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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: 22.1.2020.

Ilustrace: J. Švajdová

NA HROMNICE O HODINU VÍCE

NOVOROČNÍ

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Josef Suchý
Na adopci na dálku se vybrala celková částka 20.200,- Kč. Peníze byly odeslány
na účet Arcidiecézní charity v Praze, odkud poputují k našim adoptovaným dětem.
Všem kdo jste přispěli, patří velké Pán Bůh zaplať.
Veronika Kováčová

Na pastvině tůň a sítí.
Pod sklem ledu ryba svítí
do tmy vespod zlatým okem,
horní rok se sešel s rokem.

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali: v Bohuslavicích v kapli 600,- Kč,
v obchodě Hruška 100,- Kč, v Březnici 1 100,- Kč, v Salaši 430,- Kč. Děkujeme.

Starý ukazuje paty,
nový stojí mezi vraty
v prstech poté zkřehlé chladem.
Co v něm skryto, neuhádnem.
Ale přát si, věřit můžem,
že to bude vonná růže.

Obec Březnice si vás dovoluje pozvat na tradiční obecní zabijačku - v sobotu,
22.2.2020 od 12 hodin v sále obecního domu - vedle pohostinství.

V pátek 14. února 2020 od 19:00 hodin vás zveme na divadelní představení
"BIOMATKA" v podání souboru Pod lampú z Bánova - sál sokolovny v Březnici.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 19.2.2020.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
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Ilustrace: J. Švajdová
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

