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OHLÉDNUTÍ ZA ÚNOREM
¨

Máme za sebou nejkratší měsíc v roce. Ten letošní, byl
přeci jenom o trochu delší, protože je přestupný rok. Únor je
podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Únor
má 28 dní, v přestupném roce 29 dní. Třikrát v historii měl
únor i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím,
že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách
(únor = nořiti se).
V našem domově jsme nezapomněli na únorový svátek,
a to na svatého Valentýna. Jedni namítají, že tato oslava
zamilovanosti nemá s Českem nic společného, jiní nechtějí
vyznávat lásku na „povel“. Ať už to je ale tak, nebo tak, my
jsme si to udělali po svém. Pozvali jsme pány harmonikáře,
poseděli na Valentýnské kavárničce, zazpívali známé lidovky
a vychutnali voňavou kávu.
A jako vždy na závěr měsíce poblahopřáli našim
jubilantům.
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První jarní den
Který jarní den je ten první? Podle
propočtů vychází astronomicky už
na 20. března odpoledne
Kdy oficiálně začíná jaro? Někdo se
učil 20. března, jiný 21. března. A
oba můžou mít pravdu. Záleží na tom, který rok se zrovna
píše.
Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se střed
slunečního kotouče ocitne přesně nad rovníkem a Slunce
vstoupí do znamení Berana. K tomu každý rok dojde o
necelých šest hodin později, v přestupném roce o více než
18 hodin dříve. Mohou za to přestupné roky.
Kalendářní rok trvá 365 nebo 366 dní, ale Země oběhne
kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Proto se
okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý následující rok
o přebývajících pět hodin a 49 minut.
V roce 2017 začalo jaro v České republice 20. března v 11.28
a letošní začátek jara nás čeká 20. března v 17.15. Do roku
2047 bude začátek jara připadat na 20. březen. V roce 2048
se začátek jara dokonce posune na 19. březen.
Na 21. březen se první jarní den vrátí až v roce 2102. První
jarní den označujeme jako jarní rovnodennost, protože noc
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a den jsou přibližně stejně dlouhé. Od tohoto dne se noc
zkracuje a den prodlužuje, což trvá až do letního slunovratu,
kdy je den dvakrát delší než noc.
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na březen 2020
Přelomový měsíc mezi zimou a jarem, kdy
čekáme na pozitivní změny a na to kdy
budeme moci studeným dnům konečně
zamávat. I takový je měsíc Březen. Pro
mnohé náročný, avšak pro mnohé naopak
předzvěstí lepších zítřků.
V březnu budeme mít kvůli energii Merkuru sklony k
impulzivnímu jednání - než se tedy pro něco rozhodneme,
měli bychom si dvakrát rozmyslet, zda je to rozumné. Touha
po materiálním úspěchu nyní bude silnější než kdy dříve a my
budeme mít tendenci kupovat nové televize, auta, počítače,
ale dokonce i nemovitosti. Budeme mít pocit, že se nic
nemůže pokazit, ale dávejte si pozor. Přílišné utrácení by se
nám mohlo vymstít v podobě dluhů.
Horoskop pro březen 2020 říká, že z hlediska nestability
tohoto měsíce, nebude pro jedince výhodné příliš se zabývat
osobními pocity. Lépe vám bude, pokud budete trávit volný
čas ve společnosti lidí, které máte rádi. Březen není vhodný
čas pro rozjímání a myšlenky.
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PRANOSTIKY
Pranostiky
pro měsícNA
září BŘEZEN
 Březen - za kamna vlezem.
 V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
 V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou
přivleče.
 Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
 Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
 V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
 V březnu když se práší, stromy brzo raší.
 Suchý březen, studený duben, mokrá máj - bude v
stodole ráj.
 Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
 Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
 Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se
celkem snadno vlčí neduh chytí.
 O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
 Svatý Josef naštípá dříví a Panna Maria zatopí.
 Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
 Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok
krásný.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Přehrada Mšeno
Údolní průtoková přehrada nazývaná
též někdy Jablonecká, podle své polohy
v městské části Jablonce nad Nisou Mšeno. Nachází se na místě bývalého
rybníku ze 17. století a je rozdělena na tři nádrže.
Zděná hráz byla dokončena roku 1909, její výška je 15,8 m a
délka 425 m. Vodní plocha zaujímá kolem 42 hektarů a
průměrná hloubka je 15 m. Přehrada je napájena mimo
Mšenského potoka také Bílou Nisou a Lučanskou Nisou,
které jsou sem přiváděny několik se metrů dlouhými
podzemními štolami z Loučné a Jabloneckých Pasek.
V současnosti slouží nádrž především k rekreaci. Přehrada je
oddělena hrázemi na tři části - první dvě slouží k především k
rekreaci a plavání, třetí část je pro koupání nevhodná. Druhá
část přehrady nabízí spíše komorní koupání, malé travnaté
plážičky a skalku, kde se dá příjemně relaxovat. V hlavní části
přehrady jsou umístěny plovací pontony, které slouží jak k
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opalování tak také k odpočinku, pontony jsou umístěny v
dostatečné hloubce a jsou cca 30cm nad vodní hladinou
(dostupné shůdky), díky tomu je možné z nich i skákat do
vody. Ačkoliv je vstup do vody u většiny pláží pozvolný,
zejména pro malé děti je ideální využít pískové pláže "U
Prutu" (pláž se nachází při panelové výstavbě a nese jméno
dle plastiky obřího rybářského prutu, který jí dominuje). Mezi
oblíbené pláže patří také pláž "U Kapličky" nacházející se přes
ulici od plaveckého bazénu a "Taiwan", který je díky své
poloze na protilehlém břehu od zástavby nejklidnějším
místem.
Pláže jsou povětšinou písčité (hrubý písek) a travnaté. V
bezprostřední blízkosti přehrady se nacházejí kurty na
plážový volejbal, dětské koutky a betonová hřiště na fotbal,
tenis či basketbal (vše zdarma). Kolem přehrady se nachází
stánky s občerstvením. K parkovaná je možné využít
parkoviště přiléhající panelové zástavby. Za hrází je
vybudován park s lavičkami, kde je možné v horkých dnech
příjemně odpočívat ve stínu stromů. Nad druhou přehradou
se nachází velké dětské hřiště se spoustou prolejzaček a
houpaček.
Okolo přehrady vede cyklostezka, která se dá z části využít i
pro in-line bruslení. Cyklo i in-line stezka jsou součástí pěší
zóny. Cyklostezka vede kolem celé přehrady, kde je zčásti
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napojená na silnici a částečně vede lesem. Z přehrady se
můžete vydat na pěší a cyklo výlety Přehrada poskytuje
dostatek vyžití také rybářům.
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OSLAVENCI V BŘEZNU
Josef Bartůněk
Herta Štěrbová
Ludmila strauchová
Věra Kovářová
Ingeborg Čermáková
Jaroslava Slavíková
Krista Havlíková
Josef Tůma
Libuše Pavlíková
Miloslava Svobodová

