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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: 20.3.2019.

Ilustrace: J. Švajdová

JARNÍ PROBUZENÍ

Kytička fialek
ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN
Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.

Děkanátní pouť ZA OBNOVU RODIN A NOVÝCH DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
se uskuteční na Velehradě, 6.4.2019.
Program poutě:
14:00 promluva - Pavol Strežo (v Turistickém centru), dále program pokračuje
v bazilice:
15:00 modlitba růžence
16:00 adorace
17:00 mše svatá
Během růžence a adorace možnost svátosti smíření.
Hlídání dětí zajištěno.
Odjezd autobusů: 13:15 hod. Březnice - křižovatka.

K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!
Jen násilím ji vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
Synáčku, už jsem stará.
Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.

Do pokladniček na zpravodaj Naše dědiny jste darovali v Březnici 400,- Kč, v Salaši
400,- Kč. Děkujeme.

Tréninky fotbalové přípravky SK Březnice
Fotbalová přípravka SK Březnice zve všechny malé fotbalisty a fotbalistky do svých
řad. Trénujeme každé pondělí od 16:30 hod. na hřišti v Březnici .

Jaroslav Seifert
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 10.4.2019.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Milí čtenáři Našich dědin,
o jednom blahoslaveném pouštním otci se vypráví, že celý rok pracoval, aby měl
z čeho žít, a to, co se mu horlivou činností podařilo toho roku vydobýt navíc, pálil,
aby stále žil stejně skromně a nepřilepšoval si. Možná se podobné zásadě
pousmějeme, možná, ale můžeme nad ní i uvažovat a ptát se, proč někdo chce žíti zítra
stejně jako dnes a odmítne „lepší zítřek".
Postní doba, kterou prožíváme, se váže ke čtyřiceti po sobě jdoucích dní lepšího
včerejška. Je to období přípravy na Velikonoce, ale snad můžeme říci, že veliké noci
i dni začínají již v postu, kdy se zříkáme nadbytečného pro střídmost a nedostatečného
pro akorátnost. Můžeme použít jedno přirovnání z předvánočního období: když pan
kostelník připravuje na Vánoce stromky před kostel, pro jejich vylepšení někde
větvičku ořízne, jinde ji naváže, a tak stromky vypadají jako by v lese rostly právě pro
toto jedinečné místo. Tímto přirovnáním tedy vyjadřuji, v čem spočívá půst: přidávat
a ubírat, abychom se stávali, jak to nedávno spíše pejorativně vyjádřil pan prezident
lepšolidmi.
Církev postní praxi nikdy neopustila, zdravý duchovní život půst vyžaduje, náš život
dosud není zcela v pořádku.
Ať se milosrdné oči v bdění otevřou
a z hladu v modlitbičce každé po věčnosti chuť,
z práce lopotné ať krev se zahřívá
pro tváře nenávistí zmrzlé,
almužnou srdce ať se promění.
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P. Václav Fojtík
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Adopce
Adopci na dálku v naší farnosti zahájil v roce 2003 P. Pavel Caha. Prvním
adoptovaným dítětem byl 7letý David z Ugandy. Další rok se vybrala dvojnásobná
částka, tak k Davidovi otec Pavel přibral 7letou Manitu z Thajska. V roce 2008 byl
David vyřazen z projektu Adopce, z důvodu nezvládání učiva. Místo něj jsme vybrali
dalšího ,,černouška" z Ugandy, 10letého Emmanuela, který letos studium ukončil
a získal místo v obchodě.
A protože se každým rokem vybíralo stále víc peněz, přišla na řadu 17letá Sweedal
z Indie, která předloni ukončila studium věčnými sliby a je z ní sestra Sweedal. Po ní
jsme si vybrali její mladší spolužačku Clesyi, která byla v projektu Adopce jen krátce,
protože přešla na jinou školu, kde projekt Adopce už nepůsobí.
Takže nám nyní zůstává stále Manita, která nyní studuje na vysoké škole a teď nově
vybraný hluchoněmý chlapec 16letý Michael z Ugandy.
I když se někomu může zdát, že je to zbytečné posílat jim peníze, když stejně někteří
nedostudují, nám se to může zdát málo, ale pro ně i pár let ve škole má velký význam
a posun k lepšímu životu.

Za tu dobu, co u nás ve farnosti tento projekt běží, jste věnovali celkem
275.690,- Kč.
Který rok se kolik vybralo :
2003 - 7.000,2011 - 20.300,2004 - 12.500,2012 - 22.300,2005 - 13.850,2013 - 20.000,2006 - 17.100,2014 - 24.100,2007 - 12.600,2015 - 27.350,2008 - 15.800,2016 - 20.090,2009 - 19.300,2017 - 22.400,2010 - 19.000,2018 - 19.100,-

Devítidenní duchovní obnova, v níž se svěříme Panně Marii, aby rozvázala uzly
náboženského nezájmu, nekajícího smýšlení, nemocí i nejrozmanitějších strastí se
uskuteční v Bohuslavicích od svátku Navštívení Panny Marie, tj. od 31. května
do slavnosti Seslání Ducha Svatého, tj. do 9. června a bude se krýt s devítidenní
přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Je výzvou pro každého, kdo byl
pokřtěn, k obnově svého vztahu k Bohu a výzvou pro hledající přijít skrze Marii
k Ježíši.
P. Václav Fojtík
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Jak šel čas s našimi adoptovanými dětmi
1. David
2003 - 2008
2. Manita
2004 - doposud
3. Emmanuel 2008 - 2018
4. Sweedal
2011 - 2014
5. Clesiya
2017 - 2018
6. Michael
2019 - doposud

