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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

ANKETA, ANTILOPA, ATLETKA, BANÁN, BANDÁŽ, BILANCE, BOMBA,
ČOČKA, DOZORKYNĚ, ELEKTRIKA, EMAIL, EXCELENCE, GALERIE,
HANKA, CHATA, CHLAD, KANDIDÁTKA, KAPELA, KAPKA, KLETBA,
KOČKA, KOKOS, KURZOR, LARVA, MÍCHA, MISIONÁŘKA, MOBIL,
MOTOUZ, MUŠKÁT, NÁDECH, ODVAHA, OTAVA, PIZZA, REKORD,
ROZUM, SIMULÁTOR, SONDA, SOUPRAVA, STŘÍKAČKA, SYMBOL,
ŠPEJLE, TAHÁK, TRÉNINK, TŘÍDA.

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: 14.10.2020.

Ilustrace: J. Švajdová

VZPOMÍNÁNÍ

Podzim

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

V sychravém větru už tu všechno zebe
suchého listí plný kout.
Vlaštovko, řekni, pod které zase nebe
přichystala ses odlétnout?
Tatínek za vsí pouští dětem draka,
drak zmítaje se stoupá výš
a vrána kráčí ještě blíž.
Buď sbohem, léto! Havran blízko kráká.
Posedávají chlapci u ohýnků,
v kapse jim hřeje zemák z popele.
Co chvíli setřeš hebkou pavučinku,
jež uvízla ti na čele.
Jen nestýskej si, vrátí se čas jara
a s jarem míza do proutí.
Do šedé mlhy padá země stará
na malou chvilku usnouti.

Na časopis Naše dědiny jste v Salaši darovali 100,- Kč, v Březnici 530,- Kč.
Děkujeme

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 11.11.2020.
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Ilustrace: J. Švajdová
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Umírání a smrt

Stojí kříž a k nebi ční….
Drahokamy, vsazené do krajiny, byl název příspěvku,
jehož autorkou byla Magda Běťáková. Další takový
drahokam,
vsazený do krajiny, byl vybudován
na Dolních Pasekách - U Majáku zásluhou manželů
Vavrušových. Kříž byl posvěcen 20.9.2020
za přítomnosti kněží P. Jaroslava Polácha, P. Václava
Fojtíka a P. Pavla Cahy. Z důvodu koronavirové situace
nebyla tato akce ohlášena pro širší veřejnost. Věříme ale,
že se toto krásné místo stane místem zastavení
pro všechny, kteří při procházkách zavítají do těchto
končin a také místem, které se stane tradicí k oslavě
výročí jeho posvěcení.

ČAS
Čas podzimní,
čas větrů a deště,
čas spadlého listí,
čas dušičkový,
čas uctění památky zemřelých.
Tento čas má hlubokou křesťanskou tradici. Hřbitovy jsou v tomto čase
nejnavštěvovanější místa. Hroby se plní upomínkovými předměty, věnečky, lidé
rozsvěcují svíčky.
Letos, z důvodu vládních opatření, nebudou společné dušičkové pobožnosti
na našich hřbitovech.
V modlitbě, s vděčností a láskou vzpomeňme na své nejbližší, na ty, co odešli,
když nastal jejich čas.
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Marie Burdelová
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Návštěvy hřbitovů a vzpomínky na naše zemřelé v nás znovu probouzejí myšlenky
na umírání a smrt našich blízkých a také na skutečnost, že i my jednou zemřeme. Zatím
nevíme kdy, ani jak. Pohledy na smrt a úvahy co se děje po ní, se v jednotlivých
náboženstvích hodně rozcházejí. Zkusme si přiblížit názory hlavních světových
náboženství, buddhismu, hinduismu, islámu a křesťanství a nebojme se vyjádřit i svůj
názor.
Buddhismus vidí život jako věčný koloběh převtělování. Kdo dnes umře, může
v nejbližších dnech vstoupit znovu do života v jiné podobě - jako zvíře nebo také jako
bůh. Tato představa převtělování fascinuje mnoho lidí na Západě - většinou proto, že je
úplně nepochopili. Lidé na Západě vidí reinkarnaci /převtělení/ jako „druhou šanci“,
buddhisté v tom vidí jen pokračování utrpení. K nejhlubším přesvědčením buddhismu
patří, že život je utrpení.
Hinduismus je ještě starší než buddhismus a také zastává představu koloběhu života.
I hinduisté jsou přesvědčeni, že do smrti by člověk měl vstupovat za meditování
a s dobrými myšlenkami. To ovlivňuje formu převtělení. Proto je náhlá smrt při
nějakém neštěstí zvlášť zlá - zemřelý si už nestihl vylepšit svou karmu. Člověk se může
převtělit v boha, člověka nebo také v rostlinu nebo živočicha. Také bohové umírají
a převtělují se. Když nějaký hinduista zemře, jeho mrtvé tělo je umyto, namazáno
olejem a spáleno. Je pro něho štěstím, když se potom popel rozptýlí do posvátné řeky
Gangy, a tak se znovu vrátí do koloběhu života. Na pevnině se zbytky po spálení
jednoduše zahrabou.
Co říká křesťanská víra o smrti ? Hodnocení začíná negativně. Smrt přišla na svět jako
důsledek hříchu /Řím.5,12/. Křesťané však žijí nadějí na vzkříšení z mrtvých. Tuto
naději jim skýtá skutečnost, že z mrtvých vstal Ježíš Kristus. Apoštol Pavel považuje
Kristovo zmrtvýchvstání za historickou skutečnost a za ústřední bod víry: „ A jestliže
Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra /1.Kor. 15,14/.
Proto je pochopitelné, že pro křesťany má smrt také pozitivní stránku: „ Život, to je
pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk“ /Fil. 1,21 -23/. Smrt jako zisk. Jedině v Novém
zákoně je nezlomný příslib záchrany, spasení: „ Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé
slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již
ze smrti do života.“
Islám se na smrt nedívá jako na důsledek lidského hříchu. Konec života určuje podle
islámu Alláh. Jako poslední slova se zde umírající člověk snaží odříkávat vyznání víry.
Anděl smrti odděluje duši od těla a odnese ji napřed do nebe. Tam proběhne něco jako
vylučovací kolo, mezi-soud. Zemřelý se dozví, jestli je spravedlivý a zda tedy může
čekat na ráj nebo zda je jako zavržený určen do pekla. Ve druhém případě ho andělé
odnesou k ostatním zavrženým. Spravedlivý se vrací ke svému hrobu a musí se tam
podrobit čtyřem otázkám: Kdo je tvůj Bůh? Kdo je tvůj prorok? Jaké je tvoje
náboženství? Kam směřuje tvoje modlitba? Čtyři správné odpovědi přináší nebeskou
útěchu. Kdo neuspěje musí se nechat trýznit trestajícími anděly. Po období bolesti
/určitý druh očistce/ se může i on dostat do ráje - na místo klidu, požitku, bez starostí.
Problémem pro muslima je, že nemá jistotu. Alláh zůstává stále nevypočitatelný v tom,
nad kým se slituje a koho zavrhne.
Připravil a upravil podle textu Markuse Mocklera
P. Jaroslav Polách
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Zbourané domy v obci Březnice po roce 1960

