
Velkoborské noviny

Velký Bor, Jetenovice, Slivonice
Slovo
pana starosty ...
Vážení spoluobčané,

červen,červenec 2021

vítám Vás u letního vydání Velkoborských novin. 
Letošní studené jaro nás opravdu potrápilo, vždyť se 
topilo ještě začátkem června, což nebývá zvykem. 
„Studený máj,  ve stodole ráj,“ toť květnová pranostika 
a pokud se vyplní, měli by mít zemědělci dobrou úrodu. 
Po vydatných jarních deštích je deficit spodních vod 
snad zažehnán, přesto je potřeba s vodou zacházet 
šetrně.
 V rámci oslav 76. výročí osvobození zavítala do naší 
obce kolona historických vozidel americké armády. 
Protože tato akce byla kvůli pandemii organizována 
narychlo, nebylo v koloně tolik vozidel jako v jiných 
letech.

  Konečně nastalo rozvolnění po covidové situaci a lidé 
si mohou, zatím omezeně, užívat  cestování, 
návštěvovat obchody, kina či restaurace a postupně žít 
tak, jako v roce 2019. Jelikož je většina lidí naočkována 
proti covidu, tak se snad tato nákaza na podzim nevrátí 
v podobě nějaké další mutace. To ukáže čas.
  
  V pátek  proběhne ve výstavní 25. června v 17 hodin
síni obecního úřadu vernisáž výstavy, tentokráte na 
téma „Poklady z půdy“. Výstava bude doplněna obrazy 
Jana Majera z Předslavi. K vidění budou převážně 
historické předměty z  různých sbírek. Vernisáž 
doprovodí  pěvecký sbor Velkobor. Možná přijede 
i  harmonikář, který po zbytek odpoledne bude 
vyhrávat. Výstava bude otevřena také v neděli 
od 10 do17 hodin a následně do konce července 
v pracovní době obecního úřadu.
  Pouťové atrakce firmy Flachs budou na návsi ve 
Velkém Boru v neděli  čekat na své 27. června
zákazníky.
  Nově opravená hasičská zbrojnice bude otevřena 
k nahlédnutí v neděli   od 13 do 15 hodin.27. června
  Pouťové fotbalové utkání mezi výběrem Velkého Boru 
a Kasejovicemi začne ve 14 hodin. Po skončení zápasu 
bude na hřišti pro dobrou náladu vyhrávat kapela.
  Na poslední sobotu v srpnu opět připravujeme tradiční 
rozloučení s  prázdninami.

Přeji Vám všem úžasně prožité léto, hodně zdraví, štěstí 
a pohody. 

Václav Zábranský
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Velký Bor65 let      Segeč Zdeněk     

60 let       JetenoviceHata Jiří

oslavenci v červnu
    

Slivonice83 let Maixner Kamil         

        hodně štěstí a zdraví.
Oslavencům přejeme 

Jetenovice60 let      Korbelová Růžena     

70 let       SlivoniceLexová Květuše

    

Zdobení májky 30. 4. 2021
ve Velkém Boru

65 let       Velký BorOudová Ludmila 

oslavenci v červenci

Velký Bor80 let Turek Václav         

    

    

82 let       Velký BorStrolený Václav

oslavenci v srpnu

Velký Bor65 let Pastejřík Václav         

75 let       Truhlářová Marie
Slivonice60 let Machovec Karel         
Jetenovice

Veselice u studánky sv. Anny 
ve Velkém Boru

V sobotu 5. 6. jsme plánovali veselici 
u studánky sv. Anny. Počasí se ale netvářilo 
a hrozily bouřky. Setkání jsme proto na 
poslední chvíli přesunuli na náves, kde jsme 
se sešli v krásném počtu, pochutnali si na 
slaných i sladkých koláčích od velkoborských 
hospodyněk, popovídali si, a dokonce byl 
chvíli i oheň, než nás v půl šesté rozehnal 
déšť. Všem moc děkujeme za krásné 
o d p o l ed n e  a  p ř í š t ě  t o  s n a d  v y j d e 
i s muzikou. 

U vjezdu do areálu dílen VOD ve Velkém Boru je umístěn šedý kontejner na plechovky od konzerv
 
V sobotu 24. 7. od 17:00 hodin na myslivecké chatě proběhne opékaní buřtů pro děti 
s následnou diskotékou, která bude večer i pro dospělé. 

Ludmila Bakonyi Selingerová
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Zamyšlení 
Vbrzku bude líp !

