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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

BAGETA, BAJKA, BRADA, BUKVICE, CENTIMETR, CUKETA,
DETEKTIVKA, DIMENZE, DISKETA, DRÁTĚNKA, EVOLUCE, FRČKA,
HADICE, HRADBA, INJEKCE, KABINET, KAŇON, KLOBÁSA, KONTRAST,
KRIZE, KŘEPELKA, KULOMET, LÍHEŇ, LOUTKÁŘKA, MAGIE, MUŠLE,
NÁVOD, NŮŽKY, OBRUČ, ODPAD, OPICE, OSADA, OSVĚTA, PALCÁT,
PIZZA, PROMENÁDA, PROSPĚCH, SKŘÍŇ, SMETANA, SMOLA, STRÁNKA,
TRENKY.

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: 22.6.2020.

Ilustrace: J. Švajdová

DEJ BŮH PŘÍHODNÉ POČASÍ

Voňavý měsíc

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Červen ve znaku růži má
a rád jí zahrady zdobívá.
Větrům i prudkému dešti příkaz velí
by mladou růži pod ochranu vzali.
Křehká krása její
i erbům králů vévodí.
Je vždy všude ozdobou
a upoutává vůní svou.
Jindřiška Švajdová

Ilustrace: Radim Bárta

MŘENKA MRAMOROVANÁ - “fousatá - grundle”. Štíhlá rybka dna. Dříve velmi
hojná v potocích i rybníčcích, mnohdy končila na talířích gurmánů. Dnes je
poměrně vzácná. To ovšem neplatí pro náš obecní potok, ve kterém je hojná.
Dokázala se výborně adaptovat na vysychání potoků. Přežívá i v extrémních
podmínkách suchých letních období, kdy některé potoky tečou díky septikům.
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Ilustrace: Radim Bárta

Když loučení bolí, znamená to, že chvíle, které jsme
prožili, nebyly zbytečné...
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PSTRUH OBECNÝ - forma potoční, tzv. potočák. Vyskytoval se běžně v 70. létech
minulého století v našich potocích. Na obrázku je znázorněna forma “kořenáče”,
s tmavě žíhaným hřbetem, který jako střela mizel v příbřežních kořenech olší a vrb,
křišťálově čistého potoka, protékajícího obcí Březůvky. Březnický potok byl na tom
v uvedenou dobu podstatně hůře, z tristního důvodu, jaké - že chemikálie do něj
vypustili, kluci filmařští, z proslulých Filmových ateliérů. Potok se v té době choval
jako chameleon, měníce barvy od žluté až po fialovou. “Stačilo z něj nabrat” a člověk
si mohl vymalovat kvartýr. Ale zpátky k potočákovi. V současné době tito tečkovaní
kralevicové z našich potoků úplně vymizeli. Likvidují je různí přírodní predátoři,
ohřívání a vysychání potoků a sám člověk znečišťováním životního prostředí. Pokud
by se nám v budoucnu tečkovaní krasavci do našich potoků navrátili, zaplesalo by
srdce nejednoho milovníka přírody, (neřkuli i pytláka ...).

Milí čtenáři Našich dědin, po sedmi letech, kdy jsem pravidelně psal úvodník pro
náš obecně-farní časopis, se na těchto řádcích s vámi loučím. Z důvodu mého
přeložení do nové farnosti, vlastně hned čtyř farností - Hustopečí nad Bečvou,
Špiček, Bělotína a Černotína - opouštím i práci pro tento časopis, který mi za ta léta
přirostl k srdci. Jsem moc rád, že tento časopis nachází stále dostatek čtenářů
i dostatek přispěvatelů, což je známkou, že není zbytečný a že - věřím - plní svou
funkci: vedle informačního rozměru především vytvářet most mezi obcemi naší
farnosti a poskytovat čtenářům příjemnou chvíli při četbě.
Děkuji Pánu Bohu za vše, co jsem v Březnici, Bohuslavicích a na Salaši mohl spolu
s vámi prožít. Děkuji vám, kteří jste mi jakýmkoli způsobem prospěli: pomocí,
slovem povzbuzení, radou a modlitbou. Uvědomil jsem si mnohokrát, že si člověk
sám nevystačí, že dvě ruce stejně jako jedna hlava a dvě nohy jsou málo na to, aby se
dalo jen o sebe sama postarat, natož o druhé. Také je bezesporu pravdivé ono, co se
v kněžské službě může prakticky každodenně prožívat: Sdílená radost, radost dvojí,
sdílená bolest, bolest poloviční.
Moc bych si přál, abyste otce Jaroslava Polácha, který po mně nastoupí do Březnice,
přijali jako duchovního otce. Možná to bude i snazší, neboť já jsem věkem
i zkušenostmi vedle něj ještě kněžské ucho. Buďte mu prosím nápomocni.
V závěru tohoto mého posledního úvodníku bych chtěl od srdce poděkovat paní
Marii Burdelové za její obětavost při redakční práci na Našich dědinách. Od psaní
článků, přes korektury a přepisování textů až po grafickou úpravu a odesílání
k tisku. Mimo to jí osobně děkuji za pravidelná a velmi příjemná setkání strávená při
četbě a korekturách příspěvků. Rád bych také poděkoval paní Jindřišce Švajdové za
dlouholetou práci v redakční radě, mnoho článků a ještě více ilustrací a také
„in memoriam" panu Jiřímu Mudříkovi, který přispíval do Našich dědin širokou
a pestrou škálou příspěvků.
Našim dědinám přeji, aby si nacházely stále mnoho čtenářů i přispěvatelů a aby
zůstávaly časopisem, který naše dědiny stmeluje a dává jim dobré podněty k životu
uvnitř obcí i farnosti.
Za vše díky a s Pánem Bohem.
P. Václav Fojtík
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Bohumil Hanačík, 95letý rodák z Březnice u Zlína