3
5
8
12
13
37
49
58
61
73
95
102
103
118
128
129
138
144
166
182
199
214
271
297

Číslo popisné

nyní

Hrabalová Božena
Kolář František
Brázdil Antonín
stará škola
Halíček František (starý mlýn)
Kotík František
Slováčková Julie
Štětkář Mikuláš
Škubal Ladislav
Juříková (Vrlová) Marie
Vavrušová Františka
Slezák Josef
Kozmík Alois
Batěk Josef (Svazarm)
Šmigurová Marta
Balajka Vojtěch (švec)
Podhajští (“ve skale“)
Ondra Josef (obchod)
Švédová Marie
Hrubá Terezie
Strnadel Josef
Podhajský Alois
Kolář Antonín
Schneiderová Jindra

rozšířená komunikace
připraveno na výstavbu
parkoviště u obchodu
hřiště pod školou
park, vysázená zeleň
zahrada
nový RD čp. 449
parčík před sokolovnou
zatravněno zahrada
dvůr, zahrada
nový RD čp. 523
nový RD čp. 507
(stará pálenice) zahrada
parkoviště u obchodu
nový RD čp. 508
parkoviště před OÚ a ADIPem
nový RD čp. 564
parkoviště u obchodu
zastávka u Filipa
část nové komunikace za OÚ
nový RD čp. 553
vedle parkoviště ADIPu
nový RD čp. 484
nový RD čp. 636
Zpracoval: Oldřich Vavruša
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SBÍRKA NA MISIE SE PŘEKLÁDÁ.
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Slavení eucharistie a přijímání svátostí
ve farnosti Březnice
Nejnovější opatření vlády proti šíření koronavirové epidemii umožňuje účast
na mši svaté pouze pro 6 lidí. Arcibiskup Jan Graubner dává dispens od povinné
účasti na mši svaté, ale současně vybízí k sledování mše svaté v médiích - TV NOE,
TV LUX, Radio PROGLAS a jiné. Dále vybízí ke každodenní adoraci a modlitbě
svatého růžence. Sjednotit se můžeme každý večer ve 20:00 hod., ať sami nebo
společně v rodinách.
V naší farnosti budu nadále sloužit mše svaté podle pořadu bohoslužeb, účastnit se
jich bude moci pouze 6 lidí, dejme přednost rodině, za kterou je sloužena mše svatá.
Půl hodinu před mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti
smíření nejvíce pro 6 lidí najednou. Přede mší svatou a po mši svaté, asi 15 minut,
ve všední dny i v neděli,budu podávat svaté přijímání.
Na požádání je možné se domluvit telefonicky i na jiném termínu.
Buďme ohleduplní k druhým, dodržujme nařízené hygienické opatření,využívejme
příležitostí k přijetí svatých svátostí a modleme se za překonání koronavirové
epidemie.
P. Jaroslav Polách