A kdysi se to říkalo spíše jako vtip, že z hlediska 
časového se neví, jak to „brzko“ bude dlouho trvat, 
a z hlediska polohy, že nikdo neví, kde to „Brzko“ je. 
A tak nějak se to říkalo o  „globále“, když byly časy 
nedostatkového zboží, když občas nebylo něco 
v obchodech k  dostání, tak se taky tak nějak rádoby 
vtipně povídalo, že i když občas toho či onoho je málo, 
či to vůbec není, tak že až na nějaké jednotlivosti celkem 
vzato vcelku je všechno, a  že  tedy vlastně „v globále je 
vše.“ A zase se k tomu připojovalo to ono: že se neví, 
kde ten „Globál“ je, kde se to místo nachází. 
A vzpomněl jsem se na tato, rádoby humorná, mezi 
lidmi říkání, když dnes dost často slyším od lidí či 
slyším nebo čtu v médiích, televizi, rozhlasu, na 
internetu jako přání: že aby už zase všechno bylo 
v normálu – či tvrzení, že vše se vrací do normálu – či to 
bude v normálu – a cílem je oznámení, že už je to vše 
opět v normálu. A zase by se k tomu jakoby vtipně 
mohla dát otázka, kdy ten normál bude – a nebo se 
zeptat: kde ten „Normál“ existuje, kde ten „Normál“ je! 
A k tomu dát možná ještě otázku: Co je to: ten 
„normál“?! Nebo jinak řečeno: Co je vlastně normální?

   Jednu z podob dnešní doby je možno krátce vyjádřit 
slovy: Internet ovládá svět! Otevřel jsem internetovou 
poštu, svoji internetovou schránku, či jak se to říká, a hle 
mezi mnohým zpráva. Odesilatel: Velkoborské noviny. 
Předmět: Uzávěrka Velkoborských novin. Datum: 7. 6. 
2021. Otevřu a čtu: Dobrý den, pane faráři, v pátek 11. 6. 
2021 je uzávěrka Velkoborských novin, které vyjdou 
před poutí. Předem děkujeme za článek... Pěkná zpráva, 
potěší to, když si někdo na někoho vzpomene. Jenže je 
problém, co napsat, o čem psát? Ale dostal jsem předem 
poděkováno, tak považuji za slušné nezklamat a něco 
napsat. Ale co?

   Mám zrovna na stole poslední vydání Rozhledu, 
č. 6/2021 z 2. 6. 2021. Úvodní článek „Z  redakce“ píše 
Karel Bárta, šéfredaktor. Dovolím si něco málo 
ocitovat: „Milí čtenáři, konečně snad začal zas normální 
čas... (a jaká že jsou znamení normálnosti toho času – 
čtu dále – je to čas…) usmívajících se lidí 
rozmlouvajících spolu na ulicích, popíjejících svoji 
kávu na terasách restaurací a těšících se ně nějaký 
večerní koncert populární kapely nebo návštěvu 
divadla. Já vím, jsem asi příliš optimistický. Svět ještě 
není tak úplně ve svých kolejích… Přesto věřím, že se 
již vše brzo změní… Duchovně pevní lidé vědí, jak 
i v této době, která je ještě plná utrpení a ztrát minulých 
dnů, ale je i těhotná nadějí na nové hezčí dny, čerpat sílu. 
Žijte teď, dnes, protože zítřek může přinést cokoliv 

a radujte se i z malých věcí … a možná přijdeme i na to, 
že nás nejvíce těší radost druhých, když je něčím 
obdarujeme. Možná bude pro začátek stačit jen náš 
úsměv a vlídné slovo.

    Tak to jsou jistě pěkná – pěkně povzbudivá slova. 
Pěkně se to čte. Vzpomněl jsem si na slova jedné 
křesťanské písně, co zpívají mladí při kytaře: Žijme 
tedy přítomnost! Více lásky dejdeme druhým! 
Možností je víc než dost. To, co přijde, ví jen Pán.
(Jak se říká „Bůh ví.“  Ví jen Bůh.)

   Myslím, že to bylo 9. 6., kdy jsem četl ve zprávách na 
internetu provolání staronového ministra zdravotnictví 
Adama Vojtěcha: „Otevřeli jsme registraci na očkování 
pro všechny od 16 let. Prosím registrujte se, ať uděláme 
společnou tečku za koronavirem. Je čas vrátit se zpět 
k normálnímu životu.“ Pak tam byla další zpráva, 
a sice, že některá očkovací místa (třeba nemocnice 
J. Hradec) požadují souhlas i fyzický doprovod rodičů, 
přestože k tomu ze zákona nemají důvod. (A dále bylo 
uvedeno, že): Nezletilí, momentálně teď šestnáctiletí 
a sedmnáctiletí, se k očkování mohou přihlásit sami, 
bez souhlasu rodičů. I na očkování mohou přijít bez 
doprovodu zákonného zástupce. (Dále k tomu bylo 
uvedeno, že): Rozpory (mezi rodiči a dětmi) by 
individuálně řeš i l  soud, př ípad od př ípadu, 
s přihlédnutím k  názoru lékaře. Ono vyjádření „bez 
souhlasu rodičů“ může vyvolat otázku: jak je to vlastně 
s odpovědností a pravomocí rodičů? Jistě je ideálem, 
aby děti byly „v souhlasu s  rodiči,“ aby do toho 
nemusel vstupovat a rozhodovat soud. Soudy soudí 
podle zákonů – určují, co je normální – co splňuje 
zákonnou normu, a co ne. Normální je to, co splňuje 
normu. A na to, co splňuje zákonnou normu, na to může 
někdy být různý soudní názor. A to i v tomto případě.