Otec Rudolf byl na zdejší obecné škole od roku 1925 do r. 1938 řídícím učitelem,
maminka Anděla v domácnosti. Žili ve dvou malých světničkách za hospodou
u Hanačíků. Proto si v roce 1940 nechali postavit na své parcele mimo obec rodinný
dům čp. 274, který má i v současnosti přezdívku „na řídícím“. Celý svůj dosavadní
život prožívali ve vlasteneckém cítění, což se projevovalo i při výuce a výchově
školáků i vlastních dětí.
Bohumil se narodil 7.6.1925, sestra Libuše (učitelka) 1920 a Dagmar v roce 1929, ale
ta po těžké nemoci zemřela ve třinácti letech.
Po absolvování obecné a měšťanské školy studoval Bohumil na gymnáziu, které
dokončil v roce 1945.
S manželkou Alenou vychovali dva syny, Radomíra a Borka.
V roce 1944 byl nuceně nasazen na výkopové práce protitankových příkopů
ve Valašském Meziříčí a Šarovech, po osvobození republiky pracoval do roku 1947 na
výkopech základů pro budoucí sídliště na Zálešné. Po skončení nastoupil
do obuvnických závodů firmy Baťa.
Vojenskou prezenční službu nastoupil v roce 1947 k tankistům do Šternberka, pak byl
převelen do tankového učiliště ve Vyškově a ve 2. ročníku do Vojenského technického
ústavu při Ministerstvu obrany v Praze jako překladatel anglických textů do češtiny.
V roce 1949 byl jako záložní důstojník povolán do tankové posádky v Táboře, kde
jako náčelník protipožární služby u čtyř tankových pluků působil osm let.
Po skončení profesní vojenské služby nastoupil jako vychovatel do učňovského
střediska Pozemních staveb ve Zlíně, pak zase do učňovského střediska a domova
studentů průmyslové školy dřevařské ve Vizovicích. Po skončení působil tři roky jako
ředitel Závodního klubu Slávia Fatra v Napajedlích. V dalších letech vyučoval
angličtinu ve zlínském Závodním klubu a překládal technické texty do angličtiny pro
exportní podniky. Po dálkovém studiu na vysoké škole získal titul Promovaný učitel
českého jazyka.
V 70. letech začal ve studentském domově ve Zlíně jako vychovatel severokorejských
studentů na průmyslové škole chemické. V 80. letech pracoval jako metodik
a inspektor kultury na Okresním národním výboru ve Zlíně a před odchodem
do důchodu působil několik let v družině základní školy a tím zakončil svoji bohatou
a různorodou pracovní činnost.

Pojďme však zpátky k příběhu o svaté Markétě. Prefekt Olybrius si Markétu nechal
předvolat a ptal se jí na rod, jméno a náboženství. Ona odpověděla, že je urozeného
rodu, jmenuje se Markéta a je křesťanka. Olybrius na to pravil: Ty první dvě věci ti
sluší, protože jsi pokládána za urozenou a všichni souhlasí s tím, že jsi nejkrásnější
perla (Margarita, Markéta = perla), ale ta třetí věc! Nehodí se, aby tak krásná
a urozená dívka pokládala za svého boha Ukřižovaného. Jelikož Amorův šíp - láska
žádostivá, bez své vyšší podoby - zasáhl pouze jednoho, již den nato je Markéta
mučena. Bičována metlami, trhána na těle železnými hřebeny a vsazena do vězení.
Tam měla vidění draka, který ji chtěl rozsápat, ale ona jej znamením kříže zahnala.
Nakonec je mečem sťata a vstupuje v slávu Boha k věčné hostině, do nebe, aby se
za nás přimlouvala.
Je patronkou rodiček, rolníků, ošetřovatelek a vzývána za příhodné počasí pro
sklizeň.
P. Václav Fojtík
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Svatá Markéta

Sepsané spisky:
Letmý pohled do staleté historie knihovnictví v obci Březnice u Zlína.
Stoletá historie kulturních aktivit, zvláště ochotnického divadla v Březnici
ve vzpomínkách a dokumentech do roku 1975.
Pohled do historie pokrokového levicového a revolučního hnutí ve Březnici.
Sportovní klub SK Březnice v minulosti.
Březnice v minulosti výrazně muzikální a muzikantská.
Březnice v minulosti výrazně zpěvácká.
Na závěr popřejme jubilantovi ještě hodně zdraví, elánu a dobrou mysl.

