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OHLÉDNUTÍ ZA ÚNOREM
¨

Únor je nejkratší měsíc v roce a tak není divu, že nám utekl
dříve, než jsme si stačili všimnout, že je tady opět konec
měsíce.
Vestibul jsme vyzdobili květinami a srdíčky. Někdo uznává za
měsíc lásky květen, ale někdo rád přijal valentýnský svátek a
postupně se tento svátek stal dnem všech zamilovaných i u
nás.
My jsme ho oslavili na valentýnské kavárničce a jak jinak, než
s pořádnou muzikou od našich známých harmonikářů.
Navštívili jsme hodiny muzikoralaxace, kde jsme si
odpočinuli, relaxovali jsme a načerpali energii.
A jako obvykle na závěr měsíce sladká tečka v podobě dortu
pro naše oslavence.
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VÝZNAMNÉ
DNY Vpovinné
BŘEZNU
Česká
škola a stručná historie
školní
1. 3.

Mezinárodní den omylů v kalendáři (30. 2.)

2. 3.

Mezinárodní den boje spisovatelů za mír

6. 3.

Den jódu

8. 3.

Mezinárodní den žen

8. 3.

Světový den ledvin

10. 3. Evropský den památky obětem terorismu
11. 3. Evropský den mozku
15. 3. Světový den spotřebitelských práv
15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě
18. 3. Mezinárodní den nenávisti
19. 3. Mezinárodní den invalidů
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
20. 3. Světový den frankofonie
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21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
21. 3. Světový den poezie

21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
22. 3. Světový den vody
23. 3. Světový den meteorologie
24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze
24. 3. Den Horské služby v ČR
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Proč se slaví MDŽ?
Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8.
března, základní myšlenka tohoto svátku není dnes už tolik
známá. Tento článek objasňuje původ tohoto svátku a
zamýšlí se nad jeho významem v dnešní době.
Ačkoli se mezinárodní den žen
(MDŽ) slaví každý rok 8. března,
základní myšlenka tohoto svátku
není dnes už tolik známá. Pro
některé muže je 8. březen dnem,
kdy koupí květinu či čokoládu své
přítelkyni, manželce či kolegyni,
nebo jim alespoň popřejí, pokud
vůbec. Proč však v tento den
obdarovávají své drahé polovičky už dnes ví jen málokdo z
nich a nevědí to dokonce ani samy ženy.
Nejčastěji bývá tento den spojován s československým
socialistickým režimem, čemuž bezpochyby přispěly okázalé
slavnosti 8. března na počest žen, typické především rudými
karafiáty, oslavami na pracovišti a verši představitelek Svazu
žen. Právě kvůli spojení s bývalým režimem přestali v
současné době někteří tento den slavit, neboť se podle nich
jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek.
Skutečnost je ale jiná. Počátky tohoto významného dne
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sahají hlouběji do historie, mnohem dále než vůbec
komunistické hnutí vešlo u nás ve známost.
Mezinárodní den žen se slaví už od počátku 20. století, s
komunistickým režimem v Československu jeho vznik
nesouvisí. Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a
politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do
rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy
a odstranění genderové diskriminace. MDŽ by tedy neměl
být spojován s komunismem, ale s mnohaletým
mezinárodním bojem za ženská práva a rovnoprávnost
mužů a žen. Jako takový je MDŽ důležitým dnem každoročně
připomínajícím nikoli éru komunismu, ale boje žen za svá
práva.
Vznik a vývoj MDŽ
Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a
příprav států na nadcházející světovou válku. V této době se
začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do
veřejného života. Počátky můžeme spatřovat v roce 1907,
kdy se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve
Stuttgartu. Právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den v
roce scházely a požadovaly volební právo. Této konference
se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. Důvodem proč se
měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den, byla
snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak
ženy, tak také muže.
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V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo
ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní
doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a
hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak ve
Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli
„Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky
později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci
socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto dne stal
mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové,
německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského
hnutí. Clara Zetkinová prosadila pořádání mezinárodního
svátku za účelem boje za volební právo žen. V Kodani tak
došlo k proklamování Mezinárodního dne žen na počest
boje žen za svá práva a dosažení volebního práva. Poprvé se
ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v
několika evropských zemích, mimo jiné také v RakouskoUhersku.
Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první
světové válce a to především vlivem demonstrace žen a
jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v
Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla
ustavena prozatímní vláda, která schválila volební právo žen.
Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8.
březen a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den
žen.

