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NEMÍT SRDCE - VADÍ !

Sedmikráska
ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Sedmikráska sedm krás prý tají
a lidé se často ptají
kde ty krásy se skrývají.

Nabídka pomoci spoluobčanům:
Obec Březnice hned na začátku vyhlášení nouzového stavu nabídla možnost pomoci zejména starším spoluobčanům. Asi jsme velmi skromná obec, ale tuto možnost zatím
nikdo nevyužil (stejně jako při loňské bleskové povodni). Naopak - kontaktovalo mě
minimálně 10 dobrovolníků, kteří nabídli své síly na zajištění jakékoli pomoci pro
druhé. Nicméně na rozdíl od nabídky - poptávka zatím není žádná.
Tato nabídka pomoci (s vyzvednutím léků, obstaráním nákupu, zařízením potřebných
věcí …) stále platí. Nebojte se zavolat na telefon 725 121 093 a říct si, co potřebujete.
Pokud to bude v našich silách - rádi Vám pomůžeme.

Ta malá kráska přikrčená k zemi
k slunci hlavu tyčí,
ale někdy těžká bota její radost ničí.
Ranní rosa krásce hlavu zvedá
a za její skromnost, prostotu
některým lidem se podobá.

Protože je zavřená knihovna, nabízí paní knihovnice dodání knih domů. Knihy si
prosím objednejte telefonicky a poté budou doručeny seniorům až domů, ostatním
po dohodě. Napište si prosím, buď konkrétní knihu, nebo alespoň žánr. Samozřejmě
dodáme i knihy pro děti! Můžou si půjčit i ti, kteří do knihovny nechodí! Volejte
na telefon 577 991 165 (to je pevná linka obecního úřadu) nebo 724 191 858.

Znám takovou sedmikrásku,
jež dovede jen šířit radost, lásku
a domov má v zahrádce pod strání.
Proto jenom jedno přání mám
by ta skromná sedmikráska
mohla stále radost z žití rozdávat.

V naší kabelové TV byl zprovozněn nový program ČT3 - pro seniory. Naladit si jej
můžete na kanálu 11 a vesele sledovat.

Jindřiška Švajdová

Pokud to aktuální situace dovolí - uskuteční se v sobotu 2. května 2020 ve 14:00
u kostela pietní akt - uctění památky obětí II. sv. války. Symbolicky v den 75. výročí
osvobození obce Březnice.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob se mění úřední hodiny
OÚ Březnice následovně: pondělí 08:00 - 11:00, středa 08:00 - 11:00.
V ostatních dnech v nejnutnějších případech po telefonické domluvě na tel:
577 991 165, 724 191 858, 725 121 093.
Termín pro platbu poplatků za odpad, kabelovou TV a psy se prodlužuje
do 31.5.2020.
Vzhledem k doporučení Ministerstva zdravotnictví platbu místních poplatků plaťte
prosím pouze bezhotovostním převodem: - bankovní účet č. 27224661/0100.
Variabilní symbol - použijte prosím číslo Vaší nemovitosti.
Známky a pytle Vám následně dodáme domů.
Josef Hutěčka, starosta obce
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Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 22.4.2020.
Ilustrace: J. Švajdová

BŘEZEN 2020

BŘEZEN 2020

27

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Naše pomoc je ve jménu Páně, neboť on stvořil nebe i zemi. Těmito slovy začíná úkon
žehnání osob, míst, předmětů, apod., při nichž se věřící označují křížem na čele, hrudi
a ramenou. Těmito slovy začínám i březnový úvodník Našich dědin. Kéž vám, drazí
čtenáři, spolu s přispěvateli uděláme tímto novým číslem časopisu radost a slovem
v době mnohých omezení vás posílíme.
V biblické knize proroka Izaiáše čteme: In silentio et in spe erit fortitudo vestra, což
znamená: V tichu a naději bude vaše síla. Tato slova lze vhodně zde citovat, neboť síla
člověka se projeví v tichosti, kdy zvládá vypjaté situace bez nadávek, naříkání
a zbytečné nervozity. Síla se stejně tak projeví v naději, která vede člověka k pohledu,
že na konci tunelu lze vidět světlo. Stačí sledovat bitvy bez prolévání krve, jež se
odehrávají mezi šachisty. Napětí, které v tichu zvládají, třebaže jsou s králem zahnáni
do rohu šachovnice, je obdivuhodné. Pokračují ve hře v naději, že soupeř s tím, jak
vyvíjí tlak, udělá chybu a stane se to pro něj osudným.
V současné situaci se můžeme ptát: Nebylo již mnoho toho „lidského hluku"? Nebylo
již mnoho lidské pýchy, která zapomněla, že je součástí stvoření a že člověk je
zranitelný, smrtelný? Dokáže to lidstvo pod ranou současné nákazy zpytovat, dokáže
toho litovat a vyznat se ze zlého? Dojdeme k poznání, že člověk je součástí stvoření, že
může, jak mi to říkala jedna paní o lékařích, mnoho, ale ne všechno? Proto mne
požádala, ať ji podám Chléb, který je k životu věčnému.
Jsme součástí přírody. Ona je naším bydlištěm - ve svém tichu, něze, ale i divokosti.
Na podzim se mi do farního jezírka nastěhovali skokani. Zimu šťastně - chvíli v ledu,
chvíli na dně - přečkali. Velmi tiše - téměř jako mrtví. Počátkem března bylo již vidět,
že zimu přečkali. Rovněž bylo vidět, což mi udělalo radost, že budou žít i do budoucna
ve svých stovkách a tisících, které samičky nakladly. Velmi tiše, nepozorovaně.
V slunných březnových dnech jsem je sledoval bezostyšně se cáchat v jezírku.
Z bezprostřední blízkosti jsem si je mohl vyfotit. Přišla však noc, která přilákala
dravce. Jeden skokan ležel roztrhán na břehu, druhý zatažen ve stodole. Zbylé žáby
v jezírku jsou vyplašené. Uslyší-li nějaký pohyb, následuje okamžité žbluňknutí.
Na hladině však plave budoucí potomstvo, v tichu a naději., in silentio et in spe.
P. Václav Fojtík
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Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě …

Uplynul další rok a my hodnotíme, co nám přinesl z pohledu nás, myslivců.
Minulý rok se nijak výrazně nelišil od několika posledních let. Pro myslivost je
nejdůležitější stav krajiny a způsob hospodaření na zemědělských pozemcích.
Vidíme, že tolik vychvalované ozeleňování krajiny přírodě a v ní žijících živočichů
všech druhů nepřináší moc dobrého. Snad jen to, že nejsou používány různé
chemické přípravky. Jinak bohužel pastevectví a velkoplošné sklízení pícnin
dokáže velmi zredukovat počty všeho živého na dotčených pozemcích. Není to jen
přímé usmrcení při sečení, ale i zvýšený pohyb zbytků zvěře, která sklizeň travin
přežila. Na sklizených loukách, kde je porost vysečený až po půdu, nenachází zvěř
dostatek potravy a je nucena hledat pastvu na jiných pozemcích a při tom přechází
vozovky, kde při nynějším hustém provozu často dochází ke střetům s vozidly.
Stavy zvěře jistě také ovlivňuje velké množství predátorů všech druhů, ať jsou to
divoká prasata, lišky, kuny, ale také výr, jehož množství se v naší, ale i v okolních
honitbách stále zvyšuje.
Zjištěné kmenové stavy ke dni 2. března 2019 byly následující. Jelení- 1 kus, daňčí 20 kusů, srnčí - 83 kusů, zajíc - 62 kusů, bažant - 82 kusů.
Byly vypracovány plány lovu pro spárkatou i drobnou zvěř. U srnčí zvěře byl
plánován lov 12 srnců, 8 srn a 8 srnčat. Uloveno bylo 8 srnců a vzhledem k tomu, že
velké množství srnčího bylo usmrceno při střetech s auty a při sklizni trávy, byl
další lov zastaven. U zajíce byl plánován lov 15 kusů, uloveno bylo 12 kusů.
U bažantů byl předpoklad lovu 30 kusů, uloveno bylo 25 kusů. Mimo toho byla
lovena zvěř, jejíž lov se neplánuje a to u jelení zvěře - 1 laň, daňčí zvěř - 6 kusů,
černé zvěře včetně sražených kusů bylo 69 kusů. Ze škodné zvěře, jak myslivci
označují predátory, bylo uloveno - Psík mývalovitý 1 kus, liška 31 kusů plus 3 kusy
sražené autem, kuna 16 kusů, jezevec 2 kusy.
V průběhu roku jsme opravovali myslivecká zařízení sloužící pro přikrmování
zvěře a pro pozorování a lov. Byly zhotoveny tři krmelce a zásyp. Zastřešen byl
posed zvaný „Odpalovna“ a byla dokončena kazatelna za Vinohrady. Dále byly
vybudovány základny pro kazatelny pod Modřínkou a v Končinách. Samozřejmě
se průběžně udržují všechna zařízení v naší honitbě.
Pro zlepšení zdravotního stavu spárkaté zvěře, hlavně srnčího, pokračujeme
v předkládání soli, obohacené o důležité minerály. Během zimních měsíců je zvěři
předkládáno dostatek kvalitního krmiva. Spárkaté dáváme ječmen a oves, dále
dáváme dostatek objemového krmiva, sena a letniny.
Bažantům předkládáme do zásypů pozadek a zlomkovou pšenici. V únoru 2020
byly do krmelců pro spárkatou založeny ozdravné granule s účinnosti proti
střečkovitosti. V minulém roce jsme vyzkoušeli nový způsob zachraňování srnčat
při sklizni trávy. Je to použití pachového odpuzovače nastříkaného na smotky
dřevité vlny.