Oldřich Vavruša
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Dvacátého července slaví svátek svatá Markéta Antiochijská, po svaté Kateřině
a Barboře poslední z žen, které patří do řady Čtrnácti svatých pomocníků. Také tato
světice zemřela mučednickou smrtí jako všichni ostatní Pomocníci s výjimkou
svatého Jiljího.
Svatá Markéta se narodila v druhé polovině 3. století v Antiochii Pisidské, kterou
bychom dnes našli v Turecku. Křesťanskou víru nabyla od své kojné, která ji v ní
vyučila. Když dospívala, nechala se pokřtít, což její otec, sám pohanský kněz, těžce
nesl. Jednoho dne ji jako mladou dívku zahlédl prefekt Olybrius a zasáhl jej do srdce
Amorův šíp, leč pouze Amorův.
Zde udělejme několikařádkový exkurz z vyprávění, abychom zde slovo „láska", jak
jej používáme, si rozdělili do tří kategorií dle starořeckých textů. Ve staré řečtině se
totiž můžeme setkat s jasně vymezenými pojmy pro podobu lásky. Prvním pojmem,
který lze srovnat s oním Amorovým šípem, je láska jako ERÓS. Taková láska je
žádostivá, plná vášně, jednoduše lze říci, že je to zamilování až po uši. Kdo by s ní
neměl zkušenost? A kdyby ne snad, tisíce románů, básní, filmů a písní ji
pestrobarevně představují. Není-li však zakořeněna ve vyšší podobě lásky, dokáže
tato láska nejen nadělat vrásky, jak zpívá Jiří Suchý, ale záhy se proměnit v krutou
nenávist.
Druhým pojmem, který nalezneme v řeckých textech, je láska jako FILIA. Jedná se
o lásku přátelskou. V Janově evangeliu se tímto pojmem vyjadřuje vztah mezi
Ježíšem a učedníky. V tomto rozlišení se také ukazuje, jak dnes používané slovo
„přítel - přítelkyně", kdy se jedná o lásku milostnou, nikoli o přátelství v pravém slova
smyslu, může být zavádějící. Představme si, že by chlapec s děvčetem z jedné
městské ulice sdíleli stejný zájem, např. sbírali poštovní známky, naprosto nic víc.
A stalo by se, že zavřeni v pokoji by obdivovali jeden druhého aršíky uložené v albu,
hlava na hlavě v té společné vášni, načež by náhle vstoupila do pokoje maminka a se
starostlivostí maminek by ječela: „Co to tu děláte?" Oni by však odpověděli: „My
jsme jen přátelé." V dnešním pojetí slova „přítel-přítelkyně" by se tedy rozhodně
neospravedlnili.
Do třetice je tu láska jako AGAPÉ, která v sobě nese charakter nejvyšší ctnosti.
Zahrnuje v sobě prvek výlučnosti: nikoli já, ale ty, nejen na čas, ale navždy, nejen něco
dávat, ale vše. Takovou lásku představuje Kristus a k ní vybízí: Milujte se navzájem,
jak jsem já miloval vás. Vydává své tělo, prolévá svou krev.

Vždy se věnoval historii a stále se jí zabývá, teď hlavně o obci Březnice. K tomu
využívá bohatý otcův a svůj soukromý archív, který postupně předává obci.
Většinu svého života se podílel na organizování společenského a kulturního života
v obci. Byl spoluzakladatelem a aktivním členem různých zájmových,
společenských a tělovýchovných organizací (v tu dobu hlavně Skaut, Junák,
amatérské divadlo, Sokol, KSČ….)
Po druhé světové válce se podrobně seznámil s Pamětní knihou obce Březnice
sepsanou otcem, kde zjistil, jak málo obsahuje z kulturní a společenské činnosti
občanů a začal postupně bádat a sepisovat činnosti různých spolků a občanů
v minulosti. Několik let se i podílel na přípravě publikace o obci. Všechen tento
sepsaný již historický materiál ve spiscích věnoval obci a místní knihovně.
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Moderní a nebo užitečné?
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V lednovém čísle našeho časopisu jsme psali o tom, že by
bylo dobré vyčlenit malý kousek zahrádky, kde by něco
kvetlo pro včeličky. My jsme tak udělali a čekáme, čím
nás potěší záhon osázený speciální směsí pro včelky.
Docela jsme je rozmazlili - protože mají pastvu přímo
„před nosem“.
I letošní rozkvetlý kopec za domem nám dělá již dva
týdny radost. Pohled na směs lučního kvítí - kopretin,
zvonků, křížíčků, jetele, šťovíků, jitrocele, kvetoucích
trav - je nádherný. I když je tráva hodně vysoká, určitě se senosečí počkáme, až
všechna ta krása odkvete.
Hitem letošního léta se staly tzv. hotely pro hmyz. Alespoň mi to tak připadá, když
vidím nabídky v zahradnictvích, ale i v jiných obchodech. Je to určitá dekorace do
moderních zahrad a zahrádek, ale také užitečná věc. Já jsem neodolala, a protože ráda
děti překvapím nějakým praktickým dárkem, tak k letošnímu Dni dětí dostaly kromě
houpačky také polotovary pro sestavení hotelu pro hmyz.
Podle jednoduchého návodu jsme domečky sestavili, naplnili „nábytkem“
pro bydlení v podobě navrtaných dřívek, kolíků a šišek. Děti domečky namalovaly,
barevně vyzdobily a stačilo už jen umístit na místo, kde moc nefouká, nejlépe
vchodem na východní stranu.
Není určitě nutné takový hotel kupovat, šikovní tatínci si snadno poradí s vlastním
nápadem. Stačí pár dřívek, kolíků, šišek….. a je hotovo.
A kdo že v takovém hotelu bydlí? Asi kdo dřív přijde…. Útulek pro přezimování zde
většinou najdou slunéčka sedmitečná, divoké včely, zlatoočka, škvoři i čmeláci.
Všichni jsou užiteční.
Jak můžeme číst v odborné literatuře - zlatoočka kromě mšic ničí roztoče a také se
živí vajíčky a larvami mandelinky bramborové. Dospělá zlatoočka využívají
domeček pro hmyz jako úkryt v deštivých dnech a jako zimoviště.
Slunéčko sedmitečné v dospělosti zkonzumuje denně asi 50 až 90 mšic. V biologické
ochraně patří mezi nejúčinnější ochránce rostlin a zahrad. Nenasytné jsou i jeho
larvy, které také likvidují mšice.
I díky divokým včelám a čmelákům zahrady přinášejí úrodu. Jsou všichni pilní
a dokonce jim nepřekáží nepříznivé počasí jako déšť a chlad.

