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OHLÉDNUTÍ ZA ZÁŘÍM
Skončilo parné léto a začal barevný podzim. Sluníčko hřálo
už příjemnými teplotami a my jsme se tak mohli vydat na
výlet na Prosečskou chatu. Chtěli jsme se osvěžit zmrzlinou,
ale nakonec jsme se rozhodli pro točenou ze stánku a to byla
dobrota .
Staropražské písně s dobrou náladou nám zazpíval pan
Pecháček, který za námi přijel už poněkolikáté, a vždy si
s ním rádi zazpíváme.
Popovídali jsme si v kavárničce u kávy a zákusku a jako velké
překvapení byl koncert Nadi Urbánkové v kině Junior.
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DNYpovinné
V ŘÍJNU
ČeskáVÝZNAMNÉ
škola a stručná historie
školní
1. 10. Mezinárodní den seniorů
2. 10. Světový den hospodářských zvířat
4. 10. Mezinárodní den zvířat
5. 10. Světový den učitelů
8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám
9. 10. Světový den pošty
10. 10. Světový den proti trestu smrti
12. 10. Začíná Světový týden kostí a kloubů
13. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
14. 10. Světový den standardů
15. 10. Mezinárodní den bílé hole
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16. 10. Světový den výživy
17. 10. Mezinárodní den proti chudobě
17. 10. Světový den úrazů
20. 10. Den stromů
20. 10. Mezinárodní den kuchařů
24. 10. Začíná Týden za odzbrojení
29. 10. Světový den mrtvice
31. 10. Den UNICEF
31. 10. Světový den spoření
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100 let od vzniku republiky
28. října - Den vzniku samostatného
Československa
Při vyslovení nebo přečtení tohoto data není nutno u nás
doplňovat letopočet. Každý aspoň trochu politicky cítící
občan naší republiky ví, že se jedná o 28. říjen 1918. Je to s
velkou úctou vnímaný den, kdy vlast Čechů, Moravanů,
Slováků a části Slezanů získala po pádu Rakousko –
Uherského císařství samostatnost.

Poslední panovník této velké říše Karel Habsburský (Karel
I.), který nastoupil na trůn uprostřed I. světové války, toužil
a usiloval o mír a chtěl proměnit Rakousko – Uhersko v
mnohonárodní spolkový stát, ale novým dějinným tlakům
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se již nedalo ustoupit. Touha národů po samostatnosti,
silně podporovaná a prosazovaná Spojenými státy
americkými, které se svými spojenci vyhrály I. světovou
válku, byla neudržitelná, a tak vzniklo Československo jako
společný stát Čechů a Slováků s demokratickou formou
vlády.
Sledujeme-li historii 28. října od roku 1918, poznáváme
tak vlastně i dějiny našeho prvního československého státu.
Až do roku 1937 jsme slavili 28. říjen v míru a svobodě. 28.
říjen 1938 byl již poznamenán blížící se katastrofou. Oslavy
v dalších letech (1939 – 1944) byly nacisty v průběhu II.
světové války striktně zakázány. Jméno zakladatele a
prvního prezidenta Československé republiky Tomáše
Garrigua Masaryka muselo zmizet ze školních učebnic a
nesmělo se ani ústně připomínat. Totéž platilo i o
spoluzakladatelích republiky (Edvard Beneš a Milan
Rastislav Štefánik) a o „mužích 28. října“ ( Antonín Švehla,
Alois Rašín, Vavro Šrobár, František Soukup a Jiří Stříbrný).
Krátké oživení tradice 28. října od roku 1945 skončilo
únorem 1948. Komunisté dokázali s tímto dnem neskonale
zatočit. Tvrdili např., že bez 7. listopadu 1917 (vznik VŘSR)
by nebylo 28. října 1918! - Až do roku 1951 mohl být 28.
říjen slaven ještě jako Den nezávislosti, avšak od tohoto
roku už jen jako Den znárodnění. V roce 1975 zrušili 28.
říjen jako den pracovního klidu a změnili jej na památný
den s připomínkou tří událostí, takže pak byl tento den
přejmenován na Den vzniku Československé republiky, Den
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znárodnění a Den vzniku Československé federace (ta
vznikla 28. října 1968). V roce 1988 se stal 28. říjen opět
výhradně pouze Dnem nezávislosti. Tento den proběhla na
Václavském náměstí protikomunistická demonstrace, která
byla rozehnána obušky a vodními děly.
Původní význam byl tomuto dni vrácen až v roce 1989.
Od roku 1993 platí však tento svátek pouze pro nově
vzniklou Českou republiku; naši bratři Slováci nezaujímají k
tomuto dni jednoznačný postoj, a proto jej neslaví.
Tolik krátce k dějinám 28. října v průběhu necelého
století.
Jak máme 28. říjen chápat a pojímat dnes? Neměl by
nám připomínat, že žijeme díky mnoha předchozím
význačným osobnostem ve svobodném státě a že bychom
si této svobody měli více vážit? Neměl by nás učit větší
lásce k vlasti, i když jsme v rámci EU součástí většího celku?
Neměl by nás vést k větší angažovanosti a varovat nás, že
bez vzájemného respektu, spolupráce a pomoci můžeme
velmi snadno prohýřit znovu získanou demokracii a
upadnout nejen do fyzické, ale i duševní poroby?
28. říjen se tak stává významným symbolem pro naši
současnost i budoucnost. Mnohé se již od doby první
republiky změnilo, ale vnitřní kontinuita s morálními
hodnotami minulosti přetrvává.
Takové zamyšlení při vzpomínání na 28. říjen 1918 nám
bude jistě k prospěchu. A budeme-li úspěšní v naplňování
idejí a morálního odkazu 28. října, tím větší bude naše
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jistota, že jej budeme moci i v budoucnu oslavovat vždy s
radostí.

