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OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM
¨

Skončil poslední měsíc v roce a s ním přichází i
bilancování o uplynulém roce a nové plány a výzvy do roku
nového. My jsme si prosinec užili ve velkém a s celou
parádou. Po chodbě se linula vůně vánočního cukroví, všude
vládla vánoční nálada a těšili se z vánočního programu, který
byl opravdu pestrý.
Písničkami a hraním nás přišli potěšit Seniorband Filipov,
vánoční tvoření si pro nás připravily děti z MŠ Pohoda a
vánoční koncert paní Ivety Hejdukové nám zpříjemnil advent.
Radost nám udělal výlet na zámek v Zákupech, kde jsme
měli možnost adventní prohlídky. Ruce jsme zapojili ve
vánoční dílně, ve které jsme se žáky ZUŠ vyrobili drobnosti
pro potěšení a ve skleněné dílně s Nadací Preciosa navlékli
náramky a korálky pro radost. Měli jsme možno poslechnout
si vánoční koncert – komorní smyčce.
Magistrát Jablonec nás obdaroval vánočními balíčky,
které nám udělali velkou radost. Jako každý měsíc jsme
poseděli v kavárničce, zpívali koledy, ochutnali cukroví a
popíjeli kávu nebo sklenku vína. A na závěr nechyběla ani
štědrovečerní večeře.

0000000000000000000000000
0000000000000

Stránka 2

Leden
2020

ZRCADLO DOMOVA

Nový rok, bilance a nostalgie
Nový rok si žádá zklidnění, každý
za sebou máme kus skvěle odvedené
práce. Ať se nám podařily splnit velké
cíle či menší přání, určitě na sebe
každý může být pyšný. Každý v jiném
směru, každý jinak, ale určitě se nám
za 365 uplynulých dnů povedlo něco,
za co si dotyčný může poplácat po
rameni.
Už je to takový zvyk. Přijde konec
roku a s ním i naše tendence se ohlížet
zpět a rekapitulovat, co nám ten uplynulý přinesl. Proč vůbec
bilancovat a jak jednoduše na to?
V průběhu roku, kdy jsme zavaleni povinnostmi, většinou příliš
času a pozornosti tomu, kam jsme došli a kam směřujeme,
nevěnujeme. Může to vypadat trochu děsivě a nepříjemně, ale
udělat si shrnutí končícího roku má rozhodně smysl. Umožňuje nám
to zastavit se a podívat se na to, čeho jsme dosáhli.
Nemusí se to na první pohled zdát, ale třeba po přečtení svého
„bilančního“ listu zjistíte, že jste ušli pořádný kus cesty směrem
k vytyčenému cíli. Anebo jste zažili úžasné dobrodružství či se
naučili něco nového o sobě. Všechno tohle má smysl. Jaký, to vám
nejspíš ukáže rok následující ????
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na leden 2020
Leden je z hlediska horoskopu jeden z
nejvýznamnějších měsíců. Pro mnohé jedince
totiž podvědomě znamená příchod nového
roku zcela nový začátek, kdy se otáčí čistý list.
Můžete začít psát na nepopsanou stránku a je jen na vás, jak
se k životu postavíte.
Horoskop pro leden 2020 tak musí s tím, co mají jedinci
zažité, počítat. I přesto, že hvězdy vám budou ukazovat jinou
cestu, v lednu je pravděpodobné, že si postavíte hlavu,
pokud se vám směr, který je vám předurčen, nebude líbit.
Čím je rok 2020 tak výjimečný?
Proč je rok 2020 z astrologického hlediska tak
výjimečný? V roce 2020 prožijeme znovu tzv. královskou
konjunkci. Ta přichází pravidelně každých dvacet let. Je to
doba, kdy se potkává planeta Saturn s planetou Jupiter. Starý
král (Saturn) symbolicky předává vládu králi mladému
(Jupiteru). Nastává čas na změnu, výměnu stráží. Podle toho,
v jakém znamení zvěrokruhu a v jakém živlu tato konjunkce
proběhne, takový bude charakter příštího dvacetiletí.
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Planeta Jupiter a planeta Saturn se tentokrát setkají ve
vzdušném znamení Vodnáře. Končí dlouhá řada konjunkcí
v zemských znameních (tato řada započala v roce 1802 a
definitivně končí právě na konci roku 2020). Čeká nás
živlová změna, zemi nahrazuje vzduch. Materiální hodnoty
by měly být vystřídány hodnotami mentálními, ideovými a
filozofický.
Pro rok 2020 ale není určující jen tato periodická
konjunkce, ale i fakt, že skoro po celý rok budou planety
Saturn a Jupiter ve znamení Kozoroha. Řád, stabilita,
organizace, státní struktury se prolnou se spravedlností nebo
alespoň s pokusem o spravedlnost. Navíc planeta Saturn je
ve svém domicilu, tzn. je ve znamení Kozoroha, ve kterém se
„cítí jako doma“, takže všechny vlastnosti Saturnu budou
zdůrazněny.
Čeká nás stabilizace ve všech sférách veřejného života i
v našem soukromí. Čeká nás řád, struktura, která dává smysl.
Čeká nás práce, píle, soustředění, které vede k cíli.
Nečeká nás příliš zábavy a hýření, ale za poctivou práci,
za úsilí v životě, budeme jednou zase spravedlivě odměněni.
Konec roku odstartuje výše zmíněná konjunkce ve Vodnáři,
která radikálně změní běh času.
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PRANOSTIKY
Pranostiky
pro měsíc NA
září