Charakter lidí se nejlépe pozná v kritických situacích. Jednu z těch
nejtěžších zažíváme bohužel právě teď. Zavřená škola, školka,
knihovna, pohostinství, sokolovna, sběrný dvůr … Volný pohyb
omezený na minimum. A navíc s rouškou. Nikdy by mě dříve
nenapadlo, jaké to je při každém odchodu z domu si nasazovat
roušku. Nikdy by mě dříve nenapadlo, že sehnat roušku není
snadná věc ... Tedy - pokud nemáte v sousedství šikovné holky,
které se nebojí vzít do ruky jehlu a nit nebo spíše sednout si za šicí
stroj a obětovat svůj čas a materiál ve prospěch druhých.
V době, kdy vláda vyhlásila povinnost nosit roušku, na to byl
málokdo připraven. Ani já ne. Nicméně jsem to zkusil - zkusil jsem vyhlásit, zda by
někdo zkusil pomoci a roušky ušil. Obratem se mi začaly ozývat ochotné dámy
a postupně mě zásobovat rouškami pro naše spoluobčany.
Byl jsem opravdu příjemně překvapen, že lidská sounáležitost u nás funguje a nejsme
si navzájem lhostejní.
Ideální stav byl i ten, že roušek nikdy nepochybělo (ani nepřebývalo) - co bylo aktuálně
požadováno - to bylo k dispozici a nikdo, kdo si přes obec požádal - nebyl odmítnut.
Z důvodu doporučení omezeného pohybu osob venku se roušky vozily do jednotlivých
domácností.
Reakce byly většinou stejné - “Co za to?“, “Co jsme dlužní“. Na to už byla připravená
odpověď, že samozřejmě nic, protože ani já jsem to při převzetí od dobrovolných
“švadlenek” také neplatil.
A tady bych rád vyslovil velké poděkování všem, které roušky šijí a poskytují je obci na
další distribuci. Přestože si to ani jedna nepřála a asi si to od nich pěkně schytám, tak mi
to nedá a jmenovitě děkuji: Katce Suchomelové, Ivce Bláhové, Ireně Haluzové, Aleně
Ohnútové, Věrce Býmové, Vilmě Hnátíkové, Blance Světlíkové, Ivaně Motalíkové,
Kamči Omelkové, Káji Soukupové, Vargům, Anežce Brázdilové, Maru Burdelové,
Květe Marečkové, Radce Hutěčkové, Monice Kolářové, Áji Krkoškové ….
Snad jsem na nikoho nezapomněl. Seznam postupně roste a hlásí se další dobrovolnice.
Stejně tak děkuji všem, kdo nabídli materiální pomoc - látky, gumičky ….
(zaregistroval jsem dokonce i nabídku šicího stroje).
Současně patří poděkování i dalším spoluobčanům, o kterých nevím, a kteří také své
roušky rozdávali sousedům, známým, nemocnicím, sociálním ústavům, policistům,
zdravotníkům, řidičům ….. prostě všem, kdo roušku potřebovali. Bohužel tuto
evidenci nemám. Nicméně i Vám všem, kdo jste jakkoli pomohli, patří velké
poděkování a palec nahoru!!!
DĚKUJI
Josef Hutěčka
(Ke dni uzávěrky bylo v obci Březnice rozdáno 240 ks roušek).
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Zpráva o honitbě Bohuslavice u Zlína, Březnice za rok 2019
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Velikonoční zamyšlení
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Letošní největší křesťanské svátky, Velikonoce budou na celém světě jiné, než jsme
zvyklí. Krásné obřady velikonočního tridua (třídenní), čili Zeleného čtvrtku, Velkého
pátku, Bílé soboty a samozřejmě hlavně Neděle zmrtvýchvstání, budou probíhat jen
s předsedajícím (knězem, biskupem, papežem) a nezbytnými přisluhujícími v rouškách
a my, kteří se těchto obřadů rádi fyzicky účastníme, je budeme moci sledovat jen
prostřednictvím televize nebo internetu.
Na tom, že Velikonoce největší křesťanské svátky jsou, se ale nic nemění a jsem
přesvědčen, že Velikonoce už se slavily i v nesrovnatelně těžších a složitějších situacích.
A kdybych měl k Velikonocům přiřadit jednu z nejvyšších ctností, byla by to určitě
Naděje. (K Vánocům bych přiřadil Lásku a k Letnicím Víru).
Podělím se o příběh, který myslím docela zapadá i do dnešní doby. Napsal jej Alessandro
Pronzato, italský kněz a publicista:
„Navzdory všemu stále hledět“
Duben 1867. Kunstmuseum v Basileji. Muž kolem pětačtyřiceti let v doprovodu
manželky, která na něj vrhá chápavé pohledy, prochází různými sály. Je vytáhlý, má
dlouhé světlé vousy, bledé rty na podezřele rudém obličeji, pohled téměř náměsíčný.
Náhle se zastaví před Mrtvým Kristem v hrobě od Hanse Holbeina mladšího z let 1521
až 1522, jedním z nejmrazivějších děl, které známe. Je to obraz smrti, jež nahání husí
kůži.
Později to komentuje slovy: „Je to mrtvola zbitého muže, vyhublého, oteklého,
se strašnými modřinami; zornice vykroucené; velké, rozšířené oči svítí skelným
leskem.“
Žena se přiblíží k manželovi v obavě, že by tento pohled mohl rozpoutat záchvat, který
čas od času jejího muže, od přírody přecitlivělého, přepadá.
On jen zamumlá: „Takovýhle obraz dokáže připravit o víru.“ A zamyšleně zamíří
do dalšího sálu. Znovu se ale jakoby přitahován neviditelným magnetem vrátí před tento
obraz. Po návratu do hotelu bude mít jeden z nejhorších epileptických záchvatů svého
života. Jmenuje se Fjodor Michajlovič Dostojevskij a právě vydal Zločin a trest.
Od kontemplace (rozjímání, přemýšlení, uvažování) Holbeinova Krista se už nedokáže
nikdy odpoutat.
I my se musíme navzdory instinktivnímu odporu přinutit dívat se na mrtvého Krista.
Musíme vyzkoušet svou víru a dovolit, aby tento pohled zapálil velikonoční svíci.
Dnes vládne strach mluvit o smrti, snažíme se ji schovat, zamaskovat, dokonce vytěsnit i
pomyšlení na smrt. A tak je najednou absurdní také mluvit o vzkříšení. „Tohle
si poslechneme jindy,“ řekli ironicky vzdělanci na Aeropagu „šarlatánu“ Pavlovi, který
měl tu drzost hovořit o vzkříšení mrtvých.
Tolik tedy Alessandro Pronzato. Zkusme se tedy trochu pozastavit a zapřemýšlet nad
našimi životy, protože bez rozjímání bude náš mozek brzy nahrazen kopírkou a zdá se, že
to není příliš důstojná výměna. A hlavně buďme radostní a plní naděje, protože ta umírá
poslední. Nebo učeněji s Ciceronem „ Dum spiro, spero“ (Dokud dýchám, doufám).
Požehnané a radostné Velikonoce.
Ing. Robert Klívar