   Obecně vzato může být problém i v tom, že v různých 
zemích mohou být různé zákony, různé normy. Pro 
příklad bych uvedl opět zprávu z internetu z nedávné 
doby: Zpráva uvedena slovy: Dubajská policie zatkla 
nahé modelky z Evropy. Dále bylo uvedeno: Kromě 
pokuty může ženám z Ruska, Ukrajiny či Moldavska 
hrozit i odnětí svobody. (A za co?) Několik modelek 
bylo zatčeno poté, co pózovaly bez oblečení na jednom 
tamním balkónu. Snímky z focení pro izraelskou 
pornografickou stránku se následně dostaly na sociální 
sítě. Dubajská policie zdůvodnila zadržení skupiny 
modelek porušením zákona, který by se dal volně 
přeložit jako „zákon o veřejném pohoršení. A dále bylo 
ještě uvedeno: Dubajská policie varuje před 
nevhodným chováním, které se neslučuje s hodnotami 
naší země, uvedla ve svém prohlášení policie.

   A tak nějak mne napadla otázka: Jaké jsou hodnoty té 

pokračování na další str.

P. Stanislava Bušty ...

červen, červenec 2021
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naší české země? Jaké hodnoty ctíme? Jaké hodnoty 
jsou pro nás normální a jaké nenormální? Jaké chování 
je v normě a jaké ne jaké je normální a jaké už 
nenormální. A tady záleží na tom, jaké normy na 
posouzení normálnosti – normality vezmu za platné, za 
správné. Tedy normální je to, co odpovídá normě 
v případě chování zákonné normě. A můžeme zjistit, 
když chceme, že třeba Bible má dvě části: Starý a Nový 
Zákon. Takže obecně můžeme říci, že jsou normy, 
zákony Boží a zákony, normy lidí. A ne vždy jsou 
v souladu. A na každém je, které vezme za rozhodující.
   
   Zmínku „o Bohu“ si tu dovoluji z toho důvodu, že 
tento článek by mohl být, pokud bude, v  novinách, 
které vyjdou, před poutí. A myslím, že mohu tvrdit, že 
původ poutí je náboženský. Slovo pouť je od slova 
putovat. A kam že lidé putovali? V náboženském pojetí 
putovali na místa, kde věřili, že budou ve zvýšené míře 
obdarování.  A kým že to? Bohem. Vyjádřeno stručně 
a krátce: že se jim tam dostane Božího požehnání.

   Dnes už na to mnozí nevěří: Ani na Boha, ani na Boží 
požehnání. Nevěří v Boha, ani neuznávají, nectí 
a neplní Boží řád, Boží zákony, Boží přikázání. 
A závěrem je možno dát otázku: Jak je to s tím návratem 
do normálu? Jednou z odpovědí by mohlo být, že by se 
lidé měli „sladit“ s Božími normami. Proč? Papež 
Benedikt XVI. při své návštěvě v Německu kromě 
jiného měl řeč v německém parlamentě – Bundestagu. 
A setkal se s ovacemi. Ve svém proslovu na téma 
ekologie řekl: „Všechno, co je proti přírodě, je proti 
Bohu, všechno co je proti přírodě, je i proti člověku“. 
A jestli někomu vadí slovo Bůh, tak si tam může dát 
slovo příroda – a místo o zákonech Božích mluvit 
o zákonech přírody.  A s těmito zákony by se měl člověk 
„sladit“!  Ne tak, že bude zákony přírody ladit podle 
sebe, ale že on, člověk se podřídí  zákonům 
přírody – a nebude se snažit přírodu opravovat 
a vylepšovat podle svého. A to ve svém nejvlastnějším 
zájmu!

