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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:11.9.2019.

Ilustrace: J. Švajdová

ZA ROK SE VRÁTÍM ...

Vlaštovka

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Kdo to létá kolem dvora?
Zakrouží a zašvitoří
s rodným hnízdem vlaštovka
se loučí.

Prodej dušičkových vazeb v sobotu a v neděli 19. a 20. října v Březnici, na dvoře
Josefa Slezáka čp. 249. Přijďte si vybrat, rádi vás obsloužíme.
Ilona a Miluše Slezákovy

Co práce si s hnízdem dala
všechny „cihly“ naskládala
by své mladé odchovala.
Teď si krouží nad lučinou.

V sobotu 5.10.2019 se ve 13:00 hod. uskuteční tradiční utkání starších pánů Březnice
Dolní konec vs Horní konec.
Zváni jsou všichni příznivci pohybu nad 35 let.
Závaznou účast potvrďte prosím na tel. 725 121 093 popř. na e-mail.
starosta@breznice-zlin.cz.

Pavoučku, pusť svou nitku,
zamotej ji pavučinou,
aby pro to, co ráda měla
k nám se zase navrátila.

Autobusový zájezd do Polska
Obec Březnice připravuje na sobotu 26.10.2018 autobusový zájezd do polského
Těšína.
Odjezd z Březnice v 5:30 hod. Cena 200,- Kč.
Závazný zájem pište prosím na e-mail: starosta@breznice-zlin.cz.

Jindřiška Švajdová

V neděli, 6.10.2019 jste srdečně zváni na pouť k Panně Marii Růžencové v Salaši.

V neděli, 6.10.2019, v 16 hod. požehná otec Václav sv. obrázek u Mohyly v Březnici.

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali v Březnici 450,- Kč, v Salaši 260,- Kč.
Děkujeme.
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 16. 10. 2019
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Milí čtenáři Našich dědin,
v posledních týdnech spadlo v našich obcích dostatek dešťových srážek, obloha je
častěji zatažená. Vypadá to, že skrze tuto podzimní vláhu, za kterou můžeme být
vděčni, nám na stromech o něco déle vydrží listí jako náhrada za nedostatek ovoce.
Nicméně věříme, že jako každý rok, tak i letos listí spadne a vytvoří nám
pestrobarevné krajinky, místečka, zátiší a cestičky.
Podzim plný barev je před námi. Každý list - originál!
Papež František ve své nedávno vydané posynodální exhortaci Christus vivit, kterou
adresuje věřícímu lidu, ale zejména mladým, vyzývá, abychom se prostřednictvím
médií, konzumu a nejrůznějších lákadel nenechali svést k tomu, že ztratíme svou
vlastní tvář. Cituje mladíka Carla Acutise, který v 15 letech v pověsti svatosti zemřel
na leukémii, a ten řekl: „Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako
fotokopie."
I takto k nám může promlouvat sluncem prozářený a podzimem zbarvený list,
padající nám před nosem.
P. Václav Fojtík
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN
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Nové kontejnery na elektrozařízení a baterie

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

v obci Březnice
Červené kontejnery společnosti Asekol na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení
a baterií jsou nyní našim občanům k dispozici na těchto místech:
1. na křižovatce k Filipu
2. u obchodu pod kostelem
3. ve sběrném dvoře u pálenice.

Rozměr odevzdaných spotřebičů je dán velikostí vstupního vhozového otvoru
kontejneru, lze odevzdávat veškerý materiál s jedinou výjimkou, kterou jsou
zářivky a úsporné žárovky, jejichž rozbití logicky znemožňuje jejich recyklaci.
Do tohoto kontejneru můžete odevzdat: domácí spotřebiče, nářadí, audio a video
přístroje, IT a kancelářskou techniku, elektronické hračky atd.
Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí spotřebiče včetně
televizí a počítačových monitorů (tyto můžete odevzdat zdarma na sběrný dvůr).
Kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů v blízkosti jejich
bydliště.
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Až 70 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti končí ve směsném
komunálním odpadu, tedy následně bez využití buď na skládce nebo ve spalovně.
Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír
- pomozte nám to napravit !
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Za každé sebrané kilo materiálu z červených kontejnerů současně přispějete 1 Kč
na podporu handicapovaných spoluobčanů - Nadačnímu fondu Rovná šance.
V celé České republice občané aktuálně využívají přes 3800 ks červených
kontejnerů a další přibývají - děkujeme Vám za podporu a sběr!

