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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

AKUMULÁTOR, ARÉNA, ASTRONAUTKA, BALKON, BAZAR,
BELETRIE, BODÁK, ČISTÍRNA, DEFINICE, HLASIVKA, KOPŘIVA,
KRÁLÍKÁRNA, LOUTKA, MAGAZÍN, MAŠLE, MILENKA,
OBKLÁDAČKA, ORIGINÁL, OVERAL, PLOTÝNKA, PODSTATA,
POJISTKA, POSTEL, POŽÁR, PRŮPLAV, REKVIZITA, ROUŠKA,
RUKAVICE, SLEČNA, SRNKA, SRŠEŇ, TUBIČKA, VAGÓN, ZELEŇ

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: 11.8.2021.

Ilustrace: J. Švajdová

BARTOLOMĚJ SVATÝ VE BŘEZNICI SLAVÍ

Léto končí

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Léto vždy končí měsíc srpen,
dávno už neseče se srpem,
květ pampelišky má jen chmýří,
které dál větřík krajem víří,

Na Naše dědiny jste darovali v Salaši 500,- Kč, v Březnici 800,-. Děkujeme
za Vaše příspěvky.

louka senem voní,
suchá stébla se po strništi honí.
Nastává měsíc září,
kdy slunce již méně září,
pole jsou dávno holá
a škola děti opět volá…

Srdečné pozvání na Bartolomějskou pouť v Březnici, která letos bude slavena
29. 8. 2021. Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje bude v 8:00 hod., v 10:00 hodin
a svátostné požehnání v 15:00 hodin.

Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 15.9.2021.

Redakce časopisu přeje všem školákům, studentům, pedagogům a školním
pracovníkům úspěšný nový školní rok.
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Ilustrace: J. Švajdová
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První slovanská universita

POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN
Sportovní klub Březnice ve spolupráci s Obcí Březnice připravuje na 25. září 2021
soutěž ve vaření guláše.
Podrobné informace, podmínky soutěže a program budou včas zveřejněny
ve vývěskách a na plakátech v našich dědinách.
Již teď vám ale prozradíme, že se můžete těšit na výborné guláše, bohaté občerstvení
a o příjemnou atmosféru se postará country kapela Pěšáci.

Období prázdnin a dovolených je u konce a nám zůstavají krásné vzpomínky.
O jednu z nich bych se chtěl s Vámi podělit. Není to tak dávno, co jsem prožil
dovolenou v Tatrách. Bydleli jsme v malé vesničce, která se jmenuje Nová Lesná,
a odtud jsme podnikali krásné výlety do slovenských velehor. Právě v této vesnici
jsme se seznámili s jedním knězem, P. Donátem Čarnogurským, který tam byl
duchovním správcem. Zajímal se o církevní dějiny a umění a po dalším studiu získal
doktorát z těchto oborů. Už od mládí se věnoval sochařské figurální tvorbě
a ve svém volném čase se jí věnoval. Napadla ho myšlenka vytvořit staroslovanskou
zahradu, do které vyřezal sochy sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků,
Sedmipočetníků. Dílo zakončil stavbou kostelíka podle tvaru byzantského chrámu
na Děvíně. U tohoto kostela vznikla první slovanská škola již v 9. století a on se
rozhodl ji takto symbolicky oživit. Celý tento areál vybudoval ve svém rodném
kraji, v Zamagurí, ve vesnici Malá Franková pod Belanskými Tatrami. Tam ji
můžeme také navštívit.
P. Donát Čarnogurský vydal publikaci:“ Zahrada svatých Sedmipočetníků“, kde se
mimo jiné zabývá i dějinami svého národa. Popisuje úspěšnou misi na území
Slovanů.
Po příchodu byzantské misie k starým Slovanům v roce 864 kníže Rastislav
shromáždil skupinu učedníků a svěřil je sv. Konstantinovi na vyučování. Ve svém
knížecím sídle na Děvíně dal postavit kostel, při kterém zřídil první školu
na výchovu domácího kněžstva a vzdělanců. Konstantin - filosof - patřil
k nejvýznamnějším osobnostem 9. století a byl profesorem filosofie na nejstarší
křesťanské universitě v Cařihradě. Jeho osobnost byla zárukou vysoké úrovně
vzdělání této první akademie s vyučovacím jazykem staroslovanským, která v té
době neměla obdobu v celé východní i západní Evropě.“
Važme si toho, že žijeme v dnešní době, kdy máme hodně škol, universit, mnoho
dobrých profesorů a učitelů a můžeme se vzdělávat. Není to tak dávno, co vznikla
v Uherském Hradišti universita třetího věku. I když nás pandemie koronaviru
zaskočila a přibrzdila, těšme se na nový školní rok a využijme čas a možnost
studovat.
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P. Jaroslav Polách
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ZÁJEZD - a také tip na výlet

LETNÍ BROUČÍ KLENOTY

Obrázek č. 1 - Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis L). ♂ až 4 cm velký nádherný brouk,
vyskytující se vpodvečer a v noci v teplých letních dnech, kdy brouci létají. Žije skrytým způsobem
života v dubových lesích, časo na pilách, kde se jeho larvy vyvíjejí ve starých pilinách, případně
pařeništích v zahradách.