Vyhodnocení účinnosti tohoto způsobu je u nás problém. I když se podaří srnčata, nebo
alespoň část z nich vyhnat z míst, která se mají sklízet, přejdou do vedlejších travních
porostů, které se sečou za pár hodin, nebo třeba druhý den a problémem je znovu je vyhnat,
protože mimo pár kousků obilí není v honitbě žádná podobná krytina, která by se sklízela
později a tam by byla naděje na jejich přežití, přejdou zase jen do trávy
a všechno se opakuje.
V roce 2019 nás překvapilo velké množství divokých prasat. Předpokládali jsme, že
po období výskytu AMP, kdy probíhal velmi intenzivní lov, se stavy prasat zásadně sníží.
Lov však ukázal pravý opak. Roční úlovek byl nejvyšší za celou dobu trvání našeho
spolku. Jsou dohady, čím to bylo způsobeno. Pravděpodobně tím, že při intenzivním lovu
kvůli AMP bylo uloveno velké množství silných dospělých bachyní
i kňourů a chrutí se potom zúčastnila i mladá zvěř. Uvidíme, jak se situace s černou vyvine
v příštích letech.
U drobné zvěře je situace prakticky pořád stejná, dá se říct, tak jako v celé republice.
Nynější způsob zemědělského hospodaření je pro všechny volně žijící živočichy
nevýhodný, a pokud nedojde ke změně, drobná zvěř a další živočichové postupně
z přírody zmizí. Navíc činnost tak zvaných ochránců přírody, kteří chrání jen jimi vybrané
druhy, převážně predátory tomuto trendu ještě nahrává.
Došlo k navýšení počtu loveckých psů v majetku členů našeho spolku. Čtyři naši členové
si pořídili štěňata, a to tři ohaře a jednoho teriéra. Díky obětavosti poloviny našich členů,
kteří jsou ochotni pečovat o psy, cvičit je a předvést na zkouškách, máme dostatek psů pro
všechny druhy loveckých akcí. Je potřeba poděkovat za tuto jejich práci. Pomáhají při lovu
zvěř vyhledávat a v případě potřeby dohledat zvěř poraněnou. Chci poděkovat těm
členům, kteří i mimo organizované brigády, jsou ochotni postarat se o zajištění krmiva,
jeho dovozu a uskladnění, při zajišťování ozdravných granulí, soli, dále různých tiskovin,
akcí pro děti, zábavy a spousty další práce. Díky také patří přátelům myslivosti
a zemědělcům, kteří nám v naší práci pomáhají. V roce 2020 přeji všem dobré zdraví
a hodně mysliveckých zážitků.
Miroslav Ohnút
Hospodář MS Kříby Bohuslavice-Březnice
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Upozornění starosty pro všechny osoby, pohybující se na
území obce Březnice
Starosta obce Březnice upozorňuje, že stále platí veškerá usnesení a doporučení
vlády týkající se volného pohybu osob, sdružování a také povinného nošení roušek.
Povinnost nosit na veřejnosti roušku platí pro všechny - i pro děti (za které jsou
odpovědní rodiče), pro dělníky na stavbách rodinných domů, pro pejskaře, ale i pro
sportovce, běžce a cyklisty ...
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE KÝMKOLIV NAŘÍZENÍ VLÁDY NA ÚZEMÍ NAŠÍ
OBCE DODRŽOVÁNO, BUDU NUCEN JAKO STAROSTA OBCE
POSTUPOVAT V MEZÍCH ZÁKONA A TYTO PŘÍPADY HLÁSIT. Uvědomte si
prosím, že šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti je trestným činem!
(Usnesení vlády č. 75/220 Sb.). Pohyb venku omezte prosím na minimum. Pokud to
není vyloženě nutné (např. pro poslech obecního rozhlasu), tak prosím vydržte,
zůstaňte doma a věnujte se rodině, úklidu, četbě, hrám, modlitbě nebo jakékoli jiné
bohulibé činnosti. Buďme prosím k sobě ohleduplní a v případě, že už musíme mezi
lidi - respektujeme aktuální povinnost nosit na veřejnosti roušku (respirátor).
Také si dovoluji apelovat na ty, kdo mají nařízenou karanténu, aby ji důsledně
dodržovali. Momentálně nás teď čeká nejkritičtější období, tak opravdu vydržme
a prosím dodržujme současná nařízení - uvidíte, že to společně zvládneme.
Děkuji.
Josef Hutěčka, starosta

Ve středu 25. března jsme si společně poděkovali písní "Není nutno”
Ve středu 25. března, přesně ve 12:30 v přímém přenosu České televize i Českého
rozhlasu jsme po úvodním slovu Zdeňka Svěráka měli možnost si poslechnout
a zazpívat píseň Není nutno. Stejně jako Italové, Rakušané a další národy chtějí
i Češi zpěvem poděkovat a vyjádřit podporu všem lidem v první linii boje
s pandemií - lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, prodavačkám,
sociálním pracovníkům ... a vůbec všem, kdo pomáhají. Denně sledujeme smutné
zprávy o těch, kteří svůj boj s novým virem nezvládli, máme obavy
o budoucnost, máme strach o své blízké.

Dobrou volbou je i využít topení - dát na něj nádobku z neglazované keramiky
s trochou vody a pár kapkami oleje a nechat odpařovat. Zapomněli jste na klasické
odpařovače, které Vám visí na radiátoru?
Od firmy JUST je v současné době nejprodávanějším produktem Eucasol. Jedná se
o sprej, jehož vysoce antiseptické a antibakteriální schopnosti využijeme při prevenci
respiračních onemocnění, chřipek a nachlazení. Velmi malé množství můžeme
nastříkat do roušky, čím chráníme sebe i okolí v terénu, Jeho ochlazující, uvolňující
a odhleňující účinek však působí i v akutním stadiu. Žádoucího efektu dosáhneme
rozprášením do vzduchu, inhalací do kapesníku, na oblečení nebo prostým
nastříkáním na polštář. Přípravek se také uplatní při celkovém vyčerpání, nespavosti,
či nervozitě organismu, při cestovní nevolnosti nebo k úlevě dýchacích cest
sužovaných sennou rýmou.
Drazí čtenáři, přeji Vám v této době pevné zdraví a spokojenost.
Pavla Žilinská

Beseda „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“
Dne 24. února se žáci naší školy zúčastnili besedy na téma „Zdravý životní styl“.
Během programu si žáci zábavnou formou připomněli zásady zdravého stravování
správné a nesprávné složení jídelníčku, výběr vhodných nápojů a dodržování pitného
režimu a zásady správné hygieny.
Na každé téma byl připraven jiný úkol. Žáci začínali nejprve společně v kruhu, poté se
rozdělili na dvě skupinky. Každá skupina si zvolila svého zástupce, kterého obkreslila
na velký papír. Společně pak členové skupinky do těla zapisovali slova, která je
k danému tématu napadla. První skupina měla za úkol psát zdravé věci a druhá
skupinka nezdravé věci. Po dokončení následovala společná diskuze. Mezi další
aktivity patřilo sestavování zdravého jídelníčku podle potravinové pyramidy
a zdravého talíře. Besedu si pro žáky připravily metodičky prevence rizikového
chování z krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně.
Zuzana Kolářová
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V takových dobách je víc než kdy jindy důležité držet při sobě
a vzájemně se podpořit. Obec Březnice se k tomuto poděkování připojila - a v tuto
dobu v obecním rozhlasu zahrála tuto pozitivní píseň.
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Rady, které jsou pozitivní a pomůžou nám všem alespoň trošku nasměrovat naše
dny v tomto období, jste dočetli do konce.
A protože mým úkolem je především psát o zdraví, dovolím si nabídnout pár tipů
přímo z přírody. Obzvláště teď, v jarních dnech, nepřekonatelná matka příroda se
opět probouzí ze zimního spánku a nezapomeňte si užívat sluníčka. Zdánlivě malé
věci, nám přinášejí do života štěstí a radost.
Byliny jako ochrana před koronavirem?
Stejně jako proti virům způsobující chřipku, dá se do prevence proti koronaviru
zapojit také příroda, tedy osvědčená přírodní antivirotika. Která to jsou?

Černý bez - užívá se proti virům i bakteriím, pomáhá při chřipce a osvědčil se i
v boji proti herpetickým virům.

Třapatka nachová (echinacea) - posiluje imunitní systém. Obsahuje
echinacein, který zabraňuje virům proniknout do zdravých buněk.

Lékořice - je osvědčeným a silným preventivním prostředkem proti chřipce.

