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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: 15.5.2019.

Ilustrace: J. Švajdová

POKLEKNĚTE, MYSLIVCI, NA KOLENA...

Májová píseň
ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN
Když jarní vítr zavane
do svěžích hájů mladých bříz,
načechrá květy v zahradách,
hned lidé mají k nebi blíž.

SRPŠ Březnice připravuje na sobotu 15.6.2019 tradiční DĚTSKÝ DEN od 14 hod.
ve spodní části Sportovního areálu na Záhutí v Březnici.
Všechny děti jsou srdečně zvány na kolotoče, atrakce, koně, cukrovou vatu,
malování na obličej a další spoustu zábavy ....

Zas vůně květů šeříků
se mísí s vůní jabloní.
Snad svět v příštím okamžiku
se svému Tvůrci pokloní.

Výlet pro seniory
Obec Březnice zve všechny dříve narozené na AUTOBUSOVÝ VÝLETs překvapením. Akce se uskuteční ve čtvrtek 6.6.2019 dopoledne. Start v 9:00 hod.
z točny, dále pak bude autobus zastavovat na všech zastávkách v obci: Filip 9:05,
rozcestí 9:10, Kovárna 9:10, pálenice 9:15 hod.

Gloria, Tobě, Stvořiteli,
za moudrost Tvou a za krásu.
Pokorně bychom vždycky měli
stát nad Tvým dílem v úžasu.
I já Ti, Pane, vzdávám dík
za všechnu krásu v okolí.
Jako bys tím chtěl člověku
ráj připomenout na chvíli.

První svaté přijímání bude v březnickém kostele sv. Bartoloměje 16. 6. 2019, při mši
svaté v 10:00 hodin.

zdroj: inet

V neděli, 23. června 2019, budeme společně putovat k Boží muce Svaté Rodiny
u Majáku.
U kostela v Březnici se sejdeme ve 14:30 hodin a odtud půjdeme k Majáku. Cestou se
budeme modlit pobožnost křížové cesty. V 16 hod. bude na místě sloužena mše svatá.
Po mši svaté jste pozváni k malému občerstvení a společnému posezení.

Do pokladniček na Naše dědiny jste darovali v Březnici 650,-, v Salaši 170,- Kč.
Děkujeme Vám.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 19.6.2019.
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Milí čtenáři Našich dědin, v den uzávěrky tohoto čísla časopisu, dne 15. května
v Březnici nečekaně vypadl elektrický proud. Bylo to způsobeno, jak jsem se později
dověděl, když jsem si to zjišťoval pro tento úvodník, z neznámé příčiny. Věžní hodiny
se zastavily, ve škole dětem zhasla světla a obchod vyhlásil konec světa. A když to pak
opět nahodili, (Zrovna jsme v náboženství mluvili o posledních věcech člověka,
kterými je smrt, soud, nebe, peklo.) - děti ve škole zajásaly a zatleskaly. Svítí!!! A hned
nato rozsvícená světla opět zhasla. Ne však pro další chybu v elektrické síti, ale
protože je některý z žáků rázem zhasl. A v závěru hodiny jsme si do sešitu napsali:
Zapamatujme si modlitbu za zesnulé: Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji!
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Přeji vám, milí čtenáři, příjemné počtení nového květnového čísla časopisu a ať
i světlo víry a dobrých skutků nepřestává svítit, aby mohlo jednou svítit věčně.
P. Václav Fojtík
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Poděkování

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN
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Lidský život je mnohdy hodně těžký a s přibývajícími léty a nemocemi bývá ještě
těžší.
Vracím se ve vzpomínkách o několik měsíců zpět, kdy jsem měla pocit, že procházím
přímo peklem. Byl pátek před poutí sv. Bartoloměje. Bez zjevných příčin se mi
vykloubila noha z kyčle, v místě původní endoprotézy. Bolest byla opravdu značná.
Ve zlínské nemocnici na ortopedii mi lékaři, za použití narkózy, kyčel znovu nahodili.
V neděli ráno mne propustili domů.
Do dvou dnů se ale můj stav zhoršil. Po čtyřech dnech jsem se znovu ocitla
v nemocnici. Byla mi zjištěna plicní embolie, plicní infarkt a masivní zánět na plicích.
Dostavily se vysoké horečky. Srdce a ledviny začaly také stávkovat. Nevypadalo to
se mnou dobře. Několik dnů mi ve dne i v noci odebírali krev. Konečně se podařilo
najít antibiotika, která začala zabírat. Ještě jsem ale neměla vyhráno. Srdíčko utíkalo
a já měla navíc obrovské problémy s příjmem potravy. Hůř mi snad ještě nikdy
v životě nebylo.
Po několika týdnech živoření se můj stav začal velmi pomalu zlepšovat. Po šesti
týdnech mne v částečné nejistotě propustili domů.
Jenže za deset dnů jsem už ležela v brněnské nemocnici. Tady z krevních testů zjistili,
že mám v kyčli zlatého stafylokoka. Bylo třeba ihned operativně kyčel vyjmout
a zajistit doléčení velmi silnými antibiotiky. Nikdo mi nedokázal říci, jestli operaci
přežiji.
Došel za mnou kněz z blízkého brněnského kostela a dodal mi odvahu, přijmout
jakoukoli Boží vůli. V té době už za mnou stál, kromě rodiny, velký zástup lidí, kteří
na mne v modlitbě mysleli a přimlouvali se. Také bylo slouženo několik mší svatých.
Později jsem se od primáře a operatéra v jedné osobě dověděla, že operace byla dlouhá
a těžká. Museli odstranit velké množství zasažené tkáně. Také anesteziolog měl plné
ruce práce s mým neustále klesajícím tlakem a rychlým srdíčkem. Bylo mi řečeno, že
je zázrak, že jsem naživu.
V důsledku vedlejších účinků velmi silných léků, se dostavilo akutní selhání ledvin
a částečná hluchota. Zase jsem na tom byla hodně zle a ležela připojena na přístrojích
na jipce. Jen mlhavě jsem vnímala kolik známých lidiček a přátel mne pozdravuje
a myslí na mne v modlitbě. Byl to neustálý řetězec proseb za mé zdraví.
Klinika, na které jsem byla operována je hlavně ortopedického a chirurgického
zaměření, proto povolali, kvůli mému zhoršenému zdravotnímu stavu, odborníky
z interní nemocnice. Všichni byli příjemně překvapeni, když se můj zdravotní stav,
přibližně po týdnu, začal zlepšovat.
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MÁJ