Obrázek č. 2 - Zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa Drury). Opravdu skvostný brouk dosahující
velikosti téměř 3 cm. Za slunečných letních dnů létá v korunách starých stromů, zejména dubů,
na které mnohdy usedá a saje vytékající mízu. Je výborný letec, který o sobě dá za letu vědět
hlubokým bzučením. Při letu stejně jako ostatní zlatohlávci nerozevírá krovky, pouze vystrčí blanitá
křídla z oboustranných štěrbin pod krovkami. Proto za letu, kdy se do jeho zlatově zelených krovek
opře slunce, má očitý pozorovatel dojem, že vidí letící drahokam. Oba tito krasavci broučí říše se
vyskytují v okolí našich dědin.
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6. 7. 2021 jsme po roční nucené izolaci konečně nastoupili do autobusu našeho
dvorního pana řidiče Hrdličky a vydali se do Holešova a Vizovic, další krásy naší
vlasti. Cesta byla příjemná, lidé natěšení a na první zastávce v Holešově jsme měli
i štěstí na paní průvodkyni po zámku, která jednak velice poučně, ale hlavně zábavnou
formou nám povyprávěla historii zdejšího zámku, který sice bez mobiliáře, ale
s četnými obrazy na stěně, ne vždy originály, protože ty se záhadným způsobem asi
dostaly do soukromých sbírek a některé jsou umístěny v zámcích v cizině a u nás jsou
namalovány jejich kopie. Ty ale zcizeny nebyly. Po návštěvě zámku jsme měli
dohodnutou návštěvu kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde nás očekávala příjemná,
mladá a velmi chytrá slečna. Od počátku 14. století stával na náměstí gotický kostelík,
jehož vnitřní výzdoba byla dodělána za Františka Antonína z Rottalu, který žil na
svém panství od r. 1717-1762. Kostel byl slavnostně vysvěcen 26. 7. 1735
olomouckým biskupem, hrabětem Ottou Honoriem. V průčelí je socha Panny Marie
na oblacích, po stranách sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Sarkandr. Nástropní malba je
rokoková. Boční lodě mají původní barokní malbu. Hlavní oltář - Nanebevzetí Panny
Marie zachycuje anděly odnášející Matku Boží, kterou očekává Ježíš Kristus
s křížem, další část je Duch Svatý v podobě holubice a nad tím vším spatříme
žehnajícího Boha Otce v oblacích, který se rukou opírá o zeměkouli. Barokní
seskupení ukončuje Mariánský monogram. Jsou tam i sochy světců v nadživotní
velikosti...sv. Kateřina Alexandrijská, sv. František z Pauly, a sv. Cecilie a sv. Antonín
z Padovy.Vedle světců jsou zde i donátoři, kterými jsou František Antonín z Rottalu
a jeho první žena Marie Cecilie. Je tu také, dnes už nevyužívaná kazatelna a naproti ní
je nádherná křtitelnice a dva andělíčci nesou křestní vodu uzavřenou v tepaném víku
v podobě mušle. Zlaté mraky na zeměkouli představují světadíly... jděte do celého
světa a křtěte všechny národy. Jan Křtitel křtí klečícího Krista v řece Jordánu.Vedle
kazatelny je vstup do sakristie, nad ní byla vybudována oratoř, kde pobývala hraběcí
rodina, dnes tam bývají rodiče s dětmi, aspoň v kostele neruší při mši svaté.Ve věži
bývalo 5 zvonů, ale zvon Marie, z r. 1650, tzv. umíráček a zvon Sanktusík, byly
v r. 1942 zabaveny pro vojenské účely. Zvon sv. Jakub z r. 1596 a sv. Václav z r. 1597
ty tam zůstaly a jsou to zvony renezanční. Ke kněžišti František Antonín dal přistavět
kapli, které se říká černá kaple, konaly se tam pohřby, jsou tu dvě černá zrcadla, šedý
mramor a to všechno je symbolem pojímivosti života. V bočních lodích se nachází
ještě deset oltářů, známý je oltář sv. Jana Sarkandra, který byl holešovickým farářem
v letech 1616-1620 , blahoslaven v r. 1860, svatořečen v r. 1995 ochráncem
holešovické farnosti.
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Ve městě je ještě kostel sv. Anny, kaple sv. Martina a kaple sv. Kříže.. Toto už jsme
pro nedostatek času nenavštívili, ale odjeli jsme do Vizovic, kde jsme měli
objednaný výborný oběd v místní restauraci U Tonka, příjemná obsluha, výborné
jídlo a cenově velice příjemné, řekla bych, že i dokonce levné, kolem nás výzdoba na
poličkách ze starých džbánů, konviček, keramických vánoček, potřeb do kuchyně,
které používaly naše pra a i babičky, bylo to zajímavé i pěkné. Potom jsme se vydali,
sice už ne všichni, na návštěvu vizovického zámku. Naše skupina měla štěstí na paní
průvodkyni, která ještě v důchodu vypomáhá, a mohu za sebe říct, že přiblížení dějin
v jejím podání nemělo chybu. Nádherný porcelán, překrásné obrazy, zrestaurované
podlahy, malé postele...180 cm, spávali prý s hodně podloženou hlavou, údajně měli
strach, když budou ležet natažení, že jsou blíž k smrti, já myslela, že dámy měly
strach o účes a ony ze smrti. Po odchodu ze zámku jsme zakotvili v místní cukrárně
a čokoládovně a to byla vlastně sladká třešinka na dortu a na našem výletu. Těšíme
se na další putování po vlasti naší, ať jsou to Čechy, Morava, či Slezsko, souhlasím
s Jaroslavem Seifrtem který napsal v básni o Řípu...maminko má, jak krásně je...
u nás doma.
Anna Nečasová
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Též u Malotů, co jsme jim říkávali Zajícovi a u tety Vlasty Hájkové, jsme se
zastavovaly. Všichni to byli moc přívětiví lidé a jsem ráda, že mně v mé paměti,
třebaže jen mlhavě, nadobro zůstali.
Prázdniny našeho dětství byly naplněny hravostí, radostí a velkým přátelstvím nás,
salašských spolužáků. Vzpomenu-li na všechny ty vylomeniny, co jsme prováděli,
dodnes nechápu, jak jsme to mohli všechno postíhat. Svůj dětský čas, trávili jsme
venku. Do chalupy nás doháněl nanejvýš tak hlad anebo zablácený oděv. Jídlo jsme
nacházeli snadno. Zasmažená polévka stávala na okraji plotny šporhéltu a nějaké ty
pagáčky, ty v troubě pokaždé byly. Ale hlavně tu byl vždy někdo, kdo nás naoko
pokáral, a my věděli, že tu je, že se máme ke komu vracet a že nás tam čekají.
Bohužel jsme si též naivně mysleli, že to tak navždy zůstane.
Život dnešních dětí je o poznání jiný. My jsme neměli žádné vymoženosti, značkové
oděvy nám nic neříkaly. Stačil uštrikovaný svetr, zalátané tepláky, nějaké ty letní
škrpály a hlavně, dobří přátelé.
Všichni jsme toho měli přibližně stejně a myslím, že jsme po ničem víc ani nijak
zvlášť netoužili.
Byli jsme v podstatě velice bohatí a já bych své dětství za nic na světě nevyměnila.
Ráda se ve vzpomínkách vracím zpět v čase do těch půvabných, dětských let
a myslím, že tam někde vznikla má láska, obdiv a úcta k přírodě. Byli to zpočátku mí
drazí, kteří mne naučili nadechnout se zhluboka pod rozkvetlým stromem.
Naslouchat šumění větvoví a lehkým větříkem nechávat se ovanout. A já jsem
postupně začala chápat, že východ slunce, obří vrcholy, připomínající vztyčené prsty,
jakoby jakési varování člověku, dravé řeky a také louky, nádherou divokých květů
se pyšnící, nachové zabarvení po západu slunce a světla hvězd, tmavé lesy svými
polibky uspávající, nic z toho tu není náhodou. Nevadí, že všechnu tu nádheru možná
nejsme schopni očima vidět, důležitější je naučit se tato kouzla svým srdíčkem
vnímat.
Každý velký zázrak k nám přichází tichounce a nečekaně. Bývá totiž velmi pečlivě
a důmyslně ukrytý kdesi tam v mozaice, v té naší velkolepé pouti životem.
Pevné zdraví a jasnou mysl Vám všem!
Marie Nevělíková
„Kdo nic neví, musí všemu věřit.“
„Kdo chvíli stál, již stojí opodál,
den žádný dvakrát se již nenarodí,
čin dvakrát neuzraje.“
/Jan Neruda/
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Potkal jsem ji

