měly přijít
v maskách, což se povedlo. Od rána byly děti v kostýmech a hrály si v nich. Po snídani
jsme udělali přehlídku v maskách, kde jsme hádali, za co je kdo převlečený. Letošní
maškarní bylo ve znamení spidermanů a princezen, ale některé masky překonaly naše
očekávání. A byly do detailu promyšlené a šlo vidět, že si děti daly i s rodiči práci, aby
byl kostým dokonalý. Poté jsme navštívili obecní úřad a školní kuchyň, abychom se
pochlubili, jaké máme letos masky. Po příchodu jsme si udělali v horní třídě krátkou
diskotéku. Po skončení diskotéky děti dostaly za odměnu omalovánky a sladkost.
Maškarní rej, byl pro děti jako každý rok velkým zážitkem.
Tereza Františáková

Udělej první krok na cestě k pomoci druhým
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SEDMIKRÁSKA
Víš, že i sedmikráska voní?
Čím?
Přece sluncem, deštěm, zemí.
Nemůže se rovnat růži,
roste, kvete, vzhlíží k nebi
malá, přitisknutá k zemi.

POTĚŠILO NÁS...

Skromná, bílá, neplní nám vázy,
na zahradách, polích, zdobí trávy.
Cestám svítí, aby nezbloudily,
naše oči, pokud vidí, potěšily.
Skromnost je jí ctností
slouží nám všem k radosti.
Zkus sklonit koleno k ní
a okusit vůni její.
Poznáš, že i sedmikráska voní.

Vítězem a 1. místo v soutěži získali králové Mirečka, Sofinka a Štěpán z Bohuslavic
u Zlína.
Název jejich fotky je „Psssst!“ a získali 23 bodů.
Krásné 6. místo s názvem fotografie “ Už mají našlápnuto za koledou“ získali
koledníci od Majáku - Zlín a získali 17 bodů.
Gratulujeme!
redakce

1. místo
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6. místo

VÍTE, ŽE ...
- citrony obsahují více cukru než jahody?
- člověk má méně svalů než housenka? (640 svalů vs. 2000 svalů)
- člověk si nemůže políbit svůj loket?
- déšť obsahuje vitamín B12?
- dub neplodí žaludy do věku 50 let?
- horká voda zmrzne rychleji než studená?
- Eiffelova věž obsahuje 25 milionů nýtů?

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Snad těmito slovy a myšlenkami přispívala k výchově malé Jenůvky i její stařenka,
o které ráda vyprávěla.
Dnes už jí přátelé a známi říkají „Jenka“. A že jich má paní Jenovéfa Sobotková
z Březnice nemálo, o tom nemůže být pochyb.
Přesvědčili jsme se o tom jednoho lednového dne, kdy jsme přijali pozvání na besedu,
kdy paní „Jenka“ slavila 96 let.
Přivítala nás s dcerou Helenkou a vnukem Petrem, kteří se o ni starají. I když už méně
slyší, jiskřičky v očích prozradily, že nás všechny ráda vidí.
Stáří se podepisuje na všech stejně a mnozí mladší než paní „Jenka“, by mohli závidět
prostředí a starost o svou osobu, jakou má ona. Okolo sebe má i zvířecí přátele kocourka, kočičku a psíka.
Svůj život neprožila „s rukama v klíně“. Dlouhá léta pracovala v místní organizaci
ČČK. Se svým manželem Dr. Sobotkou spolupracovala na zajišťování poučných
zájezdů po republice i v zahraničí. Byla jednou z organizátorek výstav rukodělných
prací občanů v obci. Její vyprávění se několikrát objevilo i v časopise Naše dědiny.
Mělo vždy „hlavu i patu“, nemuselo se nic upravovat a hlavně bylo vždy plné citu.
Příspěvky psala ručně a úhledné písmo bylo vždy na ukázku.
Doma se starala o skleník, pěstovala zeleninu, poklízela králíky, slepice, kočky, psa
a kozy. Denně vařila, ráda četla. Vždy měla pro všechny pomocnou ruku, kteří ji
potřebovali. Dnes už stáří vykonává své a o milou maminku a babičku pečuje
starostlivá dcera Helenka a vnuci Petr a Jirka.
Tak bychom se chtěli přidat se všemi, kteří ji znají a říkají jí „Jenko“, k poděkování
za vše dobré, co v životě udělala. A zároveň zopakovat její věty při setkání před
šestnácti lety, kdy vyjádřila své přání: „Na sklonku svého života prosím Pannu Marii
svatohostýnskou, aby mým dvěma vnukům zachovala zdraví, aby se nadále ve svých
životech chovali slušně a čestně jako občané …“
Myslím si, že se její přání plní a za všechny, kteří s ní při jejím jubileu poseděli, mohu
popřát klid a pohodu v kruhu svých blízkých.
Jindřiška Švajdová

