OSMISMĚRKA - Láska je zlatým schodištěm, po němž ...
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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

ACYLPYRIN, ADOPCE, BABIČKA, BAZAR, BESTSELLER, BRUSKA,
CESTA, DIRIGENTKA, DROBENKA, DROGERIE, EMAIL, EXEKUCE,
FREGATA, GALAXIE, CHATA, CHYBA, IMUNITA, KAŇON, KLETBA,
KVĚTÁK, KVĚTINA, KYTARA, KYTICE, MANIKÚRA, MEZERA,
MOUČKA, NÁVRH, NEKTAR, NUDLE, POPEL, PRŮZKUM, PSTRUH,
SKALKA, SLEČNA, SONDA, STAŘENKA, STŘÍŠKA, ŠANCE, UBRUS,
ÚŘEDNICE.
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: 19.5.2021.

Ilustrace: J. Švajdová

V MÁJI NEMÁ PASTÝŘOVI HŮL OSCHNOUTI

Májová

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Sedneš-li si na lavičku,
zavřeš oči, to je pocit!
Slyšíš potok šeptat trávám i kamení,
že jaro přišlo a nastalo slavení.

Srdečné pozvání na pouť do Bohuslavic. Pouťová mše svatá bude sloužena
v kapli Navštívení Panny Marie dne 30. května 2021.

Cítíš vůni čerstvě posečené trávy
a jabloně jsou za nevěsty,
konvalinky úkol plní,
krášlí les a ptákům zvoní.

V neděli, 20. června 2021, budeme společně putovat k Boží muce Svaté Rodiny
u Majáku.
U kostela v Březnici se sejdeme ve 14:30 hodin a odtud půjdeme k Majáku. Cestou
se budeme modlit pobožnost křížové cesty. V 16 hod. bude na místě sloužena mše
svatá. Po mši svaté jste zváni k malému občerstvení a společnému posezení.

Rosou zvlhlé pyšné trávy,
česají si hřívy plavé,
od větrů si hřeben vypůjčily.
To je květen, to je máj,
slunce češe zlatovlasý vlas.
Jindřiška Švajdová

Do pokladniček na Naše dědiny jste darovali: v Salaši 230,- Kč, v Březnici 530,- Kč,
v Bohuslavicích v kapli 1 100,- Kč a v obchodě Hruška 600,- Kč, soukromý dárce
500,- Kč. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.

K prvnímu svatému přijímání se letos v naší farnosti připravuje 9 dětí. Slavnostní
bohoslužba s udělením této svátosti bude v Březnici, v kostele sv. Bartoloměje dne
13.6.2021.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 16.6.2021.
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Ilustrace: J. Švajdová
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Rok 2021-2022 - Rok rodiny a 15. květen - Den rodin

Noc kostelů 2021

Z knihy Papeže Františka - AMORIS LAETITIA vybrala Jana Svozilová ze Salaše:

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před šestnácti lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů. Touto zahraniční zkušeností se inspirovali
pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na
noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci
kostelů povzbudil ostatní a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé
České republice.

Manželé, kteří se milují a patří jeden druhému, mluví jeden o druhém dobře, snaží se
ukazovat na dobré stránky svého partnera i přes jeho slabosti a chyby. V každém
případě raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz. To ale není jen vnější gesto, nýbrž
vychází z vnitřního postoje. A není to ani naivita, která se tváří, že nevidí obtíže a slabé
stránky druhého, ale je to široký pohled, který vidí slabosti a chyby v celkovém
obrazu. Je si vědom toho, že nedostatky jsou jenom část, nejsou celým bytím druhého.
Nějaká nepříznivá skutečnost ve vztahu není vztah jako celek. Lze tedy prostě
přijmout, že všichni jsme spletitá kombinace světel a stínů. Druhý není jen někdo, kdo
mě obtěžuje. Je něčím víc. Ze stejného důvodu si nenamlouvám, že jeho láska musí
být dokonalá, abych si ho mohl vážit. Miluje mne takový, jaký je a jak to dokáže,
se svými limity, ale skutečnost, že jeho láska je nedokonalá, neznamená, že je falešná
nebo že není skutečná. Je skutečná, ale omezená a pozemská. Proto vyžaduji-li příliš
mnoho, dá mi to druhý nějakým způsobem najevo, protože nebude schopen ani
ochoten hrát roli nějaké božské bytosti, ani být služebníkem všech mých potřeb.
Láska žije s nedokonalostí, omlouvá ji a umí mlčet ohledně limitů milované osoby.