Na tu pouť v Březnici, chodívala jsem s mojí stařenkou. Pěšky, jak jinak. Auto v té
době nikdo nevlastnil. Ten chodníček přes les, pod salašským hřbitovem, byl dobře
vyšlapaný, protože zde chodili lidé nejen do březnického kostela, ale i do pálenice
pana Kozmíka či na návštěvu za příbuznými.
Pouťové putování však se od toho obyčejného nedělního přece jen lišilo. A to hlavně
tím, že jsme po mši svaté zašly na besedu k rodině mé stařenky. Docela přesně si
vybavuji radost a pocit štěstí ve tváři mé stařenky, když se uviděla s tetičkou
Kučerovou, jak jí říkávala. Vlastně jsem až později pochopila, že její pravé příjmení
bylo Vyoralová. Tam jsme obě šly po lávce přes potůček. Potok a lávka jsou tam
dodnes, na rozdíl od milé paní, která se tak ráda s mojí stařenkou potkávala.
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Ano potkali jsme se v Mariánských Lázních. V tom roce jsem dostal poukaz až hodně
na přelomu léta a podzimu, což v podmínkách Mariánských Lázní vlastně znamená
v zimě. Lázně se už pomalu „zavíraly“. Jednotlivé atrakce pro turisty, jako jsou
venkovní zahrádky u restaurací a lavičky v parcích, mizely jako sníh pod jarním
sluncem a na celé lázeňské město padl jakýsi mrtvolný závoj takového unaveného
odpočinku po vyčerpávající sezoně. Ulice i kolonáda osiřely a bylo možno na nich
potkat ne procházející se a zevlující návštěvníky a pacienty, ale jen zaměstnance
spěchající ponejvíc se skloněnou hlavou buď do práce, nebo za nějakými nutnými
pochůzkami.
Jedna z posledních atrakcí, která byla v té době ještě chvilku k mání pro pár turistů
a pacientů, byla zpívající fontána. Hrála každou sudou hodinu jinou skladbu
a do rytmu té skladby tryskala voda, která v nádherných kaskádách šplouchala buď
na hladinu, nebo stříkala a v milionech kapek se tříštila o stěny. V době lázeňské
špičky se k ní už ráno od sedmi hodin, kdy její produkce začínala, scházela spousta
lázeňských hostí s kelímky naplněnými lázeňskými vodami, nebo i bez. Kdo přišel
o chvilku později, už vodní gejzíry neviděl a mohl už jen poslouchat hudbu a pleskání
vody. V době, kdy jsem tam tenkrát byl, byl i tento magnet opuštěný. Ráno tam nebyl
vůbec nikdo a pár návštěvníků přišlo na produkce nejdřív tak kolem poledne. Není se
čemu divit, kdo by v té zimě ve studeném ránu civěl na ledové proudy tryskající vody,
když si může ještě vychutnat pár minut ve vyhřáté lázeňské posteli? A to prázdno se
mi právě líbilo. Nikde nikdo, mohl jsem nerušeně myslet na své věci, civět na
opravdu krásné představení a vybrat si přitom nejlepší místo, odkud jsem to vše mohl
v klidu sledovat.
A právě tam jsem ji uviděl. Bylo to děvčátko ne starší sedmi osmi let. Takové
neduživé malé ptáčátko, které byste nejraději vzali opatrně do rukou a vrátili je
zpátky do hnízda, ze kterého tento drobek, toto malé holátko určitě nedopatřením
vypadlo. Na sobě měla i v té zimě jen bleděmodrý baloňáček, ve kterém jí muselo být
už dost zima a na zádech - vzhledem k její velikosti - ohromnou aktovku. No jasně
sešity, slabikář/čítanka, svačina, přezůvky. Už každá tato jednotlivá věc by stačila
přikrýt polovinu její drobné postavy. Stál jsem na takových ochozech nad fontánou
a ona - no vlastně její aktovka - přišla někde zezadu z nedalekých bytovek. Zpod
aktovky čouhaly jen dvě slámky místo nohou a nad aktovkou vyčnívala půlka
malinkaté hlavičky s černými copánky. Ještě před zahájením napochodovala
rozhodně a neomylně doprostřed těsně před fontánu a trpělivě čekala, až to začne.
Deset možná dvacet metrů od ní jsem čekal i já celý zkoprnělý a prokřehlý. Hlavou se
mi honilo milion myšlenek. Kdo tohoto tvorečka do té zimy - pro ni jistě tak brzo ráno
poslal - co poslal, vyhnal?