Tak jsem se asi po měsíci léčení v Brně, ocitla opět ve zlínské nemocnici. Nedokázala
jsem stále přijímat normální stravu. Bylo mi hodně špatně a jen jsem vše zvracela,
dokonce i léky. Dcery i vnučky za mnou denně chodily a procvičovaly mé ochabující
svaly.
Před vánocemi jsem se konečně dostala domů. Zhubla jsem 20 kg a jsem nechodící.
Snažím se vážit si každého dne, jako by byl ten poslední. Neztrácím víru a věřím
v Boží pomoc.
Děkuji vám všem, kdo jste se za mne modlili, myslíte na mne, posíláte pozdravy
a navštěvujete mne. Vím, že jsem tu s vámi už nemusela být, ale i vaším přispěním
tomu tak není.
Ludmila Vejvodová, Březnice

Duchovní obnova v Březnici 13. v měsíci
Ve čtvrtek 13. června si připomeneme druhé zjevení Panny Marie ve Fatimě
a na poselství Matky Boží, které je stále aktuální, odpovíme dnem modlitby s tímto
programem:

DĚTSKÝCH HER RÁJ

8:00-17:00
17:00
18:00
19:00

pozvání k tiché adoraci
modlitba růžence
mše svatá
svědectví a novokněžské požehnání
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Mši svatou bude slavit novokněz P. Jiří Šůstek.
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Ilustrace: Radim Bárta
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Jak jsme v knihovně v Bohuslavicích tvořili KOMIKS
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 jsem v naší knihovně přivítala opět po roce žáky 3. a 4. ročníku
ZŠ v Bohuslavicích. Po úvodním prohlédnutí naší skromné knihovny a vzájemném
představování jsme si povídali o našich oblíbených knihách ze čtenářského deníku,
který si s sebou žáci přinesli. Ten největší úkol je však ještě čekal. Pustili jsme se
do psaní a kreslení komiksu na jarní téma: Včely, med a včelaření.
Nejprve jsme si museli ujasnit, jak se ten náš příběh bude jmenovat a jak se takový
komiks vůbec tvoří. Poté jsme si chvíli povídali o užitečnosti včel, jejich práci
a hlavně o krocích, které člověk musí udělat, aby se mohl stát včelařem. Čas byl však
neúprosný a proto jsme se s paní ředitelkou dohodly, že samotná práce na komiksu
bude probíhat už ve třídě v naší škole.
Sešli jsme se tedy následující úterý a za vydatného ochutnávání domácího medu se
žáci pustili do kreslení a popisování své (vylosované) části příběhu s názvem: „Jak se
rodina Žihadlových rozhodla včelařit“. Tento komiks bude vystavený
na Hubertských slavnostech v sobotu 25. 5. 2019 v místě „včelařského koutku“. Snad
jsem ve Vás vzbudila trochu té zvědavosti a přijdete se na práci našich dětí podívat.
Tímto děkuji všem žákům za jejich zájem a výbornou spolupráci.
Ráda bych se tímto článkem i rozloučila se všemi svými čtenáři, jelikož začátkem
července si knihovnu přebírá opět paní Silvie Minaříková. Od července bude i změna
v otvírací době knihovny a to každou sobotu od 8:00 do 10:00 hod.
Přeji krásné prázdniny a nezapomeňte si s sebou na cesty přibalit svou oblíbenou
knížku!
Světlana Bilavčíková