Poselství obrazu by mohlo znít následovně: „Kdokoli
se připojí k Marii v jejím sjednocení s Ježíšem,
kdokoli se s ní spojí v modlitbě, dokáže vyřešit své
záležitosti a rozplést uzle svého života.
Velkým ctitelem Panny Marie rozvazující uzly je
také současný papež František. Rektor katedrály
v Buenos Aires P. Alejandro Russo o tom vydává
svědectví:
„Svatý otec jako jezuitský kněz strávil nějakou dobu
v Německu na studiích. V jednom kostele tam uviděl
obrázek Panny rozvazující uzly. Přivezl si tyto
pohlednice do Buenos Aires a začal je přikládat
do všech svých dopisů. Úcta k tomuto mariánskému
vyobrazení se rychle šířila, až se jedna argentinská
malířka, Ana Betta di Berti, nabídla, že vyhotoví jeho
kopii pro kapli jezuitské univerzity v Buenos Aires
(Universidad del Salvador). V této kapličce Pannu
Marii uctívalo a navštěvovalo mnoho lidí, takže její
prostor brzy nedostačoval. Někteří zaměstnanci
univerzity, farníci ze čtvrti Agronomía, požádali
svého faráře o umístění ještě větší kopie obrazu
do kostela San José del Talar. Stalo se tak 8. prosince
1996. Kult Matky rozvazující uzly se rozrostl natolik,
že o víkendech a každého osmého dne v měsíci
přicházelo a dosud přichází 20 až 30 tisíc lidí. Další
kopie obrazu, byť nevalné umělecké kvality, se
objevily v mnoha dalších farnostech ve městě a kraji. Pro argentinskou církev je to
tedy velmi důležitý projev zbožnosti, který tehdejšího arcibiskupa Buenos Aires vedl
ještě k dalšímu kroku. Před třemi lety kard. Bergoglio podepsal dekret, kterým
prohlašuje farní kostel San José del Talar za "národní svatyni Naší Paní, která
rozvazuje uzly". Za tuto úctu vděčíme Svatému otci. Na jakýkoliv dopis odpovídal
osobně a kromě mariánského obrázku přikládal i výjev sv. Josefa. Výjev Panny Marie
rozvazující uzly používal i pro svá vánoční a velikonoční přání. Tentýž obrázek
rozdával také v den svého biskupského svěcení."
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DEVÍTIDENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V BOHUSLAVICÍCH
V roce 2017 při stoletém výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě jsme se začali
v březnickém kostele vždy třináctého v měsíci od května do října scházet
k duchovním obnovám. Od rána do večera je možné navštívit kostel k modlitbě
a svěřit své záležitosti Marii a jejímu Neposkvrněnému Srdci. Myslím, že tyto
obnovy, které jdou v duchu poselství z Fatimy, přinášejí své plody.
Již delší dobu uvažuji nad tím, že bychom ve farnosti měli podobně uskutečnit
duchovní obnovu také v Bohuslavicích. Tato myšlenka ve mně delší dobu zrála, až
do slavnosti svatého Josefa, snoubence Panny Marie, mocného přímluvce a patrona
rodin i celé církve. Právě o této slavnosti mi jeden z andělů farnosti podsunul novénu
k Panně Marii rozvazující uzly. Vše se vyjasnilo!
Přepisuji zde část úvodu k této novéně od Vojtěcha Kodeta:
Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna
Eva nevírou, to rozuzlila Panna Maria vírou," napsal svatý Irenej z Lyonu ve svém
spise proti bludným naukám. Výrok tohoto církevního otce byl pravděpodobně
základem inspirace pro vznik obrazu „Maria Knotenlöserin", česky „Maria
rozvazující uzly", který se nachází v srdci bavorského Augšpurku, v prastarém
poutním kostele St. Peter am Perlach, jehož základy jsou ještě románské. Panna
Maria je zde zobrazena jako ta, která symbolicky rozplétá uzly, jež člověk rozvázat
nedovede a o něž ve svém životě zadrhává.
Poutní kostel v Augšpurku navštěvuje v poslední době stále více věřících, a to i z naší
vlasti. Prosí zde Pannu Marii, aby jim svou přímluvou u Boha pomohla vyřešit
složité, až neřešitelné problémy (zádrhele či uzly) v jejich životě nebo v životě jejich
drahých, na něž jsou lidské síly krátké…

