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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM
¨

Máme za sebou první jarní měsíc a přivítali jsme ho oslavou
MDŽ. Naše pozvání na oslavu přijali z věznice Rýnovice, což
bylo moc milé, protože květiny ke svátku žen, tak rozdali
našim klientkám právě tito hosté – muži 
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Jako milou pozornost
přinesli medovník vlastní výroby, ke

kterému jsme si dali kávu, čaj a povídali o všem možném i
nemožném. A medovník nebylo jediné překvapení. Jako
dárek dostali naši klienti krásnou dřevěnou budku pro ptáky
a jak jinak, než vlastnoručně vyrobenou.
Nechybělo ani kulturní vystoupení v podání koncertu Ivety
Hejdukové a vystoupení Dua Ruggieri.
Pan Kořenský nám přišel popovídat zajímavosti o Irsku a
závěr měsíce jsme oslavili narozeniny našich klientů.
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VÝZNAMNÉ
DNY V
DUBNU
Česká
škola a stručná historie
povinné
školní
2. 4.

Mezinárodní den dětské knihy

2. 4.

Světový den zvýšení povědomí o autismu

7. 4.

Světový den zdraví

8. 4.

Mezinárodní den Romů

11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby
11. 4.

Mezinárodní den solidarity osvobození politických
vězňů

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
14. 4. Světový den monitoringu diabetiků
18. 4. Mezinárodního den památek a sídel
20. 4. Mezinárodní den svobody tisku
22. 4. Evropský den akcí proti rasismu
22. 4. Den Země
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23. 4. Světový den knihy a autorského práva
24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek
24. 4. Světový den laboratorních zvířat
25. 4. Světový den malárie
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
26. 4. Světový den duševního vlastnictví
27. 4. Světový den grafiky
27. 4. Světový den sdružených měst
27. 4. Mezinárodní den smutku

28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
29. 4. Mezinárodní den tance
30. 4. Den pracoviště
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Historie svátků jara: co znamenají tradiční
velikonoční symboly
Velikonoce vnímáme hlavně jako svátky jara. Končí zima,
příroda se probouzí, jarní sluníčko vytahuje ze země první
květiny. Tyto slavnostní dny jsou spojeny především
s takovými tradičními symboly, jako je beránek, řehtačky,
pomlázky, či zdobená vejce.
Toto období původně slavili Židé jako svátky jara. Jejich
důležitost vyplývala z hlavního postavení v rámci jarního
obřadního cyklu. Svátek prvního jarního úplňku
symbolizoval v mnoha kulturách příchod jara a začátek
nového hospodářského roku. Zhruba před 3500 roky pak
Židé dali svátku jara nový význam, kterým si připomínali
vyvedení židovského národa z egyptského otroctví.
Křesťanské Velikonoce
Křesťané poprvé dali Velikonocům podobu oslav Kristova
zmrtvýchvstání. Výjimečností tohoto křesťanského svátku
vznikl termín jeho stanovení na neděli po prvním jarním
úplňku. Tím se tento křesťanský svátek oddělil od
židovských tradic.
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Čtyřicet dní půstu