Za vrcholné prozaické dílo Nerudovo jsou považovány Povídky malostranské,
které poprvé vyšly roku 1878. Jsou pravdivými příběhy obyvatel Malé Strany.
Vznikly na základě spisovatelových zápisků.
Povídky malostranské patří mezi nejvydávanější publikace a jsou jedinečným
skvostem české prózy 19. století. Jsou jedním z mála českých literárních děl, která
byla přeložena do četných světových jazyků.
Jan Neruda zemřel dvacátého druhého srpna 1891 a je pochován na Vyšehradském
hřbitově. /čerpáno z internetu/
Všichni jsme se ve škole učili o tomto znamenitém spisovateli a Povídky
malostranské, měli jsme za povinnou četbu. Může být, že tehdy jsme ještě
nedokázali ohodnotit velkolepost tohoto díla. Bude to asi tím, že mnohé věci
v mladém věku spatřujeme odlišně. To až později, během života a s nabíráním
zkušeností, prožitků a vědomostí, dokážeme jinak pozorovat a chápat věci kolem
sebe. Forma vyprávění o někdejším životě na Malé Straně, může se v dnešních
dnech jevit jako staromódní. Obsah však stále platný zůstává.
Obilná pole, která ještě před nedávnem, plnými klasy pyšnila se, téměř již ve strniště
proměněna jsou. A jen velké balíky slámy, po lánech poházené, dávají nám znát, že
jsme bohatou úrodou opět obdarování byli. Dny už o poznání kratšími se jeví
a v zahradách první chryzantémy rozkvétat počínají.
Léto zvolna k ústupu chystá se a závěr prázdnin tak oznamuje.
Vrátím-li se do mých dětských let, konec prázdnin mám spojený s velkými,
slaďoučkými ostružinami, které jsem s mojí mamkou každoročně sbírat chodila. Do
takové plechové konvičky, kterou jsme bez většího úsilí snadno naplnily.
Ostružinám se dařilo na každé hrázi či na pokraji lesa.
Ukončení bezstarostného prázdninového odpočinku, ohlašovala nám každoročně
březnická pouť. Ta, oproti té naší salašské, byla velmi bohatá na nejrůznější atrakce.
Bylo to hlavně tím, že u nás se pouť slaví první neděli v říjnu, kdy již obvykle počasí
moc radosti neposkytuje. Vzpomínám, kolik potěšení mně udělala papírová růže
ze střelnice, či řezinami naplněný, malý balónek na gumičce. Takové dárky jsem
ještě dlouho poté, ve svém dětském království, uchovávala.
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… nic tu není náhodou

