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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. *Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 9.5.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

NAŠE DĚDINY V KVĚTU

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Slza štěstí
Josef Suchý

Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na přednášku válečného veterána plk. gšt. Ing.
Radka Hennera v. z., velitele českých vojáků v zahraniční misi v bývalé Jugoslávii
na téma Obranyschopnost a bezpečnost České republiky a Evropy.

Odhrnou jemně s čela bílé vlasy
a zahledí se otevřeným oknem
do daleka
až k motýlí a včelí louce
po níž kdysi pružným krokem šli.

Kdy: středa 23.05.2018 v 18 hod. Kde: sál obecního domu (vedle pohostinství),
Březnice 20. Vstup zdarma.
Přednáška je vedena formou prezentace s výkladem, následně možnost diskuze.

On pohladí ji vděčně,
jakoby vánek pohnul snítkou,
po zdrobnělé ruce
ona zvedne hlavu
rty zachvějí se před usmáním
z oka skane slza štěstí
na list muškátu.

Dvouhodinové povídání seznámí posluchače se skutečným osudem slavné lodi, s její
posádkou a pasažéry a vyvrátí řadu mýtů, které o ní díky filmům kolují.

A slunce nad obzorem
promění ji v démant.

Budou zde na ukázku originální artefakty vytažené z vraku a můžete se seznámit
osobně s příbuzným jednoho z pasažérů. Vstupné dobrovolné.

Obecní knihovna v Březnici si Vás dovoluje pozvat na besedu PŘÍBĚH
TITANIKU, ve středu 30.5.2018 od 17.00 hodin na sále vedle pohostinství.

Obec Březnice zve všechny dříve narozené na AUTOBUSOVÝ VÝLET DO
VIZOVIC - s překvapením. Akce se uskuteční ve čtvrtek 7.6.2018 dopoledne.
Start v 9:00 hod. z točny, dále pak bude autobus zastavovat na všech zastávkách
v obci: Filip 9:05, rozcestí 9:10, Kovárna 9:10, pálenice 9:15 hod.
Na připravovanou výstavu v rámci oslav 100 let založení Československa a TJ Sokol
Březnice (prvorepublikové odpoledne v sobotu 9.6.2018) si Vás dovolujeme požádat
o zapůjčení jakýchkoli historických materiálů k tomuto tématu (I. sv. válka, historie
Březnice, založení ČSR, TJ Sokol Březnice). V případě, že můžete zapůjčit cokoli
pro předmětnou akci, kontaktujte prosím obecní úřad Březnice. Děkujeme.

Na zpravodaj Naše dědiny jste v Bohuslavicích darovali: v obchodě Hruška 200,- Kč,
v kapli 700,- Kč, v Salaši 320,- Kč, v Březnici 200,- Kč. Děkujeme Vám.
Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 12.6.2018.
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Ilustrace: J. Švajdová
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

Drazí čtenáři Našich dědin,
s příchodem teplých, sluncem prozářených dnů se začínají pořádat mnohem více
výlety, tůry či poutě. Ve Zlínském kraji lze od měsíce května např. navštívit některé
významné sakrální památky v projektu Otevřené brány. Některé kostely či kaple jsou
přístupné veřejnosti a díky průvodcům, které v těchto objektech nalezneme nejčastěji
z řad studentů či seniorů, se můžeme seznámit s místní historií a zajímavostmi. Je to
vydařený projekt, který se setkává s milým přijetím. Otevřené brány tak najdeme
např. v bazilice na Velehradě, na Svatém Hostýnu, ve Zlíně v kostele sv. Filipa
a Jakuba, v Luhačovicích, Kroměříži, na Provodově a na dalších místech.
Otevřených bran lze využít buď k seznámení se s historií posvěcených míst, nebo
k tomu, k čemu tyto stavby hlavně stojí, a sice aby nám umožňovaly setkání s Boží
blízkostí v modlitbě.
Tento projekt Zlínského kraje a dalších institucí nás může vést k zamyšlení, nakolik
mají naše domy otevřené brány? Jistě, co chvíli slyšíme o nějakých domovních
loupežích a jiné kriminalitě, ale… Člověk se dívá na večerní zprávy a říká si: Co
kdyby se stalo něco podobného také mně? Musím tomu předcházet! Budu zamykat!
Pořídím si kameru! Pořídím si alarm! Místo plotu postavím zeď o dvou metrech!
Pořídím si psa - a pořádně ostrého! A zloději k nám nemohou, leč ani sousedé a naši
blízcí. Z dvorku se stal opevněný hrad.
Tímto úvodníkem nechci pobízet k lehkovážnosti, ale k otevřenosti, která začíná
v lidském srdci. A pokud je někdo těmi strašáky z večerních zpráv příliš popouzen bát
se, můžeme s nadhledem použít slova Churchillova, která prohlásil v jiné souvislosti,
ale velmi vtipně:
„Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat
číst."
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P. Václav Fojtík
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Duchovní obnovy v Březnici 13. v měsíci
1917- 2018