O svátku Svaté Rodiny, v neděli po Vánocích, obnovilo asi pětatřicet manželských
párů naší farnosti svůj manželský slib, který si dali nedávno či již před mnoha lety
u oltáře a slíbili, že si zachovají lásku, úctu a věrnost. Půldruhého měsíce nato se
v týdnu od 10. do 16. února prožívá tzv. Národní týden manželství, který se stává
určitou kampaní pro podporu manželství. Poprvé se uskutečnil v roce 1996 ve Velké
Británii, od roku 2007 probíhá také v České republice.
Připojím se tedy v tomto úvodníku k podpoře všech manželství, ať už dávno či před
pár lety uzavřených a samozřejmě i těch budoucích. K tomu použiji metodu
inspekce, což z latinského slovesa „inspicio" je odvozeno a doslova znamená
„pohlížeti dovnitř", kdy se užije ve významu pohlížení do knih, útrob či běhu života.
Nedávno mi zavolala jedna kamarádka a ptala se mě, zda-li bych ji nemohl oddat,
ale protože je i s partnerem nevěřící, někde mimo kostel, civilně. Já jsem jí na to
samozřejmě a jednoduše odpověděl, že to nepůjde. Byl jsem potěšen tím, jak po
dlouhém hledání toho, kde se nachází její místo ve světě, po pětatřicátém roce
života, našla své povolání: ženy a matky.
Život byl pestrý. Z lékařské rodiny, s výborným prospěchem, doprovázena
ctižádostí, s úsilím druhým pomáhat, ale nezapomínajíc na sebe. Stržena světskou
emancipací, tj. odtrhnutím své ruky z ruky Toho, který nám ukazuje cesty
k pravému pokoji. Vzdělávání, nové a nové školy, cestování, neziskovky, politická
angažovanost, hledání cesty, ne však cíle v proudu východních náboženství,
alternativní medicína, čajovny, kavárny, osobnostní rozvoj, atakdále, atakdále.
Inspekce se nemusí vždy vydařit, ale přesto doufám, že to, co jsem v paměti
přehlédl, potvrzuje, co židokřesťanská tradice po staletí uchovává a čemu věří,
když naslouchá jásavým slovům Adamovým po stvoření ženy: „To je konečně kost
z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla
vzata." Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.
A tak člověk opouští své, aby našel společné, muž ženu a žena muže, aby se slza
Adamovy tváře proměnila v slzu dojetí z právě uzavřeného manželství.
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P. Václav Fojtík
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Pomozme jim žít!
,,Byť jen kapka soucitu
změní svět v méně chladný
a více spravedlivý."
(papež František)
I v roce 2020 si můžeme připomenout, že malomocenství ještě nebylo vymýceno
a stále znepříjemňuje život mnoha lidem. Ročně se leprou nakazí zhruba čtvrt
milionu lidí. Přitom již 200 Kč může zachránit nemocného v raném stádiu
malomocenství. V letošním roce si 26. ledna připomeneme 67. Světový den pomoci
malomocným. K této příležitosti bude sloužena na TV Noe mše svatá v přímém
přenosu v 10:30 z kostela Nanebevzetí Panny Marie ze Šlapanic u Brna.
Naše farnost se do pomoci malomocným zapojuje již 14 let a to pletením obvazů,
které jsou posílány prostřednictvím občanského sdružení Omega v Kyjově přímo
do leprosárií v Indii a Africe, kde tito nemocní žijí. Ročně je odesláno přibližně
30 000 ks obvazů na 30-35adres. Z naší farnosti posíláme kolem 200 ks ročně.
Možností, jak těmto nemocným pomáhat, je spousta:
- Pletením obvazů
- Příspěvkem na přízi nebo poštovné
- Osobní modlitbou za nemocné a ty, kteří jim pomáhají
- Nebo příspěvkem na účet organizace Likvidace lepry, která zajišťuje pomoc
přímo v leprosáriích. Č.účtu Likvidace lepry: u FIO banky
2400259272/2010.
,,Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných nemocných bratří
mně jste učinili." (Mt.25,40)
Chtěla bych poděkovat všem, kdo pomáhají, hlavně našim vytrvalým
pletařkám (2 z Bohuslavic, 1 ze Šarov a 1 z Březnice). Zvláště chci
poděkovat naší 3krát nej pletařce: nejvýkonnější, nejvytrvalejší a nejstarší,
paní J. Lukšíkové, která již upletla 1 600 ks obvazů. Paní Lukšíková, díky
za váš příklad lásky a pomoci potřebným. Děkuji všem, kdo pomáhají.
„Je to srdce které rozdává, ruce již jenom dávají"
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Anna Slezáková
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Vánoční podarúnok aneb tradiční poděkování z Ukrajiny
Adresáty našich dárků byly letos 4 desetileté děti:
Svitlana Čornij Ternopil
Ivanna Ivasjuk Kolomyja
Maxim Vojtovyč Bortnyky
Mykola Hileta Bortnyky
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V předvánoční sbírce se na ně vybralo celkem 4 705,- Kč a tak každý z nich
v balíčku od nás našel teplou zimní bundu, mikinu a čepici nebo čelenku. Kluky
potěšila stavebnice Lego a holky letos pobaví mnohé hravé tvoření od korálků až
po zmrzlinovač. Nezbývá než poděkovat všem dárcům a číst v jejich usměvavých
tvářích.
Jana Kašpaříková
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Co všechno jsme mohli vidět, slyšet, prožít v době adventní
a vánoční
 SRPŠ Březnice již tradičně zorganizovalo výrobu adventních
věnců pod vedením zkušené aranžérky. V prostorách obecního
sálu se sešlo 29. listopadu mnoho zájemců o vyrobení vlastního
adventního věnečku a můžeme určitě napsat, že tato akce se rok od
roku těší většímu zájmu.

Pro připomenutí, jak budou peníze ze sbírky využity:

Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi (podpora
rodin)

Žijí s námi - podpora osob se zdravotním či tělesným postižením

Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko.
Jana Kašpaříková

 Divadelní společnost KOČ Březnice si připravila pro děti Mikulášskou nadílku
s pohádkou O uplakané Nanynce. To vše se uskutečnilo v březnické sokolovně
30. listopadu 2019. Mikuláš s anděly a čerty rozdali dětem spoustu dárků.
 30. listopadu 2019 rozsvítili vánoční strom v Salaši a také v Bohuslavicích.
V Bohuslavicích spojili tuto akci s jarmarkem, kde vánoční stánky a prodej domácích
pochoutek zajistily místní spolky. V Salaši i Bohuslavicích rozsvícení vánočních
stromů provázelo vystoupení dětí.
 Obec Březnice ve spolupráci se SRPŠ uspořádali 1. 12. 2019
Lampionový průvod z Dolního a Horního konce, spojený
s rozsvícením vánočního stromu. Úvodní slovo otce Václava
Fojtíka a vystoupení dětí ZŠ Březnice zahájilo dobu adventní
v Březnici. Nechyběl tradiční ohňostroj a občerstvení.