Tomáš Garrigue Masaryk
Narozen 7. března 1850
Úmrtí 14. září 1937
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc říjen
 Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy
jesť k doufání pěkné vinobraní.
 Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
 Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
 Studený říjen - zelený leden.
 Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený
leden.
 Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
 Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude,
tak stálá bude zima.
 Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
 Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě
sníh padati má.
 Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
 Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
 Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá
zima.
 Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a
množství sněhu býti.
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V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů
bude i v zimě pršeti.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Teplé září - říjen se mračí.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není
daleko do sněhu.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně
studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Volby
Volby do zastupitelstev obcí 2018
Volby do zastupitelstev obcí se konají 5. a 6. října 2018

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
2018
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají 5. a
6. října 2018. II. kolo pak 12. - 13. října 2018.
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OSLAVENCI V ŘÍJNU
Miroslav Mencl
Milan Boudík, Mgr.
Jiří Paldus
Oldřich Střeštík
Anna Teplíková
Jiřina Šikalová

…………
…………
…………
…………
…………
…………

Stránka 12

93
76
75
86
89
70

Říjen
2018

ZRCADLO DOMOVA

NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA

Marie Vavrochová

3. září

Eduard Palme

10. září

Sonja Machová

24. září

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Rudolf Popr
Miluše Pekárková
Jiřina Fialová
Věra Duštírová
Boleslav Siuda

Čest jejich památce!
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CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU ?
02.10. koncert – klavírní trio
 14:00 - jídelna

09.10. muzikorelaxace
 13:30 - tělocvična

10.9. den otevřených dveří
 10:00 – 17:00

16.10. kavárnička
 13:30 - vestibul

30. 10. oslava narozenin
 13:30 - ergodílna
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PROCVIČME SI MOZEK
Sedí panna na hrádkách
v devatero kabátkách
a těm kdo ji svlečou,
slzy z očí tečou.
Cibule

Čím je jich více, tím méně váží.
Díry

Do domečku oknem vleze,
pak se s ostatními sveze.
Dopis, poštovní schránka

Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě?
Blecha, klíště, komár
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Osmisměrka
A
K
A
R
A
K
C
I
D
Ě
D

ON ŽM
A NON
A F I R
H N N R
O Ě O P
S U F I
P T U K
O Ž E R
DM L N
A C E V
T K ON

A
Ý
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T
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Ž
E

P E Y
L D E
U T C
I MA
E T V
A I O
Š K N
I L E
A A R
U R Á
K C E

A
D
E
S
D
E
Ř
P
D
N
Í

AKARA ASTENIE DATLE DĚDIC DEKAMERON ELITA ETUDY
HOSPODA KANOISTA KANONÝR KONFEKCE KONINA KRMIT
MERINO MÝTIT NÁRUŽIVEC NEMOC OŽERA PLUIE
PŘEDSEDA RENOVACE ROUPI STÁŽE SVIŠTI TARIF UFONI
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RECEPT NA MĚSÍC ŘÍJEN
Domácí burčák
Množství burčáku ovlivňuje
sklizeň na Moravě. Opravdový
burčák je vyrobený
z moravských hroznů, kterých
je málo. Vedle burčáku můžete
ještě narazit na zkvašené
mošty, ty se ale vyrábí z hroznů, které pochází většinou
z Maďarska. Burčák je zkvašený mošt je stejný produkt,
rozdíl je jen v tom, kde hroznové víno vyrostlo.

Postup
„Burčák lze doma připravit a navíc je to snadně.
Uděláte mošt - vymačkáte šťávu z hroznů - a ten necháte
zkvasit. Pokud byste chtěli zlepšit chuť a urychlit celý
proces, kupte si ještě ušlechtilé kvasinky a ty do něj
přidejte. Rozhodně to není nebezpečné. Jen je potřeba
ohlídat si čas a dobu kvašení.
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