Oregano - jde o silné přírodní antibiotikum a antivirotikum, a navíc skvěle
chutná, takže se hodí jako koření do jídla.

Česnek, cibule, křen či zázvor - příklad štiplavých bylin vhodných jako
prevence i při nemoci, dokáží zmírnit i stafylokokové infekce, doporučuje se
na posílení imunity, která je v boji s viry důležitá.

Tymián - má protizánětlivé a antibakteriální účinky, posiluje obranyschopnost
našeho organismu.
Potravinové doplňky?
Klasický vitamin C v této době nemusím nikomu z nás připomínat, ale velmi se
přimlouvám za Omega-3 mastné kyseliny a vitamín D, které mohou snížit
produkci molekul a látek spojených se zánětem. Studie již dlouho prokazují
souvislost mezi nízkým obsahem omega-3mastných kyselin nebo vitamínu D
a řadou zánětlivých onemocnění.
Přírodním zdrojem omega-3mastných kyselin jsou mořské ryby jako losos,
makrela, sardinky, z rostlinných zdrojů lněná, chia či slunečnicová semínka.
Samotné tělo si je samo nedokáže vyrobit. Naopak vitamín D přirozeně vyrábí
lidská kůže díky UV záření ze slunce, v zimě jsou dobrým zdrojem opět mořské
ryby, žloutek nebo mléko.

Velmi často je v naší společnosti na současnou generaci dětí nahlíženo kriticky
a ne příliš povzbudivým přístupem. „Tyto děti jsou naprosto nevychované“, „Tamhle ty
děti neumí ani pozdravit“, „Ten je pěkný prevít, všem dětem bere hračky“, „Ta je
rozmazlená, nikdy jí z naší kuchyně nic nechutná“. Tak bychom mohli pokračovat dál
a dál. Každý si může doplnit komentáře, které slýchá ve svém okolí nebo které byly
mířeny proti jemu samému v dětství.
Cílem článku není někoho soudit ani nikomu vyvracet jeho názory či zkušenosti. Ctím
každého, kdo s dětmi pracuje, děti vychovává nebo dětem jakoukoliv formou pomáhá.
Chtěl bych pouze nabídnout vlastní úhel pohledu na děti díky zkušenostem
a práci s nimi. Tato změna pohledu mi přinesla úlevu a nová poznání o vlastních utkvělých
představách a postojích k dětem (i k sobě samému).
Pro začátek je dobré si uvědomit naši častou potřebu (tendenci) něco či někoho neustále
posuzovat a hodnotit. Často se bez vlastního uvědomění ocitáme v roli soudců a vynášíme
rozsudky nejen nad dospělými, ale i dětmi. Ne vždy však máme pravdu. Ne vždy jsme
schopni prohlédnout a zjistit, co se skutečně odehrává na pozadí dané situace. Ne vždy se
cítíme komfortně, v kondici a vlastní síle. Každý máme své povinnosti, starosti i nálady.
Můžeme se ale pokusit těmito stavy nezbarvovat náš pohled na děti, které se učí ve světě
být a zorientovat se. Samozřejmě i já se ocitl mnohokrát na tribuně soudců a posuzovatelů.
Děti mě však v životě naučily mnohému, za co jsem jim vděčen. Umí být úžasným
zrcadlem nás samých a jejich otevřenost, čistota, moudrost a všezahrnující bezprostřední
láska mě stále nepřestávají fascinovat. Ve světě dětí jsem si více začal uvědomovat své
automatické reakce a postoje (hodnotící), které pro mě nebylo zpočátku jednoduché
rozpoznat a vidět. Zde nabízím alespoň pár (pro mě) důležitých uvědomění, kterých jsem
si při interakci s dětmi začal všímat:

Děti umí spoustu věcí, které jsme my dospělí tak nějak zapomněli, a které se
od nich můžeme opět učit (radost ze života, hravost, bytí v přítomném okamžiku,
spontánnost, tvořivost, upřímnost, otevřenost, laskavost, odvaha žít své sny…).

Dříve než začneme mít tendence děti hodnotit a měnit, zkusme se zastavit.
I když se na první pohled zdá, že nám dítě působí záměrně problém, v dané nepříjemné
situaci může být skryto hlubší poselství (výzva pro nás, abychom rozvinuli kvality, které
nám poodhalí skutečnost toho, co se odehrává na pozadí takového chování).

Děti jsou velmi vnímavé. Umí v dané situaci vycítit naše emoce (naladění)
a ty poté zrcadlí ven. Pokud však zůstaneme pozorní, můžeme se o sobě dozvědět
zajímavé skutečnosti a na situaci reagovat jiným (novým) způsobem.

Děti milují testování hranic dospělých, avšak umí hranice také respektovat
a nastavit si své vlastní (vymezit prostor, ukázat či sdělit, co se jim nelíbí). Některé děti nás
mohou dokonce vyzývat, abychom si pevněji vymezili svůj prostor a určili, kde přesně
ve vztahu k nim stojíme (a oni se cítili bezpečněji).
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Pomohou od virů éterické oleje?
Éterické oleje - například borovice, tymián nebo citron, se v klinické aromaterapii
používají jako antivirotika. Na viry, by měl dobře fungovat eukalyptový olej,
citrónový olej. Dovoluji si upozornit a varovat před vnitřním užitím éterických
olejů. Éterické oleje jsou určeny k inhalaci a dávají se třeba do difuzéru. Můžete si je
přidat i do koupele.

Jiná perspektiva pohledu na dnešní generaci dětí
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Děti si umí vzájemně pomáhat a být jeden druhému oporou, parťákem.
Umí podpořit nejen své kamarády, ale i nás dospělé, pokud v danou chvíli právě
potřebujeme. Stačí k tomu dětem nabídnout prostor.

Děti vyjadřují své emoce bezprostředně (je jim jedno kde a za jakých
okolností). Emoce dítěte jsou často reakcí nepochopení dané skutečnosti (reality),
proto je dobré emoce hned nehodnotit a neposuzovat. Naopak můžeme děti vést
k tomu, aby své emoce chápaly - odkud přicházejí a učili je za ně převzít
zodpovědnost. Např. u agrese se většinou na pozadí takového chování většinou
skrývá zmatek, strach či absence lásky (pro nás opět výzva podívat se, co se
skutečně skrývá na pozadí emotivní situace).

Některé děti chtějí a potřebují být odlišné. Pro některé z nich je velmi těžké
se přizpůsobit pevným strukturám a pravidlům dnešního světa, které nechávají
málo místa pro nové nápady, intuici, nepředvídatelnost a individualitu. Pro nás
dospělé je výzva osvobodit se od vzorců a tradic, ve kterých bylo myšlení
a analyzování až příliš zdůrazňováno.
Děti jsou velkými učiteli života. Jejich každodenního objevování světa a bytí bez
strachů mě samotného před časem motivovaly k vydání knihy, jejíž realizace pro
mě byla ještě před pár lety nemyslitelná (bližší informace o knize jsou k nalezení
níže pod článkem). Děti nám pomáhají vytvářet nové flexibilní přístupy jednání,
abychom nezůstávali mimo proud života v okovech zarytých systémů, strachů
a moci. Často vnáší živost do našich fádních životů. Přináší nám hlubší poznání
o nás samotných. Učí nás objevovat pravou hloubku života.
Zkusme se občas oprostit od každodenních očekávání, představ a nevnucujme je
tolik dětem. Naopak děti podpořme v projevování jejich jedinečnosti
a opravdovosti a inspirujme se jejich bezstarostnou přítomností, hravostí, lehkostí,
nadhledem a bezpodmínečnou láskou ke všemu živému.