 Děti i dospělí navštěvovali Roráty v době adventní v kostele sv. Bartoloměje.
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 Mikuláš s andělem a čertem navštívili 6. prosince děti ve škole i školce.
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Jak může každý z nás pomoci zabránit takovým nepříznivým jevům?
Začněme u svých zahrádek. Celkově by zahrada měla být co možná nejpestřejší. Čím
více rozmanitých druhů rostlin, stromů, keřů zahrada obsahuje, tím více užitečného
hmyzu přiláká.

 V sobotu 14. 12. a v neděli 15.12.2019 jsme měli možnost v sále obecního úřadu
v Březnici navštívit výstavu panenek, spojenou s výstavou obrazů březnické
rodačky, akademické malířky Marie Vořechové-Vejvodové. Za služby v průběhu
výstavy děkujeme členům ČČK Březnice.

Včely potřebují k životu přírodní prostředí. Nechejte proto kousek trávníku
neposekaný, aby mohl časem rozkvést a připomínat divokou louku. Pro vysazení
speciálních směsí lučního kvítí je možno využít neobdělávaný koutek zahrádky.
Važme si práce včelařů, pomáhejme, kde můžeme a podporujme je v jejich úsilí.
Važme si včel, jejich práce a užitku. Dokud jsou tady s námi, je dobře.
(Zdroj-inet)
Marie Burdelová

Zlínská Tříkrálová sbírka 2020
Charita Zlín vypravila celkem 346 skupinek koledníků. Děti v kostýmech králů,
s korunkou či turbanem na hlavě, se vydávaly dům od domu, vybaveny pozorností
pro dárce - cukříkem a kalendáříkem. Nezbytnou je každým rokem zapečetěná
pokladnička, do níž vstřícní dárci i tentokrát přispívali dle svých možností a průkazka
vedoucího skupinky. A nesměla, stejně jako roky předešlé, chybět ani požehnaná
křída, jíž koledníci psali na vstupy do domovů C†M†B†2020, tedy Christus
mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku
po celý rok. Kolikrát králové psali zmíněný symbol a kolikrát zazpívali královskou
koledu, ať už celou, či krácenou, se asi sečíst nepovede. Co ale sečteno je, je obsah
kasiček zapečetěných Charitou Zlín ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech
obcích regionu, tj. 2.336.471 Kč.
Naše dědiny samozřejmě nezůstaly stranou a vypravily 11skupinek koledníků.
6 skupin březnických králů vykoledovalo 42 882 Kč, ze 4 bohuslavických kasiček
vypadlo 25 764 Kč a na Salaši králové přinesli 8 858 Kč. Celkem tedy 77 504 Kč.
O tyto prostředky se prostřednictvím Charity každý z nás může ucházet, pokud se
ocitne v situaci, kterou není schopen sám zvládnout.
Všem ochotným koledníkům děkuji za čas, nasazení, vyčerpané a zmrzlé nohy
i hlasivky. A všem, kdo je mile přivítali, děkuji hlavně za finanční pomoc potřebným,
ale také za malé milé sladké pozornosti pro statečné Kašpary, Melichary a Baltazary.

 Sobota, 14.12.2019, patřila Vánočnímu jarmarku.
Tuto akci úspěšně organizuje Obec Březnice
ve spolupráci s místní organizací SDH Březnice
a SRPŠ Březnice. Rovněž tato akce se rok od roku
těší většímu zájmu. K ochutnání byly zabijačkové
speciality, bramboráky, palačinky, punč, svařák,
k prodeji výrobky dětí ZŠ Březnice, Misijního
klubka, chráněné dílny Slunečnice Zlín, domácí
sýry, povidla, svíčky, textilní výrobky, perníčky, vyřezávané ozdoby a spousta
jiných krásných výrobků.
 Na Štědrý den jsme se o půlnoční mši svaté mohli zaposlouchat do krásných
melodií - tentokrát skladatele Adama Václava Michny, v podání místního
pěveckého sboru, za doprovodu hudebníků. Snad všichni účastníci půlnoční mše
svaté v kostele sv. Bartoloměje v Březnici odcházeli naplněni radostí z oslavy
narození Božího Syna.
 TJ Sokol Březnice připravila 25.12.2019 již
4. setkání u Sokolské jolky. Vánoční pohodu
podpořilo březnické dechové hudební těleso
Honzy Divokého a zpěv místního sboru
dobrovolníků.
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 Na svátek sv. Štěpána se tradičně schází zájemci o „Štěpánské bruslení“ ve Zlíně
na stadionu PSG. Tuto akci organizuje a svým občanům zajišťuje pan starosta,
J. Hutěčka.
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 Štěpánská zábava se stala v Březnici tradicí.
i poslechu místní skupina Rocksoar.