MÁJ - PAMPELIŠEK RÁJ

Ilustrace p. R. Bárta

Ve středu 13. června jste zváni do kostela svatého Bartoloměje v Březnici
ke společné duchovní obnově a modlitbě v úmyslech zjevení Panny Marie ve Fatimě
s tímto programem:
8:00-17:00 - pozvání k tiché adoraci
17:00 - modlitba růžence
18:00 - mše svatá
19:00 - svědectví
Mši svatou bude slavit P. Pavel Stefan, farář ve Valašském Meziříčí.
P. Václav Fojtík
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MY PŮJDEME V HÁJ
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Sázení stromků v obecním lese - brigáda zastupitelstva obce
Březnice

NAŠE DĚTI

V sobotu 21. 4. 2018 proběhla v obecním lese brigáda zastupitelstva obce Březnice.
Za dopoledne se nám podařilo zasadit přes 500 ks mladých dubů, které naše další
generace mohou vytěžit. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem aktivním
zastupitelům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli obecnímu lesu k dalšímu rozvoji.
Velký dík patří i našemu odbornému lesnímu hospodáři Ing. Martinu Trčkovi. Ten
celou brigádu odborně vedl, ale především stromky zajistil a také na ně sehnal
dotace!
Josef Hutěčka, starosta

EXKURZE VE VÝROBNĚ SÝRŮ
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
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ČARODĚJNICKÝ DEN V MŠ
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Adopce na dálku
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Jak jsem slíbila v minulých číslech Našich dědin, představuji Vám naši novou
adoptovanou studentku.
Clesiya Fernandes - 19 letá dívka pocházející z Indie. Má dva sourozence, kteří taktéž
studují. Otec je krejčím a je jediným živitelem rodiny, zdravotně na tom však není
dobře. Clesyina sestra má problémy se štítnou žlázou. Matka je v domácnosti. Rodina
vlastní pouze malý dům, pozemek, na kterém by pěstovali nějaké plodiny, nemají.
Clesiya by ráda sloužila Bohu, a proto se rozhodla vstoupit do Apoštolské
karmelitánské kongregace a stát se řádovou sestrou.
Dívka je velmi srdečná a zdvořilá. Všechny své denní činnosti vykonává se zápalem.
Ráda zpívá, čte a tančí, věnuje se zahradničení. Snaží se všemožně pomáhat
komukoliv potřebnému. Velmi hezky vychází se spolustudentkami, které se všechny
chtějí stát řádovými sestrami. Dívka již nyní bydlí v klášteře.
Částka na podporu jejího studia činí 7.000,- ročně. Školné už bylo uhrazeno v únoru
letošního roku.
V. Kováčová
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Májovka - Májuvka

Zdánlivé drobnosti, které potěší …

„Nezajdem na Májuvky?“ zazněla otázka či nápad u jedné
květnové snídaně. Moje odpověď samozřejmě byla
negativní, protože kromě praváků a suchohřibů nesbírám
nic. Ale nedalo mi to zavzpomínat na dětství, kdy jsme
opravdu na Májuvky chodili, do míst, kde byla tmavší
tráva, pod koruny ovocných stromů, hned blízko za
chalupou. Nechodili jsme s košíkem, sbírali jsme do
košile, či do trička. A místa, která jsme znali, byla i další roky našim úspěšným
nalezištěm májových hříbků, ze kterých jsme připravovali doma výbornou polívku
i omáčku.
Nápad na výpravu na Májuvky mi vrtal hlavou, a proto jsem se snažila nalézt něco
v odborné literatuře:
Odborný název Čirůvka májovka. Jak už název napovídá, roste především
v květnu, při příhodném počasí však již v dubnu, a je tedy první hojnější masitou
houbou, kterou můžeme na jaře nalézt. A ani pro ni nemusíme chodit do lesa! Spíše
než tam se s ní potkáme ve vlastní zahradě nebo třeba v parcích, hojně roste pod
ovocnými stromy, zejména třešněmi, švestkami, rynglemi či planě rostoucími
špendlíky. Výhodou je, že naleznete-li místo jejího růstu, můžete tam chodit s jistotou
úspěchu i třeba dalších deset let.
Májovky patří mezi první jarní houby. Jsou v kuchyni všestranně využitelné. Luxusní
je smetanová omáčka z májovek. Čirůvka májovka má léčivé účinky, doporučuje se
diabetikům. Při nálezu většího množství plodnic je možné houby nasušit. Při sběru
doporučujeme opatrnost, sbírejte houby jen tehdy, pokud jste si jisti druhem.
Májovka má nezaměnitelnou vůni, ta ale tepelnou úpravou mizí. Naučte se pomocí
zkušeného houbaře tuto houbu znát. Stojí to za to a roste ve velkém množství.