Vařte
Zavřeli vám oblíbenou restauraci? Nevadí. Vraťte se do kuchyně. Vaření je skvělá
věc, je to kreativní činnost, uvolní myšlenky, posiluje vztahy a láska taky prochází
žaludkem. Jíst se musí. Bez jídla mozek nepracuje. Zapojte děti, už mají určitě hotové
úkoly (a taky už je odevzdaly online). Ještě než začnete vařit, nakupte si. Podpořte
třeba lokální zemědělce, kterým zrušili farmářské trhy a teď jim schází odbyt. Jezte
kvalitně.
Čtěte
Jednoduchá věc. Kolik knih máte u postele? Já dost. Ještě od Vánoc. Od předloňských
Vánoc. Čtu dvě knížky měsíčně, ale pořád se mi doma hromadí knihy, na které ještě
nedošel čas. Máte to podobně? Třeba ten čas nadešel právě teď. Až budete mít
hotovou dnešní porci práce, otevřete knihu. Do kina si nezajdete, do hospůdky taky
ne, ideální čas projít domácí knihovnu. Ruku na srdce, jsou všechny kousky přečtené?
Spěte
Ideální příležitost. Že je spánek extrémně důležitý, to už víte. Pět hodin nestačí. Ani
šest ne. Nekoukejte po nocích na televizi, ani do počítače, jděte prostě spát. Teď!
Pokud musíte ráno do práce, bude fajn se trochu vyspat, budete odolnější vůči stresu.
Pokud nemusíte vstávat, využijte toho. Kvalitní a dostatečný spánek je klíčový i pro
imunitu. Důležitá informace v těchto dnech.
Mluvte spolu
S partnerkou, s dětmi, s rodiči, s šéfem, s kolegy. Ať už pracujete z kanceláře, nebo už
jste doma, buďte v kontaktu. Udělejte si pořádek ve vztazích. V práci i v rodině.
Vysypte prostě všechny kostlivce a ukliďte si. Ve skříni i v hlavě. A chvilku si jen
užívejte ten pocit srovnání. Sám se sebou.
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Jak jsem zmínil již výše, odvahu a inspiraci k vydání knihy, resp. Sešitu pro děti
zaměřeného na rozvoj hodnot, mi dodaly děti samotné a prostředí, ve kterém jsem
měl možnost pracovat a realizovat se. Děti milují svět fantazie a nových příběhů,
který jim je vlastní. Jednoduché příběhy v Sešitě jsou právě z tohoto světa. Příběhy
vznikaly intuitivním vyprávěním (obohaceným dětskou fantazií) a vyústily
v „objednávkovou službu“, kdy děti (ve věku 4 - 8 let), navrhovaly místa
ve vesmíru, která chtějí navštívit a blíže poznat. Není tedy žádným překvapením,
že mezi běžnými planetami, které známe, lítají ve vesmíru také planety Cukrová,
Dračí, Akrobatická nebo Čokoládová.

Udělejte si pořádek v diáři
Samozřejmě že nemáte nekonečnou dovolenou. Je to home office, ne prázdniny. A už
vůbec ne bezstarostné. Kdo teď pracuje z domova, ať už často, dočasně, nebo poprvé
v životě, musí si udělat v práci systém. Najděte si klidné místo na práci, rozplánujte si
aktivity, rozepište si body, klidně si udělejte nástěnku jako ve škole a pusťte se
do práce. Eliminovali jste už asi všechny schůzky, které nejsou životně důležité dobře. Žádné čtyřicetiminutové mítinky, které nikam nevedou - dobře.
Tenhle čas je skvělý na úklid v diáři i pracovním životě. Promyslete, co dál. Nejen teď,
v krizi. Promyslete si svůj pracovní život celkově. Podívejte se na svou práci
s odstupem. Baví vás ještě? Máte nápady? Chcete něco změnit? Dopřejte si čas
a čistou hlavu. Čtěte a inspirujte se. Dodělejte práci a dotáhněte své myšlenky
a nápady do konce, prostor nyní máme všichni. Vymyslete něco nového,
co představíte kolegům, až se zase všichni uvidíte. Tohle lze aplikovat na velkou
firmu, ale i na úplně malou rodinnou firmičku.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ
TÉMA - VŠICHNI STEJNĚ, BEZ ROZDÍLU
Milí čtenáři,
Před uzávěrkou našeho měsíčníku jsem neustále bojovala s otázkou, zda bych se
měla či neměla, a když do jaké míry, věnovat aktuální problematice koronaviru.
Vím, že si neprocházíme zrovna lehkými časy. Že mnozí z nás mají strach. A může
to být strach jakýkoliv: o zdraví Vaše, těch, které máte rádi, nebo třeba o práci, či
ztracenou dovolenou. Je to strach, který nezmizí zítra ani za týden. Ale zároveň je
to strach, který dokážeme společně zvládnout.
V tomto čísle jsem se rozhodla, že Vás přivedu na jiné myšlenky, rozptýlím
a pobavím. Všechna témata, která si přečtete, úzce souvisí se stávající výjimečnou
situací, ale najdete v nich rady a zkušenosti, jak tento čas uchopit za správný konec
a najít si pozitivní myšlení v tomto i následujícím období.
V životě máme všeho přemíru. Moc věcí, moc informací, moc dezinformací, moc
možností, moc názorů a taky moc příliš vyhrocených střetů, které jsou mnohdy zcela
zbytečné a vyčerpávající.

Sešit plný hodnot, fantazie a tvořivosti se zaměřuje na posílení a uvědomění lidských
hodnot, které jsou v životě dětí stejně důležité jako školní dovednosti a znalosti. Někdy
však bývají opomenuty právě pro život důležité hodnoty jako je zdraví, rovnováha,
zodpovědnost, spolupráce, odvaha, péče o prostředí, trpělivost. Sešit je jakousi
podporou v rámci přiblížení těchto hodnot dětem. Napomáhá také k prohloubení
vztahu mezi rodiči - dětmi, učiteli - žáky a slouží k prevenci rizikového chování dětí
a výchově dětí k hodnotám.
Každý z krátkých příběhů v Sešitě je protkán lidskou hodnotou a děti jej mohou
uchopit v rámci své jedinečnosti a přenést do svých vlastních životů. Ke každé
hodnotě (příběhu) jsou k dispozici tvořivé (pracovní) listy. Ručně vytvořené obrázky
k malování, cvičení zaměřená na rozvoj kreativity, fantazie a především úkoly
k posílení konkrétní hodnoty. Nedílnou součástí Sešitu je také plakát, který tvořivou
formou shrnuje všechny hodnoty obsažené v Sešitě. Děti mohou úkoly vyplňovat
společně s rodiči (učiteli, sourozenci, kamarády), případně samy (s podporou
dospělého).
Bližší informace o Sešitě včetně ukázky z něj a referencí rodičů a učitelů jsou
k nalezení na webových stránkách www.sesitplnyhodnot.cz.
Ing. Kamil Vyoral

Zastavte se
Prostě to zkuste, nebýt pořád na cestě. Na cestě za někým, někam, za něčím
na druhém konci duhy. Zastavte se. Je na to ideální příležitost. Ono to teď vlastně ani
jinak nejde. A bude to možná brzy ještě trochu horší. Do města možná budou moci
opravdu jen ti, jejichž práce je teď zcela nezbytně nutná, například lékaři, sestřičky
a další zdravotnický personál.
Nás ostatní ale možná okolnosti přinutí zastavit. Připravte se na tu možnost. Alespoň
psychicky. Nenechte se ovládnout strachem a panikou. Dá se to zvládnout,
zachovejte klid!

V letošním roce získal pan Tomáš Lajza ocenění Zlatá plaketa MUDr. Jánského
za 40 bezplatných odběrů krve. Tímto mu za celou obec Březnice gratuluji a přeji do
dalších let zdraví, pohodu a především, aby Zlínskou transfúzní stanici v Krajské
nemocnici Tomáše Bati poznával i nadále pouze z pozice dárce.
Josef Hutěčka
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Buďte zase se svými blízkými
Žijeme velmi rychle. Všichni pracují tolik, že často celé dny nevidí své blízké. Ráno
odcházejí a děti ještě spí, večer přijdou a děti už zase spí. Muži nejsou zvyklí být
se svými ženami, rodiče skoro neznají své dospívající děti. Není to tak všude, ale
v mnoha rodinách ano. Tohle je hezká příležitost, jak to změnit. Naučte se být doma
a pohromadě. Ať už v pracovní době, nebo až po ní.
Bez programu. Bez cest do akvaparků a zábavních center, bez víkendového
nakupování, bez milionu volnočasových aktivit. Zkuste vytáhnout monopoly.
Nechejte si od syna vysvětlit jeho oblíbenou počítačovou hru - a zahrajte si ji s ním.
Zaparkujte někam auto a pár dní ho tam nechejte.
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Svatý Kryštof

„Radost je slunce, bez něhož nic neroste a vše záhy zakrní…
Budeš-li šířit radost, vše se k tobě sejde jako včely na květ.“
/Josef Hlouch-profesor, teolog, biskup/