I když se měly vánoční svátky slavit o několik dní později, pro nás byly uplynulé
čtyři měsíce (na Zélandu, v Singapuru a na Bali) tím nejkrásnějším dárkem, který
jsme si mohli přát. Nová poznání, zážitky, zkušenosti z cest, dno, na které jsme si
v období hladovění, nevyspání a zimy sáhli, vzájemná podpora, tolerance a láska,
která se na cestě zrodila, jsou jedny z věcí, které nám dodnes zůstávají v myslích
a srdcích. Domů jsme se sice vraceli s prázdnými kapsami, ale naplněnou duší.
S pocitem, že až budeme jednou sedět s šedivými vlasy v houpacím křesle, budeme
vědět, že jsme si splnili sen, do kterého jsme vložili vše, co jsme tenkrát měli opuštění dosavadních jistot na pozadí pravidelných příjmů a zaměstnání, použití
veškerých našetřených úspor, narůstajících obav našich rodin a přátel ohledně náhlé
změny stylu života a především nabyté odvahy, která nám musela být seslána shůry,
abychom životní změny a výzvy učinili. Po návratu z cest jsme neměli žádný plán,
ale neměli jsme ani strach či obavy. Cítili jsme, že jsme si s sebou přivezli vnitřní
klid, moudrost a sílu na to, abychom zvládli návrat do běžné reality s vidinou dalšího
cestovatelského snu. Na ten však bylo třeba nejprve našetřit peníze… O cestě
do Indie, více v příštím čísle vydání.
Použité zdroje: https://www.livingstone.cz, https://www.mahalo.cz/bali.
Kamil Vyoral
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Pokud takový hotel na zahrádce ještě nemáte, zkuste udělat radost nejenom dětem
ale i sobě. Obyvatelé takového domečku se vám určitě odmění tím, že vám
pomůžou na zahrádce bojovat se mšicí, že pomůžou opylovat to, co je opylovat
potřeba.
Určitě se to vyplatí.
Marie Burdelová
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Oproti evropskému jídlu je indonéské jídlo neuvěřitelně chuťově pestré. Správný
pokrm obsahuje sladkou, kyselou, pálivou, slanou i hořkou chuť. Ochutnávali jsme
tedy různé variace místních pokrmů - mix různých druhů masa, barevné zeleniny
a křupavých placek, rozplývali jsme se nad chutěmi sladkého manga, flambovaných
banánů, smažené rýže, kuřecí směsi v pikantní omáčce (chili zde dávají úplně
do všeho), restovaných nudlí, sladkých palačinek, čerstvých ovocných džusů,
kokosového mléka z ořechů. Nutno dodat, že toaletu jsme akutně potřebovali jen
jednou, když jsme si s chutí (na pozadí velkého hladu) koupili pozdě odpoledne
grilované kuřecí paličky (na které zřejmě svítilo slunce už od rána, a kdoví jestli se
kuřecí kousky neohřívaly za prosklenou vitráží i předchozí den). Každopádně místní
kuchyň jsme si zamilovali a po třech měsících omezeného přísunu jídla na Zélandu,
jsme se na Bali cítili jako v osmém nebi. Kromě poznání místní kuchyně, okolních
pláží, dopravy, koupání a surfování na moři, jsme podnikli i několik celodenních
výletů do okolí (mezi opice, rýžová pole, chrámy a hory). Výhodou Bali je jeho
rozloha, která umožní během krátké doby, kterou zde člověk stráví, poznat různorodé
části a zákoutí celého ostrova. Po procestování a poznání místní kultury jsme ještě
více nabyli dojmu, že si doma nemáme opravdu na co stěžovat (máme dostatečný
přísun jídla, čistou vodu, teplou postel a hezká bydlení, kvalitní zdravotní péči…).
Paradoxně i přes místní chudobu, která zde byla zřejmá, se na nás místní lidé každý
den usmívali a působili dojmem spokojeného a naplněného života.
I když byl na počátku cestování náš plán setrvat na ostrově Bali mnohem delší čas
(několik měsíců), díky vyšší životní úrovni na Zélandu nám před očima zřetelně
mizely naše finanční úspory. Věděli jsme, že je třeba za poslední peníze, které máme,
koupit zpáteční letenku a dostat se ve zdraví domů. Nabízela se možnost strávit
Vánoce na ostrově a vrátit se do ČR až po Novém roce. S ohledem na naše rodiny
a přátele, jsme však nakonec zvolili termín odletu před Vánoci (byli jsme takovým
vánočním darem a překvapením pro naše blízké, kteří neměli tušení, kdy se z cest
vrátíme).
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Jubilantka
Dne 23.6.2020 oslavila kulatých 100 let naše nejstarší občanka, paní Marie
Zimmelová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí celá obec Březnice přeje
hlavně hodně zdraví, síly, elánu a optimismu.
Josef Hutěčka, starosta obce