Správný křesťan by měl podle tradice 40 dní před
Velikonocemi – od Popeleční středy až do Božího hodu
velikonočního – dodržovat půst. Nejedla se nejen masitá a
maštěná jídla, ale nekonaly se ani taneční zábavy, svatby a
jiné světské požitky.
Hodování
O Bílé sobotě, která je posledním dnem půstu, se už začíná
hodovat. Podává se hlavně velikonoční hlavička, jídlo
připravované z uzeného vepřového, vařeného jehněčího,
vajec a mladé jarní kopřivy. Měla prý připravit tělo na
přísun dalších mastných dobrot. Pečou se mazance a
vdolky s daleko větším množstvím vajec, než je běžné
přidávat do těsta v průběhu roku. Z kynutého těsta se také
peče ve formě beránek jako symbol Krista, Beránka
božího. Jako symbol Jidášovy zrady se na Velký pátek
podává pečivo z kynutého těsta tvarované do podoby
oprátky, takzvané jidáše.
Ztichlé zvony
Na Zelený čtvrtek umlkly v kostelech zvony. Říká se, že
odletěly do Říma. Na jejich místo nastoupili chlapci, kteří
až do Bílé soboty obcházeli domácnosti a svými
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řehtačkami anebo jinými rámusiči oznamovali ranní a
večerní klekání nebo poledne.
Síla vody
Mimořádně velký význam se dříve připisoval i očistné moci
proudící vody, která prý pomáhala smývat hříchy. Podle
starých bájí byla pramenitá voda vůbec všemocná. Pověst
totiž mimo jiné říká: Kdo se ještě o půlnoci nebo alespoň
krátce před východem slunce umyl v tekoucí vodě, byl po
celý následující rok zcela zdravý.
Pomlázka
V Pondělí velikonoční kluci vypláceli děvčata. Ta jim na
oplátku darovala hlavně vajíčky. Šlehalo se březovými,
jalovcovými nebo vrbovými proutky.
Děvčata byla také polévána vodou, což bylo nejen očistné,
ale prý také ozdravné a magické. Břízu hoši splétali do
pomlázek a těmi ještě v neděli odpoledne dostala děvčata
závdavek, aby věděla, že na Velikonoční pondělí jim
chlapci pořádně namrskají.
Protože se říkalo, že pruty vytahují nemoci, byly metličky
zničeny. Po pomlázce se stočily do kruhu a poté se hodily
do potoka nebo do ohně.
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Kraslicemi, která děvčata dávala chlapcům, vyjadřovala
i svůj vztah k nim.
V této „řeči beze slov“ měla význam nejen použitá barva,
ale také způsob zdobení a ornamenty.
Velikonoční symboly:
• beránek – Židé v něm spatřovali Izrael jako boží stádo,
které vede Hospodin, a na Velikonoce pojídali beránka
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. Pro
křesťany je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista.
• řehtačka – má svolávat k bohoslužbám v době, kdy
umlkají zvony. Ty se opět rozezní na Bílou sobotu při
zpěvu Gloria.
• pomlázka – symbolizuje předání svěžesti, pružnosti a
zdraví mladého jarního prutu.
• vajíčko – připomínalo plodnost, život a vzkříšení.
V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného
hrobu, z něhož vstal Kristus nesmrtelný.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc duben














Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup
žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji
vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se
zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
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 Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
 Mokrý duben - hojnost ovoce. Je-li v dubnu teplý déšť,
hojné požehnání jest.
 Duben hojný vodou - říjen vínem.
 Jaký duben - takový říjen.
 Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru
nenajde.
 Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více
nepostíná.
 Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
 Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 Co duben našetří, to květen spálí.
 Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy
stahuje stromový květ, takže se zadusí.
 Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
 Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
 Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
 Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
 Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
 Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
JABLONECKÉ ELEKTRICKÉ DRÁHY
TRAMVAJÍ Z JABLONCE DO JANOVA
Minule jsme se svezli tramvají
z Rychnova a jízdu jsme
ukončili ve výhybně v Pražské
ulici. Nastoupíme tedy znovu
do staré tramvajové soupravy
linky č. 1 a můžeme
pokračovat do Honsberku,
dnešního Janova.
Příjezd na náměstí
Z Pražské vjedeme do ulice 5. května a ostrým obloukem
vlevo odbočíme do Lidické. Přes zastávku na Dolním
náměstí pokračujeme vzhůru k nové radnici na Mírovém
náměstí. S rachotem kol křižujeme koleje linky č. 2 z Pasek
do Brandlu, respektive k hlavnímu nádraží. Na náměstí
odbočovala odstavná kolej pro vykládání zboží, která byla
používána pro dopravu materiálu při výstavbě radnice. S
nadsázkou se dá napsat, že právě jablonecká radnice
„přijela z větší části tramvají. Odstavnou kolej tvořila splítka
s jeřábovou dráhou a přivezený náklad se ihned překládal
na stavbu. Po dokončení radnice byla tato odstavná kolej
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zrušena. V dolním rohu náměstí poblíž křížení obou linek
stával objekt čekárny, nejdříve dřevěný a později zděný.
Kromě čekárny zde byla i dopravní kancelář, v níž se daly
koupit jízdenky nejen na tramvaj, ale i na železnici do
celého tehdejšího mocnářství.
Zastávka zde byla ve velkém sklonu, a tak tramvajáci museli
dodržovat přísné předpisy. Větší stoupání však přišlo až za
radnicí v Kubálkově ulici, v místech, kde je dnes kus kolejí a
starý zastávkový sloupek. Sklon tady dosahoval 105
promile, což představovalo skutečnou kuriozitu nejen mezi
českými tramvajovými tratěmi, ale i v evropském měřítku.
Míříme do Mšena
Přes Horní náměstí, kde byla výhybna,
pokračovala trať jednokolejně při pravé
straně Palackého třídy na další výhybnu
ve Mšeně. Přibližně od úrovně
přehradní nádrže se však klikatila starou zástavbou
zlikvidovanou při výstavbě mšenského sídliště. V letech
1903 až 1950 zde bývala i odbočka vlečky do sklárny Josefa
Priebsche. V roce 1906 před ní byla postavena výhybna, ze
které odbočovala další vlečka sloužící při výstavbě
přehradní hráze. Za výhybnou ve Mšeně pak byla i nákladní
stanice a překladiště.
Trať pokračovala k Ostrému rohu, kde odbočovala vpravo na
Janov, zleva se v křižovatce napojovala nákladní trať od
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Brandlu. Za křižovatkou byla výhybna a za ní vlečky sklárny
Leopolda Riedla a dvě vlečky textilky Mauthner &
Österreicher. První vlečka textilky měla rozsáhlé kolejiště,
které bylo za její existence několikrát přestavováno.
Uvedené vlečky byly většinou obsluhovány přes nákladní
trať a železniční překladiště v Brandlu, protože trasa do
Rychnova byla komplikována velkými sklony na trati. Dále
tramvaj pokračovala přes Loučnou a výhybnu kolem
hostince Modrý Dunaj do Janova. Za levým obloukem pak
byla vlečka do sklárny a proti jejímu objektu byl vystavěn
objekt překladiště se skladem a vozovnou pro jeden
tramvajový vůz.
Konečná v Janově nad Nisou
V zářezu pod skalním masivem bylo kromě konečné stanice
vybudováno i kolejiště pro nákladní tramvaje, které bylo na
vjezdu chráněno závorou proti ujetí odstavených vozů. Před
konečnou stanicí byl několik let před ukončením provozu
postaven kolejový trojúhelník pro obracení vozů. Tramvaje
zajely nejdříve do kusé koleje podél cesty na Velký Semerink
a pak couvaly i s vlečným vozem a cestujícími na konečnou.
Ukončení provozu
V padesátých letech trvala cesta z Rychnova do Janova celou
hodinu. Mezi Vrkoslavicemi a Mšenem byla linka č. 1
posilována vloženými vozy linky č. 3. Ještě v roce 1962 byly
v těchto místech hledány lokality pro možnou výstavbu
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kolejových smyček, jež měly společně se zjednosměrněním
vozů a zrušením průvodčích zefektivnit provoz.
O rok později však byla přijata koncepce autobusové
dopravy a na celou trať vyjely tramvaje naposled v březnu
1965. Výhybna v Pražské sloužila tramvajím do Liberce až do
roku 1972. Nákladní doprava však byla zastavena mnohem
dříve, po roce 1950 byly přívěsné vozy a lokomotivy
využívány už jen sporadicky při opravách tratí, častěji byly
odstavovány na kolejích již nepoužívaných vleček a
překladišť. Kromě zmíněného kousku kolejí tak tramvaje
připomíná jen torzo janovského překladiště, trolejové
úchyty na některých domech a někde i základy sloupů či
traťové kilometrovníky.
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OSLAVENCI
V DUBNU90
…………