Manita

Sweedal
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Milostný obraz snad z druhé poloviny 17. století je jedním z německých teologů
popisován následovně:
Obraz Matky Boží Panny Marie rozvazující uzly představuje Marii jako krásnou
mladou ženu v červených šatech, s modrým pláštěm vlajícím kolem jejích ramen
a boků, která stojí na půlměsíci a pod nohama má temného hada. Na obraze je
nejpozoruhodnější skutečnost, že Panna Maria pokojně rozvazuje uzel na bílé, zcela
zamotané stuze, kterou jí podává anděl po její levé straně. Na druhé straně už visí
stuha rozmotaná, hladce sklouzávající do rukou anděla po pravici. Kolem Mariiny
hlavy se pohybuje zástup andělů a nad nimi celý výjev završuje holubice v zářícím
světle, symbol Ducha Svatého. Panna Maria před námi stojí v záři Ducha Svatého.
V postavě osamělého a znaveného poutníka v dolní části obrazu objevíme sebe samé,
přičemž jeden z andělů se nás ujímá a vede nás ke kostelu. Obraz je namalován
možná až příliš harmonicky. Je na něm tolik andělů, všechno vypadá tak dokonale!
Pozorovatelovo srdce je ale zasaženo především Mariinou vnímavostí a nesmírnou
trpělivostí, což jsou její nesporné kvality.

David
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Národní týden manželství
Národní týden manželství probíhá
každý rok v týdnu kolem svátku
sv. Valentýna (14. února). V České
republice se tato akce konala již
po třinácté.
Po celé ČR se v tomto týdnu konalo
mnoho aktivit, které chtěly
povzbudit ty, kdo se do manželství
chystají nebo v manželství žijí.
Dobré manželství by chtěl prožívat
každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.
Toto téma bylo také jedním z bodů jednání pastorační rady farnosti Březnice.
A od nápadu k uskutečnění setkání manželů, ale i všech ostatních z naší farnosti,
nechybělo mnoho.
Následovalo srdečné pozvání na přátelské posezení v neděli, 17. února 2019,
do obecního sálu v Březnici.
Do příprav se zapojil skvělý organizační tým. Kuchařky napekly něco dobrého
ke kávě, chlapi zajistili občerstvení.
O děti v dětském koutku bylo dobře postaráno.
Přivítal nás vkusně vyzdobený sál. Nástěnky se svatebními fotografiemi nutily
ke vzpomínkám a diskuzím o průběhu té, či oné svatby.
Úvodní slovo patřilo otci Václavovi, průvodním slovem provázela celé odpoledne
Magda Běťáková. Každý z přítomných obdržel tištěnou brožurku o manželství,
plnou zamyšlení, příhod k pobavení a také malý test o manželství.
K příjemné atmosféře přispěli manželé Hanka a Pavel Miklovi z Velkého Ořechova
a nádherné tóny cimbálu rozezpívaly celý sál.
Bylo to krásné nedělní odpoledne a přáli bychom si, aby nebylo poslední. Vždyť když
se sejde dobrá parta farníků, dokáže vytvořit neuvěřitelné.
Jménem všech zúčastněných vyslovuji poděkování za nápad a organizátorům
za přípravu pěkného odpoledne.
M. Burdelová

Vzhledem k tomu, že se na Zlínsku rozšířil Africký mor prasat (AMP), byla prasata
intenzivně lovena. V roce 2018 jsme ulovili 44 kusů, z nichž 42 kusů bylo předáno
do asanačního ústavu k likvidaci. U žádného z těchto kusů nebyl AMP zjištěn.
Při ochraně zvěře před predátory bylo uloveno 19 lišek a 12 kun. V průběhu lovecké
sezóny bylo uloveno 12 kusů srnčího (dříve až 45 kusů), 15 zajíců a 31 kusů bažantů.
V příštích letech chceme pokračovat ve zlepšování životních podmínek pro zvěř,
obhospodařovat naše políčka a budeme vděčni za každý, třeba i malý pozemek, který
by nám občané na tuto činnost poskytli. Nejde nám o to, abychom mohli více lovit, je to
snaha udržet u nás všechny tradiční druhy volně žijících živočichů tak, aby naše děti a
vnoučata nemusely spatřit bažanta, nebo zajíce jen v ZOO.
Děkuji všem členům MS za práci, kterou v naší honitbě vykonávají, a děkuji také všem
občanům, kteří nám při naší činnosti pomáhají. Všem Vám přeji v roce 2019 pevné
zdraví a životní pohodu.
Myslivosti Zdar!!
Miroslav Ohnút - myslivecký hospodář
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Ilustrace: J. Švajdová
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Zpráva o stavu honitby
Honitba MS Křiby Bohuslavice-Březnice prochází určitými změnami. Změna
způsobu zemědělského hospodaření na pozemcích, jež jsou součástí naší honitby,
způsobila pokles stavů zvěře a také ostatních volně žijících živočichů. Na plochách,
kde je celoročně umístěn dobytek, se zvěř, díky neustálému rušení téměř
nevyskytuje. Volně žijící živočichové potřebují pestrou nabídku potravy a dostatek
možností úkrytu a to na pouze trávou osetých polích nemají.
Také sklizeň velkých ploch trávy během několika dnů přináší velké ztráty na všem
živém, co se na těchto pozemcích vyskytuje. Snažíme se sice zvěř, hlavně srnčata
z těchto ploch vyhánět a vynášet, ale pokud se nám to podaří, zvěř přeběhne zase jen
do vedlejších porostů trávy, která se sklízí v příštích hodinách, nebo druhý den.
Zároveň však musím poděkovat za spolupráci s některými místními zemědělci, kteří
nám hlásí termíny senosečí. Situace v posledních letech se poněkud zlepšila
a můžeme tak částečně předcházet velkým ztrátám při vysečení zvěře.
Dalším problémem je, že na sklizených pozemcích zvěř nenachází dostatek potravy,
hledá proto možnost pastvy v okolí, při tom samozřejmě přechází vozovky a při
nynějším provozu na komunikacích je usmrcována projíždějícími vozidly.
Stejný problém vzniká při přehánění stád dobytka na jiné pastviny. Zvěř před
dobytkem utíká a znovu je nucena přecházet vozovky. V roce 2017 jsme z vozovek
odklízeli 56 kusů usmrceného srnčího a v roce 2018 dalších 29 kusů a to jsme určitě
nenašli všechno. Zajíc se prakticky vyskytuje již jen v lesních částech honitby, bažant
převážně tam, kde jsou ještě nějaké plochy obsévány obilím. Ve snaze udržet v naší
honitbě bažanty bylo zakoupeno 100 kuřat a po odchování byli mladí bažanti
vypuštěni do přírody. Chceme vytvořit pro zvěř alespoň v malé míře lepší podmínky
pro život, zakládáme proto políčka pro zvěř, na kterých jsou pěstovány plodiny
nabízející zvěři potravu a také možnost úkrytu.