Více na: www.asekol.cz
nebo na: www.cervenekontejnery.cz
nebo na:https://www.umenitridit.cz/
Josef Hutěčka, starosta

Vážení čtenáři našich dědin,
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snažíme se občanům našich tří obcí sdělit, co nového je u sousedů, co se podařilo,
čím se mohou pochválit. Není ale v našich možnostech zjišťovat, co se v každé obci
děje.
Znovu bychom vás chtěli povzbudit, abyste nám napsali, abyste se s námi podělili
o zprávy z akcí, které pořádají jednotlivé spolky našich dědin, také o vaše zážitky
z výletů, o vyprávění pamětníků, o úspěchy dětí ve školách, školkách atd.
Děkujeme všem, kteří čekají na náš časopis a my se budeme nadále snažit psát
historii dění v našich dědinách.
redakce
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Opravy interiéru kostela sv. Bartoloměje
V letošním roce probíhají v našem farním kostele sv. Bartoloměje opravy vlhkého
zdiva. Nejprve došlo k odstranění vnitřní omítky a následně se nechalo zdivo nějakou
dobu samovolně vysychat. Poté zde byla nahozena speciální omítková vysoušecí
směs, která zde několik týdnů působila a byla pak opět odstraněna. Nakonec se
instalovala finální vrstva omítky, která v současné době čeká na malíře. Na výmalbu
kostela byla objednána specializovaná malířská firma - náklady na malování interiéru
budou z větší části pokryty z dotace, kterou poskytlo Ministerstvo kultury - ve výši
80.000,- Kč.
K velké úspoře finančních prostředků došlo při sanaci zdiva především díky obětavé
brigádnické práci ochotných farníků. Dovolil bych si tímto poděkovat především
Ladislavu Žůrkovi ml. a Slávkovi Menšíkovi, kteří zde strávili mnoho dní a společně
s ostatními brigádníky, kterých také nebylo málo, udělali kus požehnané práce!
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Josef Hutěčka, člen ekonomické rady farnosti

ZÁŘÍ 2019

ZÁŘÍ 2019

19

Kam na výlet?
Sklárna Glass Ladislav Breznický v Květné
Poslední prázdninovou sobotu jsme byli pozváni
na návštěvu - exkurzi rodinných skláren v Květné. Těšila
jsem se celý týden a v sobotu ráno jsme se s celou rodinou s dětmi, vnuky i přáteli z Brna vypravili na výlet.
Byli jsme srdečně přivítáni majitelem, panem Ladislavem
Breznickým, který nás celé dopoledne ochotně provázel
slovem i svým umem sklářskou hutí. Měli jsme všichni
možnost vyzkoušet si foukání do sklářských píšťal, děti
s radostí vyfoukli ptáčka či baňku, no a dospělí se pokoušeli
o štamprli.
Rodinná sklářská huť se zabývá ruční výrobou užitkového a dekoračního skla. Nabízí
štamprle, sklenice, svatební číše, džbány, misky, dózy, vázy, svícny a další. Dílna
provádí foukání, lisování či broušení skla. Dekoruje pískováním, malováním i rytím.
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Malá sklárna v Květné nemá mnoho zaměstnanců. Spolu s majitelem zde pracují jeho
dva synové a dalších sedm zaměstnanců. Sklárna je mimořádně úspěšná, nejvíce
zákazníků má v zahraničí. Po ručních výrobcích, které stroje nezvládnou, je
v zahraničí obrovská poptávka. Druhá - velká sklárna v Květné není pro sklárnu
Glass Breznický konkurentem, ale naopak jsou spolu v kontaktu a velmi dobře
spolupracují.
Ve sklárně Breznický se vyrábí také dekorativní prvky a lustry. Sklo této sklářské
dílny zdobí například luxusní hotely či prezidentské komnaty v zámoří.
Jejich chloubou je rubínově červený kalich s šestadvaceti křížky, který vyrobili a dali
darem papeži Františkovi.
V prodejním salonku jsme si mohli zakoupit, co se nám líbilo - skleničky, svícny,
krýgle, zvonečky, andílky, demižony, ba i nádherného sněhuláka.
Byli jsme hrdí na šikovné české ruce, které uchovávají krásnou tradici výroby
českého skla.
Pokud byste chtěli navštívit a domluvit si exkurzi - je to možné po předchozí
telefonické dohodě.
Marie Burdelová
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Blesková povodeň 26.8.2019