Modlitba národů proti pandemii
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Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal
na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této
obtížné a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu,
spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich
rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám
a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď
nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
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Ilustrace: Radim Bárta
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Vzpomínky

E DĚ

6

NY
DI

N AŠ

V letošním říjnu si obec Březnice připomene dvě nezapomenutelná výročí.
Dne 28. října 1935 byl s hodnotným programem slavnostně odhalen pomník padlým
občanům obce v 1. světové válce. Tvoří jej pískovcový šestihran, na vrcholu postava
klečícího vojáka, u paty pomníku je socha klečící ženy s vavřínovým věncem. Jeho
tvar navrhl sochař Lauschman a vytvořila jej firma Jeništa z Bystřice pod Hostýnem.
Do základu pomníku byl vložen zápis s hlavními údaji o jeho výstavbě a popisu obce.
Byl postaven, jak se píše v Pamětní knize obce Březnice, “na památku těm našim
nešťastným občanům, kteří se ze světové války domů nevrátili“.
Bylo to 25 padlých Březničanů a dva, kteří na zranění a válečné útrapy zemřeli doma.
Na každé straně pomníku jsou postaveny pískovcové desky se jmény a fotografiemi
padlých a zemřelých. Pomník byl pořízen z peněžních darů spolků a organizací
a z podomní sbírky občanů.
Letos 28. října to bude 85 let.

Pro turisty je to krásná zastávka s možným posezením, vnímáním ticha a také
zamyšlením nad sebou samým. Vypisovat vše, co postavení kříže a úprava okolí
obnášelo, nebudu. Ale mohu napsat, že obdivuji všechny, kteří se o toto dílo podíleli.
V souvislosti použiji nadpis pořadu v TV - „Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli.“
Ano, zapomněli jsme (někteří) obsah slov např. pomoc, pokora, pohlazení,
neumíme si vážit sebe navzájem, dovedeme zavřít svědomí na klíč někde do koutku
duše… atd.
Naši předkové neměli častokrát ani školy, ale měli naopak zdravý selský rozum jak
jmenovaná slova, výrazy používat a hlavně řídit se jejich obsahem.
Ovšem na druhé straně mne těší, že někteří mladí lidé, kteří mají chuť rozdávat to, co
je v nich dobrého, obdarovávají ostatní. Největší hodnotou je vytváření dobrých
vztahů mezi sebou. A to se v neděli, 20. září, rodině Vavrušových a jejich přátel
podařilo.
Ve čtvrti U Majáku už několik let stojí kaplička, kterou zbudovala rodina Hřibova
a na ulici Dolní Paseky stojí Boží muka, na jejichž vzniku je podepsána rodina
Vavrušova.
Děkujeme oběma rodinám, které se přičinily o naše vnímání duchovna a pokaždé,
když do těchto míst zavítáme, posedíme a je možnost zamyslet se sami nad sebou,
s poděkováním za to, co máme.
A ještě na konec malá vzpomínka na vynikajícího herce Josefa Kemra, který
objížděl opuštěné kapličky a vápnem se štětkou je obnovoval. Některým napadne
myšlenka - „blázen“!
Je ale bláznovství zachovávat odkazy předků jak hmotné tak duchovní?
Važme si proto všech, kteří mají chuť rozdávat to, co umí a obnovovat to, co dnešní
společnost už zapomněla.
Jindřiška Švajdová