Vzpomínka Oldřicha Vavruši, emeritního starosty obce Březnice
Po osamostatnění obce Březnice získala obec pro svoji činnost místnosti po bývalém
MNV v Obecním domě. Vytápěná kamny byla jen jedna místnost, žádné umyvadlo ani
voda a WC pro muže a ženy. Podle stavebního úřadu a hygieny byly pracovní
podmínky pro činnost zcela nevyhovující. Hledalo se řešení pro tuto havarijní situaci.
Zastupitelstvo obce projednalo 6.8.1993 návrh na přestěhování mateřské školy
ve stávající budově do 1. patra a přízemí zrekonstruovat .
Po kladných jednáních se stavebním úřadem a hlavně hygienickou stanicí zastupitelé
schválili 8.10.1993 tento návrh na rekonstrukci a vypracování projektové
dokumentace. Byla schválena firma S-projekt plus Zlín s dohodnutou cenou 52.000,Kč. Veškerou stavební činností byla pak pověřena společnost STADO Zlín. Práce byly
zahájeny 3.ledna a skončily 4.dubna 1994. Vznikly tak následující prostory:
Pro obecní úřad dvě úřední místnosti, chodba, kuchyňka, rozhlas, archiv, spolková
místnost, úklidová komora a WC pro muže a ženy. Dále místnosti pro Českou poštu,
Českou spořitelnu, čekárna a ordinace pro obvodního i dětského lékaře.
Kolaudace a uvedení do provozu se konalo15. dubna 1994 a veškeré náklady na tuto
investici byly 1.142.121,- Kč.
Při minimálních úpravách slouží prostory ke spokojenosti Obecního úřadu uživatelům
a občanům dodnes, již 25 let. V roce 2013 byla zasedací (spolková) místnost předělána
na jednu třídu mateřské školy pro 15 dětí.
Za těchto 25 let se situace velmi změnila. Obec se stále rozrůstá, dětí přibývá a obec tak
připravuje projekt rozšíření kapacity mateřské školy - nástavbou nad stávající kuchyní
a kotelnou.
Oldřich Vavruša
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Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce
a sena dají.
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NÁVŠTĚVA V KRAVÍNĚ
Ve středu 9. 4. 2019 se žáci 1. ročníku vypravili na exkurzi do kravína v Březnici.
Počasí sice trochu odrazovalo, neboť bylo docela chladno. Nicméně přišli všichni
prváčci do školy a moc se těšili na výuku v přírodě. V 8 hodin byli nastoupeni před
školou ve sportovním oblečení, s batůžky se svačinou a pláštěnkou. Vzali si s sebou
také deníček a tužku, aby si mohli poznačit, co všechno na vycházce viděli.
Sotva jsme vyšli od školy, zastavili jsme se u kvetoucích keřů a stromů, o kterých jsme
si povídali v prvouce. Po cestě na kravín jsme si zazpívali a také zaběhali, abychom se
trochu zahřáli. Neošidili jsme ani matematiku, když jsme počítali krávy, telátka,
slepice, ovečky a další zvířátka, se kterými jsme se po cestě setkali.
V kravíně na nás čekalo velmi milé přivítání s velkým pohoštěním.
Poděkování si zaslouží rodiče a prarodiče děvčat z naší školy - Amálky a Barborky
Miklových. Moc pěkně se o nás starali a ukázali nám kravín a vše, co s ním souvisí.
Všichni jsme byli rádi, že nám počasí vydrželo a výlet se nám zdařil. Hned
po příchodu do školy jsme malovali obrázek, který vyjadřoval nejlepší zážitky
z krásně prožitého dopoledního vyučování v přírodě.
Mgr. Jana Vojtková
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Dáseň již nedrží tak pevně kolem zubu, zubní plak a zubní kámen se usazují pod
dásní. Pokud tento stav trvá delší dobu a neodstraní se zubní kámen, dochází již
k narušení kosti, ve které je zub uložen. Kost postupně ubývá a může dojít k tomu, že
je tam již minimální množství kosti a zub se začne viklat.
A jaká je léčba? Navštívit dentální hygienistku, která odstraní zubní plak, zubní
kámen, naučí Vás správně čistit a používat mezizubní pomůcky a spolu se zubním
lékařem sestaví léčebný plán, aby nedocházelo k dalšímu úbytku kosti a onemocnění
se zastavilo.
Parodontitida se dá léčit!
9. Mám citlivé zuby na sladké, studené, horké, kyselé.
Citlivost vzniká odhalením zubního krčku. Hlavní příčinou je nejčastěji dlouhodobě
nesprávná technika čištění zubů a tvrdý zubní kartáček. Důležité je upravit techniku
čištění, tak aby nedocházelo k dalšímu ústupu dásně. Správný kartáček je měkký,
s malou pracovní hlavičkou, rovný a hustý.
Léčba: Doporučuje se používat zubní pasty určené na citlivost zubů nebo fluoridový
gel nanesený přímo na citlivý krček. Pokud jsou již defekty větší, zubní lékař může
citlivý krček překrýt kompozitní (bílou) výplní.
10. Cítím svůj nepříjemný dech, cítí ho i mé okolí?
Zápach z úst je velmi nepříjemným problémem jak pro nás, tak pro naše okolí.
Nejčastěji je způsoben nedostatečným odstraňováním zubního povlaku ze zubů,
mezizubních prostor a nečištěním jazyka. Často vzniká zápach z úst i u pacientů
s můstky či protézami. I u těchto náhrad je velmi důležitá pečlivá hygiena. Téměř
v 60 - 80% osidlují bakterie právě jazyk. Proto je důležité zaměřit se na jeho
pravidelně čištění a odstraňování povlaku. S léčbou Vám ráda poradí a pomůže
dentální hygienistka.
Někdy může být příčinou špatného dechu zánět na sliznicích, dásních nebo
v nosohltanu. Kouření také velmi negativně ovlivňuje náš dech.
V některých případech signalizuje špatný dech vážné onemocnění, které se projevuje
typickým zápachem. Například trávicí poruchy jsou cítit po acetonu, nemoci žaludku
mají hnilobný zápach.
Milí čtenáři, rozhodně se nebojte sdělit své problémy Vašemu zubnímu lékáři,
zcela určitě Vám rád pomůže a poradí.
Přeji Vám zdravé zoubky a milý úsměv na tváři.
Pavla Žilinská
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POMOC DĚTEM V MISIÍCH
Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu
o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají
misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje
kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou
a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá
k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými
nemocemi, atd.
Zdroje finanční pomoci pro Dílo dětí
V České republice veškeré dary na toto dílo pochází od malých i velkých dárců
a z tradičních dobročinných aktivit PMDD jako je Jeden dárek navíc, Misijní jarmark,
Misijní koláč, Misijní štrúdlování a Pohled pro misie. Na pomoc dětem přispívá