STROMY ZA BŘEZNICKÝM KOSTELEM
Jsou věci, na kterých se neshodneme, na něž budeme mít jiný názor. Nemusí se jednat
jen o věci životních způsobů nebo náboženských otázek, ale třeba i - ať to dál nemusím
rozvádět, napíšu to přímo - dominant obce, mezi které lze počítat vzrostlé smrky
v parku za kostelem, které rostou na pozemcích obce a farnosti.
Když před pár dny zasedala ekonomická rada farnosti, padla mj. i otázka: „A co stromy
za kostelem… Není již čas?"
Jsou tady s námi dlouhá léta, zvykli jsme si na ně, vytvářejí pod sebou pro kolemjdoucí
krásné místečko k posezení, pro děti ke hře, pro ptáky jsou jedinečným místem
ke koncertu, pro veverky k rozhledu a adrenalinovému zážitku.
Přesto! Při silnějším větru pohlížím, jak se tyto stromy chovají. Vydrží vichřici? Co
když do nich uhodí blesk? Neukrývají pod kůrou dosud navenek neotevřenou ránu?
Nemohou nečekaně způsobit neštěstí?
Na ekonomické radě farnosti jsme tedy i v zastoupení obce otevřeli tyto a podobné
otázky, abychom řekli své ano, či ne, spíše s přimknutím se k ano. Kdyby došlo k jejich
pádu, nabízí se totiž minimálně na tři strany smutný scénář: rodinný dům, kostel,
hřbitov. Nedávný případ z centra Zlína, kdy navenek zdánlivě zdravý strom usmrtil
dva malé chlapce, je pro nás mementem. Vždyť i pád obrovského smrku před naším
kostelem v červenci 2015 byl varováním, že se takový případ může stát i u nás.
Jediným štěstím tehdy bylo, že na parkovišti se nenacházela žádná živá bytost ani
vozidlo. Poškozené zábradlí a zídka byly tak pouze minimální škodou. Podruhé už
takové štěstí mít nemusíme …
Proto je zde návrh nechat zpracovat projekt revitalizace parku za kostelem, kde by
postupně došlo k výměně vzrostlé vegetace - tedy k pokácení starých smrků a obratem
k výsadbě nových stromů, vhodných pro zdejší prostředí. Vše bude samozřejmě
záležet na odsouhlasení kvalitního projektu a především pak také na finančních
možnostech. S pomocí Boží se snad vše podaří zrealizovat a park za kostelem v centru
obce bude moderní a bezpečný …
P. Václav Fojtík a Josef Hutěčka
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Všem občanům, kteří nám na tato políčka poskytli své pozemky, upřímně
děkujeme, protože nejen, že tím pomáhají nám v naší práci, ale hlavně
pomáhají přírodě a vytváření krajiny ve které bude moci naše další pokolení
spatřit zvěř, která by bez těchto zásahů postupně zmizela.
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Zprávy z MS Křiby Bohuslavice-Březnice