ŘÍJEN 2020

ŘÍJEN 2020

19

Chraň to, co potřebuješ

Pod touto pamětní deskou je žulová deska osmi hrdinů Rudé armády a jednoho
rumunského vojáka, kteří padli při osvobozování Březnice 2. května 1945. Byla
odhalena až 9. května 1946.
Oldřich Vavruša
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Sedím doma a na střešní okno stále bubnují kapky deště. Poslouchám je a myslím si
- kdybyste prováděly tu muziku v době sucha! Ale kapky mi odpovídají - na tobě to
nezáleží, co si momentálně přeješ…!
Ano, ledaco si v životě přejeme jinak, než se právě děje. Mám na mysli tu nešťastnou
pandemii, která postihla celý svět.
Otvírám noviny, sleduji zprávy co je nového a nadpisy ve sdělovacích prostředcích mi
náladu nelepší. Udivují mne někdy názory „rádoby chytrých“, co a jak by se mělo!
Rebelují - nechtějí být ovce a tupě dodržovat předpisy.
Herec Václav Kopta, který onemocněl COVIDEM-19, bylo mu zle, jako nikdy
předtím, se vyjádřil slovy: „Všichni, kdo tvrdí, že COVID je virtuální manipulace
sloužící mocným tohoto světa k jeho ovládnutí, vzkazuju jediné: Jste hlupáci
a modlete se, aby se tenhle sekáč nepodíval také na vás!
V myšlenkách obracím list a v paměti se vybavují události nedávných dnů. O jedné
takové bych se s Vámi chtěla podělit. Jednoho dne v září se ve schránce objevila
pozvánka tohoto znění:
V neděli, 20.9.2020 si vás dovolujeme pozvat k nám na ulici Dolní Paseky, kde
společně v 16 hod. posvětíme dílo, které jsme společnými silami vytvořili. Budeme se
těšit na společné setkání. Vavrušovi.
Přijali jsme a přijeli.
V klínu lesa, blízko bývalé hájenky stála Boží muka. Modřínový kříž s torzem
ukřižovaného Krista.
S ostatními návštěvníky jsme obdivovali
práci tvůrců díla a očekávali jeho
posvěcení O. Václavem Fojtíkem,
O. Jaroslavem Poláchem a O. Pavlem
Cahou.
Slunečný a teplý den dodával této události
slavnostní nádech. Posléze jsme se
zajímali, jak celá tato myšlenka - postavit
Boží muka právě do zmíněného prostředí
- vznikla. Bylo nám řečeno, že při opravě
interiéru zdejšího kostela a při jeho úklidu
bylo torzo objeveno a s ním se spojila
myšlenka, umístit je právě do míst, kde už
stojí.
A vybrali dobře - O. Václav Fojtík a Pavel
Vavruša. Údolí v klínu lesů, rozcestí, které
hlídá starý ořech - tam stojí nová Boží
muka.

U paty tohoto pomníku je umístěna pamětní žulová deska se snímky 19ti občanů,
kteří se v průběhu 2. světové války aktivně zapojili a podíleli na odboji proti
nepřátelským okupantům a které němečtí nacisté zastřelili nebo popravili
v koncentračních táborech.
Deska byla odhalena před 75ti lety, 28.října 1945.
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Znak a vlajka obce Bohuslavice

Dvojí výročí P. Klaudia Tutsche

Rádi bychom Vám představili nový znak a vlajku naší obce. Samotné zpracování
jsme předali do odborných rukou profesionálního heraldika, který nám
po prostudování historických souvislostí naší obce zaslal několik návrhů, které
odpovídaly zásadám heraldické a vexilologické tvorby. V tomto ohledu jsme moc
„volnou ruku“ neměli, nakonec jsme se zastupiteli vybrali nejvhodnější variantu,
kterou jsme později schválili na veřejném zasedání. Následně byla zaslána žádost
o udělení obecního znaku a praporu do Poslanecké sněmovny, podvýboru
pro heraldiku a vexilologii. Začátkem října jsme obdrželi dekret od předsedy
Parlamentu ČR udělující naší obci znak a vlajku.
A co vlastně symboly a barvy na našem znaku znamenají?
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Návrh znaku a vlajky vychází z historické pečeti obce s obrazem radlice datovaná
rokem 1770. Návrh znaku odtud počítá s obecnou figurou radlice. Figurální odkaz
na historickou pečeť doplňuje vyjádření novodobé kaple Navštívení P. Marie
vysvěcené v roce 2003 v podobě figury lilie ve spojení s figurou a připomenutí
historické vazby obce k malenovickému panství v majetku Šternberků prostřednictvím
osmihroté hvězdy, která současně připomíná název obce obsahující vyjádření polohy
obce u města Zlína a lze jí rovněž rozumět jako dalšímu z typických mariánských
atributů.