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Soudě dle počasí, řekla bych, že svatá Anna rozhodla se dostát svému rčení v plné
míře.
Ranní teploty těchto dnů, drží se při patnácti stupních a během dne jen zvolna nad
dvacítku stoupají. Na počátek srpna nic moc, ale pro většinu populace asi dobré.
Nikdo z nás zase tak moc netouží po lapajícím dechu a tavícím se asfaltu.
Atmosférický tlak nijak nesleduji. No a na tom politickém barometru, jak praví Karel
Kryl, se ta setrvalá níže stále drží. A co víc, šavlovačka, zdá se, úspěšně pokračuje
a jak se mně to poslední dobou jeví, i na rychlosti nabírá.
No, a protože díky sociálním sítím, si každý může plácat do éteru, co se mu zamane,
vzniká neuvěřitelný chaos, ve kterém se už málokdo orientuje. A tady mne opět
napadají slova Karla Čapka: “Přestavte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“
Nechápu, proč se neustále mezi sebou přou a často i nevybíravým způsobem,
napadají odpůrci s příznivci očkování. Problém bude asi v tom, že zde chybí pořádná
dávka rozumného vysvětlení a to od odborníků, kteří jsou ve svém oboru vzdělaní,
tudíž k tomu účelu kompetentní.
Proč tedy naslouchat lidem neznalým?
Na počátku pandemie mohlo se i zdát, že se národ kapku stmelí a okolnostem bude
čelit navzájem.
Jak však vidno, ze současné situace zápas v ringu se stal, jaký obnos kdo dostal či
nedostal.
A olej do ohně, svým populistickým jednáním, s oblibou i naši mocipáni přilévají.
Něco asi v této společnosti špatně bude!
A tak nezbývá než doufat, že jednou třeba nastane doba, kdy se lidé pokusí mezi
sebou o nějaký ten smysluplný dialog a pochopí, že důležitější než zápolení, bude
rozdávat kolem sebe pohodu a lásku.
Sto třicet let uplyne koncem srpna od smrti Jana Nerudy. Básníka, prozaika,
fejetonisty, novináře, divadelního i výtvarného kritika. Jednoho z nejvšestrannějších
literárních tvůrců, který patří k největším a nejčtenějším českým spisovatelům. Jeho
dílo si svou hloubkou citu a bystrostí pohledu zaslouží pozornost každé generace.
Narodil se devátého července roku 1834 na Malé Straně v Praze, v rodině vojenského
vysloužilce. Jeho otec si otevřel trafiku, které předcházel krámek. Maminka si
musela přivydělávat posluhou, aby se rodina uživila.
Jeho vzory byli Mácha, Nebeský, znal se s K. J. Erbenem, Boženou Němcovou.
Ovládal hru na několik hudebních nástrojů a věnoval se i tanci.
Do jeho novinářské tvorby lze zařadit krátký útvar-fejeton, jehož je Neruda
zakladatelem.
Z básnické tvorby můžeme jmenovat sbírku Hřbitovní kvítí, U nás, Knihy veršů,
Písně kosmické, Balady a romance, Zpěvy páteční.

Proč ještě neleží v postýlce s medvídkem nebo panenkou pod paží? Co ji z toho
jejího pelíšku tak brzo a v takové zimě vytáhlo? V hlavě se mi vybavovaly ty scény,
kdy budíte malé děti, že už musejí jít, že už je čas a ony škemrají, že ještě chvilku,
aspoň ještě malou minutku. Vybavilo se mi, co všechno jsou schopny si po ránu
vymyslet, aby vás přesvědčily, že tento okamžik pro vstávání rozhodně vhodný
není. Snad za pět deset minut…Toto děvčátko ale s nikým evidentně nesmlouvalo a
vytrvale čekalo. Najednou hudba začala hrát a voda proudící z trysek vytvářela tříšť,
kterou ranní studený vítr jistě strhával na její malinkatou tvářičku. A ona stála jako
přilepená tím krásným zážitkem a vše hltala dětskýma očima a ukládala si někde
hluboko do přítruhelníčku své malé čisté dětské dušičky. Právě na to místo, kde
všechny tam uložené dojmy a zážitky nečekaně a neomylně najdeme mnohem
a mnohem později ve věku, kdy nevíme, kde jsme si dali včera brýle, ale co bylo
před šedesáti roky, víme naprosto přesně.
Bože, myslel jsem si, jak veliká musela být její touha vidět to krásné, co jí zpívající
fontána nabízela. Druhé představení už by kvůli škole nestihla, tak vstala, oblékla
se, sbalila se, posnídala a šla. Všechna ta štrapác jí stála za ten krásný zážitek, za ten
krásný začátek dne. Ve svém čistém dětském srdíčku měla - vzhledem ke své
postavě - ještě malinkatý kousek místa a chtěla ho za každou cenu zaplnit tím
neobyčejným zážitkem časného ledového rána. Snad proto, že si myslela, že právě
ten tam k ní patří.
Z toho malého děvčátka, z jejího odhodlání jsem byl zcela ohromený. Co z ní
vyroste, když si na svou životní cestu bere do duše to nejkrásnější, co jí okolí nabízí?
Nevím, ale myslím si, že jistě ne lhářka, zlodějka nebo defraudantka. Možná
zdravotní sestřička, třeba právě ten anděl, který pacienta, babičku nebo dědečka
pohladí místo toho, aby se na něho rozkřikla, že ji nezavolal, že potřebuje na mísu.
Bože, dej ať své děti a sami sebe sytíme jen tím krásným, co je kolem nás, ať
nelitujeme nepohodlí, kterým za to budeme možná muset zaplatit, ale ať za každou
cenu hledáme vše nádherné, co nás vnitřně zjemňuje a činí z nás víc a více lidské
bytosti. Ať si uvědomíme, že čím více si srdce zaplníme krásnými věcmi, tím méně
tam bude místa pro věci špatné a zlé. Ať je nám proto velkým a silným vzorem
to malé a slabé děvčátko z Mariánských Lázní.
Ivan Slezák
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Farní tábor v Březnici