Ilustrace: Radim Bárta
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Dne 16.2.2019 se na myslivecké chatě MS Křiby Bohuslavice-Březnice uskutečnila
výroční členská schůze. Pozvánku obdrželi všichni členové mysliveckého spolku,
hosté, aktivní honci, starostové obou obcí a také zemědělci hospodařící na honebních
pozemcích naši honitby.
Prvním krokem každé VČS je vždy také kontrola zbrojních průkazů a pojištění
odpovědnosti při výkonu práva myslivosti. Všichni myslivci, kteří v uplynulém roce
lovili trofejovou zvěř, přinesli také tyto trofeje mysliveckému hospodáři, který zajistí
jejich předání na chovatelskou přehlídku trofejí.
Všichni pozvaní členové a hosté mysliveckého spolku se sešli ve 14 hodin na chatě
v Bohuslavicích, kde je přivítal místopředseda pan Josef Gavenda. Po přivítání
zúčastněných byla zahájena výroční členská schůze a postupně se projednávaly body
schváleného programu. Předseda spolku MVDr. Valdemar Stiksa přednesl velmi
zajímavou zprávu o současné situaci a stavu myslivosti ve vztahu k zemědělské
činnosti. Také myslivecký hospodář pan Miroslav Ohnút upozornil na aktuální
problémy s klesajícím stavem spárkaté - zejména srnčí zvěře v naší honitbě.
Všichni přítomní se jednomyslně shodli, že je třeba aktivně vytvářet vhodné
podmínky pro zvěř a to zejména obhospodařováním zvěřních políček, vytváření
nových, ale také vhodnou výsadbou plodonosných dřevin, remízků a dalších činností
ke zlepšení úživnosti v honitbě.
Příjemnou součástí schůze bylo „Přijímání mezi myslivce“ (pasování) mladého
myslivce Mariana Vargy. Také však nelze opomenout udělení věrnostní medaile pěti
našim dlouholetým členům za aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ.
Po zprávě finančního hospodáře, kontrolní a revizní komise následovala krátká
přestávka, po které byl dán prostor k diskuzi. Posledním bodem VČS bylo schválení
usnesení.
Po vyčerpání všech bodů schůze bylo podáváno občerstvení, které jako vždy
připravila paní Marta Gajdůšková.
Za MS Křiby Martin Chovanec
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CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY

VEČERNÍČKOVÝ KARNEVAL
Den plný úsměvů, radosti a dovádění. Přesně taková byla třetí středa v únoru, kdy
jsme si ve školce uspořádali večerníčkový karneval. A jak už sám název napovídá,
ve školce se sešlo spoustu pohádkových postaviček- princezny, víly, kouzelníci,
Křemílek, pirát, indiánka, šašek a dokonce nás navštívil i sám Večerníček. Od rána
jsme tvořili, zpívali, tancovali a hráli si. Dokonce proběhla i promenáda všech
masek. Velkou radost měly děti z množství nafouknutých balónků, které jsme využili
v nejedné hře. Nechyběla ani oblíbená hra “židličková”. Domů si děti odnesly
obrázek Večerníčka a také mnoho hezkých zážitků. Tímto bychom chtěli poděkovat
i rodičům za spolupráci při výrobě a výběru masek, některé byly vskutku originální.

Obecní knihovna Březnice ve spolupráci s Obcí Březnice pořádala 30.1.2019
a 4.3.2019 na obecním sále cestovatelské přednášky.
Všem, kteří se zúčastnili a zároveň přispěli dobrovolným vstupným, moc děkuji.
Výtěžek z obou přednášek byl předán rodině Šprtelových. V zimě uspořádáme další
přednášky a budu se těšit na ještě větší účast.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY BŘEZNICE
Vím, že už nebude tolik času na čtení, přesto vás zvu do knihovny. Přijďte si půjčit mám spoustu nových knih pro děti i dospělé a také nový výměnný soubor. Dále
půjčujeme i stolní hry pro děti.
Nově mám v nabídce i turistické průvodce, a to země:
Mallorka
Španělsko
Portugalsko
Madeira
Itálie
Rakousko
Německo
Švýcarsko
Anglie
Řecko
Thajsko

Tunisko
Egypt
Slovinsko
Turecko
Izrael
Maďarsko
Nizozemsko
Island
New York
Peking

Přijďte, ať si přečtete o zemi, kam pojedete v létě na dovolenou!!!!
Otevřeno každou sobotu od 8 - 10 hodin.
Irena Haluzová, knihovnice
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Bc. Lucie Gottfried
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Ohlédnutí za činností „Bohuslavských tetek“
Spolek „Bohuslavských tetek“ oslavil 12 let své činnosti. Rády bychom se
v následujících řádcích ohlédly za naší činností.
V současné době spolek Bohuslavských tetek tvoří - Drábková Pavla, Řezníčková
Filomena, Kadlecová Marie, Lysoňková Františka, Slavíková Marie, Tomková
Eliška, Chmelová Zdeňka, Vyoralová Božena, Hubáčková Olga, Klívarová Věra,
Višenková Ludmila, Hanáčková Jana, Hanáčková Leona.
Zatím poslední akci „KONČINY Bohuslavských tetek“ s ochutnávkou
masopustních jídel jsme připravily na sobotu 23. února 2019. Samy jsme napekly
a usmažily několik druhů koblihů, božích milostí, přesných pagáčků, pletýnek,
ořechových rohlíčků, škvarkového pečiva, preclíčků, plněných buchet a bélešů. Také
uzená polévka byla vlastní výroby. Masovou část jsme zakoupily v místní prodejně
potravin od osvědčených dodavatelů. Tuto akci, jako všechny ostatní, jsme
připravovaly s obavami, zda se jí někdo zúčastní. Byly jsme rády, že přišlo hodně
spoluobčanů, také našich příznivců ze sousedních vesnic (např. z Pohořelic
u Napajedel, Mistřic, Svárova, Dobrkovic, Hřivínova Újezdu, Doubrav), ale i lidí
z větší dálky (z Vlkoše u Přerova, Vsetína, Zábřehu či ze Slušovic). Dle ohlasu všem
přítomným chutnalo. Z výtěžku dobrovolného vstupného vždy zaplatíme náklady na
pečení a vaření, a když něco zbude, uhradíme z toho např. tombolu na setkání seniorů,
které pořádáme ve spolupráci s obecním úřadem. Když vidíme ty spokojené tváře
našich spoluobčanů, jak si vypráví a baví se společně s námi, říkáme si, čas věnovaný
pro dobrou věc a práce, která je s našimi akcemi spojena, není zbytečná. Věnovaná
radost pro druhé přináší i nám uspokojení na duši.