Duchovní obnova v Březnici
13. v měsíci
V sobotu 13. července si připomeneme zjevení Panny
Marie ve Fatimě a na poselství Matky Boží, které je stále
aktuální, odpovíme dnem modlitby s tímto programem:
8:00-17:00 pozvání k tiché adoraci
17:00 modlitba růžence
18:00 mše svatá
19:00 svědectví
Hostem bude P. František Sedláček, farář ve Štípě.

Bali je součástí Indonésie, největšího
souostroví na světě s více než 18000
ostrovy. Mezi nimi (konkrétně mezi
Jávou a Lombokem) leží ostrov Bali,
který patří mezi jedny z nejznámějších
destinací na světě. Bali je nazýván
ostrovem bohů a ostrovem tisíce chrámů.
Atmosféru Bali utváří především
příroda, která si na tomto ostrově dala
opravdu záležet - vysoké hory, hluboká
údolí se zářivě zelenými rýžovými
políčky či čajovými plantážemi a do toho
staré chrámy, které v každém evokují něco mystického, tajemného. Připočtěte si
opravdu přátelské a usměvavé lidi, kteří na Bali žijí, přimyslete si vůni obrovského
množství nádherných květin a tisíců vonných tyčinek, které se používají jako
součásti všudypřítomných obětin bohům a nebudete daleko od toho, jak to na Bali
vypadá.
Když se řekne Bali, většině lidí (stejně jako mně, než jsem tento ostrov navštívil)
vyvstane před očima obrázek ráje - zářivé slunce, bílé písčité pláže, vysoké palmy,
čisté azurové moře, luxusní jídlo, pití, atd. My jsme však měli možnost zažít Bali
z jiného úhlu pohledu. Jelikož jsme bydleli ve vnitrozemí (uprostřed ostrova),
nikoliv na jihu v oblasti hotelových resortů, nahlídli jsme do skutečného balijského
života. Alespoň takhle nám to řekli místní domorodci, kteří příliš neuznávají
komerční život hotelových resortů na jihu ostrova (nepovažují jej za autentický
život na Bali). Ve skromné ubytovně pro turisty nám tedy po stěnách lozily barevné
ještěrky, tradiční dopravu v místních ulicích představovaly stovky troubících
motorek a skútrů, na přírodní (nekomerčně upravovanou) pláž s černým
(vulkanickým) pískem jsme chodili přes 30 minut pěšky podél silnice, kterou
lemovala dlouhá zelená rýžová pole, všude kolem nás jsme viděli chudobu
v podobě rozpadlých chatrčí (domů) a koupajících se dětí ve stokách špinavých
vod. Bylo běžné, že čtyřčlenná rodina jezdila společně na jednom starém skútru
a večer usínala na zemi na koberci v garáži. Najednou jsme se ocitli v úplně jiném
světě než u nás doma, na Zélandu či v přepychovém Singapuru. Díky velmi nízké
životní úrovni jsme si na Bali i s pár korunami, které nám v peněženkách zůstaly,
najednou připadali jako zbohatlíci. Postupně jsme začali srovnávat váhový úbytek
15 kg a zažívali jsme doslova hody v podobě místních balijských dobrot. Jídlo na
Bali je chutné a levné a navíc ho koupíte na každém rohu (ve stánku).
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P. Václav Fojtík
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Z přepychového Singapuru do nuzných
podmínek života na Bali