Stránka 7

Březen
2019

ZRCADLO DOMOVA
MDŽ dnes

MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl
Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ uznalo také mnoho
národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u
příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné
doby - nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě.
Upozornil na to, že je třeba do rozhodovacích procesů
zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět
v
předcházení
konfliktů
a
zajišťování
míru.
Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší
pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich
rovnoprávnost.
MDŽ a 8. březen je tedy možná částečně poznamenán svou
komunistickou minulostí, kdy se ho komunistická politická
elita v Československu zmocnila k využití své propagandy.
Jde však o den uznávaný v různých částech světa. Připomínat
a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená
podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a
muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném
životě vůbec. Tento den může být také připomínkou, že
ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v
postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech
oblastech a také ve všech státech uspokojující. Je nutné dále
prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích
je navíc nutné dále bojovat za ženská práva, kterých se tam
ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století. MDŽ nám tedy
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připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel už
dlouhý kus cesty, dlouhý kus cesty má ale ještě před sebou.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc březen


















Březen - za kamna vlezem.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový následuje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
V březnu prach - jistý hrách.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste
zlato.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není
stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce
ohřát.
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Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
JABLONECKÉ ELEKTRICKÉ DRÁHY
Na území města byla v době od 7. února 1900 do 31. března
1965 provozována elektrická dráha o rozchodu 1 000 mm.
Evropskou raritou byl sklon trati Rychnov Jablonec nad
Nisou Janov, který v úseku mezi Mírovým a Horním
náměstím dosahoval 108,5 promile. Tento technický unikát
připomíná pás kolejnic a zrestaurovaný staniční sloupek
umístěný v ulici Kubálkova, v místech kde byla trať vedena.
Z historie tramvajové dopravy

PROJÍŽĎKA TRAMVAJÍ
Z Rychnova do Jablonce
Cestou z českého vnitrozemí
se do Jablonce nad Nisou kdysi
jezdilo tramvají. A nemuselo
se cestovat přes Liberec. Z
vlaku stačilo vystoupit v
Rychnově a přesednout stejně
jako dnes na autobus. Bylo to
možné v letech 1900 až 1965.
Pojďme si toto období připomenout.
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Jednokolejná trať končila v Rychnově před nádražní
budovou. Vlevo, směrem na Jablonec, stávala výhybna a
zděná čekárna. V roce 1959 pak byla vybudována kolejová
smyčka pro obracení souprav; její těleso ještě dnes využívají
ke stejnému účelu autobusy. Kdybychom přijeli do roku
1950, spatřili bychom vpravo za nádražní budovou a sklady
rozsáhlé tramvajové překladiště. Pro překládání zboží mezi
nákladními tramvajemi a vlaky zde bylo několik úzkých
kolejí, které se křížily se železničními, několik ramp, váha pro
vážení tramvají s nákladem a dvoukolejná malá vozovna pro
poštovní tramvaj, sněhový pluh či tramvajovou lokomotivu.
Na ploše překladiště zbyly do dneška základy sloupů
trolejového vedení a opěrná zeď váhy.
Odjíždíme z Rychnova
Nastupme do přistavené tramvaje s vlekem, která se zvolna
rozjíždí do Jablonce. Projedeme Rychnovem do Pulečného,
kde před prudkým levým obloukem stávala výhybna a za ní
spediční stanice s odstavnou kolejí. Sem se sváželo mačkané
sklo z driket z kraje pod Kopaninou. Jeho cesta do světa
začala právě v tramvaji.
Pokračujeme lesním úsekem, uprostřed kterého byla
výhybna dodnes patrná v podobě rozšířené silnice. Na kraji
Kokonína míjíme koleje překladiště sloužícího místní
plynárně. Část stání byla kryta střechou. Po ukončení
nákladní dopravy sloužily koleje ještě dlouho pro odstavení
nepoužívaných nákladních vozů. Kokonínem projíždíme již
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po pravé straně silnice a zakrátko se dostaneme do prudkých
zatáček. Ta nejprudší měla i své jméno - „Kokonínská
podkova“. Tramvaj tu opouštěla silnici a objížděla přilehlý
domek, aby se na ni zase vrátila.
Ve Vrkoslavicích
K trati se připojí silnice od Maršovic a za další zastávkou
projedeme kolem restaurace, která se dodnes honosí
názvem „Na Výhybce“. Původní výhybna před hospůdkou
však byla časem přemístěna o kus dál, před pomník zvaný
Pyramida. Její polohu připomíná opět zastávkový záliv
využívaný dosud autobusy. Za zatáčkou vystoupáme do
Vrkoslavic, kde na rozvodí Baltu a Severního moře byl
nejvyšší bod celé tramvajové sítě v Jablonci (a druhý nejvyšší
v Čechách) - 598,95 m nad Jadranem.
Sjezd do města
Sjíždíme do města a míjíme
nákladiště Vrkoslavice s odstavnou
kolejí v podobě výhybny. V úrovni
pivovaru se pak po levé straně
výhybkou odpojovala kolej překladiště s budovou se třemi vjezdy. Koleje i objekt tu nalezneme
ještě dnes. Vozovna je na první pohled malá, ale ve skutečnosti zde bylo od roku 1929 kryté stání pro nákladní
tramvajové vozy. Z nich se vývěvou odsávalo uhlí nebo
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ječmen a po ocelové lávce byl substrát dopravován přes ulici
do pivovarského skladu.
Z dnešní „nové“ Pražské ulice odbočila pod stadionem
tramvaj společně s komunikací do „staré“ Pražské, po mostě
nadjela železniční trať a pokračovala k remízy. Remíza byla
na kolejovou síť napojena dvěma vjezdy, jedním ve směru
od Rychnova, druhým od Janova. Mezi těmito kolejemi byla
od roku 1925 výhybna. O tři roky později přibyla ještě kolej
do Sadové, která ponejprv zajišťovala propojení s tratí od
nádraží do Pasek a v letech 1955 až 1972 sloužila pro
obracení tramvají jedoucích do Liberce. Uprostřed vjezdu do
remízy stojí dodnes objekt překladiště i s rampami. Na výhybně v Pražské, dříve Vídeňské ulici, cestu ukončíme. Do Janova se svezeme příště.
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OSLAVENCI V BŘEZNU
Josef Bartůněk
Josef Štěpán
Herta Štěrbová
Ludmila Strauchová
Viera Kovářová
Milan Homola
Olga Jandurová
Josef Tůma
Miloslava Svobodová