V letošním roce se bude konat noc kostelů v pátek 28. května. Jak uvádí hlavní
diecézní koordinátor David Mikša je zatím přihlášeno 1119 kostelů a modliteben
a je připraveno 2 568 programů. Po kulturní přestávce tak očekáváme příchod jedné
z tradičních mezinárodních akcí, Nocí kostelů, která bude trochu limitována
současnou pandemií. Začátek bude zahájen večerním symbolickým zvoněním
v 18:00 hod.
V naší farnosti v Březnici máme jeden z nejstarších kostelů na Moravě. Nemáme
zde tolik architektonických skvostů /oltářů, soch, obrazů, a jiných uměleckých děl/
jako ve velkých městech. Můžeme ale také připravit v budoucnu hodnotný kulturní
program. Zatím Vás mohu pozvat do sousedních kostelů, které se přihlásily pro
letošní Noc kostelů. Nejblíže je to kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně anebo kostel
Panny Marie Zlín - Štípa.
P. Jaroslav Polách
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Láska, která se projevuje a roste
Přátelská láska spojuje všechny hlediska manželského života a pomáhá členům
rodiny jít ve všech obdobích vpřed. Proto je třeba ustavičně pečovat o gesta, která tuto
lásku vyjadřují bez skrblení, hojným užíváním ušlechtilých výrazů. V rodině „je
nezbytné používat tři slova. To chci zopakovat. Tři slova: dovol, děkuji, odpusť. Tři
klíčová slova!“ Když členové rodiny nejsou neomalení a žádají o „dovolení“, když
v rodině nejsou sobci a naučí se říkat „děkuji“ a když si v rodině někdo uvědomí, že
udělal něco ošklivého a umí požádat „odpusť mi“, v takové rodině je pokoj a radost.
Nebuďme skoupí v užívání těchto slov, buďme štědří a opakujme je každý den,
protože „mnohé mlčení tíží, často i v rodině, mezi mužem a ženou, mezi rodiči
a dětmi, mezi sourozenci.“

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program,
v němž nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo
divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních
zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupit na věže či sestoupit do starobylých
krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesťanských chrámů.
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Blahopřání
V měsíci dubnu oslavili diamantovou svatbu manželé
Zdeněk a Jindřiška Švajdovi.
Při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje v Březnici obnovili
po 60 letech svůj manželský slib a P. Jaroslav Polách
manželům požehnal do dalších let.
Blahopřejeme k takovému významnému výročí a děkujeme
za krásný příklad společného života.
Do dalších let přejeme manželům Švajdovým hlavně pevné zdraví a rodinnou
pohodu.
redakce

E DĚ

4

NY
DI

N AŠ

Ilustrace: Radim Bárta
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Uctění památky obětí II. sv. války
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Symbolicky, v den výročí osvobození Březnice, se v neděli 2.5.2021 v centru obce
konal pietní akt - uctění památky obětí II. sv. války. Před kostelem u památníku
I. a II. sv. války se sešli ti, kteří vzdali hold nejenom těm, kteří položili své životy
za naši svobodu, ale i těm, kteří byli nacisty mučeni a vězněni. Na konec války
a osvobození rudou armádou zavzpomínala ve svém projevu pamětnice, paní Irma
Garlíková. Součástí akce byla i hymna české republiky v podání místního
dechového tělesa a na závěr slavnostní salva uniformovaných dobových vojáků.
Tuto akci podpořili svou účastí členové všech aktivních složek v obci: myslivci,
hasiči, sokoli a červenokřižáci. Pietního aktu se zúčastnil i pan Karel Vaculík,
oblastní koordinátor Projektu péče o válečné veterány ve Zlínském kraji a válečný
veterán pan Karel Bořuta ze Zlína. Věnec se stuhou jako projev úcty a díků byl
následně položen i u druhého březnického památníku II. sv. války - u tzv. “Mohyly”
na Kříbech, v jejímž okolí se soustředila odbojová činnost v průběhu II. sv. války.
Josef Hutěčka, starosta obce Březnice
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Matematická soutěž v první třídě ZŠ Březnice