Udělejte si procházku k bunkru a ke studánce

První srpnový týden probíhá v Březnici tradiční farní tábor. Zajímavý program začal
v pondělí návštěvou Filmového uzlu. Sem jsme se vypravili pěšky. Cesta byla sice
do kopce, ale trvala necelou půlhodinku. V areálu Filmových ateliérů jsme se rozdělili
na dvě skupinky. Ti starší měli možnost vyzkoušet si animaci a výsledkem byly krátké
animované příběhy, zrealizované od začátku až do konce našimi dětmi. Během
dopoledne zvládli malí animátoří vymyslet scénář, vymodelovat protagonisty
příběhu a nakonec jej i natočit. Všichni se zapálili do tohoto tvoření tak, že úplně
zapomněli na čas. Na ty menší o dvě patra výš čekal program s kresleným prasátkem
Lojzíkem - hry, soutěže, seznámení se s filmovou tvorbou pro mládež… Po poledni
jsme odcházeli maximálně spokojení a nadšení z nových zážitků. Pro tuto instituci
měli všichni jenom slova chvály a palce nahoru.

Když vyjdete na Kříby k Mohyle, budete pokračovat dále po cestě, kolem
Slováčkové hrušky, až přijdete k dřevěnému ukazateli na ohradníku. Dáte se vlevo
a půjdete až k lesu na rozcestí. Tam budou na dubu další ukazatele. Cesta je značená
jako okruh. Pokud se dáte vpravo, přijdete po červených šipkách až k dalšímu
dřevěnému ukazateli, který vede vpravo ke studánce a vlevo k bunkru. Ke studánce
se dáte dolů po červených šipkách, až vpravo narazíte na dřevěnou budku
se studánkou a posezením. Když se vrátíte zpět na cestu a budete se držet červených
šipek, přijdete až na „Taléřovou“ a tam podle šipek odbočíte vlevo a přijdete až
k bunkru. Zpět můžete jít buď stejnou cestou nebo se dáte vpravo do kopce kolem
posedu (je tam také dřevěný ukazatel) a vyjdete až nahoru do lesa. Poté se dáte vlevo
a přijdete zpět, tak kde jste vyšli. Cestu v pohodě zvládnou i malé děti a pejsci
na vodítku.
Přeji pěknou procházku
Irena Haluzová

V úterý nás čekal autobusový výlet do Hustopečí nad Bečvou, kde nás čekal otec
Václav Fojtík, který nám představil své nové působiště. Krásný kostel Povýšení
svatého kříže jsme měli možnost obdivovat zvenku i zevnitř. Samotný kostel právě
prochází renovací venkovní fasády, takže jsme měli možnost se na vlastní oči
přesvědčit, že i tady se otec Václav aktivně zapojil do zvelebování farnosti.
Ve středu si pro děti připravily Eliška a Adélka celodenní hru s cílem ve Sportovním
areálu. Odměnou pro všechny byla oblíbená pizza na oběd.
Čtvrtek bohužel propršel, ale to neznamená, že by se někdo v rámci tábora nudil naopak - opět nás čekaly společenské hry a výroba předmětů pro Misijní klubko.
V pátek potom byl výšlap do Bohuslavic k bunkru partyzánů. Odtud je to kousek na
mysliveckou chatu, kde pro nás kromě ohně a špekáčků očekávali členové spolku
Kříby Bohuslavice -Březnice. Ti pro nás připravili nejenom ukázku živých dravců, ale
i zajímavé povídání o myslivosti, lesních zvířatech a přírodě.
Za všechny spokojené děti bych si tímto dovolil poděkovat organizátorům zejména
otci Jaroslavovi, Elišce Žůrkové, Adélce Žůrkové, Lence Plevové, Katce
Suchomelové, Magdě Bětákové, Lucce Halové a Barči Šopíkové.
Bohatá fotodokumentace je zde:
https://obec-breznice.rajce.idnes.cz/Farni_tabor_02.08.2021_-_06.08.2021/
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Josef Hutěčka
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Fotogalerie z farního tábora

Pouť na sv. Hostýn
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Stalo se již tradicí, že v prázdninových měsících se uskutečni pouť našich farníků
k Panně Marii Hostýnské. Nejinak tomu bylo i letos - 10. srpna. Poutníci z Březnice,
Bohuslavic, Salaše a od Majáku se vydali dvěma autobusy na toto krásné poutní
místo, aby zde poděkovali, uctili Panu Marii a vyprosili si požehnání pro sebe i své
rodiny.
Děkujeme otci Jaroslavovi za organizaci pouti i za jeho krásná slova při slavení mše
svaté na Hostýně.
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Autobusový zájezd pro seniory

Pravda by to byla, kdyby pivo neobsahovalo alkohol, který dehydrataci spíše
prohlubuje, a naopak obsahovalo již zmíněný sodík. Dát si jedno po dlouhém výletu
může být ok, ale nesmí jich být víc a zároveň je zapotřebí vypít i dostatek
nealkoholických nápojů. Obecně bychom po sportu měli doplnit 120-150 %
ztracených tekutin.