i výtěžek z Misijního kalendáře. Velký výchovný význam mají také týdenní úspory
dětí v rámci Misijního bonbónku.
Projekty Díla dětí podporované z ČR v roce 2018:
V roce 2018 jsme financovali 86 projektů ve 14 zemích na čtyřech kontinentech.
Pomoc se týkala přes 200 tisíc dětí. Co konkrétně bylo v jednotlivých zemích
podpořeno, naleznete na stránkách www.missio.cz
Pro představu ze seznamu vybírám:
AFRIKA - Keňa
Diecéze: Eldoret - 440 dětí
* Výstavba jídelny v akademii sv. Judy
Diecéze: Machakos - 4 projekty pro 535 dětí
* Pořízení školních uniforem pro nejchudší děti
* Výživový program v KAMBU pro děti z velmi chudých rodin
* Nákup 20 invalidních vozíků a náklady na podpůrnou chirurgii
* Pomoc chudým rodinám
Diecéze: Homa Bay - 3 projekty pro 2 803 dětí
* program zdravotní péče - nákup léků a potravin
* Poskytování potravin dětem z farnosti Ringa
* Výživový program pro děti z farnosti Kadem
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ASIE - Bangladéš
Diecéze: Rajshahi - 2 projekty pro 621 dětí
* Podpora pro chudé sirotky a opuštěné děti
* Péče a zdravotní služby pro postižené děti
Arcidiecéze: Dhaka - 1 projekt pro 150 dětí
* Péče o děti v sirotčinci - výdaje na jídlo, oblečení, zdravotní péči, obuv, vzdělání,
toaletní potřeby, zajištění postelí, náklady na mzdy a všeobecné náklady na údržbu.
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5. Mezizubní kartáček, zubní nit, párátko, flosspick - která pomůcka je
nejúčinnější na čištění mezizubních prostor?
Používání mezizubních pomůcek je spolu se zubním kartáčkem základem zdravých
dásní a zdravých zubů bez kazů. Mezizubní kartáček patří mezi nejlepší,
nejefektivnější, nejrychlejší mezizubní pomůcky. Je důležité mít správnou velikost
pro dokonalé vyčištění různě zakřivených mezizubních prostor. S výběrem velikosti
Vám pomůže Vaše dentální hygienistka. Malý „mezizubák“ nevyčistí dostatečně,
velký naopak může zbytečně dráždit dáseň.
Zubní nit se doporučuje do mezizubních prostor, kde se nevejde mezizubní kartáček
z důvodu velkého zakřivení, zkřížení zubů, a to především u předních zubů. Stoličky
nevyčistí dostatečně, protože mají vypouklý mezizubní prostor. Flosspick je vlastně
zubní nit upevněna v držátku pro lepší manipulaci.
Zubní párátko je určeno spíš na odstranění větších kusů jídla uvízlého mezi zuby.
Nikdy nevyčistí dokonale mezizubní prostor.
6. Denně používám zubní pastu, kloktám ústní vodu, a přesto mám problém
s krvácením dásní.
Zubní pasta, ústní voda jsou brány jako doplňky správné zubní péče. Samotná zubní
pasta ani sebevíc pálivější ústní voda Vás nezbaví bakterií, které jsou přichyceny na
povrchu zubu. Abychom se jich zbavili, musíme použít zubní kartáček - ten je rozruší,
polechtá a setře. Ústní voda už je jen vypláchne. Důležité je, aby ústní voda byla bez
alkoholu, který vysušuje a dlouhodobě má velmi negativní účinek na sliznice ústní
dutiny.
Při výběru zubní pasty bychom se měli zaměřit na ty, které mají vyšší obsah fluoridů.
Fluoridy jsou schopné vázat se na povrch skloviny a zpevňovat ji.
Vše funguje ale jen v případě, že je povrch zubu čistý bez plaku a zubního
kamene.
7. Mám na zubech hnědé skvrny - co s tím?
Hnědé skvrny na zubech jsou pigmenty, které se nachytávají především na nerovný
povrch zubu, na kterém je zubní plak či zubní kámen. Jsou to pigmenty vznikající
z potravinových barviv, kávy, černého čaje, červeného vína. Největší vliv má kouření.
Tyto pigmentace lze odstranit metodou Airflow.
8. Rodiče, prarodiče, teta, strýc, bratr, sestra měli parodontitidu, budu ji mít
taky a zuby mi vypadnou?!
Parodontitida (parodontóza) je onemocnění, které postihuje dáseň a kost, ve které je
zub uložen. Hlavní příčinou vzniku tohoto onemocnění není dědičnost, jak si mnozí
myslí. Za vše může zubní plak. Zubní plak je měkký povlak na zubech, který se tvoří
v průběhu celého dne a je plný bakterií. Pokud se tento povlak nebude odstraňovat
pravidelně zubním kartáčkem a mezizubním kartáčkem, díky slině povlak
zmineralizuje, ztvrdne a vytvoří se zubní kámen. Ten spolu s plakem dráždí dáseň,
která je opuchlá, krvácí. Pokud se zánět dásní nevyléčí důkladným odstraněním
zubního kamene a zubního plaku u dentální hygienistky a následným správným
čištěním zubů a používáním mezizubního kartáčku, onemocnění pokračuje …
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ
TÉMA - DESATERO SPRÁVNÉ PÉČE O CHRUP
Milí čtenáři, připravila jsem si pro Vás časté otázky a odpovědi, jak pečovat o naše
zuby.
1. Kolikrát denně si mám čistit zuby?
Zuby nemusíme čistit několikrát denně, důležité je čistit vždy ráno a večer. Můžete se
řídit heslem „ráno pro krásu, večer pro zdraví.“ Za celý den, po několika porcích jídla
a pití, je na zubech lepkavý bílo-žlutý zubní povlak plný bakterií. Bakterie v plaku
začínají být po určité době nebezpečné pro zuby, proto musíme tento zubní plak
pravidelně a důkladně odstraňovat zubním kartáčkem a mezizubním kartáčkem.
2. Jak dlouho si mám čistit zuby?
Ani minutu, ani dvě, ani tři, jak je všeobecně známo a všude preferováno. Zuby
bychom si měli čistit tak dlouho, dokud nejsou čisté. Předtím, než jdete čistit - zkuste
přejet jazykem po zubech - jsou takové „chlupaté“, drhne to. Po vyčištění zubním
kartáčkem a mezizubním kartáčkem by zuby měly být hladké. Tak si můžete ověřit,
že máte správně a perfektně vyčištěno.
3. Používám správný zubní kartáček?
Trh nám nabízí spoustu druhů zubních kartáčků, od nejlevnějších po nejdražší.
I reklama nás dokáže velmi ovlivnit, většinou ovšem v negativním smyslu. Správný
zubní kartáček by měl mít malou pracovní hlavičku - máme malé zuby a čím menší,
tím lépe se nám čistí.
Dále by měl mít rovně zastřižená vlákna - cikcak vlákna se nerovnoměrně dostávají
na povrch zubů a proto neefektivně čistí. Nejdůležitější je, aby byl měkký - přece
nechceme drhnout zuby kartáčem na boty! A čím víc vláken má, tím lépe čistí.
Představte si, že jedno vlákno setře jednu bakterii, čím víc vláken, tím víc bakterií
odstraníme.
Takže: kartáček má mít malou pracovní hlavu, musí být rovný, měkký a hustý.