26.12.2019, hrála k tanci

 Obec Březnice a římskokatolická farnost Březnice připravily v neděli 29.12.2019
Živý Betlém před kostelem sv. Bartoloměje v Březnici. Vystoupení souboru
Doubravjánek z Doubrav přilákalo spoustu diváků. Mohli jsme obdivovat krásné
kroje dětí, zpěv koled, svatou rodinu tentokrát z Březnice, příchod a zpěvy Tří králů.

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

 V sobotu, 4. ledna navštívili naše domácnosti Tři králové. Poděkování patří všem
účastníkům, dětem i vedoucím skupinek a také Vám, kteří jste přispěli na dobrou věc.

Včely byly prohlášeny za nejdůležitější organismus
na planetě.
Přitom jsou v ohrožení
Včely jsou nejdůležitější živá stvoření na Zemi, rozhodla organizace Earthwatch
Institute na poslední schůzi Královské geografické společnosti v Londýně. Přitom
se podle názoru odborné veřejnosti letos zařadily na seznam ohrožených druhů.
Podle posledních studií se jejich populace zmenšila za poslední roky až o 90 %.
Za hlavní důvody vědci považují užívání pesticidů a úbytek květin a lesů
v důsledku klimatických změn.
Na včelách závisí asi 70 procent světového zemědělství. Opylováním zajišťují
rozmnožování řadě rostlin, které odhadem poskytují potravu až 90 procentům
lidské populace. Už Albert Einstein prohlásil, že pokud vymřou včely, lidstvo je
přežije o čtyři roky. Odborníci se shodují, že takový scénář není reálný, přesto by
šlo o ohromný zásah do priorit světového společenství. Z pultů obchodů by se
vytratily suroviny jako švestky, broskve, mandle, jablka, mandarinky, káva nebo
med. Masovým vyhynutím by byla postižena také živočišná říše, která je na těchto
plodinách závislá. Jen v Evropské unii včely každoročně vytvářejí ekonomickou
hodnotu ve výši odhadem 14,2 miliard EUR.
Včely velmi často brzo zjara či po odkvětu ovocných stromů nemají kde nalézt
potravu. Oslabené, nedostatečně rozmanitou stravou vyživené včely pak mnohem
hůře přečkávají zimu a odolávají chorobám. Celosvětově nejen včely, ale i jiný
hmyz, vymírají hrozivou rychlostí.
Švýcarský Federální technologický institut v Lausanne (EPFL) říká, že včely jsou
také dezorientované vlnami emitovanými mobilními telefony.
Biolog Daniel Favre a další výzkumníci předložili důkazy o tom, že včely byly při
vystavení elektromagnetickým vlnám rušeny a varovaly ostatní včely.
Nezbytností v zemědělství jsou postupy příznivé pro opylovače.
Také v našich dědinách s obavami včelaři prohlíží své úly. V posledním období
zaznamenali velký úbytek včelstev v Bohuslavicích, v Salaši, v menší míře také
v Březnici.
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O příčinách těchto stavů se diskutuje, přesnější výsledky budou známy
po vyhodnocení odevzdaných vzorků spadu.
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KNIHOVNA BŘEZNICE
V sobotu 30. listopadu 2019 jsme v knihovně společně s dětmi 1. třídy nazdobili
vánoční stromeček a pak si přečteli pěknou knížku Alík a jezevec. Děti dostaly malé
občerstvení a podívaly se, jak to v naší knihovně vypadá. Bohužel se z 15 prvňáčků
zůčastnili pouze 4. Fotky jsou na adrese:
https://brezniceknihovna.rajce.idnes.cz/