Letos je tomu již 15 let, co byla u Majáku vysvěcena Boží muka Svaté Rodiny.
Po propršeném týdnu jsme se v neděli, 21. června, stejně jako každý rok, vydali
na pěší pouť na toto krásné místo. A věřili jsme, že se počasí umoudří a dovolí nám
nejen doputovat k Boží muce, ale také prožít zde slavení mše svaté a příjemné
odpoledne. Cestou jsme se 14x zastavili a rozjímali nad 14-ti zastaveními křížové
cesty. Při slavení mše svaté P. Václav Fojtík prosil za ochranu našich rodin.
Po skončení bohoslužby jsme měli možnost posedět s přáteli, dopřát si výborného
občerstvení, které každoročně připravuje rodina Hřibova pro všechny příchozí
poutníky.
Poděkování patří také schole ze Lhoty, která podpořila děvčata ze scholy březnické
a svým hudebním doprovodem přispěla ke sváteční atmosféře pouťového
odpoledne.
Marie Burdelová
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Na ostrově Singapur jsme měli s manželkou možnost setrvat týden u kamarádů, kteří
zde žijí již několik let i se svými dětmi. Pro nás tento týdenní pobyt, po třech měsících
dobrodružného žití v novozélandské přírodě, představoval luxusní dovolenou.
Najednou jsme měli k dispozici vlastní pokoj, rovnou postel, teplou sprchu,
pravidelný přísun jídla a u resortu dokonce bazén s vířivkou. Samozřejmě nebýt
přátel, nemohli bychom zde, s ohledem na náš rozpočet a vysokou životní úroveň
země, strávit ani den.
Singapur je svého druhu unikátem mezi asijskými destinacemi. Netvoří jej pouze
1 ostrov, ale kromě hlavního ostrova dalších 63 ostrůvků. Během pouhých 150 let se
Singapur stal významným centrem obchodu a průmyslu, zároveň patří mezi
nejrušnější přístavy světa. Singapur se překládá jako „lví město“ - jeho symbolem je
totiž Merlion, mytické zvíře s hlavou lva a rybím tělem. Ryba poukazuje na zdejší
rybářskou minulost, lev právě na onen překlad názvu celého městského státu. Nejen
již zmiňovaná vysoká životní úroveň jako taková, ale i téměř dokonalá čistota země jsou dva základní pilíře Singapuru. Zajímavostí je i to, že ostrov, který od Malajského
poloostrova odděluje Johorský průliv, se neustále rozšiřuje, a to z nařízení vlády.
Moře v bezprostřední blízkosti ostrova je totiž zasypáváno pískem, aby vznikalo
2
více pevniny. Zatímco v 60. letech činila rozloha Singapuru 580 km , v roce 2015 už
2
2
to bylo 710 km a do roku 2030 má dosáhnout téměř 770 km .
Singapur byl pro nás týdenním oddechovým rájem. I když nutno dodat, že město se
spoustou lidí, vysokých domů, moderních hotelů, parků a luxusních lodí, v našich
očích ostře kontrastovalo s klidnou a tichou novozélandskou přírodou. Díky období,
ve kterém jsme se na ostrově ocitli, jsme si více a více uvědomovali začínající
vánoční atmosféru, na rozdíl od domoviny, ve 40 stupňovém vlhku, které je zde
celoroční (díky rovníkové oblasti). Tohle město pro nás bylo několikadenní
přestupnou stanicí, odkud jsme v cestě pokračovali dále - na ostrov Bali.

Boží muka Svaté Rodiny

16

ČERVEN 2020

ČERVEN 2020

9

Jsou myslivci lháři ?

Prázdniny
Letos prázdniny navazují na několikaměsíční volno a uzavřené školy - ale i tak to
budou prázdniny zasloužené.
Domácí výuka byla stejně náročná jako ve škole a to jak pro žáky, studenty, tak i pro
pedagogické pracovníky a rodiče.
Přejeme všem žákům a studentům, aby to byly dny naplněné sluníčkem, pohodou,
radostí, spoustou nezapomenutelných zážitků a hlavně zdravím.
Pěkné prázdniny a odpočinek přejeme i všem pedagogickým pracovníkům,
kuchařkám a zaměstnancům školy.