Stanislav Bušta

Jaké úplňky nás čekají v  následujicích měsících?
Úplněk 2021 Červen – Úplněk v Kozorohu
24. ČERVEN 2021 20:39

Úplněk v  Kozorohu nás  nabádá k  dokončených 
započatých úkolů a prací. Máme dost energie na to, 
abychom všechno zvládli. Soustřeďte se sami na sebe 
a  snažte se dokončit všechno, co jste dlouho odkládali.  
Půjde vám to teď snadněji než kdykoliv jindy. Úplněk 
2021 v  Kozorohu bude každého vracet i k  sobě 
samotnému. Člověk si musí udělat pořádek také uvnitř 
sebe.  Srovnejte si své životní hodnoty. Jinak hrozí, že 
byste mohli podlehnout okolním tlakům. Nic 
nepodceňujte a do všeho se pouštějte na 100 procent. 
Neohlížejte se na druhé, teď se  soustřeďte jen sami na 
sebe. Červnový úplněk 2021 se jmenuje jahodový nebo 
také medový

Úplněk 2021 Červenec – Úplněk ve Vodnáři
24. ČERVENEC 2021 04:36

Úplněk 2021 ve vzdušném znamení není nic extra. 
Nevíme, co sami se sebou. I  když usneme,  často se 
budíme. Jsme rozladění a pořádně nevíme, kam se 
vrtnout. Úplněk ve Vodnáři nás teď ale čeká hned 
dvakrát za sebou.  Červencový úplněk 2021  nás však 
vybízí k  tomu, abychom se zaměřili na partnerské 
vztahy, případně vyřešili problémy, které se už dlouho 
táhnou. Snažte se vše řešit bez emocí,  zkuste se na 
situaci podívat jinýma očima, buďte nezávislým 
pozorovatelem.  Propusťte ze života veškeré negativní 
emoce, které vámi zmítají.   Šťastní budete ve 
společnosti  jiných lidí , nevyhýbejte se j im.  
Červencový úplněk 2021  má název – bouřkový.

Marie Sládková

červen, červenec 2021

Charlie Chaplin
  (1)  Na tomto světě není nic věčné, ani naše problémy.
  (2)  Rád chodím v dešti, protože nikdo nevidí mé slzy.
  (3)  Nejpromrhanějším dnem v životě je den, kdy se 
        nesměju.
  (4)  Šest nejlepších lékařů na světě ....

  1. Slunce
  2. Odpočinek
  3. Trénink
  4. Zdravá strava
  5. Sebeúcta
  6. Přátelé

   Udržujte je ve všech etapách života a užijte si zdravý
   život ...
   Pokud se podíváte na Měsíc, uvidíte Boží krásu.
   Pokud se podíváte na Slunce, uvidíte Boží moc.
   Pokud se podíváte do zrcadla, uvidíte nejlepší Boží 
   stvoření.
   Tak tomu věřte.
   Všichni jsme turisté, Bůh je náš cestovní agent, který 
   má pro nás jízdní řády, rezervace a cíle ... Důvěřujte 
   mu a užívejte si Život.
   Život je jen cesta.
   Žijte dnes! ....  

nám zanechal 4 odkazy:

Marie Sládková
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Oprava dětského hřiště
ve Velkém Boru
Místní spoluobčané se pustili do oprav zdejšího 
hřiště. A bylo co opravovat. 
Nejprve jsme se pustili do pletí a výměny starého 
písku za nový, který nám přivezl pan starosta. Na 
pískoviště jsme dodali i nové hračky, aby si měly děti 
s čím hrát.
Potom jsme se pustili do obnovení domečku. 
Broušení, natírání a oprava střechy. I děti byly 
zapojeny do práce :-). Obec zakoupila nový kolotoč 
a hrazdy, ze kterých mají děti radost. Dále je ještě 
naplánovaná oprava posezení a pár drobností.
Tímto bychom ale chtěli apelovat na spoluobčany, 
aby nám pomohli udržovat pořádek na dětském 
hřišti. Neodhazovali vajgly, kde se jim zlíbí. Když 
už si musíte vzít na dětské hřiště alkohol, prosím, 
odnášejte si po sobě prázdné lahve, či je po sobě 
ukliďte. Po svém čtyřnohém mazlíčkovi uklízejte 
exkrementy. Prosíme maminky, aby občas zašly na 
hriště, posbíraly nepořádek a vynesly koš (do 
kontejneru za místní hospodou). 
Na uklizené a upravené hřiště je přeci hezčí pohled.
Pořád je to dětské hřiště, kde si hrajou děti. 
Všem zúčastněným děkuji za pomoc.
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SDH JETENOVICE
Milí spoluobčané, dovolte mi se s vámi ohlédnout za tím, co se 
uskutečnilo od posledního vydání novin. Někteří místní hasiči se 
podíleli na opravě vnitřních prostor obecního domu u nás 
v Jetenovicích. O zednické práce se postarala firma MAZU. Děkuji 
všem, kdo přiložil ruku k dílu.
30. dubna jsme postavili májku.
22. května proběhl svoz velkoobjemového odpadu. Tentokrát se 
nám tu odpad nehromadil den dopředu a každý přijel v určený čas. 
Děkuji.
28. května jsme na dětském hřišti společně sestavili novou 
trampolínu pro děti. Ještě obec Velký Bor pořídila pro děti 
nerezovou hrazdu. Tu zabudujeme v nejbližší době.