V letošním roce si připomínáme dvojí výročí dlouholetého
březnického faráře P. Klaudia Tutsche - 110. výročí narození
a 50. výročí od jeho úmrtí. Za 22 let svého působení v naší farnosti se
hluboce zapsal do srdcí farníků a do vzpomínek ostatních občanů,
protože byl lidovým knězem a oblíbeným kazatelem.
Narodil se 7. října 1910 ve Slatině u Brna. Na kněze byl vysvěcen
v Olomouci 5. července 1935 spolu s dalším dlouholetým
březnickým duchovním správcem P. Františkem Petrů. Po vysvěcení nastoupil jako
kaplan do Halenkova, odkud po ročním působení přešel jako kaplan
do Mysločovic, kde sloužil devět let. K 1. srpnu 1945 byl jmenován
administrátorem v Březnici a k 1. září 1946 ho olomoucký arcibiskup Leopold
Prečan jmenoval v pořadí šestým farářem v historii březnické farnosti. V Březnici
působil P. Klaudius Tutsch až do konce června 1967, kdy nastoupil místo
duchovního správce poutního místa ve Štípě. P. Tutsch působil v naší farnosti
v opravdu nelehké době, po skončení druhé světové války, po prudkých
společenských změnách po únoru 1948, pro církev v těžkých, nepřátelských
padesátých letech i v relativně klidnějších letech šedesátých. Když jsme na něj
později vzpomínávali s P. Petrů, který celá padesátá léta strávil v tvrdých
komunistických kriminálech, říkával, že kněží, kteří zůstali i v tomto složitém
období v duchovní správě, nebyli o nic menší hrdinové než my „kriminálníci“.
Museli si zachovat charakter a nezadat si s nepřátelským režimem, ale zároveň
sloužit svým farníkům. Protože kdo by slavil mše svaté, uděloval svátosti, křtil,
sezdával, pohřbíval? A že to bylo za to téměř čtvrtstoletí křtů (pisatel tohoto
příspěvku je jedním z těch komu jej udělil), svateb, pohřbů a jiných slavností.
Například 10. 9. 1950 byla slavnostně otevřena nová škola v Bohuslavicích a při
této příležitosti konal P. Klaudius Tutsch slavné bohoslužby a mohl školu ještě
posvětit.
Ve Štípě bohužel nepůsobil dlouho, protože náhle zemřel 16. července 1970
ve zlínské nemocnici, kam byl převezen po srdečním záchvatu, kterému podlehl
takřka v předvečer příprav na své šedesátiny. O jeho oblibě svědčila i velká účast
věřících na jeho pohřbu 22. července 1970. Jenom kněží byl rekordní počet více než
sto. Pohřben je na hřbitově ve Štípě.
P. Klaudius Tutsch si získal všude, kde působil velkou oblibu, a to zvláště pro svou
snášenlivou povahu, díky níž se dovedl přiblížit k lidem různých názorů.
Nezapomínejme na něj. Ale ani na ostatní osobnosti, které nás v životě formovaly
a ovlivňovaly. Na naše rodiče, prarodiče, učitele, kněží, vychovatele, starší parťáky
v práci atd.
Robert Klívar
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Znak se bude postupně objevovat na veřejných místech v obci a tak doufáme, že
bude i do budoucna přispívat k reprezentaci naší obce.

On-line výuka ve škole
V úterý 13. 10. 2020 prožili žáci naší školy v Březnici na nějakou dobu poslední
prezenční vyučování. Od středy 14. 10. je opět uzavřený hlavní vchod školy a děti se
učí doma. Ti starší, (4. a 5. ročník), usedají ke svým počítačům, notebookům nebo
tabletům a on-line s paní učitelkou pokračují ve výuce podle původních plánů. Žáci
prvních tří ročníků dostávají úkoly na jednotlivé dny na e-maily svých rodičů. Ti pak
dohlédnou na jejich splnění a odeslání zpět svým třídním paním učitelkám. Na rozdíl
od uzavření školy na jaře v minulém školním roce se distanční výuka týká všech žáků
a její kontrola je plně zajištěná. Pro ty žáky, kteří neměli k dispozici PC techniku
a nemohli se zúčastnit on-line výuky, zajistila paní ředitelka tablety, které jim
na nezbytnou dobu zapůjčila. Někteří žáci se na distanční výuku těšili. Berou ji jako
zajímavé zpestření doby nouzového stavu. Mnohým je ale líto, že nemohou trávit
dopoledne se svými kamarády ve třídě. Dokonce se najdou i ti žáci, kterým nevadí
smysluplně strávený čas ve školních třídách. Ať už je to jakkoliv, nejen pedagogický
sbor očekává datum, kdy opět děti usednou do svých lavic a začne probíhat klasické
vyučování ve třídách.
Josef Hutěčka

Světlana Bilavčíková

AKTUALITY Z BOHUSLAVIC
Upozorňujeme občany z Bohuslavic u Zlína, že na základě usnesení vlády
č.994/2020 ze dne 8.10.2020 bude obecní úřad otevřen pro veřejnost pouze v tyto
dny:
PONDĚLÍ: 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00
STŘEDA: 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00
V případě potřeby prosím využijte ke komunikaci telefon 577 991001,
email:bohuslaviceuzl@seznam.cz nebo datovou schránku kzybw3i.
Prosíme, abyste do kanceláře OÚ vstupovali pouze s rouškou a bezprostředně před
vstupem využili dezinfekci na ruce umístěnou před vchodem. Děkujeme
za pochopení.
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Dále připomínáme, že v tomto měsíci se bude letos naposledy ve 14-denním
intervalu svážet komunální odpad, a to v pondělí 26. října. Od 2. listopadu bude
probíhat svoz každé pondělí až do konce roku (dle rozpisu na rok 2020). Sáčkový
svoz plastu proběhne v úterý 3.listopadu v dopoledních hodinách.
Všechny důležité informace také najdete na webových stránkách obce, které
pravidelně aktualizujeme. www.bohuslaviceuzlina.cz.
Světlana Bilavčíková
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Investiční akce obce Březnice
I v letošním roce obec Březnice realizuje několik významných investičních akcí. Tou
momentálně největší je výstavba vodojemu pod Kudlovem. Tato stavba byla
naplánována již při stavbě vodovodu v r. 2004, nicméně tehdy ještě vodojem nebyl tak
nezbytný a nejenom z hlediska velké finanční náročnosti se od ní upustilo. V současné
době je stávající kapacita vody ve vodovodu na hraně a nový vodojem pomůže tento
stav vyřešit. Příprava projektu, vyřízení stavebního povolení a sehnání dotačních
prostředků trvalo téměř tři roky - od poloviny r. 2017, kdy jsme se dozvěděli, že bez
realizace vodojemu nebude provozovatel vodovodu - společnost Moravská
vodárenská - připojovat v budoucnu další domácnosti. Projektovou dokumentaci
zpracovala společnost VODING Hranice a v loňském roce jsme získali konečně
i stavební povolení na tuto stavbu. Na to nejpodstatnější - rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva zemědělství jsme však čekali až do letoška, kdy také byla stavba
zahájena. Na základě výběrového řízení realizuje tuto stavbu společnost VHS Brno,
a.s. a to za cenu 12.949.537,- Kč. Na financování této akce se podílí Ministerstvo
zemědělství - částkou 7.115.000,- Kč a Zlínský kraj částkou 1.293.000,- Kč.