redakce

Na zpravodaj Naše dědiny jste v Březnici darovali 1000,- Kč, v Salaši 760,- Kč.
Děkujeme.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 12. 8. 2020.
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V květnovém čísle Našich dědin jsem si přečetl článek pana Ivana Slezáka „Půlka
pravdy celá lež“. Protože zde zaznělo mnoho nepravdivých a zavádějících informací,
rozhodl jsem se na něj reagovat, aby bylo zejména širší veřejnosti objasněno, jak to
ve skutečnosti je.
Pisatel označuje myslivce za lháře jenom proto, že na kabelovou televizi vložili
upozornění na platný zákon, ve kterém je část, věnovaná volnému pobíhání psů.
Omezení volného pohybu psů je řešeno v zákoně na ochranu přírody, v části ochrana
volně žijících živočichů, dále také v zákoně o týrání zvířat a také v zákoně
o myslivosti. Takže tento zákon nenapsal nějaký myslivec, jak píše pan Slezák.
Myslivci rozhodně nemají zájem na tom psy střílet, ani tím na kabelové televizi nikdy
nevyhrožovali. Toto upozornění na kabelovou televizi vložilo MS Kříby BohuslaviceBřeznice v součinnosti s Obecním úřadem Březnice a to na základě množících se
nálezů usmrcené drobné zvěře, ale také díky případům vzájemnému napadání psů
v naší honitbě. Dalším impulzem pro toto upozornění byly dva případy napadení
a pokousání dvou občanů naši obce neovladatelnými psy.
Zákon o myslivosti výslovně uvádí všechny povinnosti a pravomoci myslivecké
stráže. Kromě jiných zákonem daných pravomocí, může myslivecká stráž prohřešky
proti myslivosti pokutovat a také si vyžádat asistenci policie. Nicméně, naši členové
i členové myslivecké stráže se vždy snaží tyto případy řešit domluvou. Byli bychom
velmi rádi, kdybychom tyto případy nemuseli řešit vůbec. Odstřel psa je až tou
poslední možností. V honitbě Bohuslavice, Březnice již po mnoho let nebyl žádný pes
zastřelen.
Dodržování těchto zákonů kontroluje policie České republiky a v honitbách
myslivecká stráž. Za jejich porušování může být uložena pokuta až do výše 30 000 Kč
pro fyzické osoby a 40 000 Kč pro právnické osoby. Mimo uvedené zákony je volné
pobíhání domácích zvířat, včetně psů zakázáno také v zákoně o silničním provozu.
Mimo to většina měst a obcí vydala vyhlášky, které volné pobíhání psů zakazují
a některé z nich mají určenu pokutu až 50 000 Kč. Jen pro zajímavost, policie ročně
vyšetřuje více jak 1000 případů napadení člověka volně pobíhajícím psem, ale také
případy, kdy volně pobíhající pes napadl a často i usmrtil jiného psa.
Pes je svým původem šelma a instinkty šelmy v něm přežívají, i když je krmen
granulemi a povaluje se na gauči. Při procházce v přírodě v jarních měsících, kdy se
rodí nejvíce volně žijících živočichů, stačí chvilka nepozornosti majitele a pes může
usmrtit mládě, které je schované třeba jen pár metrů od chodníku, nebo polní a lesní
cesty. Pisatel píše, že psi musí lovit ve smečce, ale k ulovení mladého zajíčka, vážícího
deset až patnáct deka, nebo srnčete, které má kilo až kilo a půl, stačí určitě jeden.
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Úsměv vykouzlí dobrou náladu všem
A hned to zkusme . Zhluboka se nadechněme a usmějme se. Co cítíme? V obličeji?
Na prsou a v břiše? Co se mění? Jde přitom o usmívání, což uvolňuje obličejové svaly
a jazyk. Není to žádný výraz, škleb nebo obličej „žasni, jak jsem na tom já dobře“. Je
to spíše tichý, vnitřní úsměv, úsměv Mony Lisy, který působí velmi blahodárně,
uvolňuje a zbavuje napětí.
Usmívejme se - a setkáme se s úsměvem. Ráno v obchodě, v práci, v autobuse,
usmívejme se na prodavače, řidiče, děti, kolegy…Dělejme to někdy po celý den zcela
vědomě. Vrátí se nám to v podobě mnoha úsměvů, srdečnosti a laskavosti zpět.
Drazí čtenáři, nikdo nemusí být odborníkem na dobrou náladu, ale věřte mně prosím,
že úsměv působí nakažlivě a otevírá naše srdce.
Přeji Vám mnoho úsměvů a dobrou náladu po celé léto.
Pavla Žilinská

Při popisování života a lovu vlků se autor také velmi plete. Dospělý vlk nepotřebuje
smečku, aby zvěř ulovil. To možná platí na severu, kde loví losy, nebo soby, ale třeba
srnčí je i pro samotného vlka snadná kořist. Srnčí dokáže vyvinout velkou rychlost,
ale jen na krátkou vzdálenost. Rychle se unaví a vlk jej bez problémů dožene. A že
vlci loví jen, když mají hlad, aby se nasytili? Proč tedy nezabijí na pastvě jen jednu
ovci a nesežerou ji?, ale zabijí jich pět a víc a nechají je ležet. Dalším omylem autora
článku je, že když pes, nebo i vlk ztratí se zvěří oční kontakt, že od pronásledování
upustí. U psovitých šelem je čich důležitější než zrak (vlk loví převážně v noci) a pes
i vlk dokáže jít po stopě bez problémů stovky metrů.
Také psi pastevečtí, služební, slepečtí, které nesmí myslivecká stráž ani při splnění
zákonných podmínek odstřelit, nemohou v přírodě volně pobíhat. U těchto plemen
se to ani nepředpokládá, protože většinou mají perfektní výcvik. Pokud je třeba při
výcviku volný pohyb psa v honitbě, musí majitel, nebo cvičitel požádat o povolení
příslušný myslivecký spolek.
Lovečtí psi, zejména ohaři, jsou cvičeni tak, že mají zvěř vyhledat a oznámit to
svému vůdci tím, že ji vystaví - to znamená, že zaujmou zvláštní, strnulý postoj
a čekají na vůdce, který zvěř vyžene, přitom pes musí zalehnout, nebo minimálně
zůstat na místě a vůdce psa rozhodne, jestli tuto zvěř bude lovit. Pes nesmí běhat
a lovit sám. Pouze psi menších plemen, tak zvaní honiči, kteří jsou cvičeni na lov
divočáků, zvěř - divočáky pronásledují a snaží se je nahnat na střelce. Tito psi jsou
cvičeni tak, aby jinou zvěř nehonili.
Pokud se stane, že nějaký myslivec přece jen psa zastřelí, aniž by při tom byly
splněny všechny zákonné podmínky, je nadřízenými orgány nekompromisně
potrestán.
Na závěr bych chtěl poznamenat: „Nekažme si procházky přírodou, dodržujme
zákony a zásady slušného chování a k žádným zbytečným konfliktům docházet
nebude“.
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Miroslav Ohnút a výbor MS KříbyBohuslavice-Březnice, z.s.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

Ten, kdo je špatně naladěn, nemůže ani pro sebe, ani pro svou věc navodit tu
správnou atmosféru. Kdo je dobře naladěn, navodí pozitivní zpětnou vazbu
a na tom může dál stavět - což je nejlepší cesta k úspěchu. Dobrá nálada prospívá
také zdraví, prokazatelně posiluje imunitní systém!
Špatně naladěni?