Co nás čeká:
V neděli  od 14 hodin proběhne na hřišti turnaj 4. července
v nohejbalu.Večer bude uspořádáno pouťové posezení.

 Přeji Všem krásné a pohodové léto.

Starostka R. Štípková

červen, červenec 2021

SDH Velký Bor
oprava naší hasičské zbojnice je už konečně kompletně 
u konce. A proto ji na pouť pro Vás otevřeme, abyste 
mohli zhodnotit dílo našich šikovných hasičů. V  neděli 
27. 6. 2021 v  odpoledních hodinách se na Vás těšíme. 

Petr Makovec
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Vzpomínky 
CESTA DO MONGOLSKA
Jak jsem v Šeremetěvu málem přišel o láhev whisky.

Jaro 2009, jsem už druhý měsíc v důchodu a sázím 
borovice. Telefon, bylo by třeba letět do Mongolska. 
Tonda Ledvinka nemůže, onemocněla mu žena. Jedná 
se o kabeláž na mlékárně. Já žádnou mlékárnu dosud 
nedělal, kabeláž taky ne. Tonda mě na jednu mlékárnu 
vzal a ukázal, co a jak, a za týden už jsem nasedal do 
letadla. 
Nadváha k letence je omezená a já dostal za úkol 
převézt spoustu dokumentace a taky sadu imbusových 
klíčů, které montérům v Mongolsku scházely. Abych se 
do nadváhy vešel, dal jsem ty nejtěžší věci včetně 
imbusových klíčů do příručního zavazadla. Přidal jsem 
tam také litrovou lahev Tullamorky koupenou bezcelně 
v italském Livignu, kam jsem každý rok jezdil se 
spolužáky lyžovat. Jenže jsem zapomněl, že se velmi 
zpřísnily bezpečnostní předpisy, láhev v kabině je 
zakázaná. 
Odbavování, rentgen odhalil v příručním zavazadle 
sadu imbusáků, musel jsem je vyndat a zůstaly 
v úschově na letišti. Měsíc, pak jsou zkonfiskovány. 
Opravdu to fungovalo, po návratu za 30 dní jsem klíče 
vyzvedl a odevzdal. Pracovník u rentgenu se uspokojil 
nálezem klíčů a láhev Tulamorky přehlédl. Tak se láhev 
dostala do kabiny a já ani netušil, že páchám nějaký 
přestupek. Brzo jsem se to ale dozvěděl.
Po přistání v Moskvě na letišti Šeremetěvo zase fronta 
u prohlížení příručních zavazadel a na obrazovce se 
flaška objevila. 
Obsluhu prohlížeče tvořily dvě ženy. Jedna starší, 
komunikativní, a mladá, odměřená, kterou jsem pro 
sebe nazval královnou krásy. Ta mě přehlížela jak širé 
lány, mlčela, komunikaci vedla ta starší. A ta se vrhla na 
flašku. Já nechápal co se děje, zákaz lahví v kabině jsem 
si totiž vůbec neuvědomil. Butylka, no a co. Starší paní 
pronesla:“Něvazmožna, zaňato.”
S hrůzou jsem si uvědomil, že mi chtějí tu Tullamorku 
vzit. Moje reakce se asi podobala reakci dítěte, kterému 
berou dudlík. Rusky jsem naposled mluvil snad 
u maturity a když na mě v obchodu v irácké Basře chtěl 
v roce 1974 prodavač, abych přeložil, co na něm chce 
ruská zákaznice, úplně jsem zklamal.
Teď, při pomyšlení, že mi chtějí tu litrovku zlikvidovat, 
začal jsem rusky mluvit jak rodilý mluvčí.  Já snad byl 
schopen mluvit rusky i pozpátku. A jak rychle. 
“Děvušky moje krasivije, ljubimije, eto butilka net dlja 
meňa, eto butylka dlja mojich druzej v Mongolii. 
Druzja žduť butylky.” Královna krásy se dál dívala 
skrze mě, starší pronesla:”Butylka nevazmožna. 
Zaňato.” 
Nasadil jsem bojový tón: “Ja chaču govoriť 