 Také akce „Zpívání u jesliček“ se velmi vydařila. V neděli, 5.1.2020, naplněný
kostel sv. Bartoloměje tleskal našim dětem - malým hudebníkům, kteří přišli zahrát
a zazpívat k jesličkám. A koho jsme viděli hrát a zpívat? Březnickou scholu, Radku
Šimákovou na akordeon, Michala Mikla na varhany, Karolínu Menšíkovou
na housle, Honzíka Běťáka na flétnu a akordeon, Štěpánka Suchomela na flétnu,
Elišku Žůrkovou na klávesy, Katku Pekařovou na flétnu, Jakuba Mudříka na flétnu
a Amálku Miklovou na klávesy.

Knihovna ve spolupráci s Obcí Březnice vás srdečně zve :
V pátek 14. února 2020 od 19.00 hodin v sále sokolovny na divadelní představení
souboru Pod lampú z Bánova "BIOMATKA". Komedie o životě v Bánově,
o zdravém životním stylu a mezigeneračním soužití. Vřele doporučuji!!! Budete se
smát od začátku do konce.
V sobotu 14. 3. od 16:30 hod. v obecním sále v Březnici jsme pro Vás připravili
cestovatelskou přednášku „ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU". Uslyšíte příběh
o „drsných", ale milých lidech se specifickým smyslem pro humor, o nemotorných,
ale kamarádských papuchalcích, papoušcích severu. Prostřednictvím fotografií
a videí budeme putovat přes Duhové hory kolem činných sopek, ledovců
a termálních pramenů. Projdeme přes nekonečné zelené pláně a budeme se brodit
přes divoké ledovcové říčky. Uvidíme měsíční krajinu islandského vnitrozemí,
bouřlivé vodopády, gejzíry, pohádkové západy slunce, nejstarší parlament na světě
a smějící se koně.
A malá statistika na závěr:
K dnešnímu dni máme 72 registrovaných čtenářů, z toho 37 dětí. V roce 2019 si
čtenáři vypůjčili celkem 1183 knih. Celkem je v knihovně 2250 knih. V roce 2019
do knihovního fondu přibylo celkem 210 knih a vyřadila jsem 236 knih. Webové
stránky knihovny navštívilo 176 občanů a do elektronického katalogu knih se jich
přihlásilo 403. Díky obecnímu úřadu Březnice se v knihovně vyměnilo 14 starých
regálů za nové.
Přijďte si i vy ostatní vypůjčit nějakou knihu, vybere si každý!
Irena Haluzová, knihovnice
A ještě bych chtěla poděkovat paní Andree Halski ze Březnice za 15 nových knih
do knihovny.

Velké poděkování patří všem ochotným organizátorům, všem lidem, kteří dovedou
přiložit ruku k dílu a snaží se připravit pro nás všechny příjemné sváteční chvíle
v našich obcích.
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VÁNOCE V ÚTULKU aneb KDO DOBRÉ SRDCE MÁ,
TEN POMÁHÁ
S blížící se zimou jsme se v naší mateřské škole rozhodli uspořádat druhou
charitativní sbírku na pomoc Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava. Oslovili jsme
děti a rodiče Základní a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína, ale také čtenáře
prostřednictvím tohoto zpravodaje. Do této sbírky se tak díky tomu zapojili i lidé
z Březnice, Bohuslavic u Zlína a dokonce i ze Šarov. Nejen, že jsme od našich malých
i velkých dobrodinců nasbírali hodně dek, ručníků a prostěradel, ale pejsci a kočičky
si tak mohli pochutnat a určitě ještě pochutnávají na veliké spoustě dobrot a hrají si
s hračkami, kterých bylo také dost.
Darované věci byly do útulku odvezeny ve čtvrtek 19. prosince 2019, kde z nich měli
všichni obrovskou radost (viz přiložená fotka s poděkováním). Vám všem, kdo jste se
na sbírce podíleli, z celého srdce děkuji.