… a trávník perletí protkán byl
Nevím jak pro koho, ale pro mne měsíc květen patří mezi nejromantičtější období
v roce. No může to být možná i tím, že my, Býci, slavíme své narozeniny a tak se tu
rýsuje určitá naděje na nějaký ten prezent. Ale ono stejně tím nejlepším dárkem jsou
dary přírody.
Krajina se naplno probouzí k životu a nabízí nám pohled na okouzlující paletu barev.
Opojně vonící květy rozkvetlých stromů, naplňují nás novou energií, kterou nikdy
neodmítneme a nám se najednou to naše žití zdá být jaksi lehčí, hezčí a veselejší.
Pevné sepjetí člověka s přírodou a její bedlivé pozorování, vedlo předešlé generace
k vytváření nejrůznějších pranostik. Vznikla tak nejenom řada přísloví, která si
dodnes s potěšením připomínáme, ale i nespočet zvyků, ke kterým se rádi vracíme.
Jedním takovým milým obyčejem, spojeným s prvním májem, je polibek pod
rozkvetlou třešní.
Letošní chladné počasí přírodu trochu zbrzdilo a tak najít kvetoucí strom
k prvomájovému polibku, nebyl pražádný problém.
Odkud tento zvyk pochází, to se mně zjistit nepodařilo. Mohla by to snad být jakási
odměna dívky chlapci, který jí před okny postavil májku. No, a protože v některých
končinách byly májky z břízek, líbají se tam zamilované páry pod břízou.
Zatoužíte-li však najít k tomuto účelu místo více originální, můžete navštívit
Petřínské sady v Praze. Tady se nachází bronzová socha Karla Hynka Máchy. Jejím
autorem jsou sochař J. V. Myslbek a architekt A. Balšánek. Tato socha je symbolem
věčného mládí a lásky. A soudě podle počtu zamilovaných dvojic, bude to zcela jistě
oblíbené místo pro romantické schůzky.

E DĚ

6

NY
DI

N AŠ

Neznám nikoho, kdo by si, třeba jen povrchně, nevzpomněl
na perlu české literatury, romantickou báseň Máj, která
před 185 roky spatřila poprvé světlo světa.
Na pohled malá, útlá knížečka, jejíž obsah je však
jedinečný.
Nesmrtelné dílo Karla Hynka Máchy, žijícího v letech 1810
až 1836, vytiskl tiskař Jan Spurný a Mácha je vydal svým
vlastním nákladem. Básník musel zaplatit přibližně
44 zlatých. Protože ale disponoval pouze čtrnácti zlatými,
musel si zbývající částku půjčit od přátel.
První výtisky Máje čítaly 600 exemplářů a byly trojího
druhu.
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ŽEHNÁNÍ OBRÁZKU MEZI OBCEMI BOHUSLAVICE
A SALAŠ - 22.5.2021