s načalnikom.” Starší paní zvedla jakýsi plakát, na něm 
dvě lahve. “ Tolko takaja malenkaja vozmožna, bolšaja 
net.” 
Nějak se mi v hlavě promítlo, že lahev koupená ve 
freeshopu do kabiny může. V Praze jsem koupil nějaký 
přívěšek s českým granátem a měl jsem od toho papír. 
Holky latinku neznají, jen azbuku, nic nepoznají. Vytáhl 
jsem účet, jenže “děvušky moje krasivije ljubimije” 
podvod poznaly. ”Eto net pravilnaja bumažka.” 
Pochopil jsem, že jsem prohrál. Opustil jsem kabinku 
s rentgenem, a usedl na nejbližší lavičku. V depresí 
a plný flustrace. Mně Borovákovi a ze Třídy seberou 
Rusky flašku. To snad ne. A najednou myšlenka. Šel 
jsem do místního freeshopu a koupil stejnou litrovku 
Tullamorky. Jenže účtenku mi zatavili do průhledného 
sáčku s  lahví. “Ješčo adna bumážka náda.” Myslel 
jsem, že narazím na ruskou neochotu, ale k mému 
překvapeními prodavačka mi druhý účet dala. Hned 
jsem se protlačil zpátky do kabiny s prohlížečem 
a mávaje účtenkou volal: ”Děvušky moje krasivije, 
ljubimije. Bumaška dlja vas, butylka dlja meňa.”
Královna dále tvář sfingy, druhá se podívala na papírek 
a pronesla:“ On chytryj.” A dala mi flašku. Velice jsem 
se zaradoval. Až po létech jsem se od manželky mého 
spolužáka, která učí ruštinu na pedagogické fakultě, 
dozvěděl, že “on chytryj” neznamená “on je chytrý,” ale 
“ mazaný”.
Nicméně teď jsem byl plný euforie, flašky jsem měl dvě 
a na sebe hrdý, jak jsem to krásně s těmi Ruskami 
skoulel. Nadšený jsem byl tak, že jsem při nástupu do 
letadla směr Ulanbátar zapomněl na opěradle lavičky 
olejovanou bundu Bushman za 8 000,- Kč. Vzpomněl 
jsem si na ni až před přistáním v Ulanbátaru. Hlásili 
teplotu -3 °C a sněžení. A já byl v košili.

Stanislava Trčky

červen, červenec 2021

Stanislav Trčka
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Ludmila Bakonyi Selingerová

5 důvodů, proč nejsou pohádky jen pro děti
1) Pohádky jsou  záznamem zkušeností
 našich předků

červen, červenec 2021

Jejich prostřednictvím se můžeme symbolicky 
seznamovat s tisíciletou lidskou zkušeností, je v nich 
zaznamenáno vše, co se kdy stalo, co lidi pokládali za 
dobré a důležité. Jsme tak ve spojení se samotnými 
kořeny lidství, které se s námi vinou už od počátku 
paměti.

2) Ukazují dočasnost zla
Pohádky jsou velmi podpůrné v tom, že ukazují 
dočasnost zla. V životě můžeme často mít pocit, že je 
zlo všudypřítomné a nepřekonatelné, je to ovšem jen 
iluze pocházející z pasivního postoje. Pohádky nám 
poskytují velmi silné sdělení, že se zlem je třeba 
bojovat, nesmířit se s ním a že pravda a spravedlnost 
jsou trvalé hodnoty, které mají šanci zvítězit a udělají 
nám život lepším.

3) Dávají nám naději 
na překonání překážek
Příběhy a pohádky nám nabízejí negativní zkušenosti 
ve vzrušujícím a atraktivním balení. Je důležité se 
smířit s tím, že život nám klade překážky, které jsou 
těžké a že se někdy můžeme cítit jako Jeníček 
s Mařenkou uprostřed lesa. Důležité je ale vědět, že 
z každé šlamastyky vede cesta a ta cesta z nás udělá 
silnější a celistvější osobnosti. Jak to bývá v pohádce? 
Hrdina projde mnoha zkouškami a ty ho učiní 
silnějšími. Připomíná vám to něco?

4) Probouzí kreativní myšlení, 
které podporuje inspiraci a tvůrčí zápal
Čtení fantastických příběhů a pohádek nám posouvá 
hranice vnímání možného a podporuje vznik našeho 

5) Čtení je potrava pro ducha i psychiku
Čtení obecně stejně jako jiné formy umění je nezbytná 
potrava pro ducha a psychiku. Prohlubuje naši 
koncentraci, rozšiřuje slovní zásobu a všeobecný 
rozhled a podporuje aktivitu mozku a nervové 
soustavy. Vnímání krásy prohlubuje naše prožitky, 
pocit štěstí a životní radosti. Povznáší náš všední život 
na vyšší úroveň a poskytuje nám mimořádné zážitky 
aniž bychom museli vylézt z postele. Snít je zkrátka 
zdravé a dobré!

vlastního tvůrčího vzplanutí. Kreativní tvoření 
podporuje proces sebeurčení a je velmi účinným 
nástrojem při boji se stresem a prevence proti syndromu 
vyhoření. Není úlevné alespoň na chvíli odhodit 
kritický pohled dospělého člověka a ponořit se do 
čarovného světa představivosti?