NEDĚLE VČELAŘŮ V BŘEZNICI - 8.9.2019

V pondělní, 26.8.2019 v podvečer se na Březnici
a okolí sneslo extrémní množství srážek. Během
hodiny vystoupala hladina březnického potoka
doslova z pár centimetrů místy až na tři metry
a zaplavila několik lokalit v obci. Nejhůře asi
dopadl tradičně Filip, kde místní propustky
nestíhaly a potok se zde rozlil úplně všude.
I na dalších částech obce došlo k zaplavení
místních komunikací, které nebyly dočasně
průjezdné.
Na to vše stačila hodina intenzivního deště. Dle
údajů ČHMÚ zde spadlo 83 mm srážek. Naštěstí
pak pršet přestalo a hladina začala pomalu
opadávat. S tím se ale také začaly ukazovat
škody. Nejhůře dopadly mosty, břehové porosty a některé obecní komunikace.
K jejich obnově zkusíme využít dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.
Povodeň na druhou stranu ukázala i obrovskou solidaritu obyvatel Březnice, kteří se
obratem zapojili do uklízecích prací.
Obec vyhlásila možnost koordinace pomoci. Paradoxně se hlásilo mnoho lidí, kteří
nabízeli své ruce, lopaty, smetáky, kolečka a aktivitu pro druhé. Nicméně jsme
nezaznamenali žádný požadavek ze strany občanů, kteří by pomoc potřebovali.
Z obce Bílovice nám zastupitelé nabídli jejich vysoušeče, které jsme dle zájmu
rozmístili do jednotlivých domácností. Z hlediska škody bylo hlášeno jen zatopení
sklepů - naštěstí nikoli obytných prostor rodinných domů.
A na závěr bych rád vyzvednul činnost naší březnické jednotky SDH, která byla
v pohotovosti od prvních minut vyhlášení poplachu. Neúnavně čerpali vodu ze sklepů
a byli k dispozici pro veškeré potřebné práce. I v následujících dnech nabízeli svoji
pomoc a na vyžádání čerpali zanesené studny. Za to jim patří velké poděkování
a pochvala. Zde je také třeba zmínit iniciativu provozovatelky Březnické hospůdky,
která ocenila pomoc naší jednotky SDH a věnovala našim hasičům bečku piva.
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Josef Hutěčka, starosta
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Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. sídlí
na Domě kultury, Gahurova 5265 ve Zlíně. Nabízíme několik typů
služeb pro zdravotně postižené, a to ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ (problematika partnerská, pomoc s vyřizováním
příspěvků na úřadech, kompenzačních pomůcek, zajištění
následných služeb apod.), TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO
NESLYŠÍCÍ (doprovod a tlumočení u lékařů, na úřadech, bankách,
poště atd.) a SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU pro neslyšící klienty, kde
podporujeme rozvoj komunikačních schopností, pořádáme tlumočené přednášky
a další aktivity dle možností a přání klientů. Důležitou službou je také možnost
vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.
Euroklíč - má na něj nárok každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu
TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou
chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR.
U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“
uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.

Poděkování občanů, které zasáhla povodeň:
Kontakty
Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené
Bc. Kateřina Kupčíková
Tel: 777 005 421, e-mail: katerina.kupcikova@czp-zk.cz, reditel@czp-zk.cz
Tlumočnické služby
Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 971, 773 699 270, e-mail:r.travnickova@czp-zk.cz
Oldřiška Baránková, tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 948, e-mail:o.barankova-sluch@czp-zk.cz

Děkujeme
Ing. Jolana Michenková s maminkou

Sociálně aktivizační služby
Vlasta Bartošíková
mobil: 777 005 289, e-mail: v.bartosikova@czp-zk.cz

Moc děkujeme za rychlou pomoc při bleskové povodni našim hasičům + Lukáši
Halovi, Lukáši Soukupovi, Jakubovi a Matějovi Škripovým.
Také všem, kteří nás kontaktovali a nabízeli svou pomoc!