OCEÁNIE - Papua-Nová Guinea
Diecéze: Daru-Kiunga - 2 projekty pro 148 dětí
* Péče o děti infikované nebo postižené HIV / AIDS
* Zajištění vody pro školu v Noningri.
(převzato ze stránek www.missio.cz)
Jsem velmi ráda, že se i naše farnost
do tohoto projektu zapojila - zvláště
naši nejmenší - děti. Svou pílí
a ochotou přispívají dětem po celém
světě. Dětem, které nemají takové štěstí
(zázemí rodiny, jistotu jídla, oblečení,
vzdělání, lékařskou péči…), jaká je
u nás pro mnohé samozřejmostí.
Vedle dětí, které se při výrobě předmětů
k prodeji a modlitbě schází na faře
v Březnici, se do projektu zapojili
i dospělí, kteří mají nejen srdce ale
i ruce „ze zlata“, těm rovněž velké PÁN
BŮH ZAPLAŤ! V prodejním stánku jsme mohli nejen obdivovat, ale
i zakoupit šité hračky, dětmi malované nákupní tašky, medové perníčky, voňavá
mýdla, originální ručně malované hrníčky, květinové svíčky, ozdobené dřevěné
kolíčky, atd. a i živé květiny - třeba pro radost mamince.
Zvláště pak děkuji Adélce a Anetce, které daly svůj čas k dispozici a i přes nepřízeň
počasí v neděli, 12.5.2019 o svátku matek s prodejním stánkem Misijního klubka
objely celou farnost. Poděkování rovněž i těm, kteří tento stánek navštívili a dali tak
této činnosti dětí smysl.
Magdaléna Běťáková
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4. Čistím zuby každé ráno a večer a přece mám kazy a zubní kámen.
Technika čištění zubů je velmi důležitá. Každý člověk má jiný problém, ať už citlivé
zuby, zubní kámen, mezizubní kazy nebo různě křivé zuby, proto je na místě, aby
Vám dentální hygienistka pomohla najít a naučit správnou techniku čištění. Pokud ji
zvládnete na jedničku, máte jistotu, že minimálně půl práce s důkladným čištěním
máte hotovo. Teď zbývá naučit se používat mezizubní kartáček.
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Aktivity MS Kříby Bohuslavice-Březnice, z. s.
- ZVĚŘNÍ POLÍČKA
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Rád bych navázal na článek z březnového čísla Našich dědin, kde pan Ohnút,
myslivecký hospodář MS Křiby, psal o stavu naší honitby. V článku zmiňoval zvěřní
políčka a já bych toto téma rozvinul trochu podrobněji.
Naše honitba se rozkládá na 1729 ha. Z toho je 1029 ha zemědělské půdy, 553 ha lesní
půdy, 11 ha vodní plochy a 136 ha tvoří ostatní plocha. Honitba je velmi pěkná
a členitá. Co se týče krytových možností pro zvěř ve formě remízů, stromořadí a sadů
si troufám říct, že je pro zvěř dostačující. Ovšem s úživností honitby po skončení
obdělávání polí se situace velmi zhoršila. Z pastvin, které tady vznikly, se zvěř zcela
vytratila. Ostatní travnaté plochy určené k senosečím neposkytují dostatečnou
potravní nabídku pro drobnou a srnčí zvěř a také pro drobné ptactvo, neboť bylinné
složení je velmi chudé. Proto jsme se rozhodli vzniklou situaci aktivně řešit.
V první fázi jsme si od několika občanů pronajali ornou půdu a na ní drobní zemědělci
začali pěstovat obilniny a vojtěšku. Tímto krokem jsme v určitých lokalitách
zatraktivnili potravní nabídku drobné a srnčí zvěři a nabídli i úkryt při senosečích,
protože ke sklizním těchto plodin dochází až v době, kdy mladá zvěř je již schopná
před sklízejícími stroji odejít. S odstupem času můžeme pozorovat větší výskyt zvěře
právě v těchto lokalitách.
Druhou fází, na které se podílíme aktivně sami již třetím rokem, je obdělávání
zvěřních políček. Zvěřní políčka jsou menší plochy na okraji vesnic, lesa nebo
travních ploch. Pozemky máme opět pronajaté nebo zapůjčené od místních obyvatel.
Přípravu půdy orbou a zavláčení nám zajišťují drobní zemědělci pan Foukal a pan
Urbanec. Osévání ploch provádíme ručně svými silami. Zvěřní políčka musí splňovat
několik hlavních kritérii. Výměra nesmí být menší než 0,05 ha a nesmí být větší než
1 ha. Musí být oseta minimálně dvěma plodinami a nesmí se na zimu sklízet. Při
dodržení těchto podmínek nám ministerstvo zemědělství poskytuje částečnou dotaci.
Na zvěřní políčka sejeme plodiny poskytující pestrou potravní i krytovou nabídku pro
bažanta obecného, zajíce polního, srnčí zvěř, ale i drobné zpěvné ptactvo, jehož stavy
za poslední roky také značně poklesly. Pěstované plodiny jsou: krmná kapusta, čirok,
řepa, vojtěška, kukuřice a druhým rokem používáme směsku zvanou „krmný biopás“
složený z jarní obiloviny, prosa setého, kapusty krmné, pohanky obecné, svazenky
vraticolisté, lesknice kanárské a lnu olejného.
Na březnickém katastru máme k dnešnímu dni asi 7 políček o celkové výměře cca 1ha
a na bohuslavské části honitby je připraveno 14 políček o ploše cca 3ha.
Odměnou za naše úsilí je pozorování více drobné zvěře (bažantů i zajíců), srnčí zvěře,
ale také hejna drobných zpěvných ptáků. Také pohled na pestřejší krajinu polahodí
oku a zahřeje u srdce. Sami se můžete přesvědčit při toulkách přírodou. Takto pestrá
byla krajina u nás začátkem 50. let, před kolektivizací, a dnes takovou krajinu uvidíte
například hned po přejezdu rakouských hranic. Pestrá krajina má mj. také významný
vliv na zadržování vody v půdě a může být jedním z pomocníků v boji se suchem
(o tom více v příštím článku).