Obec Březnice věnovala 150 roušek zdravotnickému personálu plicního
oddělení Baťovy nemocnice Zlín.
Obrovské poděkování patří všem, kteří podpořili svou aktivitou a šitím roušek
dobrou věc!!!!
V posledním březnovém týdnu se v Březnici
uskutečnila rychlá akce „Roušky pro nemocnici“.
Ve středu večer jsem se dozvěděl o požadavku
plicního oddělení Baťovy nemocnice Zlín
na roušky. Obratem jsem kontaktoval všechny
holky, které již dodaly svá díla pro občany Březnice
nebo nabídly svou pomoc. Od čtvrtečního rána
jsem objížděl všechny, kdo měly „našito“
a odpoledne se předávalo na potřebné místo
150 roušek - různé druhy, různé materiály - všechny
ale perfektní a s vděčností v nemocnici vítané. Ještě
jednou děkuji všem, kdo pomohli zdárné realizaci
této akce.
Josef Hutěčka

Tuto akci budeme podle potřeby určitě opakovat.
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Působivý a krásný příběh o životě svatého Kryštofa nám podává Zlatá legenda.
Jednoduše její obsah převyprávím:
Svatý Kryštof se před svým křtem jmenoval Reprobus a byl Kananejec. Jméno
Kryštof, „Ten, který nese Krista" získal později.
Kryštof byl mohutného vzrůstu a děsivého vzezření. Usmyslil si, že bude sloužit jen
tomu nejmocnějšímu vladaři světa. Vyhledal tedy jednoho krále, o němž se obecně
soudilo, že je nejmocnějším králem. Ten jej přijal a Kryštof mohl sloužit u jeho
dvora. Když jednou před králem zpíval nějaký kejklíř popěvek, v němž často
zmiňoval ďábla, Kryštof viděl, jak se král vždy přežehnal, pokud slyšel vyslovit
jméno nějakého zlého ducha. Zeptal se tedy krále, proč to dělá. Král mu odpověděl:
„Dělám tak ze strachu, aby mi nějaký zlý duch neuškodil." Kryštof tehdy seznal, že
i král má strach ještě z většího mocipána. Opustil královský dvůr a vyšel hledat
ďábla, aby mu sloužil.
Setkal se s ním během cesty na poušti. Hned se mu zavázal službou. Když pak spolu
kráčeli, na cestě uviděli stát kříž. Ďábel pohled na Ukřižovaného nesnesl a celý
zděšený se dal na útěk. Kryštof pochopil, že i ďábel má strach, nuže není
nejmocnější. Opustil ďábla a vydal se hledat Krista.
Setkal se s jedním poustevníkem, který mu o Kristu vyprávěl a ve víře jej vyučil.
Říkal mu, že chce-li se setkat s Kristem, nejjistější cesta je cesta modlitby a postu.
Kryštof však namítl, že to je pro něj příliš těžké. Moudrý poustevník mu tedy uložil
úkol, aby se usadil u velké řeky a tam ať z jednoho na druhý břeh přenáší ty, kteří by
o tuto službu projevili zájem. A dodal, že, bude-li tuto službu dělat pro Krista, měl
by se tam Kristus ukázat.
Ve službě přenašeče mu uplynulo mnoho času. Když jednou odpočíval ve svém
domku, uslyšel dětský hlas, jak ho volá a říká: „Kryštofe, pojď ven a přenes mě!"
Kryštof spěšně vyběhl, ale nikoho neviděl. To stejné se událo podruhé. Až po třetím
zavolání, Kryštof konečně spatřil jakéhosi chlapce, který chtěl přenést přes řeku.
Kryštof jej vzal na ramena a vstoupil do řeky, aby ji přebrodil. Kráčeje řekou se mu
však náklad stával těžším a těžším, div že sám neutonul. Když chlapce nakonec
postavil na druhém břehu, říká mu: „Chlapče, vystavil jsi mě velikému nebezpečí
a byl jsi tak těžký, že kdybych byl nesl na ramenou celý svět, stěží bych byl cítil větší
tíhu." Chlapec mu odpověděl: „Nediv se, Kryštofe, neměl jsi na ramenou jenom
celý svět, ale nesl jsi na nich i toho, kdo svět stvořil. Já jsem tvůj král Kristus,
kterému touto prací sloužíš, a abys poznal, že mluvím pravdu, zasaď svou hůl, až se
přebrodíš nazpět, u svého domku do země a ona brzy rozkvete a přinese ovoce."
Následně se Kryštof vypravil do Samu, města v Lykii, kde se prokazoval mocnými
činy, zvláště schopností druhé přivádět k víře. Svůj život skončil mučednickou
smrtí.

A zároveň mojí myslí lehce proplouvají úvahy o nesmyslnosti mnoha pošetilých
lidských konání.
„Jak krásné musí být, žít v krajině, kterou ještě člověk nestačil nadobro zničit!“
Snad tomu tak alespoň tady ještě dlouho zůstane.
Popřejme Aničce i celé její rodině, aby měli stále dostatek sil na cestě životem.
Aby byli obdarováni pevným zdravím, vírou, nadějí, radostí a Božím požehnáním.
Marie Nevělíková
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Sejde z očí, sejde z mysli

P. Václav Fojtík

Ilustrace: P.V.Fojtík

Je-li na Boží hod velikonoční jasno, bude léto slunečné a vodou
příhodné a na dar boží úrodné.

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Tak nám praví staré české přísloví. Ne vždy však tomu tak
musí být.
Na cestě životem potkáváme se s mnoha lidmi.
S některými se jen tak míjíme, v lepším případě strávíme
třeba i několik společných chvil. Jsou tu však i takoví,
na které se jen stěží dá zapomenout. Přichází do našich
životů a zůstávají. Ať už v úzkém spojení či jen
ve vzpomínkách. Jednou z těch, kterou si mnoho obyvatel
naší vesnice rádo připomene, je i paní Anna Vyoralová,
která 16. února oslavila požehnaných osmdesát let.
Do Salaše se přistěhovala z Pohořelic v roce 1962, kdy se provdala za Františka
Vyorala. Vychovali spolu tři děti, Evu, Danu a nejmladšího Františka.
Ale jak tomu tak v životě bývá, děti dospívají a zakládají si vlastní domovy. Po smrti
manžela zůstává Anička v domku se synem a snachou. Radost nachází v zahrádce,
v níž od jara do zimy stále něco kvete. První sněženky, bledule, kosatce, na podzim
pestrobarevné dubce.
Přichází rok 2010 a s ním pro Aničku, bohužel, nemalé zdravotní komplikace.
Jakoby včera vidím ten den, kdy zaběhnu na kratičkou návštěvu s úmyslem předat
pár pěkných, povzbudivých slov před odjezdem na léčení. Nikdo v té chvíli nemohl
tušit, jak se další dny budou vyvíjet a tak potěšit toho druhého v těžkém období, třeba
jen vlídným slovem či pohlazením, je to nejmenší, co můžeme udělat.
Nemoc naštěstí ustupuje, ale návrat do chaloupky již možný není a tak se Anička
nadobro stěhuje ke své nejstarší dceři Evě do Pozlovic.
V rodině dcery je o ni postaráno královsky a ona je nadmíru spokojená.
Přesto se však ptám, zda je tu něco, po čem se jí stýská?
„Je mně smutno po Miladě Svozilové, která byla mojí nejlepší kamarádkou a která už
tu mezi námi není. Ale též Karla Otevřelová a Anežka Vyoralová mně moc schází.
Často a ráda na obě vzpomínám.
A převelice mně chybí svaté mše v salašské kapličce,“ odpovídá.
Ano, jsou místa, která nás k sobě navždy budou poutat a pro paní Vyoralovou je
to kaplička Panny Marie Růžencové v Salaši.
Dne kvapem ubývá. Nadchází čas loučení. S dojetím a s přáním brzkého shledání nás
Anička před dům vyprovází. Již jen pár minut zbývá do okamžiku, než se krajina
do chladného přítmí ponoří a k zaslouženému odpočinku ulehne.
Myslím, že za posledních dnů nepoznala jsem půvabnějšího pohledu na okolí, než
to, ve kterém jsem se v ten moment nacházela.
A třebaže jen na okamžik cítila jsem se být přenesena od všedních starostí kdesi
do křehkého snu. Vnímám to fantastické ticho, utichající, něžné tóny ptačích
melodií, šumění větvoví a dech obyvatel lesní říše.