Jaroslava Musilová

Miroslava Šeráková
Miloslava Hejduková
Zdeňka Rydvalová
Eva Fidlerová
Jaroslav Franc
Anna Chocholoušková

…………
…………
…………
…………
…………
…………

Stránka 15

91
86
94
92
88
91

Duben
2019

ZRCADLO DOMOVA

NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Hanička Vélová

04. března

Jaroslav Véle

06. března

Josef Hubený

11. března

Danuše Filipová

14. března

Marie Fišerová

18. března

Věra Novotná

20. března

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Miroslav Mencl
Petr Morávek
Marie Raždíková
Jarmila Palmová
Zdeňka Jiřenová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V DUBNU ?
03. 4. Skleněná velikonoční dílna
 12:30 – klubovna aktivit

10. 4. Velikonoční trhy
 Prodej našich výrobků - Liberec

15. 4. Velikonoční dílna s MŠ Pohoda
 10:00 - vestibul

18. 4. Velikonoční povídání s p. Lachmanem
 10:00 - tělocvična

18. 4. Velikonoční kavárnička
 13:30 - vestibul
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PROCVIČME SI MOZEK
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Kolik je x ?
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RECEPT NA MĚSÍC DUBEN
Papriky plněné sýrem














2 papriky
1 mozzarella
2 vejce
2 lžíce hladké mouky
olej na smažení
Na rajčatovou omáčku
1 malá cibule
2 lžíce másla
1 plechovka krájených loupaných rajčat
2 stroužky česneku
sůl
pepř
limetka
Postup
Krok 1: Papriky nasucho na pánvi, na hořáku nebo pod
grilem ze všech stran zprudka opečte, aby zčernaly a
vytvořily se na nich puchýřky. Uzavřete je do sáčku nebo
plastové krabičky a nechte 15 minut zapařit.
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Krok 2: Mezitím se pusťte do omáčky (v Mexiku ji připravují
z čerstvých rajčat – asi 500 g na dvě porce –, které spolu s
česnekem a cibulí nasucho z obou stran na pánvi opečou a
poté jen rozmixují s kuřecím vývarem). My použijeme
rajčata drcená v plechovce, protože mají výraznější chuť než
zimní dovážená.
Krok 3: Nahrubo pokrájenou cibuli nechte zesklovatět na
troše másla, přidejte nasekaný česnek a po asi 10 vteřinách,
když začne vonět, přilijte rajčata. Osolte a opepřete,
případně přidejte kuřecí bujon pro bohatší chuť, 10 minut
povařte a poté rozmixujte na hladkou omáčku. Dochuťte
trochou limetové šťávy.
Krok 4: Spařené papriky oloupejte, nožíkem na boku
nakrojte a vyndejte z nich semínka. Naplňte je natrhaným
sýrem (mozzarellou nebo jiným vámi oblíbeným sýrem) a
stáhněte párátky.
Krok 5: Z bílků ušlehejte tuhý sníh. Vmíchejte žloutky a
trochu soli a čerstvě mletého pepře. V pánvi rozehřejte
dostatečné množství oleje. Papriky obalte v troše mouky a
poté ve vajíčku a z obou stran dozlatova smažte. Špachtlí
můžete přidávat trochu těstíčka, kdyby z paprik stékalo.
Krok 6: Podávejte s rýží a připravenou omáčkou.
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Tip: I když není loupání paprik zrovna nejzábavnější
záležitostí, odolejte pokušení ho vynechat – slupka je
nejhůře stravitelná část paprik. Opečením navíc také trochu
změknou, takže nebude třeba další dlouhá tepelná úprava.
Dobrou chuť 
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