Svátek svatého Valentýna se slaví 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi
lidmi. V naší školce slavíme tento svátek každý rok, protože je dětmi oblíben. Nikomu
nevadí, že tento svátek u nás nemá tradici. Jsme naopak rádi, že se s tímto svátkem
seznamujeme a slavíme ho, protože nese dobrou myšlenku, tedy projevit lásku
a podporovat přátelství. A v tomto duchu se u nás nese celý valentýnský den.
I letos jsme s dětmi vyráběli valentýnská přání a dárky. Z korálků děti sestavily
srdíčka a další obrázky a ty jsme zažehlili, aby držely tvar. Pomocí kuliček a barvy
jsme ozdobili bílý papír (kuličkovou technikou), a pak jsme z takto nazdobeného
papíru vystřihovali srdíčka, kterými jsme si ozdobili třídu. V ranním kruhu jsme si
povídali o tomto svátku, o přátelství a o tom, co je to láska a jak se pozná. Na chvilku
jsme se zastavili a poslouchali tlukot srdce, který jsme pak zkoušeli napodobit hrou na
tělo. Následoval zpěv písní a hry s valentýnskou tematikou. Děti například hledaly
poloviny srdcí, které k sobě patří, a také usedly na valentýnské křeslo. Toto křeslo
bylo speciální, protože se ten, kdo na něm seděl, dozvěděl, proč ho mají ostatní rádi
a co se jim na něm líbí. Děti se zpočátku styděly a ostýchaly, ale nakonec byly mile
překvapeny a odcházely z křesla s úsměvem. Den jsme zakončili pozorováním
míchání barev z namočeného srdíčka, poskládaného z lentilek. Barvy nebyly vidět,
ale když se objevily, bylo to něco úžasného. Stejně jako láska a přátelství.

Pro oživení paměti uvádíme něco z toho, co jsme za těch 12 let připravily. S prvním
nápadem uspořádat výstavu „Bohuslavice proti proudu času“ přišla už naše bývalá
spoluobčanka, paní Marcela Čejková. Tato výstava se uskutečnila v místní základní
škole a byli na ni pozváni také žijící učitelé, kteří působili v naší obci. Největší radost
z účasti všem udělal bývalý a oblíbený ředitel školy pan Bohuslav Kopáček. Tetky
pomáhaly při organizaci a shánění exponátů.
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Další akce ve zkratce:
Rok 2009 - výstava „Jak jsme se ženili a vdávaly“
Rok 2010 - beseda s důchodci na hasičské zbrojnici, na kterou jsme připravily
vlastní program
Rok 2011 - výstava „Ručních prací a výtvarných děl“ občanů a žáků základní
školy
Rok 2012 - výstava „Co odnesl čas“, vybavení dřívějších domácností
Rok 2013 - výstava „Sběratelská vášeň“
Rok 2014 - výstava retro „Pohled nazpět“
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SNĚHULÁKOVÝ DEN
Pod sněhem se kopce ztrácí, všude rostou sněhuláci, tů, tů, tů, zima už je tu!
A opravdu, nejen venku, ale i u nás ve školce se druhou středu v únoru objevilo
spoustu sněhuláků. Pořádali jsme totiž sněhulákový den. Ráno přišly děti do školky
v bílém oblečení. U stolečků si vyrobily a nazdobily hrnec, který si potom nasadily na
hlavu jako opravdoví sněhuláci. Poté si vymalovaly a vystřihly hlavu sněhuláka,
kterou si po svačince nazdobily lentilkami. Ty pokládaly na hlavu podle instrukcí
paní učitelky, musely při tom poznávat barvy a počítat. Po správném doplnění děti
lentilky snědly, a pak už jsme se pustili do sněhulákových her a úkolů. Nejvíce
legrace jsme zažili při výrobě živého sněhuláka a živé sněhulačky. Ty jsme vyrobili,
postavili ze dvou kamarádů pomocí toaletního papíru. Nakonec sněhuláci roztáli
a děti se vyřádily u sněhulákové diskotéky.