Autorka Ludmila Bakonyi Selingerová pro vás na 
facebookové stránce  chystá Pohádková Lída
dobrodružné léto plné zatím nepublikovaných pohádek 
z celého světa. Pojďte se společně vydat do divokých 
lesů, Indie, Afriky, nebo až na severní pól!

Organizace Tichý svět poskytuje na Horažďovicku 
sociální služby osobám se sluchovým postižením. Služby 
jsou  ZDARMA a jsou určené pro kohokoliv 
s  jakýmkoliv sluchovým hendikepem. Nabídka služeb 
se tak týká jak osob neslyšících či nedoslýchavých, které 
využívají ke komunikaci český znakový jazyk, tak i osob 
které o sluch třeba postupně přicházejí, tedy např. 
seniorů.
Rozsah nabízených služeb je široký. Zájemci si mohou 
objednat fyzického tlumočníka, který za nimi dle 
domluvy kamkoliv dorazí, nebo se mohou s  pracovníky 
Tichého světa poradit ohledně možností zajištění 
kompenzačních pomůcek (např. sluchadla pro seniory) či 
různých příspěvků. Zároveň mohou získat podporu třeba 

při vyřizování záležitostí na úřadech, při procesu 
vyhledávání práce apod.
Všechny služby jsou poskytovány pracovníky, kteří 
ovládají český jazyk i český znakový jazyk a jsou tak 
schopni adaptovat se na komunikační potřeby klienta 
a komunikovat s ním bez bariér.
Kdokoliv bude mít zájem o využití služeb, může 
kontaktovat vedoucího plzeňské pobočky Tichého světa 
Dominika Dolejše na tel. čísle 607  086  461 nebo na 
emailové adrese dominik.dolejs@tichysvet.cz
Více informací naleznete  na webových stránkách 
www.tichysvet.cz nebo na facebookové stránce 
@tichysvet.plzensky.kraj

Nabídka sociálních služeb 
pro osoby se sluchovým postižením
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Ověřujeme, zda bude dostatečný zájem o cvičeni RUN-
DANCE v sále u Trčků, a to od října 2021 do dubna 
2022. 
Cvičení je vhodné jak pro ženy, tak i pro muže. 
Minimální věk 12 let, maximální není omezen.  Zájemci 
hlaste se na OÚ Velký Bor, a to nejpozději do konce 
srpna. Podle počtu zájemců pak rozhodneme, zda bude 
pouze jedna, nebo více lekcí v  týdnu.

RUN-DANCE je skvělé a chytlavé fitness cvičení pro 
všechny, kteří chtějí rychle a výrazně snížit svoji 
tělesnou hmotnost a také  zformovat tělo.  Pokud chcete 
rychle zvýšit svoji fyzickou kondici a posílit všechny 
svaly, tak toto cvičení je přesně to pravé.  Ale hlavně, 
toto cvičení vás bude  neskutečně bavit.  

RUN-DANCE je freestyle fitness cvičení v rytmu 
dynamické hudby ve středně rychlém až rychlém 
tempu. Základem cvičení je statický běh kombinovaný 

s tanečními prvky, který je doplněný o posilování 
horních končetin.  Cvičení zvyšuje celkovou fyzickou 
výkonnost, formuje postavu, uvolňuje svalové napětí, 
a především při něm dochází  k  výraznému spalování 
tuků a snižování hmotnosti cvičícího.  
Průměrný úbytek váhy během jednoho 60minutového  
cvičení je 1,5 kg.  
Ukázkovou lekci RUN-DANCE si můžete prohlédnout 
pomocí tohoto QR kódu :

Cvičení RUN-DANCE od října 2021

Václav Makovec
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nebo na http://www.run-dance.cz/
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Heřmánkový nálev
Hrst květů zalijte vroucí vodou a nechte pod pokličkou 
vyluhovat asi 10 minut, pak přeceďte a popíjejte. 
Pomůže při zánětech močového měchýře, křečích 
v trávicím traktu, virózách, dýchacích potížích.

Obklad z nálevu
Nálev můžete použít jako obklad na kožní neduhy, jako 
jsou zanícené rány, vyrážky, nehojící se kožní projevy, 
zčervenání kůže nebo jako obklad na oči při zánětu 
spojivek.