TÉMA - SBOHEM, SMUTKU...
Milí čtenáři,
daří se Vám dobře? Pokud je Vaše odpověď „Mohlo by to být lepší“, doporučuji se
začíst do tohoto příspěvku, protože společně přijdeme na to, jak se mít hezky, jak zářit
a jak uchopit stav mysli, protože být v dobré náladě je něco báječného.
Existují lidé, kteří jsou nešťastní, kamkoli jdou. A pak druzí lidé, kteří jsou šťastní,
kdekoli jsou. Čím to je? Když se hledaly společné znaky šťastných lidí, nenašly se
v určité úrovni majetku, dosaženého vzdělání, věku, vyznání, kariérní pozice nebo
místa pobytu.
Dobrá nálada se nedá jen tak jednoduše vyvolat a už vůbec to není trvalý stav. Dobrá
nálada je mimo jiné otázkou síly. Někdy nám jednoduše uteče pára a bez chuti se
vláčíme světem. Také zloba, smutek a vyčerpání patří k životu. Žádný člověk nemůže
upřímně pořád zářit štěstím.
Být v dobré náladě neznamená být vždy veselý a přátelský. Znamená to být také
autentický. Nepotlačovat pocity, nepřizpůsobovat se stále, být spokojen se svými
silami, cítit se plný tvůrčí energie a prožívat všechny stránky života - i to zraňující,
smutné, úzkostné, zábavné, agresivní, dětinské a dospělé…, tak jak to zrovna přijde.
Nikdo nemůže nepřetržitě rozdávat dobrou náladu, i když je to dnes velmi žádané:
Mít super dobrou náladu je v módě. Nikdo nemá samozřejmě rád smutek. Naučit se
zacházet s nedobrými pocity, odvrátit blížící se propast, nebo se rychle znovu vynořit
z bahna. Prostě dobře je na tom ten, kdo ví, jak na to!
Co vlastně znamená, být na tom dobře? Nestačí jen, že uvolněně proplouváme
životem, že jsme z něčeho zrovna v aktuální dobu úplně nadšení. Jsou to vždy vítané
okamžiky, ale být na tom dobře může také jednoduše znamenat, že si umíme užívat
života. Těšíme se z maličkostí, cítíme se plní síly a osobitosti. Jsme spokojení
a otevření pro nové věci. Máme náladu na jiné lidi, chováme se srdečně. Sami k sobě
přistupujeme s láskou a staráme se o vlastní dobrý pocit… Ať je to jakkoliv - být
na tom dobře je velmi příjemný stav a přináší hmatatelné výhody.

Náladu nám může pokazit cokoliv, mohou to být starosti v soukromém rodinném
kruhu, starosti v práci, deštivé dny, stres, hormonální výkyvy, hádka, úzkost,
zármutek,…Špatná nálada souvisí s vnitřním postojem člověka. A především s tím,
že v každodenním stresu zapomínáme, že musíme zacházet opatrně sami se sebou.
A co pomáhá?
Nikdo se nemusí radikálně měnit, aby se mu dařilo dobře.
Mnohem více jde o to, zmobilizovat a posílit v sobě schopnosti, které doposud
„spaly“. Klíčem je opatrnost v každém směru:

Zacházet obezřetně sami se sebou a svými pocity.

Být bdělí v myšlení, nepřipouštět si negativní myšlenky, pozitivně se
střetávat se světem.

Užívat všemi smysly toho, co momentální situace nabízí.

Zacházet pozorně s jinými a přitom zůstávat sami sebou.

Postarat se o rovnováhu mezi pracovním nasazením a relaxací, prací
a zábavou.

Mít radost ze života, podporovat se a obklopit příjemnými myšlenkami
a věcmi.
Prostředky pro dobrou náladu
Zcela vědomě si každý den dopřejme něco, co pohladí naši duši - to udržuje člověka
v dobré náladě a posiluje v dobách stresu a únavy. Může to být hudba, barvy, světlo,
pohyb, uvolnění, činnost, přátelé, úsměv…Pamatujme na to, že pokud máme oči
otevřené pro maličkosti, můžeme všude najít podnět k radosti.

Přináší to dobrá nálada

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Život člověku přijde snadnější, má energii na všechno, problémy tolik neprožívá,
s přáteli to klape výborně, ze všeho má větší radost. Kdo vyzařuje pozitivní energii, je
sympatický, s veselými lidmi je každý rád pohromadě. Také jim každý více věří, než
mrzoutům.
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