Rok 2015 - beseda s důchodci, opět na hasičské zbrojnici a s vlastním programem
Rok 2016 - „Sousedské besedování“ s ochutnávkou tradičních polévek a koláčů
Rok 2017- „Kavárnička dříve narozených“ s ochutnávkou sladkých a slaných
výrobků
Rok 2018 - „Odpoledne pro labužníky“ s ochutnávkou jídel ze studené kuchyně
Rok 2019 - „Končiny Bohuslavských tetek“ s ochutnávkou masopustních jídel.
Každoročně se první adventní neděli účastníme akce Rozsvicování vánočního
stromu, kterou s ostatními spolky pořádá obecní úřad. V našem stánku mohou
účastníci ochutnat např. langoše, párek v rohlíku, frgále či si zakoupit sušené ovoce
nebo adventní věnce. Ale především si mohou dát náš vyhlášený svařák!
Jídla na všechny akce pečeme samy, ve svých kuchyních, a ve svém volném čase.
V Pamětní knize výstav poctivě zaznamenáváme všechny naše akce, aby jednou
mladí lidé věděli, že když se dá dobrá parta ochotných tetek dohromady, je co ukázat.
Mimo tyto naše akce jsme spolupracovaly s obecním úřadem na sportovním
odpoledni, kdy jsme roztleskávaly při přátelském fotbalovém utkání jak v naší obci,
tak v družebních Trenčanských Bohuslavicích, nebo jsme u příležitosti kácení máje
uspořádaly „Módní přehlídku ze sekáče“.
Toto naše bilancování ukazuje, že i ve starším věku se dá žít a nejenom přežívat.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem našim spoluobčanům za podporu a účast na
našich akcích.
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Za kolektiv Bohuslavských tetek
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ZÁBAVNÉ DNY V ÚNORU
V naší mateřské škole Bohuslavice u Zlína se stále něco děje. Stejně tak tomu bylo
i v únoru, kdy jsme prožívali zábavná dopoledne plná her, činností a soutěží. Zábavné
dny se u dětí setkávají s velkým úspěchem a nadšením. Malé vybočení z běžného
denního režimu je totiž velmi příjemným zpestřením. A to nejen pro děti.
PO STOPÁCH YETTIHO
První středu v měsíci přišel za dětmi na školní zahradu sněžný muž Yetti (v toho se
proměnila paní učitelka). Děti ho nejprve pozdravily a seznámily se s ním. Poté je
Yetti vyzval k plnění úkolů, které si pro ně připravil. S radostí děti vyrazily na různá
stanoviště, kde plnily úkoly: chodily po stopách k Yettimu, aby mu připnuly kolíčky
na rozpáraný kožich, přenášely zlaté vejce slalomem mezi stromy, sjížděly kopeček
na bobech, vozily Křemílka a Vochomůrku (maskoti MŠ) na saních a nakonec
hledaly Yettiho ztracený poklad. Přestože byla zima a mráz zalézal do rukavic, veselé
skotačení s Yettim děti zahřálo a pobavilo.
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Od letošního roku se bude blahopřát občanům, kteří slaví 80., 85., 90. narozeniny
(a výše).
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Pomáhá při zácpě, má lehce projímavé účinky.
Má protizánětlivé a antibakteriální účinky.
Pomáhá při zánětech středního ucha u dětí.
Podporuje metabolismus.
Působí při léčbě angíny, kašle a nachlazení.
Při pravidelném používání vypíná pleť.
Má antioxidační účinky.
Snižuje hladinu cukru a triglyceridů v krvi.
Její sílu je možné využít při diabetu.
Mírní alergie.
Zlepšuje zažívání a vstřebatelnost vitamínů.
Zesiluje účinek potravinových doplňků.














Kdo by se jí měl vyhnout?
Aloe vera není vhodná pro každého. Kdo by se jí měl vyhnout?

Těhotné a kojící ženy.

Máte-li ledvinové onemocnění.

Máte-li zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí.

Není vhodná, máte-li křečové žíly.

Trápí-li vás krvácející hemoroidy.

Není vhodná při silné menstruaci.
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Jak se aloe vera užívá?
V první řadě je nutné sledovat dávkování, které doporučuje výrobce. Většinou se
užívá každý den jedna dávka pití po dobu několika týdnů. Pak následuje pauza a opět
pravidelné braní. S množstvím se to nesmí přehánět, mohla by mít projímavé účinky.
Kde ji seženete?
Produkty s aloe vera seženete v mnoha různých variantách. Vždy je nutné sledovat
obsah aloe vera v daném přípravku. Nejlepší gel je takový, který obsahuje 99% aloe
vera. Také i cena tomu odpovídá. Výrobky, které obsahují této rostlinky méně, rovněž
stojí méně. Trvejme na odborném vysvětlení a nezapomeňme, že investujeme
do našeho zdraví.
Je možné ji pěstovat doma?
Pěstování aloe vera je celkem snadné. Může se pěstovat doma jako pokojová
rostlina, a pokud pěstujete aloi pravou nebo Aloe barbadensis, můžete používat na
různé problémy čerstvou šťávu, u jiných druhů to ale kvůli možné jedovatosti
nezkoušejte. Rostlinka má ráda zeminu s pískem, v létě pokojovou teplotu a v zimě
teploty kolem 10 stupňů.
Milí čtenáři, přeji Vám příjemné jarní dny plné sluníčka. Na procházce lesem, loukou
mějte oči otevřené a nezapomeňte, že příroda se nedá překonat, dá se jen využít.
Pavla Žilinská
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ
TÉMA - Aloe Vera /Aloe barbadensis/
Milí čtenáři, všichni známe léčivku aloe vera. Už naše babičky měly za oknem
v květináči tuto krásnou rostlinku a uměly ji používat na různé neduhy. Pojďme se
společně podívat na historii a fascinující účinky tohoto kouzelného pokladu.
Historie
První zmínky o léčivých účincích aloe very jsou ze starověkého Egypta z doby
zhruba 1500 let před Kristem.
Aloe vera byla tehdy mezi lidmi velmi ceněná. Traduje se, že povinností každého,
kdo byl pozván na posmrtný obřad zesnulého faraona, bylo přinést zemřelému
vládci list aloe very jako dar na cestu do nového posmrtného života.
V dobách Alexandra Velikého se aloe vera užívala jako účinný prostředek k léčbě
a hojení válečných zranění. Alexandr Veliký se proto snažil získat do svého držení
ostrov Sokotra, ležící u východního pobřeží Afriky, který byl tehdy výjimečný právě
svými rozsáhlými plantážemi aloe very. Vojáci podle zpráv ostrov dobyli a získané
rostliny si odvezli.
Slavný mořeplavec a kolonizátor Kryštof Kolumbus hlásal, že pro blahobyt člověka
jsou nepostradatelné čtyři potraviny - pšenice, hrozny, olivy a aloe. První ho
vyživuje, druhá pozvedá jeho ducha, třetí mu přináší harmonii a čtvrtá ho vyléčí.
Účinky aloe very ho natolik oslovily, že na svých plavbách vozil tuto rostlinu
v květináčích.
V tradiční čínské medicíně je aloe vera známá pod jménem LuHui. Gel z aloe zde
slouží jako jin tonik, což znamená, že pomáhá vyživovat všechny tkáně.
Ve staroindickém sanskrtu je aloe vera známá pod jménem GhritaKumari a v indické
ájurvédské medicíně se používá zejména v omlazujících přípravcích a při
harmonizaci srdečně-cévního systému.
Prudký rozvoj západní medicíny zatlačil léčivé rostliny do pozadí. V době studené
války mezi jadernými mocnostmi se však ukázalo, že aloe vera umí hojit popáleniny
po rentgenovém a radiačním záření.
Tím započalo vědecké zkoumání a dnes existuje tisíce odborných studií, které
blahodárné účinky této rostliny na lidské zdraví nejen popisují, ale také potvrzují.
Lékař léčí, příroda uzdravuje.