Nenápadný kousek zeleně před plotem, mezi farou a obchodem … kdo z nás si jej
za ty roky všimnul? Celou dobu na něm rostla tráva. Celou dobu, než otec Václav
s panem Hájkem přišli s nápadem toto místo zkrášlit drobnou výsadbou. A protože
od nápadu k činům nemají daleko - obratem to i zrealizovali.
Dovoluji si jim touto cestou poděkovat za jejich aktivitu a za další zpříjemnění
vzhledu centra naší obce.
Josef Hutěčka, starosta

Pozor! Při nesprávném určení hrozí nebezpečná záměna za jedovaté houby. Sami
sbírejte Májovky jen v případě, že je umíte správně určit. Správnost určení i rizika
záměny najdete v odborných houbařských publikacích.
Zaznamenány byly případy záměny Čirůvky májovky za jedovatou Závojenku
olovovou. Závojenka olovová ale roste na vápenitých půdách v dubových lesích a je
poměrně vzácná. Má však také silnou moučnou vůni jako Čirůvka májovka, a proto
je třeba odlišit tyto houby jinými způsoby. Závojenka olovová roste v jiném období od července do září a její barva lupenů je tmavě růžová - tedy na první pohled odlišná
od Čirůvky májovky.
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Nevím, zda ještě někdo na Májuvky chodí, proto se snažím přiblížit tuto možná již
zapomenutou houbu. Pokud ano, je to moc dobře a věřím, že předáte své odborné
znalosti našim mladším generacím. A pokud ne, zavzpomínejte na dobu, kdy nám
dělaly radost při nálezu i na talíři.
Marie Burdelová
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Knihova Březnice

Noc kostelů 25. 5. 2018 - Zakuste atmosféru kostela v noci

Knihovna Březnice ve spolupráci s Obcí Březnice uspořádala 19.4.2018
představení pro děti - scénické čtení z knížky - Bertík a čmuchadlo. Zúčastnily se
děti z naší ZŠ a předškoláci z MŠ a děti ze ZŠ Bohuslavice, celkem 90 dětí. Herci
přijeli z Brna ve složení: Lukáš Hejlík, Markéta Lánská a Alan Novotný. Všem se
nám to moc líbilo a děti si knížku mohou půjčit v naší knihovně.
Irena Halzuová

Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes
noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy
Paralipomenon.
Kostely a modlitebny budou 25.5.2018 stejně jako v předchozích letech, opět
příležitostí pro veřejnost navštívit kostel ve večerní a noční atmosféře a možností
setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...
Ve Zlínském kraji budou otevřeny tyto kostely:
Kostel Panny Marie Sněžné, Provodov
Kostel sv. Jakuba a Filipa Zlín
Kostel Českobratrské církve evangelické, Zlín
Křesťanské kulturní centrum Zlín
Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Zlín
Kostel sv. Petra a Pavla, Želechovice nad Dřevnicí
Kostel sv. Václava, Sazovice
Kaple sv. Anny, Otrokovice-Kvítkovice
Kostel sv. Michaela, Otrokovice
Kostel sv. Vojtěcha, Otrokovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Pohořelice
Kostel sv. Jiljí, hřbitov, Pohořelice
Kostel sv. Bartoloměje, Napajedla
Kostel sv. Mikuláše, Malenovice
Kostel sv. Jakuba Většího, Tečovice
Kostel sv. Anny, Lhota u Malenovic
Starý gotický kostel, Štípa
Kostel Narození Panny Marie, Štípa
Starokatolická kaple Kristova vzkříšení, Štípa
Kaple sv. Cyrila a Matoděje, Zlín-Velíková
Evangelický kostel, Zádveřice-Raková
Kostel sv. Mikulkáše, Fryšták
Kostel sv. Vavřince, Vizovice
Kostel sv. Kateřiny, Kašava
Kaple sv. Martina, Vlčková
Kaple sv. Václava, Držková
Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Slušovice