Jedna sorta byly knížečky brožované po 14 krejcarech tehdejší stříbrné měny.
Ty další byly vázané po 22 krejcarech stříbra a dalších sto výtisků bylo „skvostně“
vydaných a vázaných, každý za 30 krejcarů stříbra, což bylo půl zlatého. Stovku
těchto posledních výtisků poeta vlastnoručně podepsal svým autentickým
autogramem. Když v roce 1836 básník náhle v pětadvaceti letech umírá, ujímá se
jeho pozůstalosti jeho bratr.
Co všechno se ještě po smrti velikána okolo rukopisu přihodilo, bylo by na dlouhé
vyprávění.
Děj básně je často vnímán zcela jinak, než byl původně zamýšlen. Není pouhým
velebením přírody a lásky. Je inspirován skutečnou událostí z roku 1774, kdy byl
poblíž Mladé Boleslavi popraven lámáním v kole otcovrah, Hynek Schiffner.
Mácha tento motiv do Máje zapracoval na základě vyprávění, které zaslechl.
Sám autor vydal Máj s poznámkou, že hlavním účelem díla je oslava jarní přírody,
ve skutečnosti však tu byla snaha o zmatení cenzury.
Protože většina z nás zná jen začátek Máchovy básně, často si ani neuvědomujeme,
jaká krvavá historie je v básni zobrazena.
Je tady bravurně popsáno, jak povrchní zákony potlačují skutečnou pravdu
a deformují člověka. Je zde vyjádřen rozpor snů a skutečnosti a mistrovsky
zachycena pomíjivost života a věčnost přírody.
Různá vydání Máje byla ilustrována desítkami výtvarníků. Cenná jsou např.
vydání, na kterých se podíleli Jan Zrzavý, Max Švabinský, Mikoláš Aleš a mnoho
dalších. Toto vrcholné dílo českého literárního romantismu bylo přeloženo
do mnoha světových jazyků.
Rukopis Máje byl objeven během první světové války v Katusicích u Mladé
Boleslavi, v pozůstalosti obrozence Jana Nepomuka.
Cenu originálu rukopisu Máje, který se dochoval, nelze penězi vyčíslit. /Inet/
Karel Hynek Mácha navždy zůstane jedním z největších českých básníků vůbec.
Za svůj kratičký život dokázal vytvořit dílo, které bude v budoucnu jen stěží
překonáno.
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Už jen nemnoho chvil zbývá měsíci máji do ukončení své vlády.
Letošní květnový měsíc, řadí se k těm chladnějším a deštivějším. A to je, myslím,
dobře.
Stromy kvetou po delší dobu a tak i včelky mají na svou práci více času, i když je asi
nízké teploty zase tak moc netěší.
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No prostě je to jaro, jak má být. A že si musíme občas večer přitápět? Tak to nám
vůbec nevadí! Alespoň je v chalupě více útulno. Ono takové praskající dřevo
v kamnech má velkou moc obdarovat nás hřejivým pocitem prožívaných okamžiků
a příjemnou atmosféru skvěle navodit dokáže.
Užívám si laskavých slunečních paprsků, když tu zčistajasna, obloha do tmavé,
vodou nasáklé peřiny, halí se. Sluníčko nadobro zmizelo a na obloze temná hmota
těžkých mraků visí.
Nechápu, jak jen je to možné? Vždyť ještě před malou chvílí, dívala jsem se na
půvabnou, sluncem ozářenou scénu.
Sytě zelený trávník v naší zahradě, perletí květů, protkán byl, a na kameni u rybníčka,
ještěrka spokojeně vyhřívala se. Bzučení poletujících včel a čmeláků vzduchem
zvučelo.
Květy obdarovaná azalka, něžnou píseň prozpěvovala si a ve větvoví stromů, ptáci
hašteřivě dováděli.
Okolní krajina teplými paprsky konejšit se dávala a jen jásavá hudba Matky Přírody,
krajem nesla se.
Sluneční paprsky však pojednou pod těžké, husté mraky ukryly se!
I příroda mívá své vrtochy. Ona však, na rozdíl od nás lidí, vždy svému konání ten
správný smysl dává.
Na prosluněnou krásu, již jen něžné vzpomínky zbyly!
Marie Nevělíková