Král Dagnus jej totiž nutil k oběti pohanským bohům, ale Kryštof rázně odmítal zapřít
Krista. Po mnoha útrapách mučení byl kolem roku 250 nakonec sťat mečem.
Svatý Kryštof je patronem dopravy, řidičů, poutníků, cestujících, také dětí,
zahradníků a obchodníků s ovocem. Je vzýván proti moru, nákazám a proti
nebezpečí vody, ohně i suchu.
Církevní připomínka tohoto světce připadá na 25. července.
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Myslivecký hospodář tělem i duší
(aneb čím je Miroslav Ohnút pro MS Kříby
Bohuslavice-Březnice)
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Mezi námi je jen málo lidí, kteří se celý život se zapálením věnují určité činnosti.
My jednoho takového známe, a tímto mu chceme vzdát hold. Řeč je o panu
Miroslavu Ohnútovi, který již neuvěřitelných 50 let vykoná funkci mysliveckého
hospodáře v našem spolku MS Kříby Bohuslavice -Březnice.
Tuto funkci vykonává bez ohledu na čas a počasí, vždy se zaujetím, v souladu
s přírodou a citem pro zvěř a myslivost. Ačkoliv měl možnost při výkonu své funkce
získat řadu zkušeností v chovu zvěře, myslivecké kynologii, střelectví či výchovy
mladých mysliveckých adeptů, vždy se považoval za řadového myslivce.
Mladé myslivecké adepty vždycky ochotně učí nejen potřebnou legislativu, ale
co je cennější, předává také své bohaté znalosti a zkušenosti. Využívá své přirozené
autority, zachovává myslivecké tradice, vysvětluje smysl mysliveckého chování
a konání. Vždy přirozenou formou upozorňuje na některé nedostatky, které se
zvláště v době zimního strádání v honitbě vyskytují. V neposlední řadě nutno dodat,
že je stále schopen jít s dobou a přizpůsobit se novým nárokům a požadavkům.
Mirek se myslivosti věnuje od raného mládí a navázal tak na předchozí rodinnou
tradici. Od mládí veškerý svůj volný čas trávil v lese a na polích, kde poznával taje
přírody a život zvěře. Pro svůj enormní zájem o problematiku myslivosti, který mu
zůstal doposud, byl již jako mladý myslivec po absolvování hospodářských
zkoušek zvolen do výboru spolku a ustanoven mysliveckým hospodářem. Tuto
funkci vykonával 10 let v mysliveckém sdružení v Březnici a po sloučení
březnického a bohuslavického sdružení v roce 1979 i v novém spolku až
do dnešních dnů. Nyní po 50 letech již na tuto funkci nekandiduje a jak sám říká,
„nastal čas, předat štafetu mladším myslivcům.“
Nelze nezmínit jeho další velkou zálibu, a tou je kynologie. Lovecký pes totiž
k myslivosti neodmyslitelně patří. Mirek vychoval a dovedl k úspěšným zkouškám
několik loveckých psů. V oblibě má velká plemena, zvláště německé krátkosrsté
ohaře, ale vychoval a vedl také české fousky, výmarského ohaře a z malých plemen
jezevčíka drsnosrstého. Jeho přínos pro loveckou kynologii je velice významný,
a to nejen v rámci spolku, ale i celorepublikově, o čemž svědčí účast jeho psů - jak
na všestranných zkouškách, tak i nejrůznějších memoriálech organizovaných
Českomoravskou mysliveckou jednotou.
A naposledy, Mirek se věnuje kromě kynologie ještě dalším činnostem, které přímo
s funkcí mysliveckého hospodáře nesouvisí. Sepsal historii březnického spolku od
dvacátých let minulého století doposud, věnuje se propagaci myslivosti
a mysliveckých tradic v našich obcích. Za svou činnost byl odměněn medailí III.
stupně za Zásluhy o myslivost a věrnostní medailí, které uděluje Českomoravská
myslivecká jednota.

Neděle vzkříšení - den Kristova zmrtvýchvstání a zjevení se ženám a následně
apoštolům.
Svatý Augustin píše: Aleluja, jak víte, znamená: Chvalte Boha. Stále chválit ústy Boha
není možné, stále chválit Boha svým životem je možné.
(Pán) povolal (učedníky), vyučoval je, žil s nimi na zemi, stále před jejich očima činil
tolik zázraků. Vzkřísil i mrtvé; že vzkřísil své tělo, se nevěřilo. Ženy přišly ke hrobu; tělo
v hrobu nenašly; slyšely od andělů, že Kristus vstal; ženy to mužům oznámily. A co je
psáno? Co slyšíte? Jim ta slova připadala jako plané řeči. Velká bída lidské
přirozenosti! Když pověděla Eva, co jí dříve had pověděl, rychle byla vyslyšena.
Zmíněné ženě bylo uvěřeno, abychom v budoucnu umírali; ženám, které pravdu
oznamovaly, věřeno nebylo, abychom v budoucnu žili. Jestliže se ženám nemělo věřit,
proč Adam uvěřil ženě? Jestliže se ženám má věřit, proč učedníci nevěřili svatým
ženám? A proto se v této události musí pozorovat velkorysé smýšlení našeho Pána.
Vždyť toto je, co si Pán Ježíš Kristus přál: aby nejprve jeho zmrtvýchvstání zvěstovalo
ženské pohlaví. Neboť skrze ženské pohlaví člověk padl, skrze ženské pohlaví je člověk
obnoven; žena zvěstovala, že vstal z mrtvých, neboť Krista porodila panna. Skrze ženu
smrt, skrze ženu život. Ale co řekly ženy, tomu učedníci nevěřili; mysleli, třebaže pravdu
zvěstovaly, že blouzní.
Chvalme tedy Boha, jenž jest na nebesích, nejmilejší. Chvalme Boha. Říkejme"
aleluja". Zvěstujme těmito (velikonočními) dny den bez konce. Zvěstujme v krajině
smrtelnosti čas nesmrtelnosti. Pospíchejme do příbytku věčného. Blažení, kdo
přebývají v tvém příbytku; na věky věků tě budou chválit. To říká Zákon, to říká Písmo,
to říká Pravda. Chystáme se do příbytku Božího, jenž jest v nebesích. Tam budeme
Boha chválit ne po (dobu) padesáti dní, ale, jak je psáno: na věky věků. Budeme vidět,
budeme milovat, budeme chválit; To, co budeme vidět, nebude se ztrácet; to co budeme
milovat, nebude zanikat, to, co budeme chválit, nebude přestávat; bude to zcela věčné,
bude to bez konce. Chvalme, chvalme, ale nejen hlasy, chvalme i mravy. Ať chválí jazyk,
ať chválí život, aby se jazyk s životem nedohadovali, ale měli lásku nekonečnou.
P. Václav Fojtík
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Probodnutí Kristova boku pak svatý Augustin dává do souvislosti se známým
starozákonním textem: Spí Adam, aby povstala Eva; umírá Kristus, aby povstala
církev. Eva povstala ve spánku z Adamova boku, zesnulému Kristu kopí proklálo
bok, aby vyprýštily svátosti, jimiž má být utvářena církev.
Bílá sobota - den rozjímání nad Kristovou smrtí a prodlévání u Božího hrobu.
Svou spravedlivou krví nespravedlivým způsobem za nás prolitou zrušil úpis
a ospravedlnil hříšníky.

Členové MS Kříby Bohuslavice-Březnice
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V tento den uvažujeme nad velikostí Kristovy oběti. Svatý Augustin píše: Kristus si
krajní druh smrti zvolil proto, aby jeho mučedníci neměli z jakéhokoli druhu smrti
hrůzu… Na kříži nám ukázal, co máme snášet, ve zmrtvýchvstání ukázal, v co máme
doufat. Jinde píše: Nejenže se tedy nemáme stydět za smrt našeho Pána a Boha,
naopak, musíme na ni složit všechnu svou naději a být na ni nejvýš hrdí. Jestliže
v nás Pán nalezl smrt a přijal ji od nás, dal nám také spolehlivou záruku, že nám
v sobě dá život, který sami ze sebe mít nemůžeme. Vždyť nás tak miloval, že ač sám
bez hříchu, podstoupil za nás hříšníky, co jsme si za své hříchy zasloužili; jak by nám
nedal, co náleží spravedlnosti, jestliže ospravedlňuje? Jak by nám ten, jehož sliby
jsou naprosto spolehlivé, nedal jednou odměnu svatých, když na sebe ač v něm
nebylo nepravosti vzal tresty hříšníků?
Bez bázně tedy, bratři, vyznávejme, ba přímo hlásejme, že Kristus byl ukřižován
za nás. Mluvme o tom ne se strachem, ale s radostí, ne se studem, ale s chloubou.
Apoštol Pavel poznal, čím je třeba se chlubit, a doporučil nám to. Bylo mnoho
velkých a božských věcí, které nám měl o Kristu připomínat. A přece neřekl, že se
máme chlubit Kristovými mocnými skutky, např. že jako Bůh ve spojení s Otcem
stvořil svět, nebo i když se stal člověkem, že měl v rukou vládu nad veškerým světem;
ale řekl: „Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho
Pána Ježíše Krista."
Po setmění, až uslyšíte zvony, okolo deváté, budeme opět moci po čtyřiceti dnech
postní doby zazpívat velikonoční „aleluja". Začněte slavit Velikonoce. Plamen
velikonoční svíce se začne šířit po našich obcích a vydávat svědectví naší víry:
Kristus vpravdě vstal. Letos tedy Velikonoce přivítáme v rodinném kruhu podobně
jako to děláme o Vánocích u štědrovečerního stolu.