Třetího února bývá po mši svaté udělováno svatoblažejské požehnání. Se dvěma
skříženými svícemi kněz vzývá svatého Blažeje o přímluvu u Boha za zdraví.
Letos bude udělováno v pondělí na Salaši po mši svaté, která začíná v 18:00.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás, když se dovoláváme přímluvy svatého biskupa
a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví a pomáhej nám ve všech potřebách,
abychom mohli vést pokojný život a došli do nebeské radosti. Skrze tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
P. Václav Fojtík

Bc. Lucie Gottfried

Nejkrásnější jesličky, to je rodina...
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„Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc.
Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“

Tvé dítě spí, budeš ho v noci pozorovat. Je to krásné, ta nevinnost, která se vám
narodila. Jsou to jesličky, které máš doma celý rok. Tvoji staří rodiče čekají, až jim
zavoláš nebo je navštívíš. Jsi pro ně jako Tři králové. Rozhodl/a ses nechat je u sebe
až do konce. Tolik jiných je rychle odloží do hospice. Pro tebe by však bez nich
zhaslo hodně hvězd v rodinných jesličkách. Odmítl/a ses věnovat takové práci, kde
na prvním místě stojí výkon a prospěch, které potlačují všechno ostatní. Všechny
tvé milované děti, kterým jste pomáhali růst, mají u tebe přednost. Vidíš, jak
radostně září tváře těch, jimž se věnuješ a o které se každý den staráš. Hlídej teplo
v těch živoucích jesličkách. Je na tobě, abys je každý den udržoval/a. Když
odmítneš, aby byla v každém pokoji tvých dětí televize, když nedovolíš dětem
v obýváku počítačové hry, mp3 a ostatní hračičky, které izolují jednoho od druhého,
uděláš ze svého domu jesličky, kde budou tvé děti králi. V království rodiny je
ohromné, že jsou všichni schopni navzájem se poslouchat. Toto mystérium lásky
vytvářej s dětmi už od nynějška. Mají netušenou schopnost sdílení, když s nimi
rozmlouváš. Tak uvidíš, jaké báječné světlo bude osvěcovat tvůj život. Hvězdami
v tvé rodině budou oči zářící láskou - vašeho manželského páru a vašich ratolestí.
Guy Gilber - Rodina (z časopisu Pastýř)
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Svatý Blažej
V medailoncích o Čtrnácti svatých pomocnících se dostáváme k jejich polovině.
Pro toto číslo Našich dědin jsem vybral svatého Blažeje, a to hned ze dvou důvodů,
neboť jeho svátek připadá na třetí únorový den a také proto, neboť je velmi uctíván
jako pomocník v boji proti nemocem, kterých vždy v zimním období díky nachlazení,
nedostatku vitamínů a poklesu vitality přibývá.
Den, měsíc ani rok narození svatého Blažeje není známo. Určit můžeme pouze
století, ve kterém se narodil, a sice třetí, spíše v jeho druhé půli. Profesí byl lékař.
Víme o něm, že byl ustanoven biskupem v kappadockém městě Sebaste, na území
dnešního Turecka. V době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána se uchýlil
do jeskyně, kde žil jako poustevník v harmonii s lesními živočichy, jímž světec svými
lékařskými schopnostmi podobně jako lidem prospíval. Jedné noci, jak se píše
ve Zlaté legendě, se Blažejovi třikrát zjevil Kristus a pravil mu: „Vstaň a přines mi
oběť." Na to se u jeskyně objevili vojáci a řekli mu: „Vyjdi ven, pán tě volá." Blažej
nato: „Přišli jste jako na zavolanou, synové moji, teď vidím, že Bůh na mě
nezapomněl." Na cestě jej zastavila jedna žena s umírajícím synem, kterému se v krku
vzpříčila rybí kost. Blažej na něj vložil ruku a modlil se k jeho uzdravení. Také chudá
vdova, které vlk odnesl vepříka, se na něj obrátila s prosbou. Za jeho pomoc pak
nosívala do chrámu svíci jako dar. Po svém vyznání jediného Boha před císařem byl
krutě mučen: zavěšen na šibenici a drásán železnými hřebeny, nakonec pak asi roku
320 sťat.
Svatý Blažej je patronem lékařů, ochráncem domácích zvířat a koní, vzýván proti
bolestem v krku i za dobré počasí.