17:50 17:50 17:50 18:00 17:30 18:30 17:55 18:00 18:00 18:00 17:55 20:10 18:00 18:00 19:00 19:00 19:00 18:00 19:00 18:00 17:55 18:15 18:30 19:00 19:00 18:00 17:00 -

22:35 hod.
24:00 hod.
23:00 hod.
21:45 hod.
20:00 hod
22:00 hod.
22:15 hod.
22:00 hod.
22:00 hod.
23:00 hod.
24:00 hod.
23:05 hod.
22:30 hod.
21:30 hod.
22:00 hod
20:15 hod.
22:45 hod.
23:00 hod.
23:00 hod.
20:00 hod.
20:45 hod.
22:30 hod.
22:30 hod.
24:00 hod.
21:45 hod.
21:00 hod.
24:00 hod.
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Pro ty, kteří nemají vlastní dopravní prostředek je možno využít autobus, který jede
po této trase:
17:00 hod. odjezd autobusu ze zastávky u Městského divadla Zlín, 18:00 hod.
Zádveřice-Raková, 19:00 odjezd do Vizovic, 19:15 Vizovice (kostel sv. Vavřince),
20:30 hod. odjezd do Slušovice, 20:45 hod. Slušovice (kostel Narození sv. Jana
Křtitele), 21:45 hod. odjezd do Zlína, 22:05 hod. Zlín, náměstí Míru.
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Bitva u Lipan

Den dětí
Každý rok slavíme 1. června Mezinárodní den dětí.
Všichni se určitě snažíme své děti v tento den potěšit. Může to být malý dárek, výlet,
menší oslava.
Není podstatné, jak velký dar dětem připravíme. Důležité je, zda se oči malých
oslavenců rozzáří a potěší je dárek, připravený s láskou.
Poselstvím Mezinárodního dne dětí je myšlenka, ať všechny děti mají šťastné
dětství, ať netrpí hladem a ať mají domov a dobré rodiče. Ať rodiče věnují svůj čas
dětem nejen během tohoto jednoho dne v roce, ale po celý rok. A hlavně ať jim dávají
lásku ...
Dětem i rodičům přejeme mnoho pěkných, společně strávených, radostných
červnových dnů.
redakce
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Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v lokalitě mezi vsí Hřiby
a Lipskou horou, která je přibližně jeden kilometr jižně od středočeské vesnice
Lipany. Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka
zde drtivě porazili polní vojska sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř
vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí. V průběhu bojových operací
zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý, nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli
před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech. Porážka sesadila
polní obce z postavení rozhodujícího politického činitele v zemi a umožnila
umírněné straně uzavřít dohodu s císařem Zikmundem Lucemburským a legáty
basilejského koncilu. Tím bitva předznamenala ukončení občanské války v zemích
Koruny české.
Ačkoli se lze při získávání informací o bitvě u Lipan opřít o poměrně bohatou řadu
dobových písemností, je zodpovězení otázky, jakým způsobem probíhala, velmi
nesnadné, neboť jde často o záznamy značně tendenční a jen útržkovitého
charakteru. Z tohoto důvodu čeští historici zastávají rozdílné názory jak při odhadu
početních stavů zúčastněných armád a líčení jednotlivých taktických manévrů, tak
při líčení časové posloupnosti průběhu některých bojových epizod. Podobnou
nejednotnost historická obec zaujímá též v postoji, jaký význam náleží lipanskému
střetnutí v českých dějinách.
Ing. Miloslav Mikeštík
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OSLAVY DNE ZEMĚ VE ŠKOLCE V BOHUSLAVICÍCH
První den Země, jehož datum připadá na 22. duben, se odehrál v San Francisku
a slavil velký úspěch. V následujících letech se iniciativa Dne Země začala šířit také
do zahraničí. Dnes slaví den Země více než miliarda lidí ve 175 státech světa. Lze
říci, že je největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez
ohledu na původ, víru či národnost. Den Země samozřejmě zdomácněl i u nás
a kolem data 22. dubna probíhají po celé České republice slavnosti, happeningy i jiné
akce zaměřené na podporu a zviditelnění tohoto významného dne.
I u nás v mateřské škole slavíme Den Země. Tématům o Zemi jsme se s dětmi
věnovali přes dva týdny. Na začátku měsíce dubna jsme ve školce vyhlásili
výtvarnou soutěž s názvem „Sluníčko trochu jinak“, jejímž cílem bylo zachytit,
vytvořit, nakreslit či vyrobit sluníčko různými výtvarnými technikami. Na konci
dubna během posledního týdne jsme si společně sluníčka prohlédli a odměnili.
Probíhal u nás zrovna barevný duhový týden na oslavu Dne Země, což znamená, že
se každý den nesl v duchu jiné barvy a to barev duhy. A tak naše školka žila celý týden
každý den jinou barvou. První den, v pondělí, děti přišly oblečeny ve fialovém
a růžovém oblečení, druhý den v modrém oblečení, ve středu v zeleném, ve čtvrtek ve
žlutém a oranžovém oblečení a poslední den, v pátek, dorazily v červeném. Kromě
barev jsme si užili spoustu legrace, zábavy a poučení i při dalších činnostech.