Minipřípravka SK Březnice
Nejdůležitější složkou jakéhokoli sportovního klubu je bezesporu mládež.
Proto i SK Březnice má svou prioritu v těch nejmenších. Každé pondělí odpoledne
se od 17:00 do 18:30 scházíme ve Sportovním areálu na Záhutí. Kdokoli ve věku
0-9 let je vítán. V této věkové kategorii to není až tak o fotbale, ale především
o pohybu a zapojení se do kolektivu.
Kromě rozcvičky, utužování fyzické kondice a nezbytných her se zaměřujeme
i na základy s balonem. Někteří se netrpělivě dožadují fotbalu na branky …
a na závěr se většinou dočkají.
Naše mladší přípravka zatím není přihlášena do organizovaných soutěží FAČR.
Nicméně jsme již sehráli spoustu přátelských zápasů (se Lhotou u Malenovic,
Provodovem, Halenkovicemi, Tečovicemi ….) a zúčastnili se i několika turnajů
(ve Zlíně, v Provodově …). Přestože o výsledky jde až v poslední řadě - každý gól
i výhra potěší - a že jich nebylo málo.
A kdo ví - možná mezi námi vyrůstá nějaký nový Ronaldo nebo Messi…
Josef Hutěčka

Další dvě velké investiční akce, které obec Březnice letos realizuje, jsou opravy
mostů. Havarijní stav mostu Ke Kohútce a Za Trňákovo byl znásoben navíc loňskou
bleskovou povodní - na konci srpna. Naštěstí má Ministerstvo pro místní rozvoj
dotační titul „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2019” - díky této 70% dotaci, kterou jsme úspěšně získali, jsme spolufinancovali
opravy obou mostů.
Současně se již připravují i investiční akce na příští roky.
Tou největší bude Rozšíření kapacity MŠ Březnice. Kromě stavby nové třídy MŠ zde
proběhne i rekonstrukce kotelny MŠ a OÚ a rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ. Na tuto
akci máme schválenu dotaci z IROP (finanční prostředky EU) ve výši 23.363.000,Kč, což je 90% veškerých nákladů stavby.

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Dále bude realizována stavba chodníku v úseku FILIP - točna. I zde je již schváleno
spolufinancování z “evropských peněz” ve výši 90%. Stavbu bude realizovat
společnost Zlínské stavby, a.s. - za vysoutěženou cenu 5.960.300,- Kč. Termínově je
stavba naplánována na březen - září 2021.
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Ideální je začít s otužováním na čerstvém vzduchu v chladném počasí. Je důležité hýbat se
a obléct si méně vrstev lehčího oblečení. Předejdete tak pocení během chůze, zatímco při
pocitu chladu prostě jen zrychlíte. Postupem času lze jednotlivé vrstvy oblečení odkládat
a své - už otužilé - tělo vystavovat větší zimě. Jen to chce vědět, kdy s tím svlékáním
přestat.
Pokud nejste příznivci procházek nebo prostě nemáte tolik času na pobyt venku, začněte
se otužovat ve spánku. Pokuste se spát při otevřeném okně, co nejdéle to půjde, ideálně
od jara do podzimu. V zimě se pak ve své ložnici snažte udržovat teplotu kolem 12 °C.
Stejně jako při procházce, ani v noci pod peřinou není dobré se potit, nebojte se časem, až
budete připravení, vyměnit klasickou peřinu za lehkou přikrývku.
Jestli už jste své tělo dostatečně naladili svižnou zimní procházkou a dávno jste zvyklí
spát u otevřeného okna, přejděte rovnou ke studené sprše. Začátečníci by se měli
sprchovat nejprve vlažnou vodou a postupně ji ochlazovat. Sprchujte se studenou vodou
hlavně ráno, v zimě vydržte interval 1-3 minuty, v létě se pak můžete osvěžovat až
5 minut. Nestůjte při tom na místě, ale lehce se pohybujte. Vyzkoušejte také velmi
prospěšné střídání studené a teplé vody po dobu 10 vteřin, přičemž je vždy lepší celou
„proceduru“ začínat teplou a končit studenou vodou, která uzavře póry a udrží teplo v těle.
Díky pravidelnosti pro vás bude kontakt se studenou vodou časem naprosto přirozený,
a odměnou vám bude aktivní imunitní systém, zpevněná pokožka, lepší nálada, bdělá
a otevřená mysl.