LEDEN

 Leden jasný, roček krásný.
 V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo
vína.
 Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště
když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují
rozličné nemoce.
 Když roste tráva v lednu, roste špatně v
červnu.
 Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
 Leden studený, duben zelený.
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát
nahradí.
 Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
 Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
36
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI JABLONEC NAD
NISOU
V Jablonci nad Nisou najdete celou řadu zajímavých
architektonických památek Díky architektonicky významným
stavbám bylo centrum města
vyhlášeno městskou památkovou
zónou. K nejzajímavějším stavbám
města patří secesní budovy a
soukromé vily v dnešní Podhorské
ulici a ulici 28. října. Domy v této
ulici byly budovány jako sídla nejvýznamnějších exportních
firem a proto zde můžeme vidět mnoho architektonicky
velmi hodnotných objektů. Zajímavé jsou zejména domy
stojící naproti evangelickému kostelu ve směru od centra,
které pocházejí z přelomu 19. a 20. století.
Ve městě Jablonec nad Nisou jsou dvě dominanty,
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí a
radnice na dnešním Mírovém náměstí. Římskokatolický
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova je cihlový trojlodní
obdélníkový objekt s příčnou lodí a hranolovou věží. Byl
vybudován v letech 1930–1931 podle plánů jabloneckého
rodáka J. Zasche. Na hlavním oltáři je umístěna bronzová
socha Krista z roku 1930 a na bočním oltáři mramorová socha
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Piety z roku 1933. V současné době se v kostele konají
bohoslužby i koncerty vážné hudby.
Funkcionalistická obdélníková pětipatrová budova
radnice se nachází na hlavním a nejstarším jabloneckém
náměstí. Její stavba probíhala v letech 1931–1933 podle
návrhu profesora ing. arch. K. Wintera. Rozhodnutí o stavbě
nové radnice vycházelo ze snah nahradit starou radnici
objektem, který by více vyhovoval městské samosprávě a
zároveň by architektonicky dotvořil centrum města. Nová
radnice proto byla od začátku pojata i jako kulturní centrum
s restauracemi a kinem. Radniční věž s panoramatickým
výhledem na město je v letních měsících přístupná.
Mezi nejstarší budovy v Jablonci nad Nisou patří dům
česko-německého porozumění v Rýnovicích, který je
kulturní památkou. Byl postaven v druhé polovině 17. století.
V domě sídlí občanské sdružení Porozumění-Verständnis,
které tu pořádá tématické výstavy i jazykové kurzy němčiny.
V městské části Mšeno nedaleko přehrady stojí kaplička
sv. Anny, která byla pravděpodobně postavena okolo let
1780–1782.
Bývalá fara čp. 1 v Kostelní ulici představuje společně s
kostelem sv. Anny nejstarší a nejvýznamnější stavební
historickou památku města Jablonce nad Nisou a
neopominutelnou dominantu v původním centru obce.
Budova pochází z počátku 18. století, má neorenesanční
fasádu z konce 19. století. Sídlí zde turistické informační
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centrum, Památník J. a J. V. Scheybalových a Městská
galerie My.
Unikátní technickou památkou je přehrada Mšeno. Byla
postavena v letech 1906–1909 jako součást systému vodních
děl na přítocích řeky Nisy, jehož cílem bylo zastavit povodně
pravidelně sužující region Jizerských hor. Přehrada leží v
nadmořské výšce 513 metrů nad mořem a vejdou se do ní tři
miliony krychlových metrů vody. Tato památka je
nejatraktivnějším rekreačním zázemím města i celého
širokého okolí. V roce 1998-2000 byla v hrázi přehrady
vybudována sanační štola, která slouží k monitorování a
odvádění průsakové vody. V letních měsících je část přehrady
využívána ke koupání, a to v lokalitách U prutu a U kiosku.
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OSLAVENCI V LEDNU
Jana Riegerová
Bedřiška Pekárková
Václav Sláma
Marie Godlová
Jindřiška Koťátková
Miluše Stránská
Miluše Svobodová
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Jaroslava Slavíková

02. prosince

Marie Pokorná

10. prosince

Jana Maťejková

11. prosince

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Miloslava Hejduková
Josef Štěpán
Ivanka Berková
Dagmar Kuncová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V LEDNU ?
 Pondělí 6. 1. – Tříkrálové zpívání
Sejdeme se ve 13.00 hodin v hale u klavíru

 úterý 14. 01. – Kavárnička
Začínáme ve 13.30 hodin v hale přízemí

 úterý 28. 1. – Oslava narozenin klientů
Sejdeme se ve 13.30 hodin v klubovně aktivit

 pátek 31. 1. – Novoroční koncert vážné hudby
v podání Šárky Venclové s doprovodem

13
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PROCVIČME SI HLAVU
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RECEPT NA MĚSÍC LEDEN
Rychlá polévka se zeleninou a zázvorem
Seznam surovin











žampiony 6 kusů
mrkev 1 kus
hráškové výhonky 1 hrst
hrášek 2 lžíce
olej 2 lžíce
sójová omáčka 1 lžíce (světlá)
chilli omáčka 5 kapek
pepř
sůl
zázvor 1 kus (čerstvý - oloupaný, asi 2 cm)
Postup přípravy
Mrkev očistíme a nastrouháme na nudličky. Žampiony
očistíme a nakrájíme na plátky. Zázvor nastrouháme
najemno a krátce ho opečeme v hrnci na oleji. Přidáme
žampiony, mrkev a hráškové výhonky a restujeme 1 minutu.
Do hrnce přilijeme horkou vodu tak, aby vše bylo ponořené,
přidáme hrášek a 5 minut povaříme.
Dobrou chuť !
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Redaktorka: Bc. Monika Lopraisová, DiS.
monika.lopraisova@dd-jablonec.cz
Domov důchodců Jablonecké Paseky
ročník 16.
Leden 2020

Stránka 16