A tady nastupuje aloe vera. Působí totiž na zvětšená mikroskopická tělíska na
vnitřních stěnách kapilár tak, že tělíska splasknou, čímž se kapiláry mohou vrátit ke
svému přirozenému vnitřnímu průměru. To okamžitě přinese lepší průtok krve
a odplavení škodlivých odpadních látek z tkání.
Aloe vera je jediná známá léčivá rostlina, která na kapiláry takto příznivě působí. Je
proto výborným prostředkem celostní medicíny. Byla by škoda ji přehlížet.
Co se nachází uvnitř? Více než 150 účinných látek pro vaše zdraví.
V aloe vera se nachází velké množství látek, které pozitivně působí na zdraví.
Kromě vitamínů (vitamíny skupiny B, vitamín C, beta-karoten) a minerálů (draslík,
chlor, hořčík, zinek, vápník, železo atd.) obsahuje aminokyseliny (lysin, leucin,
tyrosin, kyselina glutamová atd.), chromony a další látky. Také se v nich nachází
aloin a hydroxyaloin, které mají projímavé účinky Mohutné a dužnaté listy v sobě
skrývají tekutinu, která má plno účinků na zdraví. Dále se dá využít v kosmetickém
průmyslu, potravinářském průmyslu nebo můžete rostlinu jednoduše pěstovat doma.
Jaké aloe vera má účinky?
Tato malá rostlinka se může pyšnit mnohými účinky na zdraví. Pomáhá na různé
zdravotní problémy, léčí drobnosti a pomáhá některé obtíže zlepšit.

Posiluje imunitu.

Má hojící účinky u popálenin a ran.

Pomáhá při parodontóze.

Pomáhá na ekzémy a kožní problémy.

Pozitivně působí na překyselení žaludku.

Jedná se o přírodní antibiotikum.

Působí dobře na slinivku břišní při potížích.
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V dospělém lidském těle najdete téměř 150 tisíc kilometrů kapilár. Jsou to ty úplně
nejtenčí krevní cévy, asi 20 krát tenčí než je náš vlas. Některé jsou tak tenké, že se do
nich červené krvinky jen stěží vejdou a musí se jimi prodírat v řadě jedna po druhé.

Kapiláry určují naše zdraví, protože pouze v oblasti kapilár dochází k předávání
kyslíku a živin z krve do našich tkání a buněk. Jen tam, kde může krev neomezeně
proudit, jsou naše tkáně a orgány zásobovány životně důležitým kyslíkem. Stres,
nevhodná strava, sedavý způsob života, kouření a nadměrné pití alkoholu kapiláry
postupně zužuje. To vadí, neboť červené krvinky se jimi poté hůře protahují
a postižené tkáně trpí nedostatkem kyslíku. Aby buňky v postižených tkáních
přežily, spustí si mechanismy získávání energie bez potřeby kyslíku. To krátkou
dobu funguje, ale vedlejším produktem těchto dějů je velké množství škodlivých
kyselin. A přesně tady začíná boj o naše zdraví. Navenek se tento stav projevuje
v podobě různých civilizačních nemocí, jako je vysoký krevní tlak, kožní problémy,
chronické záněty a podobně. V zanedbaném těle mohou později přerůst až v srdeční
infarkt, mrtvici nebo třeba rakovinu.
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