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Alena Velová

04. února

Miloslava Svobodová

08. února

Josef Tůma

11. února

Lidmila Hamříková

20. února

Růžena Holíková

22. února

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Květuše Halamová
Vlasta Augustová
Vlasta Malinová
Eduard Palme
Anna Zascheová

Čest jejich památce
Stránka 18

Březen
2019

ZRCADLO DOMOVA

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU ?
08.3. Kavárnička MDŽ
 13:30 - vestibul

10.3. Vystoupení Duo Ruggieri
 10:00 - jídelna

21.3. Přednáška pan Kořenský - Irsko
 10:00 - tělocvična

26.3. Koncert Iveta Hejduková s doprovodem
 13:30 - jídelna
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PROCVIČME SI MOZEK
K jednotlivým číslům připište nejvíce asociací, které vás k
číslu napadají (např. 60 - kopa, minut v hodině, sekund v
minutě atd.).

Matematická hádanka
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RECEPT NA MĚSÍC BŘEZEN
Čokoládové muffiny s banánem
Suroviny
100 g hladké mouky
95 g polohrubé mouky
60 ml mléka
1 lžička pr. do pečiva
100 g čokolády na vaření
3 vejce
2 banány
113 g másla
130 g cukru krupice
špetka soli
Postup přípravy receptu
Troubu předehřejeme na 175 stupňů. Máslo vyšleháme, až
změkne, pokud se lepí na stěny, tak stírámě gumovou
stěrkou. Přidáme cukr a šleháme do pěny, opět stíráme
kraje, ať je to hezky rovnoměrné.
Z bílku ušléháme sníh a žloutek s vanilkou přidáme do
směsi. Odvážíme si mouky a smícháme se solí a práškem do
pečiva. Odměříme mléko. Do těsta přisypeme polovinu
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moučné směsi, mléko a druhou polovinu sypkých surovin.
Přidáme nakrájenou čokoládu a banány.
Nakonec přidáme vyšlehaný sníh. Pečeme 17-20 minut,
vyzkoušíme špejlí.
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