Všechny poskytované služby jsou bezplatné!
Více info na: www.czp-zk.cz

Lenka a Venda Hájkovy + Vašek Zeman
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Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc při likvidaci následků „bleskové
povodně“ lidem, kteří projevili lidskost. PŘIŠLI - VIDĚLI - POMOHLI.
Panu Tomáši Drcmánkovi, panu Václavu Henzlovi ml., panu Miroslavu Urbancovi
ml., panu Karlu Batíkovi, paní Vlastě Lapčíkové, panu Lukáši Bauerovi, panu
Vladimíru Šteflovi a v neposlední řadě také panu Ivo Červinkovi.
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Svatý Diviš
Za několik dní, devátého v měsíci říjnu, bude slavena památka svatého Dionýsia
neboli Diviše, který je počítán mezi jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků.
Životopisem tohoto světce nyní pokračujeme v představování jednotlivých svatých
Pomocníků.
O svatém Dionýsiovi nemáme mnoho zpráv. Víme o něm, že v polovině 3. století
zavítal do Galie spolu s dalšími šesti biskupy, aby tam hlásal evangelium. K této misi
byl vyslán papežem Fabiánem. Jeho činnost byla požehnaná: mnohé přivedl k víře
v Ježíše Krista, Božího Syna, nechal postavit četné kostely. Za císaře Decia vypuklo
pronásledování křesťanů, nebo spíše všech těch, kdo se odmítli účastnit pohanských
prosebných obřadů za blaho Říše. Zde vrcholí život biskupa Dionýsia.
Atribut, který si světec po staletí nese v rukou, ukazuje na způsob jeho umučení.
Tímto atributem je vlastní hlava, s kterou dle legendy po svém stětí v Paříži
na známém vršku Montmartre došel až na místo, kde nyní stojí bazilika Saint-Denis.
Svatý Dionýsius je patronem střelců a vzýván pro pomoc při bolestech hlavy, proti
psímu kousnutí či vzteklině.

První pomoc při podezření z otravy
Než je člověk, u kterého je podezření na otravu, dopraven do nemocnice, je třeba
u něj vyvolat zvracení pitím teplé vody nebo mechanickým drážděním krku. Také je
důležité vyčistit střeva podáním šaratice, ricinového oleje a dalších projímadel.
Důležité je pít hodně tekutin.
Pokud dojde k pozření neznámé houby a objeví se nespecifické potíže, je možné
kontaktovat Toxikologické informační středisko na telefonním čísle 224 919 293,
které je dostupné nonstop.
Všem čtenářům přeji při zdravých procházkách v lese plné košíky - pouze jedlých
hub.
Pavla Žilinská

Když je vlhko v září, v lesích se houbám daří.
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Ilustrace: P.V. Fojtík
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Bože, Tys poslal svatého Dionýsia a jeho druhy,
aby hlásali Tvou slávu těm, kdo Tě dosud neznali,
a dával´s jim sílu, aby svému poslání zůstali věrní až k prolití krve;
na jejich přímluvu pomáhej i nám,
abychom při plnění svých povinností nedbali na přízeň světa
a nenechali se zastrašit překážkami.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Kuřátka sličná
Kuřátka sličná rostou výhradně v listnatých lesích, nejčastěji
pod buky. Třeň kuřátek sličných přechází od bílé po žlutou
s růžovým nádechem. Z něj vyrůstají drobné, žluté až okrové
"větvičky" připomínající mořské korály.
Kuřátka sličná se dají zaměnit za kuřátka žlutá, která jsou
jedlá a chutná. Kuřátka sličná způsobují po požití velké
zažívací potíže.
Hřib žlučník
Hřib žlučník neboli hořčák se vyskytuje hojně v listnatých i smrkových lesích.
Hořčák má světle hnědou barvu. Je možné ho zaměnit s hřibem smrkovým nebo
dubovým. Pokud nemáte jistotu, stačí ochutnat špičkou jazyka. Hřib žlučník má
výrazně hořkou chuť.
Při požití vyvolává střevní a trávicí potíže.
Příznaky otravy
Otrava prudce jedovatými houbami má tři období.

P. Václav Fojtík

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

Bezpříznakové období otravy

u muchomůrky zelené trvá 8 až 12 hodin

u ostatních jedovatých hub trvá 30 minut

8:00-17:00 pozvání k tiché adoraci
17:00 modlitba růžence
18:00 mše svatá
19:00 svědectví

První období otravy
1.- 4. den
prudké bolesti v břiše
úporné zvracení
průjmy
zesláblost a schvácenost
žízeň, selhání ledvin
kolaps









Hostem bude P. Martin Vévoda, farář
ze Zdounek.

Druhé období otravy
4.7. den
znaky těžkého selhání jater a ledvin
kóma (10.-12. den po požití houby)
Úmrtnost po požití těchto prudce jedovatých hub se pohybuje kolem 50 %. Pokud
nemocný přežije i druhé období otravy, zůstávají těžce postižená játra a ledviny.