Už víc jak měsíc mám břišní tyfus, alespoň podle testů, tak snad se mi to podaří
doléčit, než opustím Angolu. Padre mi tu vedle léčiv nakoupil i hromadu džusu, aby
se posílila imunita. Je to taková vlezlá táhlá nemoc, která je bohužel už trochu
rezistentní na antibiotika. V našich zemích už snad ani neexistuje, kvůli fungující
kanalizaci a hygienickým standardům, zde v téměř dvoumilionové Benguele stále
kanalizaci nemáme a domovní čističku jsem tu také nikde neviděl, takže můžete
hádat, jak se tu asi tato nemoc přenáší… Držte palce, ať tady ten hektický poslední
čas nějak zvládnu a postíhám všechnu práci.
Ať se Vám daří a Bůh Vám žehná
Pavel alias Hugo Baskerville

MÍSTNÍ KOSTELÍK
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Cílem bylo zábavnou formou seznámit děti s tím, co vše je kolem nás a jak můžeme
naší Zemi pomoci. Děti plnily různé úkoly týkající se ochrany naší planety a znalosti
celé přírody. Povídali jsme si o potřebě třídění odpadu, o skládkách a znečištění
přírody, vzduchu a vody. Děti poznávaly, z jakých materiálů jsou vyrobené různé
věci, a naučily se rozlišovat dle barev, do kterého kontejneru či místa budou tyto věci
patřit. Dozvěděly se o třídění a recyklaci papíru, plastů, skla, nápojových kartonů,
nebezpečného odpadu, bioodpadu, směsného odpadu a kovů, elektrozařízení
a baterií. Tímto se děti připravovaly i na úklid naší vesnice a přilehlého okolí, který
proběhl 28. dubna za účasti dětí a dospělých (informace o akci naleznete
v článku„Ukliďme Bohuslavice 2018“).

10

KVĚTEN 2018

KVĚTEN 2018

15

Misie v Angole, díl 11. Má mise se chýlí ke konci
Ano, je to tak. Jsem tu již téměř jedenáct měsíců. Ve výuce češtiny postupujeme a až
doteď jsem si plně neuvědomoval, jak je vlastně český jazyk neuvěřitelně složitý
proti portugalštině nebo i třeba angličtině. Řeč je samozřejmě o pokračující výuce
Benjamima. Po základech s gramatikou se probíráme slovesy a je to jeden špek vedle
druhého. My totiž češtinu užíváme, ale vlastně jí a jejím principům ani moc
nerozumíme. Ve škole se sice naučíme psát Y a I na těch správných místech a správně
rozdělovat věty čárkami, ale to je jen velice povrchní znalost gramatiky, která je
celkem k ničemu, pokud se snažíte češtinu někoho naučit.
Většina si možná pomyslí, že pády v češtině jsou to „složité“, ale ono dobrodružství
začíná vlastně už u sloves. Jedna moje dobrá známá učitelka češtiny mi rovnou řekla,
že pády mám zahodit za hlavu a naučit ho úplné základy, a i ty jsou dost zamotané.
Vezměte si například sloveso „plavat“, v první osobě jednotného čísla „plavu“, ale
u slovesa „dělat“, které se tváří, že je ze stejné třídy a že se bude skloňovat podobně,
bychom pak v první osobě jednotného čísla měli „dělu“ namísto správného „dělám“.
Pak k tomu přidejte sloveso „psát“, které se navíc mění tak nějak do hloubky, protože
první osoba jednotného čísla není ani „psu“ ani „psám“, ale „píšu“ (nebo píši).
Můžete namítnout, že máme jednotlivé třídy, které se skloňují podobně, ale bohužel
neexistuje způsob, jak určit, zda sloveso patří do té či oné třídy a navíc těch tříd je
spousta. Nakonec mi pomohla kamarádka se svým používaným systémem
zjednodušení, takže máme jen tři nejpoužívanější třídy a pak samostatnou třídu
nepravidelných sloves, což nám hodně pomohlo.