Ti totiž, kteří legendy sepisovali, používali při pohledu na životy světců oči víry.
Jejich jistou reálií byl Bůh, který „je a ve světě působí". Podobně jsem výše napsal, že
nedávný déšť, který nám napojil vyprahlou zem, vidím jako zásah shůry s ohledem na
přímluvu Čtrnácti svatých pomocníků.
Legenda mívá pravdivý základ, jehož popřením bychom se stali zcela
neobjektivními. Tímto je např. doba a místo života světce, jeho životní povolání,
mučednictví, úcta, která mu byla posmrtně prokazována, apod. Otázkou další je už
pak jen to, čemu všemu z přečteného jsme ochotni věřit. Nicméně zde nejde o přísně
a kriticky posouzenou historickou zprávu, která má být součástí učebnic dějepisu. Je
to „legenda", tedy příběh určený ke čtení.
Na závěr uvedu příklad, který snad nejlépe poslouží k objasnění žánru legendy, jak jí
můžeme rozumět.
V závěru svého pontifikátu papež Jan Pavel II. nechal vypustit z okna dvě holubice
míru, ale těm se odletět vůbec nechtělo. Poletovaly kolem římsy, jedna se dokonce
vrátila zpět do místnosti. Na fotce můžeme vidět, jak se nad papežem tato holubice
vznáší. Řekli bychom: Je to milé, taková veselá fotka… Ale pokud by tuto událost
interpretoval někdo s obsahem legendárním, že chce vedle informace také popřát
formaci, pak napíše: A viděl jsem - ne já sám, ale mohlo nás tam tehdy
na Svatopetrském náměstí být několik desítek tisíc poutníků - jak se Duch Svatý
v podobě holubice vznášel nad papežem. Ano, tak se stalo: nad tím papežem, který byl
plný moudrosti a Ducha Svatého, který žil zcela pro Boha a nade vše miloval
blahoslavenou Pannu Marii a svatou Církev. Ať o tom nikdo nepochybuje a neváhá
svatého papeže Jana Pavla II. vzývat o pomoc, když si neví rady.
Svatý Jane Pavle II., svatí Pomocníci v nouzi, orodujte za nás!
P. Václav Fojtík
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ - 1. část
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V neděli 28. dubna byl na staré družstevní cestě požehnán obrázek Čtrnácti svatých
pomocníků a následně byly žehnány pastviny, pole, zahrady, sádky i lesy, aby letos
přinesly hojnou úrodu. Čtrnácti svatým pomocníkům, tedy jejich přímluvě, svatým
Achácovi, Barboře, Blažejovi, Divišovi, Erasmovi, Eustachovi, Jiljímu, Jiřímu,
Kateřině, Kryštofovi, Kyriakovi, Markétě, Pantaleonovi a Vítovi jsme svěřili tuto
zemědělsko-chovatelskou oblast. A výsledek? Ještě téhož dne navečer nám Pán Bůh
seslal nejprve první kapičky deště, pak vytrvalé mžení, aby se země nejprve trošku
nasákla, a poté již déšť stálejší i se silnějšími dešťovými přeháňkami, protože země
již byla připravena vsáknout více dešťové vody. Slabé přeháňky vydržely minimálně
čtrnáct dní, snad i víc. Jeden den přeháněk od každého ze Čtrnácti svatých
pomocníků! Věřte, nevěřte!
Po tomto úvodu bych měl, jak jsem již informoval v minulém čísle Našich dědin,
začít psát jednotlivě o postavách Čtrnácti svatých pomocníků, ale přesto než se
pustím do popisu jejich životů, jež jsou opředeny mnohými „legendami", chci
nejprve obsáhleji vysvětlit, jak je třeba rozumět senzačním příběhům, které
jednoduše nazýváme legendami a v nichž se bezostyšně prolíná svět lidí s mocnými
a zázračnými Božími skutky.
Začnu nejprve u samotného názvu „legenda", což v latině znamená doslova „věci
určené ke čtení", „to, co má být čteno". Myslíme-li na legendu jako literární žánr,
který zpravidla pojednává o životě světce, pak se musíme ptát, proč takové zprávy
měly být čteny. A hned si odpovězme: Přečtené či vyslechnuté příběhy měly člověka
k něčemu přivést, určitým způsobem formovat jeho život k mravně lepšímu, posílit
jeho víru. Podobně a zároveň nepodobně je tomu i dnes. Poštovní schránky se plní
letáky, které mají za cíl jediné: přinutit člověka k nákupu toho, co třeba ani není
potřebné, ale je to zdánlivě výhodné. Dnešní legendou, můžeme říci, tedy „tím, co má
být čteno", jsou reklamy, které živí lidskou žádostivost. Tyto reklamní tiskoviny také
k něčemu vedou, ale k mravně lepšímu životu nebo víře to rozhodně není, spíše
naopak, k rozežranosti.
Legenda, vracíme-li se k literárnímu žánru, který pojednává o životě světce, měla za
cíl formovat čtenáře či posluchače k tomu, aby zatoužil po podobném životě: mravně
skvělém, plném víry a dobrých skutků, hrdinných ctností, apod. Navíc byla
prostředkem pro šíření úcty ke světci, o němž legenda pojednávala.
Chybou by bylo, kdybychom legendu odložili proto, že se v ní nacházejí popisy jevů,
které nejsme s to přijmout jako jisté reálie (kruté mučednické nástroje, které světce
ani neporaní, divocí živočichové, kteří se stávají služebníky těchto mužů a žen,
podivné podrobení přírodních zákonů, apod.). Nebudeme-li tyto legendy číst tak, jak
byly napsány, tedy s jasnou vírou v Boží působení v lidském životě, usmějeme se,
ušklíbneme anebo legendu odložíme.