Smutným ho činí negativní kampaně
a dezinformace, které se v poslední době
mezi veřejností šíří. I přesto se všemožně
snaží neodmyslitelnou roli tradiční
české myslivosti v naší přírodě trpělivě
vysvětlovat, a to právě nemyslivecké
veřejnosti.
Členové mysliveckého spolku Kříby
Bohuslavice-Březnice, z.s. děkují
panu Miroslavu Ohnútovi za všechnu
dobrou práci, kterou za dobu svého
působení ve funkci mysliveckého
hospodáře vykonal. Zároveň mu chceme
popřát do dalších let pevné zdraví,
mnoho štěstí v soukromém životě
a samozřejmě hodně mysliveckých
zážitků, ať už se bude jednat o společné
akce, individuální lov, nebo jen
pozorování naší krásné přírody.
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VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ
Prázdný kostel během Velikonoc - donedávna jen noční můra všech kněží. Jak
to bude letos o Velikonocích? Svátky jsou již za dveřmi a zákeřná virová nákaza
se šíří dál a dál. Zdá se, jako bychom Velký pátek již prožívali nyní. Kropenka je bez
svěcené vody, zvony svolávající ke mši svaté utichly, ministrant neohlašuje
zvoněním proměnu chleba a vína v Tělo a Krev Krista Pána. Výčitky, které znějí při
obřadu uctívání kříže právě na Velký pátek, jsou nám nyní ještě srozumitelnější:
Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil! Já jsem tě vodil jako pastýř
a sytil tě manou, a tys mě tloukl a nasytil potupou. Svatý Bože. Svatý Silný. Svatý
Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
Zamyšlení k Triduu vkládám do Našich dědin jako pomůcku k prožití největších
křesťanských svátků, Velikonoc. Vybírám z duchaplných textů svatého Augustina,
který řekl: Určující pro naši víru je Kristovo vzkříšení. Definice víry je toto:
vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Zelený čtvrtek - den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství; připomínka
Ježíšovy smrtelné úzkosti a zatčení v Getsemanské zahradě.
Žijme tak, abychom nezůstali odděleni od oltáře.

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Na Zelený čtvrtek se v dopoledních hodinách setkávají kněží se svým biskupem
v katedrále, aby společně slavili mši svatou a obnovili své kněžské sliby. Navečer se
pak slaví mše svatá na připomínku poslední večeře. Svatý Augustin představuje,
čím je Eucharistie a čím se stáváme my, když ji přijímáme: Tento chléb, který vidíte
na oltáři, posvěcený skrze slovo Boží, je Tělem Krista. Tento kalich, a spíše obsah
kalicha, posvěcený skrze slovo Boží, je Krví Krista. Skrze chléb a víno nám Kristus
Pán chtěl odevzdat své Tělo a Krev, kterou prolil za nás na odpuštění hříchů. Pokud
jste je přijali náležitě, jste tím, co jste přijali. Cituje verš z knihy Přísloví: „Jestliže
zasedneš k večeři s vladařem, dobře rozvaž, co je před tebou. Natáhni svou ruku
s vědomím, že se sluší, abys připravil něco podobného." A dále jej komentuje:
O jaký jiný vladařův stůl se tu může jednat než o ten, z něhož přijímáme Tělo a Krev
toho, jenž za nás položil život? A co znamená k němu usedat, ne-li přistupovat
s pokorou? A co znamená všímat si, co je před tebou prostřeno, ne-li náležitě si vážit
tak velikého daru? A brát si s vědomím, že i ty máš připravit něco takového,
neznamená jistě nic jiného, že totiž máme položit život za své bratry, jako Kristus
položil svůj život za nás. V jiném kázání pak světec mluví o církvi jako nevěstě, pro
kterou Kristus prolévá svou Krev:
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Kdo nabídne tolik svoji nevěstě? Lidé ať nabízejí jakékoli ozdoby země: zlato, stříbro,
drahé kameny, koně, zboží na prodej, pozemky, statky; zda ale nabídne někdo svou
krev? Pokud by totiž dal svou krev nevěstě, nevezme si ji za manželku. Avšak umírající
Pán dal pro ni bez obav svou krev, aby, až vstane, měl tu, s níž se spojil již v lůně panny.
Slovo totiž bylo ženichem a lidské tělo nevěstou; a obojí dohromady jeden Boží Syn
a tentýž syn člověka; ono lůno Panny Marie, kde povstala hlava církve, bylo jeho
komnatou, odtud vyšel právě jako ženich ze své komnaty, jak Písmo předpovědělo:
„Vychází jako ženich ze své komnaty, jásá jako rek, když se do běhu dává."
V Eucharistii se spojuje mocí Ducha Svatého zcela jedinečným způsobem Ženich
s Nevěstou, Kristus s Církví, Bůh s člověkem.
Po mši svaté na Zelený čtvrtek pak věřící setrvávají na modlitbách, aby vzpomenuli
na smrtelnou úzkost, kterou Ježíš prožíval v Getsemanské zahradě. Bděme letos
na modlitbách ve svých domovech. Zhasněme světla, zapalme svíci, zahalme či
odnesme kříž, který nám visí na stěně.
Velký pátek - den utrpení Páně a jeho smrti; den přísného postu.
Zabili lékaře, a lékař svou krví vrahům vytvořil lék.
Na Velký pátek si připomínáme Kristovo ukřižování. V 15 hodin, tedy v hodinu, kdy
Ježíš zemřel na kříži, jsme byli zvyklí setkat se ke křížové cestě. Letos se
ji pomodleme každý soukromě či v rodinném kruhu. V listu apoštola Pavla Filipanům
čteme: „Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži." Vzal na sebe naše
slabosti, zemřel jako smírná oběť za naše hříchy. Svatý Augustin to komentuje: Ten,
skrze něhož němý nabyl řeči a hluchý sluchu, jako by oněměl a ohluchl před těmi, kdo
ho tupili; byl spoután ten, který rozvazoval pouta slabosti; byl zbičován ten, který
vyháněl biče všech bolestí z lidských těl; byl ukřižován ten, který učinil konec našim
křížům; zemřel ten, který křísil mrtvé. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu
milosrdenství. Ode dneška se devět dní modleme korunku k Božímu milosrdenství.
Večer odhalme kříž a dejme jej opět na své místo do pokoje. Můžeme jej uctít
políbením. Svatý Augustin vyzývá: Tak jako se oni dívali, i my hledíme na Jeho rány,
když visí na kříži. Vidíme Jeho krev, když umírá. Vidíme cenu, kterou nabídl Vykupitel,
dotýkáme se jizev při Jeho vzkříšení. Sklání hlavu jakoby Tě chtěl políbit. Jeho srdce
je probodnuté, tak jako tehdy, z lásky k Tobě. Jeho ruce jsou rozpjaty, aby Tě mohl
obejmout. Celé Jeho tělo je odhaleno pro Tvé vykoupení. Přemýšlej, jak je to úžasné.
Všechno to v mysli správně zvaž: tak jako byl jednou připevněn na kříži, každým
kouskem svého těla za Tebe, ať je nyní připevněn na každý kousek Tvé duše. A jinde
píše svatý Augustin o nezměrném milosrdenství, které nám Kristus svou Krví
prolitou na kříži zjevil: Kristus prolil svou krev na odpuštění všech hříchů. Úplně
všech? I tak velikého, že jste zabili Krista? Co totiž můžete učinit bezbožnějšího, než
že svého Stvořitele pro vás utvořeného (v lůně Panny) zabijete? Co závažnějšího
může učinit šílenec, než že zabije svého lékaře? Přesto i toto je odpuštěno, je řečeno:
„Všechno bude odpuštěno."
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