… a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
/Karel Hynek Mácha Máj/

Oprava památníku obětem II. sv. války
V letošním roce obec Březnice realizuje
projekt restaurace památky místního významu
umístěné nad obcí Březnice - tzv. "Mohyly"
na Kříbech - tedy památníku obětem
II. sv. války. Tento památník odboje byl
vybudován v roce 1955 a je zapsán v evidenci
válečných hrobů Ministerstva obrany pod
č. VH: CZE7213-1236.
http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/det
ail-hrobu-ci-mista?id=CZE7213-1236.
Restaurování bude probíhat na místě
z postaveného lešení. Povrch kamene bude
očištěn od mechů a lišejníků. Při čištění bude
použita tlaková voda s plynulou regulací
v kombinaci s chemickým prostředkem
Steinfestiger SG určeným pro odstranění
či potlačení černých povrchových filmů
kamene. Uvolněné spárování bude mechanicky odstraněno. Spadové plochy
budou ošetřeny biocidním prostředkem Alkutex BFA. Očištěný povrch bude
lokálně konsolidován ve dvou krocích opakovaně organokřemičitým prostředkem
Funcosil steinfestiger 100 a 300, především na značně zvětralých místech. Trhliny
budou uzavřeny injektáží 10% roztokem akrylátové pryskyřice Paraloid B 72.
Takto zpevněný povrch pískovce bude doplněn a uzavřen restaurátorskou maltou
Restauriermortel. Volně ložené kameny budou lokálně přespárovány cementovou
maltou původního charakteru. Doplněná místa umělým kamenem budou barevně
sjednoceny práškovými pigmenty pojenými v lihu, zajišťující plnou reversibilitu.
Na závěr bude povrch kamene konzervován hydrofobní impregnací Funcosil SNL.
Zásadou při restaurování bude snaha o zachování historického charakteru
předmětného díla.
Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizuje MgA. Tomáš Kopčil,
diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování kamene.
Celková cena díla je 172.892,- Kč + DPH.
Na realizaci této akce poskytlo dotaci Ministerstvo obrany z programu 10729
- Zachování a obnova historických hodnot I - ve výši 159.060,- Kč.
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Josef Hutečka, starosta obce Březnice
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Starověcí světci Pankrác, Servác a Bonifác jsou dnes
spojeni hlavně s počasím
Ledoví muži prý spalují mrazem ovoce i růži.
Tři mužská jména, která jsou pro nás symbolem pro chladné počasí, nosili
ve středověku významní světci. Až později si se dny, na které připadal jejich svátek,
začali lidé spojovat lidové pranostiky.
Pankrác, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. To říká jedna z lidových
pranostik. Pro majitele sadů neznamenají hrozbu v době sklizně, ale když stromy
kvetou. Takzvaní ledoví muži totiž mohou přinést v polovině května do sadů ještě
mráz.
Všichni tři nositelé známých, ale u nás zřídka užívaných jmen, byli svatí muži.
Pankrác byl popraven za císaře Diokleciána jako 14letý. Měl určitý majetek, kterým
podporoval chudé a pronásledované křesťany. Je to hrdina prvních křesťanských
století.
Servác zemřel jako biskup, ale také jako mučedník. V roce 384 byl v Holandsku
popraven nepřátelskými hordami. Je pohřben v katedrále v Maastrichtu.
Katolíci z Belgie, Nizozemska i Německa přicházejí do Maastrichtu na pravidelné
poutě.
Poslední z trojice, Bonifác, nezemřel mučednickou smrtí. Byl to papež, který
ve Vatikánu vládl v roce 608 až 615. Svatým se stal, protože byl dobrým pastýřem
věřících.
Označení svátků těchto tří svatých za ledové dny nastalo až podle lidových
pozorování počasí.
Zdroj: inet
Marie Burdelová

Obecní knihovna Březnice
Děkuji všem, kteří přispěli vyřazeným telefonem, nabíječkou nebo tabletem do akce
ke Dni země. Vybrali jsme dohromady 70 telefonů, 12 nabíječek a 1 tablet, čímž jsme
přispěli pro potřeby Jedličkova ústavu nebo školy nejméně 700,- Kč.
Všem ještě jednou děkuji

Irena Haluzová, knihovnice

Doplnění ke knize Věra Galatíková - rodačka z Březnice.
Pokud to ještě někdo neví, Věra Galatíková pocházela z březnických pasek, s paní
Kocveldovou byly sestřenice.
Proto taková upoutávka na knihu.

Den dětí
Mezinárodní den dětí každoročně slavíme 1. června.
Všichni se určitě snažíme své děti v tento den potěšit.
Může to být malý dárek, procházka, malá rodinná
oslava nebo jen něco zajímavého, s dětským
námětem upraveného na talíři.
Není podstatné, jak velký dar to bude. Důležité je,
zda se oči malých oslavenců rozzáří a potěší je, že 1. červen patří právě jim.
Dětem i rodičům přejeme mnoho pěkných, společně strávených, radostných
červnových dnů.
redakce
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Pane, prosíme za příznivé počasí, aby zem přinesla hojnou úrodu.
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Dodržujeme tradice?