(Duchovní obnova připadá na neděli, proto:
mše svatá v Bohuslavicích a na Salaši bude
beze změny, v Březnici bude pouze mše svatá
v 18:00 hod).
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P. Václav Fojtík
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - OTRAVY HOUBAMI
Milí čtenáři, houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před
jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku
si popíšeme naše nejjedovatější houby, které se dají zaměnit s jedlými.
Houbařů - odborníků není v naší zemi málo. Někteří dokážou najít jedlou houbu
jakýkoliv měsíc v roce, třeba pod sněhem. A především každou houbu znají. Vědí,
která je vynikající, která je sice jedlá, ale nestojí za to ji sbírat, protože není moc
chutná, a samozřejmě také poznají všechny nebezpečné houby.
Od léta do podzimu se však na houby vydává téměř každý a některé z těchto
sezonních houbařů žene do lesa pouze vidina plného košíku. Aby nám zůstaly jen
příjemné zážitky z lesa a následného kulinářského požitku, nikoli z vyplachování
žaludku, je důležité houbu stoprocentně znát. Při sebemenších pochybách raději
houby nesbírejte. To je jednoduchá a nejlepší rada, jak se vyvarovat nebezpečí
otravy.
Nejnebezpečnější houby
Naší nejjedovatější houbou je muchomůrka zelená. Smrtelnou dávku pro dospělého
člověka představuje jedna až dvě plodnice. Při požití menšího množství dochází
ke středně těžké otravě. Velmi jedovaté jsou i další druhy muchomůrek a závojenka
olovová.

Muchomůrka tygrovaná
Muchomůrka tygrovaná, neboli muchomůrka panterová roste
v listnatých i jehličnatých lesích, spíše v nižších polohách. Dá se
zaměnit za jedlou muchomůrku šedivku a muchomůrku růžovku.
Růžovka a šedivka mají rýhovatý prstenec, muchomůrka tygrovaná
má prstenec hladký. Muchomůrka panterová má příjemnou vůni
a jemnou chuť.

Muchomůrka jízlivá
Muchomůrka jízlivá se naštěstí nevyskytuje příliš často, roste ve smrkových lesích.
Muchomůrka jízlivá se dá snadno zaměnit s některým druhem žampionů. Má bílý
klobouk s ostře zoubkovanými, mírně lepkavými lupeny.
Jedovaté a nejedlé houby
Muchomůrka červená
Muchomůrka červená je snad nejznámější a hlavně nejvýraznější
houba našich lesů. Roste hojně ve velkých skupinách především
ve smrkových, ale i ve smíšených a listnatých lesích. Má typický
červený klobouk s bílými tečkami. Při velkém vlhku se klobouk
barví do oranžova.
Jedy muchomůrky červené působí na centrální nervovou soustavu, po požití
vyvolávají stavy podobné opilosti. Muchomůrka červená je zřejmě jedním
z nejstarších halucinogenů.
Hřib satan
Hřib satan je poměrně vzácná houba. Roste od července do září
v listnatých lesích. Má sametový, stříbřitě šedý klobouk a červený
třeň. Díky barvě nožičky se dá zaměnit za hřib kováře či koloděje.
Hřib satan se pozná podle nepříjemného pachu.
Hřib satan je jedovatý pouze v syrovém stavu. Po důkladné
tepelné úpravě je neškodný.
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Muchomůrka zelená
Muchomůrka zelená roste téměř po celém našem území,
nejčastěji v dubinách a smíšených lesích. Tato houba má dvě
varianty - zelenou a bílou, které se také říká jarní.
Muchomůrka zelená nemá vždy stejnou barvu klobouku,
bývá šedo zelená, zeleno žlutá až citrónově žlutá. Podle těch,
kteří její "ochutnávku" přežili, nemá bohužel nijak
odrazující chuť ani vůni. Muchomůrka zelená se dá zaměnit
s některými druhy holubinek. Rozlišit se dá podle hlízovitého spodku třeně, kterému
se říká prsten smrti. Podle něj se tato houba nazývá také muchomůrka hlízovitá.
Bílá varianta muchomůrky zelené je ještě nebezpečnější, protože se dá zaměnit
se žampionem. Dá se od něj odlišit podle lupenů. Muchomůrka je má bílé pořád,
žampion pouze dokud je mladý a má kulovitě uzavřený klobouk.

Závojenka olovová
Závojenka olovová roste v listnatých lesích, nejčastěji pod duby a buky a také akáty.
Závojenka je lehce zaměnitelná s májovkou, existuje však celkem jednoduché
odlišení těchto dvou hub. Závojenka roste výrazně později, až na podzim. Má
výraznou vůni, která připomíná mouku. Často roste v houfech.
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