Charita Zlín a její odborná porota určila vítěze letošní tříkrálové zlínské soutěže
„FOŤTE!“ koledu, podtitul třináctého ročníku „vzájemné obdarovávání“.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT O SEBE
A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA: Tipy, jak prospět svým nohám
Milí čtenáři, dobře si pamatujete, že už naše babičky říkaly, že většina nemocí „jde“
od nohou.
Víme, že podstatným aspektem životního stylu je pohybová aktivita. V současné
době přibývá stále zaměstnání, kde převládá sedavý způsob práce a vytrácí se běžná
pohybová aktivita. Naše tělo ale není na dlouhodobé sezení bez pohybu uzpůsobeno,
a to pak má negativní účinky na naše zdraví. Pokud také musíte trávit každý den
několik hodin vsedě, prospěje (nejen) vašim nohám, když vyzkoušíte některé z tipů
v tomto článku.
Stačí málo
Naše životy jsou dnes neodmyslitelně spojeny s mnoha prosezenými hodinami.
Sedíme u počítače, sedíme před televizí, sedíme ve škole, sedíme v autě nebo v MHD,
sedíme v práci a často prosedíme také velkou část volného času. To je ale pro naše
zdraví velmi rizikové. Možná si teď říkáte, že zkrátka nemáte čas někde přes den
chodit nebo běhat. Pod změnou k lepšímu si ale hned nemusíte představovat
několikahodinové pěší túry. Stačí toho mnohem méně.
Rozhýbejte nohy
Máte sedavé zaměstnání? Zkuste každých třicet minut vstát aspoň na minutku nebo
dvě a projděte se. Pokud vám vaše zaměstnání neumožňuje se procházet (třeba proto,
že máte velmi malý pracovní prostor), tak alespoň vstaňte ze židle a proklepejte nohy
na místě. Všechno je lepší než sedět několik hodin v kuse. Pokud můžete, zkuste do
práce chodit pěšky nebo jezdit na kole. Pokud musíte dojíždět MHD, zkuste stát, a ne
celou cestu sedět, případně vystupte o jednu nebo dvě zastávky dřív, než potřebujete,
a dojděte zbytek cesty pěšky.
Neseďte s nohami křížem

12

Prokrvení nohou, které je prospěšné, pomůže jejich sprchování střídavě studenou
a teplou vodou. Nemusíte se hned stát otužilcem, ale pokud během ranní sprchy dolní
končetiny párkrát osvěžíte studenou vodou, velmi jim tím prospějete. Zapomínat
byste neměli ani na dostatečný příjem tekutin, myslíme tím vodu.
Někteří z nás stále ještě nevěnují takovou pozornost nohám, jakou by měli. Péče
o nohy je velmi důležitá, vždyť nohy nám slouží po celý náš život. Jejich důležitost si
možná uvědomíme až ve chvíli, kdy máme nějaký zdravotní problém.
- Nevhodně zvolená obuv - vznik otlaků, puchýřů a kuřích ok.
- Špatná volba materiálu u obuvi způsobuje nadměrné pocení, špatné odvětrávání,
plísně, apod.
- Silné pocení způsobuje nepříjemný zápach nohou.
- Při sedavém způsobu života a v důsledku nedostatku pohybu se zhoršuje prokrvení
končetin a organismu a tím vznikají problémy se žilní nedostatečností, např.
křečové žíly, pocit těžkých a unavených nohou, apod.
- V opačném případě, kdy své končetiny přetěžujeme, protože chceme „dohnat“
dlouhé nicnedělání, způsobíme si otlaky, přivodíme si bolest nohou, jsme
náchylnější k různým úrazům.
Většina nemocí je od nohou - prochladnutí, bolesti zad, kloubů, apod.
Stav nohou = stav naší psychiky
Špatný stav našich nohou se negativně odráží na naší psychice
Nemůžeme chodit = jsme odkázáni na pomoc druhých, jsme závislí na ostatních,
neseme to špatně.
Špatná psychika „rozjede“ řetězovou reakci dalších nemocí a dostáváme se do
začarovaného kruhu. Přitom je vše tak jednoduché, věnovat pravidelnou péči našim
nohám, aby nám dobře sloužily co nejdéle.
Pravidelnou péči můžeme shrnout do 3 základních kroků
1. Koupele
2. Ošetření změkčené pokožky po koupeli
3. Doplňková péče vč. prevence žilní nedostatečnosti
Milí čtenáři, nečekejte na letní měsíce, až budeme nosit otevřenou obuv, zkusme
společně ulevit našim nožkám už teď!
A protože je toto téma velmi dlouhé a každého jedince trápí jiné neduhy, dovoluji si
Vám nabídnout konkrétní řešení, protože se této problematice dlouhodobě věnuji.
V případě Vašeho zájmu mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 606 935 957.
Příjemné dny Vám přeje

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Procvičovat nohy ale můžete i vsedě. Stačí třeba úplně obyčejné propínání špiček.
Klíčové pro dobrou kondici nohou je i to, jak sedíme. Pro oběhový systém například
vůbec není vhodné sedět s překříženýma nohama. Zvlášť při sezení ve volných
chvílích, například při sledování televize nebo četbě knihy, si nohy dejte do vyvýšené
polohy.

Co ještě?

ÚNOR 2019

ÚNOR 2019

Pavla Žilinská
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