V případě projektu “Mokřady a tůně v p.t. Záhutí” (= tři menší mokřady
na zadržování vody v krajině) čekáme na vyjádření Státního fondu životního
prostředí k naší žádosti o dotaci - zde by dotace měla být ve výši 100%.
Na Rekonstrukci povrchu víceúčelového hřiště ve Sportovním a kulturním areálu již
máme schválenu dotaci ve výši 1.727.000,- Kč (= 70%). Tato akce proběhne v první
polovině příštího roku a bude ji realizovat společnost Pavlacký, s.r.o., Luhačovice.
Mimo tyto větší a dotačně podpořené akce, se bude obec Březnice samozřejmě
věnovat i těm „menším“, neméně potřebným, jako jsou např. opravy místních
komunikací.
V poslední době je ze strany starostů slyšet povzdech na omezení přísunu finančních
prostředků a osekávání obecních peněz, což bude mít za následek zastavení investic.
V obci Březnice nic takového neprohlašujeme. Díky dosavadnímu střízlivému
hospodaření je Březnice ve velmi dobré finanční kondici. V současné době nemáme
žádný úvěr ani závazek vůči jakékoli instituci. Naopak na bankovních účtech
(u Komerční banky a ČNB) je ke dni 15.10.2020 částka 21.470.000,- Kč.
Josef Hutěčka, starosta obce

Propagátorem otužování byl zakladatel hydroterapie Vincenc Priessnitz. Ten po studené
sprše doporučoval ještě ranní cvičení u otevřeného okna, aby se ruce a nohy dostatečně
prohřály. Pokud nepomůže, mám pro vás jednoduchou radu na studené končetiny.
Jalovcový krém z firmy JUST krásně prohřeje, jak Vaše nohy, tak celé svalstvo. Tato rada
patří spíše k ženskému publiku, protože studenými nožkami trpíme téměř všechny.
Rituály na konec…
Důležité jsou naše vlastní, osobní rituály. Psychice prospěje, když začneme den šálkem
oblíbeného čaje nebo se z nedělního večera stane večer hodinové horké koupele.
Osobním rituálem by se nám zkrátka měla stát činnost, kterou děláme rádi, na niž se
můžeme těšit a jež zároveň dává našim dnům a týdnům řád. A nemusí to být nic
velkolepého, může to být jeden večer týdně vyhrazený četbě, pravidelné setkání s přáteli,
či například pravidelná procházka v přírodě pro vyčištění hlavy.
Drazí čtenáři, přeji Vám všem v této době, to nejcennější, pevné zdraví a pozitivní mysl.
Jsme všichni na jedné lodi a pro sebe můžeme udělat jediné, neztrácet naději a mít se rádi,
jak sebe, tak navzájem.
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Pavla Žilinská
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Podzimní hýčkání…

Domácí hydroterapie

Milí čtenáři,
podzimní dny nám často dokážou pěkně zkazit náladu. Prší, je chladno, ubývá světla.
To způsobuje, že se nám do ničeho nechce, jsme unavení a nevrlí. I tento příspěvek vzniká
za velmi nevlídného počasí, ale náladu jsem si zpříjemnila svíčkami kolem sebe,
příjemnou pomerančovou vůní z difúzéru, heřmánkovým čajem s medem a věřte, že
i takové zdánlivé maličkosti velmi dobře fungují.
Barevný podzim
S podzimem přibývá deštivých a zamračených dnů. Nenechme si tím však zkazit náladu.
Vždycky je čím se zabavit. Pokud jste plánovali výlet s rodinou a rozpršelo se, nezoufejte.
Až budete příště plánovat, vymyslete i variantu pro nepříznivé počasí. Ve dnech, kdy vám
počasí nepřeje, také místo cestování, kterému teď nepřeje ani doba, můžete zůstat doma
a něco vyrábět, hrát s dětmi či přáteli deskové hry nebo si společně uvařit. To vše vám
zvedne náladu, přestože počasí je takříkajíc k naštvání.
Podzimní únavě předejdete kombinací pohybu a spánku. Rozvrhněte si den tak, abyste
většinu aktivit podnikali za světla, přestože ho už ubývá. Choďte spát včas, ať nejste
zbytečně unavení z nevyspání. Dopřejte si také dostatek pohybu. Pokud zrovna neprší,
choďte pěšky. Přemluvte se k ranní rozcvičce a hned budete přes den čilejší.
Myslete na dostatek světla, i když vám slunce zrovna nepomáhá. Pokud pracujete
v kanceláři, rozsviťte si i přes den. Nebudete si kazit oči a přestanete za počítačem usínat.
Večer si doma zapalujte svíčky a aromalampu, plamínky naplní váš byt teplem
a pohodou.
Vařit s láskou
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A nezapomínejte se i na podzim správně stravovat. Dostatek vitaminů ve vašem
jídelníčku totiž zajistí, že se budete cítit nabití energií. Místo studených salátů můžete
zeleninu zpracovat do podoby horké polévky, která vás nejen zahřeje, ale také prospěje
vašemu zdraví. Situace v době koronaviru je pro ženy mnohem náročnější v tom, že
daleko více vaří, protože jsou rodinní příslušníci častěji doma. Na druhou stranu je výzva
pro nás všechny, více se zamyslet nad jídelníčkem a trošku experimentovat, protože kdy,
když ne teď? Mým heslem v kuchyni je: „Nakupovat s rozumem a vařit s láskou“.
Mým cílem ale není téma o vaření, nýbrž o tom, jak se všichni můžeme odměnit
a zpříjemnit si právě podzimní dny a tuto náročnou dobu. Bez rozdílů si hýčkání
zasloužíme úplně všichni. A když vezmeme v úvahu zavřené všechny podniky, kde
můžeme trávit svůj volný čas, tak nám nezbývá nic jiného, než se uvelebit v domácím
prostředí a užít si ho.