Sázení ovocných stromů

Stavění máje

Myslivecký spolek Kříby Bohuslavice-Březnice ve spolupráci s obcí Březnice dne
9.5.2021 vysadil 100 ovocných stromů, zejména švestek, višní a jabloní. Výsadba
plodonosných dřevin je prospěšná pro zlepšení potravních a krytových podmínek
pro zvěř, ale rovněž proto, abychom rozdělili velké lány pastvin a polí. Významně se
tím podpoří zadržování vody v krajině, zabrání se erozi a také kolem nově
vysazených pásů dřevin vzniknou přirozené meze, tak jak je znali naši předkové.
MS Kříby již tuto výsadbu provádí několik posledních let, protože si uvědomujeme,
že to je přínosem nejen pro zvěř, ale také pro ptactvo, hmyz včetně včel a rovněž
i pro samotného člověka.
Za MS Kříby Bohuslavice-Březnice z.s.
Martin Chovanec-předseda

Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí.
Nejstarší známý doklad o stavění máje pochází z roku 1422, kdy za postavení máje
dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného
slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června
1422 byla slavena svatba.
Přestože původně postavením máje vyjadřovali mladí lidé zamilovanost, nyní jsou
spíše už jen obecním symbolem. Ale bohužel, v poslední době - a v době
poznamenané pandemií, se už ani obecní máje moc nestaví.
Máj je ale krásný čas a my bychom měli být se svými blízkými a dělat jim radost… tak
se snažíme tuto tradici zachovat alespoň v rodině. Máme radost, že díky šikovným
tatínkům můžeme pěknou májku vidět na Dolních pasekách u domu rodiny
Vavrušových, ve Březnici u rodiny Běťákovy a Žůrkovy.

Polibek pod třešní
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Tradice praví, že na prvního máje by každá dívka, žena měla být políbena pod
rozkvetlou třešní. Polibek jí zaručí krásu a mládí.
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Hluchavka bílá (Lamium album) - kdo si pamatuje na školní sběr bylin, určitě si
vzpomene, jak nerad sbíral nejlépe placenou bylinku, tedy květy hluchavky. Jejich
sběr je pracný, přesto se vyplatí si hluchavkové květy nasušit do zásoby. Pozitivně
působí na prostatu a u žen upravují pravidelnost menstruace.
Jahodník obecný (Fragaria vesca) - nejvíce účinných látek najdete v jahodníku
rostoucím v lese. V červnu sbíráme mladé, svěže zelené, listy. Je to univerzální lék,
který skvěle čistí organismus. Navíc má i příjemnou chuť. Mnohdy tvoří spolu s listy
ostružiníku a maliníku, které se dají v této době také sbírat, tělo bylinných směsí.

Květen je spojen i s májovými mariánskými pobožnostmi
V naší farnosti se staly tradicí nedělní májové pobožnosti u svatých obrázků. První
květnovou neděli jsme se sešli v Březnici u obrázku Panny Marie
„U dubu“.

Bez černý (Sambucus nigra) - bez bychom neměli znát jen kvůli kosmaticím, které
se dají z bílého květenství vyrábět, ale také kvůli jeho četným léčivým účinkům.
Květy jsou podobně jako květ lípy močopudné, potopudné a protizánětlivé, lze je
tedy užívat při horečkách, chřipce, virózách i nachlazení.
Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) - sbíráme plně rozvinuté žluté
květy, z nichž v každém případě odstraňte hmyz, který květy vyhledává. Květy se
skvěle hodí do nálevů proti kašli, tedy při jeho suché formě. Přeceďte je přes husté
plátýnko, obsahují jemné chloupky, které by mohly naopak ke kašli dráždit.
Milí čtenáři, přeji Vám příjemný čas na voňavé procházce. A zda bude vonět sběrem
Vašich pokladů z nepřekonatelné přírody nebo blahodárným čerstvým vzduchem,
nechám na Vás.
Pavla Žilinská

Druhou květnovou neděli se vydali pěší poutníci ke slavení májové pobožnosti
u obrázku na Brdech, třetí květnová nedělní májová pobožnost byla slavena
na Salaši u Panny Marie Růžencové.

Marie Burdelová
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Marie Burdelová
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

Téma - Košík plný bylinek

Milí čtenáři, pokračujeme dalším pátým dílem, našeho společného hýčkání. Máme
venku sluníčko a naše potřeba trávit více času venku je přirozená a zdravá. Našemu
tělu dopřejeme určitě více pohybu, než v zimních měsících, více chodíme, běháme,
sportujeme, provozujeme turistiku, věnujeme se zahrádkám a práce kolem domu.
Napadlo Vás, jak obohatit náš pobyt na čerstvém vzduchu?