Heřmánkový olej na pleť
Do skleněné zavařovačky nasypte zavadlé heřmánkové 
květy a navrch nalijte kvalitní za studena lisovaný olej 
až po okraj nádoby. Navrch přikryjte plátýnkem 
a nechte na světlém místě 14 dní macerovat. Poté 
přeceďte a uchovejte v temnu.
Hotový olej není potřeba uchovávat v lednici, můžete 
ho po ruce v koupelně. Olej můžete použít také k masáži 
celého těla nebo při bolestech zad.

Heřmánková mast
Rozpusťte bambucké máslo ve vodní lázni a přidejte do 
něj heřmánkový olej. Mast můžete použít na špatně 
hojící se rány, rozpraskané paty, namáhanou pokožku na 
rukou, při akné, bolestivých vředech na kůži.

Čistící heřmánková maska
Do vroucí vody přidejte hrst drobně nasekaných 

heřmánkových květů a nechte asi 20 minut vyluhovat. 
Natřete na pleť jako masku a nechte ji na obličeji 
působit asi 10 – 15 minut. Maska zklidňuje a pěstí naši 
pokožku. 

Koupel
Dvě až tři hrsti heřmánku spařte a nechte 15 – 20 minut 
vyluhovat pod pokličkou, poté přeceďte do koupele – 
koupel si užijte max. 20 minut. Působí blahodárně na 
nervovou soustavu, zklidňuje duši a uvolňuje svaly.

Vlasová voda, tinktura
Heřmánkový odvar můžete použít i na omývání vlasové 
pokožky.  Nebo si připravte tinkturu z květů heřmánku:
Květy macerujte 3 týdny v lihu na světlém místě a pak 
přeceďte.
Koupel pro vlasy a vlasovou pokožku připravíte 
přidáním asi 15 kapek tinktury do medu a 1/2 litru 
heřmánkového nálevu, který necháte vyluhovat asi 15 
minut. Promíchejte a pak vtírejte do vlasů. Nechte 
působit zhruba 20 minut. Pak opláchněte vlažnou 
vodou.

Lektvar z kořenů
Kořeny naložíme do pálenky a nechám působit na 
světlém místě asi měsíc. Pak přecedíme a nalijeme do 
lahviček. Lektvar působí na očistu močového ústrojí 
a také při revmatismu. Užívá se max. 10 kapek 2x 
denně.

Heřmánek pravý
Když vidíme heřmánek, vybaví se nám slova jako hojivost, zklidnění, vůně… Heřmánek byl dříve vnímán skoro jako 
všelék, protože zmírňuje díky svým protizánětlivým účinkům řadu neduhů. My jsme ho v současné době často 
nahradili chemickými léky z lékárny… Pojďme se k němu vrátit a užít si jeho léčivé síly.
Z heřmánku používáme nejčastěji květ nebo celou kvetoucí nať. Užíváme ho krátkodobě, při akutních obtížích. 
Květy sbíráme od května do srpna. Můžeme ho využít při virózách, horečkách, bolestech v krku, špatném trávení. 
Děti ho většinou dobře snáší.

Co vše se dá dělat z heřmánku

Zajímavosti z Velkého Boru
Elektronická Kronika

čerpáno z internetu, Bylinkový diář od Lindy Mohelové

Na stránkách 
https://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-
kt/velky-bor
Naleznete tři elektronicky vedené kroniky.
Kronika fary   - Velký Bor  1829-1926    
Kronika obecné školy - Velký Bor  1878-1937    
Pamětní kniha četnické stanice - Velký Bor   1945

Lucie Šilhavá

Marie Sládková
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www.pohadkovalida.cz
Ludmila Bakonyi Selingerová

Přiřadíš rozkrojené ovoce,
k celému ovoci? 

poznáš ovoce, které k sobě patří

Vypocítáš a vybarvíš obrázek?
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www.sumavanet.cz/velkybor
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25. 6. 17:00 Vernisáž výstavy „Poklad z půdy” Velký Bor - OÚ

27. 6. Pouťové atrakce firmy Flachs Velký Bor - náves

27. 6. Otevřená hasičská zbrojnice pro veřejnost Velký Bor15:00
13:00-

27. 6. Pouťové fotbalové utkání Velký Bor - Kasejovice Velký Bor - hřiště14:00

27. 6. Kapela Brumendo Velký Bor - hřiště15:30

  4. 7. Pouťové atrakce firmy Flachs Jetenovice - náves

  4. 7. Pouťový turnaj v nohejbalu Jetenovice - hřiště14:00

11. 9. Májový podvečer duchovní hudby - Velkobor + Hudeček18:00
Velký Bor
kostel

  24. 7. Opékaní buřtů s následnou diskotékou
Velký Bor - 
myslivecká chata17:00