12

Po mém nejoblíbenějším tématu AROMATERAPIE, o které jsme si mohli přečíst
v minulém čísle, se dostáváme k druhému oblíbenému tématu a tím je
HYDROTERAPIE. Věřte, že otočit kohoutkem a pustit vodu zvládneme
úplně všichni.

ŘÍJEN 2020

Zrelaxovat a prohřát se můžeme doma. Pokud máte doma vanu, můžete si
během okamžiku jednoduše připravit harmonizující koupel tak, že
do vody přidáte pár kapek éterického oleje, nebo některé z koupelových
přísad, které běžně zakoupíte v drogerii, či v lékárně. Já doporučuji
koupelové esence z firmy JUST. Mezi nejprodávanější patří esence:
tymiánová, jalovcová a meduňková, které mají blahodárné účinky jak na
fyzický, tak psychický stav našeho organismu. A pokud jste majitelé perly firmy JUST,
kterou je produkt OLEJ 31, tak Vám gratuluji. Protože má široké spektrum použití
a naučíte-li se ho denně používat, stane se Vaší nezbytnou domácí lékárničkou. Olej
můžete přidat do koupele celého těla, nebo pouze do koupele nohou, do difuzéru nebo
aromalampy. Dávejte pozor na dávkování, OLEJ 31 je vysoce koncentrovaný!
Někdy ale třeba není čas, ani chuť na koupel a v takovém případě oceníte aspoň teplou
lázeň chodidel. Stačí lavor nebo jiná vhodná nádoba, do které navíc můžete přidat sůl
pro koupel nohou a éterické oleje. Jakékoliv použití vody na kůži má reflexní účinky
na cévy v našem těle. Koupel nohou tedy působí nejen přímo na nohy, ale i na celý lidský
organismus. Když ponoříme nohy do horké vody, ta přivede do nohou krev
i ze vzdálených částí organismu. Koupel nohou si tak můžeme dopřát i v případech, že
nás bolí hlava, v krku, jsme nachlazení apod. Večerní čas u knížky nebo u televize se
může hezky proměnit v domácí wellness.
Často slýchávám od zákazníků, že nemají vanu. V tomto případě velmi ráda doporučuji
udělat si ve sprše peeling těla a na houbičku si nanést Vámi vybranou koupel, nechat
chvilku působit a opláchnout. Výpary z koupele přinášejí blahodárný pocit uvolnění.
Zpříjemnit se dá i teplá sprcha před spaním. Pokud upřednostňujete jemnou krémovou
péči, rozmazlete se po dlouhém dni slézovou sprchovou pěnou z firmy JUST.
Otužujme se
V souvislosti s využitím studené vody, potažmo hydroterapie v lázeňství často narazíme
na jména, jako jsou Vinzenz Priessnitz, autor legendárních zábalů, a Sebastian Kneipp,
tvůrce dodnes používané procedury zvané Kneippův chodník. Oba pánové nedali
dopustit na účinky studené vody, a ta zaujala pevné místo v procedurách určených
k léčbě poruch pohybového aparátu nebo tuberkulózy.
Jde o velmi jednoduchý, nenáročný a bezplatný způsob, jak své tělo připravit
na podzimní plískanice a útoky bacilů. Pomáhá ale taky alergikům nebo lidem, kteří
jsou náchylní k psychickým výkyvům či depresím. Pozitivně ovlivňuje dýchání
a zrychluje cirkulaci krve, díky čemuž pak tělo lépe regeneruje a detoxikuje orgány.
Otužovat se sice zvládne každý zdravý člověk včetně dětí a seniorů, ti by se ale neměli
pouštět do žádných extrémů. To platí pro všechny začátečníky - nejprve se otužujte jen
v omezené míře, až postupně přitvrzujte.
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