Závěrem mi dovolte poděkovat mým kolegům myslivcům, kterým na naší honitbě
záleží, za jejich zvýšené brigádnické úsilí při tvorbě políček i za podporu našim
zemědělcům i obecním úřadům. V neposlední řadě samozřejmě vám občanům, kteří
jste nám zapůjčili nebo pronajali svoje pozemky.
A vy, kteří máte nějaké pozemky, které by mohly posloužit za tímto účelem a jste
ochotni je pronajmout či zapůjčit, klidně se na nás můžete obrátit. Ještě pořád je v naší
honitbě spousta možností, jak krajinu více rozčlenit a přispět tak pozitivně
do krajinotvorby a její živočišné pestrosti.
Myslím, že nám všem by mělo záležet na pestré a životaschopné krajině.
Za MS Kříby
Ing. Trčka Martin
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Krátké zprávy z obce Březnice ….

Modlitba papeže Františka
k Panně Marii rozvazující uzly

V letošním roce obec Březnice splatila u Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s. poslední splátku bezúročného úvěru z r. 2005 na výstavbu vodovodu a není tak
zatížena žádným dlouhodobým ani krátkodobým finančním závazkem.
Na Obecním úřadě Březnice můžete od letošního roku platit i bezhotovostně
platební kartou. Od března máme pro veškeré poplatky a úhrady k dispozici platební
termínál.

Svatá Maria,
ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti,
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.
U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti,
a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad,
jak rozplétat zádrhele našeho života.
Navždy zůstáváš naší Matkou
a tím napravuješ a osvětluješ spojení,
které nás poutá s naším Pánem.
Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše,
prosíme tebe, která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,
ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby)
a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků,
jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel.

Stav bankovních účtů obce Březnice k datu 15.5.2019 byl 13.300.000,- Kč.
Počet obyvatel obce Březnice k 1.1.2019 byl 1315. Toto číslo se každý rok postupně
díky novým obyvatelům navyšuje.
V roce 2018 jsme přivítali 12 nových občánků obce Březnice.
Při letošním zápisu do první třídy ZŠ Březnice pro školní rok 2019/2020 bylo přijato
16 žáků.

Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem
nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria,
a rozvaž pouta, která nám brání
ve sjednocení s Bohem.

Do mateřské školy Březnice bylo pro následující školní rok přijato 13 dětí
(ze 17ti přihlášených).

Dej nám, abychom
vysvobozeni od každého zmatku a omylu
nacházeli Pána ve všech věcech,
abychom v Něm ukotvili svá srdce
a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách.
Amen.

Na začátku května byla postavena pergola u obecního sálu, která tak zatraktivní toto
místo pro všechny návštěvníky a umožní tak v letních měsících pobyt venku
i v nepříznivém počasí.

P. Václav Fojtík
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Novou provozovatelkou Březnického pohostinství se letos v únoru stala paní Jana
Kopečková z Doubrav. Otevřeno má denně od 15:30 a srdečně Vás zve k návštěvě
Březnické hospůdky.
Josef Hutěčka, starosta obce
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POŽEHNÁNÍ DOMU