Na závěr
Pitný režim by měl být složen z vody, neslazených minerálních vod a případně dle
chuti doplněn o kávu a čaj. Denně by dospělý člověk měl vypít zhruba 30-45 ml
tekutin na kilogram tělesné hmotnosti. Sportovní aktivita a pocení následně
příjem tekutin ještě zvětšuje. Při déletrvajícím zatížení (3 hodiny a více) je už
zapotřebí přijímat dostatečné množství sodíku rozpuštěného ve vodě. Po zátěži
bychom měli co nejdříve všechny tekutiny ztracené potem doplnit zpět, ideálně
120-150% ztracené váhy v průběhu zatížení.
Milí čtenáři, závěrem si Vám dovoluji popřát krásný, svěží s vodou, nejen zbytek
léta, ale i příjemný start do školních lavic, všem Vašim dětem, vnoučkům
a rodičům, především pevné nervy.
Pavla Žilinská
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Tak jako každý rok, i letos uspořádala obec Březnice výlet pro dříve narozené.
Tentokrát se vyrazilo do Uherského Hradiště, do Slováckého skanzenu Rochus.
První prázdninový den nastoupila třicítka aktivních seniorů do autobusu a vyrazilo se
směr Mařatice. Zde nás již očekávala trojice průvodkyň, které si nás rozdělily do tří
skupin a jednotlivě nás, s odborným výkladem, provedly po areálu Slováckého
skanzenu. Mnozí zavzpomínali na své mládí a na součásti domácností, dvorů
a chlévů, které se dříve používaly a dnes se při pohledu na ně jen nostalgicky
usmíváme.
Josef Hutěčka, starosta obce

Je pivo vhodné během nebo po sportu?

10
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2. Během hodiny zatížení až tří je zapotřebí už dostatečně pít
Mimo doplňování energie je zapotřebí dbát na dostatečný pitný režim. Vodítkem pro
nás může být obecné doporučení v podobě vypití 0,6-1,2 litrů vody bez nutnosti
doplňování sodíku, který najdeme i ve většině sportovních gelů (pokud po nich pro
doplňování energie sáhneme). Každých 15 minut zatížení se napijte alespoň
150 ml vody. Lidé, kteří se hodně potí, můžou vodu obohatit o sůl a hořčík.

3. Při 3 a více hodinovém zatížení je zapotřebí dbát na dostatečný pitný
režim
Opět se můžeme odrazit od obecného doporučení příjmu tekutin v podobě
0,6-1,2 litrů vody. Tentokrát ale na řadu přichází již i sodík, jehož koncentrace
ve sportovních nápojích nejčastěji bývá v rozmezí 0,2-0,7 g na litr tekutiny. Co s tím?
Každých 15 minut zatížení se napijte alespoň 150 ml „sodíkové vody“ doplněné
o rozpuštěný dobře vstřebatelný hořčík (1 tableta na 1 litr) nebo iontového nápoje
(se sacharidy, nebo bez - to je čistě na vás). Řídit se ale také jednoduše můžete
„pocitem žízně“. Kdybychom pili pouze vodu, mohlo by dojít k tzv. „hyponatremii“,
čili snížené koncentraci sodíku v krevní plazmě, která může vést až k závratím
a kolapsu organismu. Voda při déletrvajícím sportovním zatížení jednoduše
nestačí.

Nové cvičící prvky ve Sportovním areálu
Ve spodní části Sportovního areálu byly nainstalovány nové cvičící fitness prvky.
Došlo tak k dalšímu zatraktivnění tohoto místa. Vedle stávajícího workoutového
cvičiště tak mohou všechny generace využívat čtyři nové fitness stroje. Cvičení na
venkovních fitness strojích umožňují nejenom lidské tělo procvičit, protáhnout,
zpevnit tělo celé, anebo některé jeho části, ale zároveň cvičení na venkovních fitness
strojích může mít rehabilitační účinek po náročných operacích a zranění končetin.
Prosíme nejenom o maximální opatrnost kvůli případnému zranění, ale především
se zde chovejte k tomuto zařízení ohleduplně, aby nám vydrželo co nejdéle a mohli
jsme na něm co nejdéle cvičit…
Josef Hutečka, starosta obce

Iontové nápoje
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Pokud se rozhodneme pro použití iontových nápojů, měli bychom sáhnout po
hypotonickém (koncentrace sacharidů menší jak 6 %) nebo isotonickém
(koncentrace sacharidů v rozmezí 6-8 %) nápoji, který je zdrojem energie a většinou
i sodíku. Dejme pozor, abychom během sportování nepřijali zbytečně velké množství
energie, která by se mohla nasčítat právě z iontových nápojů. Prolévat se iontovými
nápoji a doufat, že tak děláme to nejlepší pro podporu sportovní výkonnosti je velký
omyl. Je zapotřebí rozumět širšímu kontextu a toho, proč a hlavně kdy bychom
iontové nápoje mohli použít. Velmi ráda doporučuji z firmy JUST isotonický nápoj
ISO-TEA LEMON, který rychle doplní energii, např. při fyzické námaze, sportu
a nadměrném pocení. Výborný je pro sportovce, školáky, studenty i pracující.
Z důvodu vysokého obsahu jednoduchých sacharidů není dobrým řešením pít během
výkonu džus nebo slazené limonády (obecně mají více než 80 gramů cukru).
A co hořčíkové tablety či šumáky? Bohužel velmi často obsahují nekvalitní formy
hořčíku, které jsou vstřebatelné maximálně z 20 % (v případě oxidu hořečnatého),
oproti tomu kvalitní forma hořčíku v podobě bisglycinátu hořečnatého v chelátové
formě má vstřebatelnost kolem 80 %. Stačí si takový hořčík přidat do svého
“iontového nápoje” nebo si dát tabletu během déletrvající zátěže zhruba každé
2 hodiny.
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TÉMA - Voda živá…

Další potřebu tekutin zvyšuje pocení, které je u každého z nás značně individuální.
Z někoho při sportu doslova „teče“ a druhý se na hodinovém výběhu sotva zapotí.
V ideálním světě bychom měli vypocené množství tekutin zase co nejdříve doplnit.
Schválně si zkuste zvážit suché a zpocené tričko. Dostaneme tak přibližný obrázek
o tom, kolik tekutin při sportu vypotíme a kolik jich je potřeba doplnit.