Poděkování Útulku Zlín - Vršava za dary.
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Ilustrace: P.V. Fojtík
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Škatule, škatule hejbejme se aneb, co pomůže
kolenům?
Milí čtenáři, zdravím Vás v roce 2020, přeji Vám pevné zdraví a žádné bolesti.
Nicméně, dříve či později to pozná každý. Jakmile nás kolena začnou občas
pobolívat, ať již po cvičení nebo i v klidu, je dobré to nepodceňovat a zaměřit se
na péči o ně.
Chrupavku v kolenech si můžete představit tak trochu jako ložisko - kluzký povrch
a maz umožňují kloubu plynulý a hladký pohyb. Navíc také dochází k tlumení nárazů.
Pružnost a dobrou kondici si klouby udržují právě prostřednictvím přirozeného
množství pohybu - zvláště blahodárné jsou v tomto směru jízda na kole nebo plavání.
Kolenům naopak nedělají dobře tvrdé dopady nebo časté dobíhání typické třeba pro
tenis nebo squash.
Opotřebení chrupavky v kolenou je naprosto přirozené, však toho naše nohy během
života naběhají a naskáčou víc než dost. Existují však tipy, díky nimž si můžete
zdravá kolena zachovat o mnoho déle.
Pevné a silné svalstvo kolenům ulehčí práci - pokud jste fit a máte díky přiměřeným
pohybovým aktivitám dostatečně zpevněné svaly, kolena jsou stabilizována, sníží se
riziko jejich poranění a únavy.
Regeneraci je možné podpořit vesměs velmi příjemnými procedurami - ošetření
teplem, vodou či masáží. Nohy si můžou pobýt například ve vířivce s teplou vodou,
příjemná je také cílená masáž vybraných partií tak, aby došlo ke snížení svalového
napětí. K tomu jsou jako stvořené různé bylinné krémy a gely. Ze své zkušenosti
mohu doporučit z firmy JUST tři produkty, které jsou určeny přímo na pohybový
aparát a těmi jsou jalovcový, kostivalový a arnikový krém. Velmi se přimlouvám také
za potravinové doplňky, protože v určitém věku si lidský organismus jisté látky sám
vyrobit nedokáže. Ale protože nechci dělat veřejnou reklamu ve svém příspěvku, tak
pokud budete chtít konzultaci, můžete se na mě kdykoliv obrátit a velmi ráda Vám
poradím.

Přidejte pěší chůzi
Obujte pohodlné boty a rozvrhněte čas tak, aby vás do cíle donesly vlastní nohy.
Střídání rychlejší a odpočinkové chůze má mj. pozitivní vliv na krevní tlak a delší
chůze buduje vytrvalost. Díky chůzi navíc možná objevíte spoustou nových věcí,
protože získáte větší kontakt s okolím.
Vynechte výtah a eskalátor
Ať se schody stanou vaší každodenní výzvou! Pro větší motivaci počty schodů
počítejte a představujte si, o kolik se při každém výstupu zpevní vaše stehna
a pozadí. Věděli jste, že chůzí do schodů můžete dokonce spálit více kalorií než
během?
Užívejte si procházky
Pěkné počasí přímo vybízí k pobytu venku až do večerních hodin, tak přizvěte
drahou polovičku nebo kamarády na procházku, spojenou třeba s piknikem
v přírodě. Pokud máte čtyřnohého přítele, není co řešit - věnujte se společným
výletům co nejvíce. Místo sezení doma u televize se vydejte do parku, lesa nebo
třeba jen na procházku po vsi.
Zkrášlujte okolí
Věřte, že i běžnými aktivitami typu úklid, osazování záhonku nebo sekání trávníku
prokážete tělu službu v podobě posílení a protažení svalů. Při pohybu vždy myslete
na zpevněné břicho a záda. Bonus je v takovém případě dvojnásobný - vylepšíte
kondici, plus okolí venku či obydlí.
Krásný zimní čas přeje Pavla Žilinská
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4 nenáročné a zábavné způsoby pohybu
To, jak velký má pohyb vliv na zdraví a kondici určitě víte. Ne každý je ale fanouškem
posiloven, fitcenter a dalších zařízení, kde se lidé obvykle hromadně věnují různým
typům cvičení. Někoho mohou ve sportu blokovat fyzické indispozice, jiní mají jen
nedostatek času. Určitě vás potěší několik příjemných tipů, které podpoří kondici bez
většího úsilí a zároveň vám nebudou krást přespříliš drahocenného volného času.
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