Červen je stvořený měsíc pro sběr bylinek
V červnu jsou některé bylinky v plné kondici, takže už na nic nečekejte a vydejte se
na jejich sběr. Právě teď rozkvétají lípy, na loukách se zelenají listy jitrocele a na
zahradě se blíží ideální doba sběru mnoha zahradních bylinek. Právě ty navíc
i po první sklizni dokáží znovu obrazit, takže pokud první sběr příliš neoddálíte,
můžete se těšit na další várku léčivé hmoty.
Už víte, na jaké bylinky se letos v červnu vydáte? Ve volné přírodě i na našich
zahradách jich bude ke sklizni opravdu dost. Červen je ideální dobou pro sběr
léčivých květů a listů. Na sběr kořenů je zatím čas, počkáte si na něj do podzimu nebo
do příštího jara, protože právě teď kořeny neobsahují příliš mnoho léčivých látek.
Na sběr bylin se vždy vydávejte pouze tehdy, když na rostlinách již oschla rosa
a nehrozí, že bude pršet. Ideální dobou je tedy brzké odpoledne. Byliny by se nikdy
neměly zapařit, proto je sbírejte třeba do proutěného košíku, který větrá i ze spodní
části.

Postupně lze sklízet lístky bazalky pravé (Ocimum basilicum). Někdy
se doporučuje sklízet celé výhony s listy, ale mnohem lépe se budou sušit jednotlivé
listy. Rostlině nikdy neodstraňte úplně všechny, aby byla schopná i nadále
asimilovat, vytvoří pak listy další. Během sezóny tak lze sklízet přibližně čtyřikrát.
Bazalku oceníte jako skvělé koření, ale lze ji přidávat i do bylinných čajů pro kojící
matky. Podporuje chuť k jídlu, usnadňuje trávení, ale také pozitivně působí na horní
cesty dýchací a usnadňuje odkašlávání.
Během června lze také sklízet mátu peprnou (Mentha piperita), která bude
skvělým pomocníkem na podrážděný žaludek. Na dobré usínání a na uklidnění se
jistě bude hodit meduňka lékařská (Melissa officinalis). U máty i meduňky lze
sbírat celou olistěnou nať a sušit ji ve svazcích, nebo z natě listy otrhat a sušit je
samostatně, což je mnohem efektivnější postup.
Skoro na každé zahradě pak roste také dobromysl obecná (Origanum vulgare),
kterou opět řadíme do skupiny koření. Její kvetoucí nať se ovšem hodí
i do bylinných čajů určených na dobré trávení, protože účinné látky obsažené
v dobromysli podporují tvorbu žaludečních šťáv. Pozitivně opět působí na horní
cesty dýchací a stejně tak perfektně uklidňují. S těžkými depresemi ovšem ani tato
bylinka nepomůže, je to vhodný pomocník pouze při lehčím podráždění nebo
neklidu. V průběhu června také sbírejte nať tymiánu obecného (Thymus vulgaris)
a mateřídoušky úzkolisté (T. serpyllum).

Hurá na sběr do volné přírody
Zajímavé možnosti sběru léčivých rostlin nabízí i volná příroda. Vždy ovšem
sbírejte pouze druhy neohrožené a na stanovišti vždy nějaké rostliny ponechte, aby
se společenstvo mohlo opět obnovit. Stejně tak sklízejte jen to, co bezpečně
poznáte, jinak může dojít k nechtěné záměně.

Co tedy můžeme ještě sbírat?
Lípa srdčitá (Tilia cordata) - v červnu se rozvíjí její květy, které voní po medu. Je
to skvělý lék na horečku, má totiž skvělé potopudné účinky. Léčí záněty a působí
močopudně. Stejně tak lze lípu užívat při bolestech hlavy. Nálevy z ní připravené
mají příjemnou květovou chuť a lze je užívat i preventivně.
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Sušení by mělo vždy probíhat rychle, ale pokud možno přirozeným způsobem v dobře
větrané místnosti v místech, kam nesvítí slunce. Sluneční paprsky totiž dokáží zvláště
některé byliny rychle znehodnotit. Pokud plánujete sušení většího množství bylin,
vyplatí se koupě bylinářských sít, na která léčivé rostliny rozprostřete. Jejich výhoda
spočívá v tom, že se k rostlinám dostane vzduch i odspodu, takže je nemusíte tak často
obracet, ačkoli i zde se tomu úplně nevyhnete.

Co se dá během června sbírat na vaší zahradě?
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