Milí čtenáři, blíží se nám konec prázdnin a všichni máme letní pohodové období

Co se stane, když budeme pít málo? Seznamte se s dehydratací

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

spojené s vodou, s koupáním, s mořem, s pitným režimem, zkrátka vodu potřebujeme
bez rozdílů úplně všichni. O pitném režimu toho bylo napsáno tolik, že jakousi
společensky přijímanou normou jsou 2 litry vypitých tekutin za den. My se ale
podíváme ještě trošku dál. Věděli jste, že průměrný člověk za svůj život vypije asi
40 tisíc litrů vody?

K čemu potřebuje člověk vodu?
Bez vody člověk nemůže žít, to ví každý žák základní školy. Ale proč vlastně?
Tekutiny v těle zprostředkovávají látkovou výměnu, umožňují funkci ledvin a také
jsou zodpovědné za vyplachování škodlivin z těla. Bez vody nejsou schopné
fungovat žádné důležité orgány v lidském těle, tedy ani mozek bez dostatku vody
tedy není možný ani zdravý duševní život. Tělo se s nedostatkem vody nedokáže moc
dobře vyrovnávat - stačí pouhá pětiprocentní dehydratace a přijdou poměrně závažné
problémy: přehřátí, oběhové selhání a šok. Stejně závažné mohou být ale i následky
dehydratace dlouhodobé - patří k nim například poruchy funkce ledvin a vzniky
ledvinových a močových kamenů.

Pitný režim neznamená slazené limonády, džusy a alkohol
Pitný režim bychom měli mít postavený na vodě doplněný podle chuti o čaj nebo
kávu. Prolévat se slazenými limonádami je akorát tak nejlepší cesta do ordinace
diabetologa s cukrovkou a dost možná taky k obezitologovi, protože takový litr
CocaColy obsahuje zhruba 112 gramů cukru, což je kolem 22 kostek cukru. Džusy
na tom nejsou o moc lépe. Průměrný 100% pomerančový džus má kolem 100 gramů
cukru, což je 20 kostek cukru. Jasně, dát si sem tam skleničku v rámci vyváženého
životního stylu je v pořádku, ale stavět na tom pitný režim už je celkem problém.

Stačí denně pít 2 litry tekutin a je to v pohodě?

Sledovat barvu moči je vlastně takový ukazatel hydratace. Její barva by před

zatížením měla být ideálně čirá. Pokud je žlutá, jsme dehydratovaní a je
potřeba pravidelně pít už během prvních chvil zatížení. Čím je teplota
prostředí větší, tím vzrůstá i potřeba doplňovat tekutiny.
Zejména vytrvalostní sportovci často potřebují doplňovat i elektrolyty,
a na to je voda krátká. Co pomůže?
V závislosti na teplotě okolního prostředí se během sportu potíme. Průměrně
můžeme za hodinu sportování vypotit zhruba 0,3-2,4 litrů potu v závislosti
na dalších faktorech. Potem ztrácíme i některé elektrolyty, které musíme
ke správnému fungování našich těl zase doplnit. Jedná se hlavně o sodík. Dále
ztrácíme menší množství draslíku, hořčíku a chloridů. Koncentrace sodíku
v potu je silně individuální. V jednom litru potu je tak nejčastěji 920 - 1840 mg
sodíku, který je zapotřebí přijmout alespoň částečně zpět.

1. Do hodiny zatížení nemá moc smysl řešit pitný režim během sportu
Do hodiny sportovního zatížení nám stačí jít sportovat ve stavu dostatečné
hydratace (barva moči). Pokud má odstíny žluté, je dobrým nápadem napít se dle
vlastního pocitu komfortu (až 0,8l).
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Dospělý člověk by měl denně vypít zhruba 30-45 ml tekutin na kilogram své
hmotnosti, což pro 70 kg ženu představuje zhruba 2 litry (konkrétně 2,1 - 3,15 litru).
Pamatovat musíme i na to, že určité množství tekutin přijímáme i ze stravy. Ovoce,
zelenina nebo polévky tekutiny také obsahují.

Pít je zapotřebí průběžně celý den, jinak se více či méně dostáváme do stavu
dehydratace. Naše ledviny si za hodinu zvládnou dobře poradit s 0,7-1 litrem
tekutin, nárazově pít extrémního množství tekutin tak postrádá smysl. Při
dehydrataci má naše tělo nedostatek tekutin, dochází ke zhoršení sportovní
výkonnosti a může mít na svědomí i nepříjemné bolesti hlavy, zhoršenou
koncentraci, schopnost kontrolovat tělesnou teplotu a nevolnost. Už dehydratace
na úrovní 1-2 % tělesné hmotnosti se projeví na zhoršeném výkonu.
Čím je dehydratace větší, tím můžeme pozorovat „žlutější moč“.
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