Jen těžko si lze představit oslavy Dne Země ve třídě a tak jsme většinu činností
prováděli venku, na zahradě a v přírodě. Například jsme si zahráli na malíře
a barvami Země jsme malovali na kulatý papírový talíř zavěšený na plotě zahrady
mateřské školy. Navštívili jsme zvířátka a voliéry pana Bilavčíka s různými druhy
zpěvných, cizokrajných a okrasných ptáků. Při vycházkách jsme se zaměřovali na to,
co stvořila příroda a co z viděného vytvořil člověk. Na zahradě školky hledaly děti
drobný hmyz, který si prohlížely lupami. Největší zážitek však děti měly
z „hmatového chodníku“, kdy musely projít řadou nádob plněných různým
přírodním materiálem. Čekala je tak chůze v písku, v pilinách, po seně, po listí, po
větvičkách, po květech, po trávě, po kamenech, taky ve studené vodě a v teplé vodě.
Některé děti si chodníček prošly i pětkrát. A protože bylo krásné teplé počasí,
napustili jsme si na zahradě i malý bazének, v kterém jsme si chladili nožky. Oslavy
Dne Země jsme si tento rok všichni užili a už teď se těšíme na rok příští.
Bc. Lucie Gottfried
Hmatový chodník

Zvířátka a voliéry pana Bilavčíka
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No a teď si vezměte, že každé sloveso má svůj minulý a budoucí čas, dokonavý
a nedokonavý vid, rozkazovací a přací způsob, atd. Sice mi o podobné „herezi“ ona
učitelka zakázala mluvit, ale všiml jsem si, že velká část našich sloves nemá
„normální“ budoucí čas. Třeba sloveso plavat nevyčasujete do budoucnosti bez
pomocného slovesa „být“, tedy například „budu plavat“, ale jiné sloveso „skočit“ má
svůj vlastní budoucí čas „skočím“. Proti těmto věcem je pak pouhá legrace naučit
studenta vyslovovat Ř. Pomohl mi bývalý angolský absolvent, se kterým jsem toto
problematické písmenko konzultoval. Když se totiž budete jako Angolan snažit
vyslovit „RG“, časem vám z toho vznikne Ř. Je to zvláštní, ale funguje to překvapivě
dobře u portugalské výslovnosti.
Jak se mi tu čas ukracuje, začíná se mi tu sbíhat i dost práce, která je potřeba dodělat,
ještě před tím, než odjedu. Bude to napínavé, protože máme naplánované ještě nějaké
akce a tak se klasicky na poslední chvíli všechno hrne.

Kresba barvami naší Země na papírový talíř
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Ukliďme Bohuslavice 2018
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V sobotu 28.4. jsme s partou dobrovolníků již počtvrté uklízeli Bohuslavice a okolí
v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko - Ukliďme svět“.
Velké díky patří všem, kteří přidali ruce k dílu a šli nám pomoct uklízet. Přišlo celkem
14 dospělých a neuvěřitelných 12 dětí! Některé nálezy byly kuriózní - občanský
průkaz z dob ČSSR, lebka zvířete, cca 40 pneumatik a další přibližně tuna odpadu.
Ráda bych poděkovala celému zastupitelstvu Bohuslavic za podporu naší akce
a jmenovitě pak našemu hajnému Martinu Trčkovi za pomoc s traktorem a panu
Rochovanskému za odborné materiály k třídění odpadů a dárky pro děti. Díky patří
naší Mateřské škole za osvětu našich dětí v oblasti ochrany přírody a třídění odpadů
v rámci (Tý)dne Země. Děkuji také místním spolkům SRPŠ a Klubu maminek za
odměny pro děti a pomoc s organizací.
Celou akci jsme zakončili společně na hřišti drobným občerstvením a na děti čekaly
dárečky a odměny. Byl to příjemný den s dobrým pocitem, že máme naši dědinu zase
o něco krásnější.
Příští rok se těšíme i na Vás!
Diana Škripková
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