V minulém čísle Našich dědin jsem psal o chystané
duchovní obnově v Bohuslavicích, která je výzvou
pro pokřtěné, aby v sobě obnovili Ducha, který jim
byl při křtu dán, a zároveň je duchovní obnova
příležitostí pro lidi hledající setkat se s Kristem,
který přislibuje: Kdo hledá, nalézá.
Když vysvětluji v hodinách náboženství roli kněze
ve farnosti, jaké má v obci poslání, mluvím o tom, že
je tam poslán, aby lidem pomáhal dojít do nebe.
Dětem povím, co vše kněz dělá, že křtí, modlí se za
sebe i za druhé, zprostředkovává odpuštění hříchů,
slaví mši svatou, navštěvuje nemocné a zvěstuje
Boží slovo. Budu letos děkovat Pánu Bohu za deset
let kněžství. A mám, zač děkovat. Díky přispění
Boží milosti, díky modlitbám mnohých, zde chci
jmenovitě zmínit celou naši farnost s obcemi
Březnicí, Bohuslavicemi a Salaší, a konečně díky
bratřím a sestrám, kteří žijí ve stejné víře jako já
a katolická církev, mám radost z kněžské služby
a vidím ji stále jako smysluplnou a životodárnou. Společně s věřícími dál rosteme
v poznávání Boha a posilováni jeho slovem a svátostmi putujeme k nebi. Denně jasně
pozoruji, že k pokojnému a šťastnému životu, ba co více i věčnému životu vede cesta
hluboké víry v Boha a odevzdání se do jeho vůle. Můžu zde vyznat, že sám velmi
těžce nesu, když se setkávám s vírou naoko, s vírou formální anebo zcela soukromou,
která se stává brzy ne vírou křesťanskou, ale zcela individualistickou a zcestnou, tedy
vytvořením si vlastního boha podle svého gusta. To je kněžským smutkem.
Duchovní obnova, která je před námi, je příležitostí přiblížit se k Bohu anebo znovu
se k Bohu vrátit. Kdybych nebyl přesvědčen, že církev jako Kristovo tělo není nutná
ke spáse duší, zanechal bych svých obav, co bude s těmi, kteří v Boha dosud nevěří
anebo se od něj vzdálili a utěšil bych se populárním výrokem: „Jen ať si každý věří,
čemu chce, jen když nikomu neubližuje." Ale to by bylo laciné a bezesporu
nepravdivé!
Proto stále vybízím spolu s apoštolem Pavlem: Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte
se s Bohem! S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem,
abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha. Jako Boží spolupracovníci vás proto
napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo.
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Vezmu telefon, automaticky smáčknu „hovor přijmout" a poslouchám: „Pane faráři,
chtěli bychom požehnat dům. Mohl byste přijít?"
„Ano, jistě právě jste se nastěhovali?"
„To ne, ale víte, něco tady není v pořádku…"
Několik hovorů podobného typu jsem již měl. Šlo o věc nějaké negativní energie,
tíživé atmosféry v domě, vnímání jakéhosi nakumulovaného zla.
Dům jsem navštívil, pomodlili jsme se, místnosti jsem vykropil svěcenou vodou,
trochu si o těch věcech s domácími promluvil...
Celá křesťanská tradice potvrzuje vedle dobrého Boha a jeho andělů také existenci
ďábla a zlých duchů. Ti mohou člověka pokoušet, svázat, napadat, v nejhorším
případě posednout. O vlivu zlého ducha svědčí sám Ježíš, stačí si přečíst evangelia.
On říká apoštolům: Jděte a hlásejte: „Přiblížilo se nebeské království.". Uzdravujte
nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy.
Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."
Církvi je svěřen tento úkol: vyhánět zlé duchy a vnášet do světa Kristův pokoj. Jak?
V Ježíšově jménu a výzvou k obrácení.
Svou duši i atmosféru kolem nás zamoříme hříchem. Kdo má v srdci hněv nebo
pýchu, že by to nemělo vliv i na okolí? Se závažným přestoupením Božího zákona,
jako jsou do nebe volající hříchy, nejrůznější formy okultismu, nějaká hluboká vnitřní
zranění se mohou otevřít vrátka pro manifestaci zlého ducha, nejčastěji snad v podobě
podivných nemocí, hlubokého zármutku, tísnivé atmosféry anebo třeba nějakých
nevysvětlitelných zvuků.
Kdybyste něco podobného zakoušeli, hledejte záchranu u Ježíše, ne jinde. V něčem
požehnání domu pomůže, něco musí každý člověk vykonat sám.
Ovšem nejen v těchto případech, ale i v jiných si můžete nechat požehnat dům. Jako
při každém žehnání jde o svolávání dobra, jehož původcem je Bůh sám a o ochranu
od zlého.
V případech zájmu nechat si požehnat dům během devíti dnů duchovní obnovy
v Bohuslavicích, zavolejte na faru: 739 154 251.

DUCHOVNÍ OBNOVA V BOHUSLAVICÍCH
31.5. - 9.6.

16

KVĚTEN 2019

KVĚTEN 2019

13

Závěrem chci napsat, že na duchovní obnovu jsou pozváni všichni. Má-li kdo
nejrůznější vytáčky, že všechno už ví anebo že všechny ty kostelové zná, i on je
pozván. A jestli má někdo obavy, jak se na něj kdo bude dívat, tak k tomu můžu jenom
říci, že když na vás bude v kapli někdo čučet, a bude se vám zdát, že to je s takovým
tím úkosem „Co ten tu dělá!", tak si ho nevšímejte a jak to řekl i Pán Ježíš, pomyslete
si, je to ten slepý farizej, který pro tvrdost srdce zavírá každému, kdo by mohl
vstoupit. Na duchovní obnovu se chodí kvůli Bohu a kvůli sobě!
Duchovní obnova bude začínat v pátek 31. května o svátku Navštívení Panny Marie,
které je zasvěcena bohuslavská kaple. Prvním vstupem bude ve 20:00 zahájení
novény, tedy devítidenní modlitby k Panně Marii, kterou během těch devíti dnů
budeme prosit, aby rozvázala v našich životech uzly, které nám brání v plnosti života.
Můžeme mít různé strachy, smutky, ukřivdění, nastřádanou nenávist, neodpuštění,
nemoci a svázanosti, s nimiž bychom se rádi vypořádali. Všechny je svěříme Panně
Marii, která rozvazuje tyto uzly. Do 22:00 bude probíhat smírná pobožnost, v níž na
začátku duchovní obnovy odprosíme Pána Boha za hříchy a nevěrnosti, kterých jsme
se dopustili my i zástupně za druhé. Domnívám se, že je to ten nejlepší vstup
do obnovy Ducha, naše lítost nad hříchem.
V sobotu bude v 8:00 slavena mše svatá a po jejím skončení bude až do 12:00
příležitost ke svaté zpovědi a soukromé modlitbě před vystavenou Nejsvětější
svátostí.
V neděli v 9:45 budeme v kapli slavit pouť, ve 14:00 bude svátostné požehnání.
Od pondělí do pátku, 3.-7. června bude na pořadu každý den v 16:00 modlitba novény
a růžence, v 17:00 mše svatá, kterou budou slavit kněží, kteří v naší farnosti působili
a po jejím skončení bude následovat svědectví od těch, kteří v životě zakusili silné
Boží působení. Poté bude připraveno skromné občerstvení na hasičárně.
V sobotu 8. června duchovní obnova vyvrcholí svatodušní vigilií: v 18:00 ukončení
novény a modlitba růžence, v 19:00 mše svatá a po jejím skončení celonoční bdění.
V neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého bude slavena mše svatá za svítání
v 5:00 hod.
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Během devíti dnů duchovní obnovy lze kdykoli po domluvě přistoupit ke svátosti
smíření, tedy svaté zpovědi.
Také v Bohuslavicích nabízím možnost požehnání domu. O tom píšu o něco dále.
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