82
93
88
86
96
85
80
69
83
91
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Bohumil Matouš

06. únor

Libuše Kubcová

07. únor

Edith Tlustá

20. únor

Josef Štefek

21. únor

Dagmar Černá

25. únor

Franzkeová Jarmila

27. únor

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Jana Palmová
Věra Šourková
Kazimiera Hromasová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU ?
13

 Pondělí 2. března – Setkání
s klienty
Sejdeme se ve 13.00 hodin v jídelně,
občerstvení zajišťuje
 Pátek 6. března – Zabijačkové
hody
Začínáme kolem 14. hodiny v hale v přízemí a na terase
 Pondělí 9. března – Oslava mezinárodního dne žen
S hudbou a občerstvením
Začínáme ve 13.30 hodin v jídelně
 Úterý 24. března – Oslava narozenin klientů
Začínáme ve 13.30 hodin v klubovně aktivit

1
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660 × 371

PROCVIČME SI HLAVU
Hádanky o jaru














Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy –
rozkvete vždy jeden pán. Víte který? (Tulipán)
Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě
hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy. (Sluníčko)
Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš
sluníčko, okolo běličká. (Sedmikráska)
Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule rozkvétají (bledule).
Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý
z nich má k jaru klíč. Copak je to? (Petrklíč)
Trojdílná sukýnka bílá a malinká, nosí ji panenka, má
jméno (sněženka).
Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se.
Nápověda pro Bělu: „Jsou to květy (podbělu)!
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RECEPT NA MĚSÍC BŘEZEN
Jarní salát s pampeliškou
Seznam surovin


rukola



listy pampelišky



ředkvičky



chleba



Česnek



rostlinný olej
Na dresink



Šalotka



citronová štáva



balzamikový ocet



rostlinný olej



Sůl



Pepř
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Postup přípravy






Nejdřív si připravte dresink: šalotku nakrájejte
nadrobno, přidejte balzamikový ocet, citronovou šťávu,
rostlinný olej, osolte a opepřete. Spojte všechny
ingredience dohromady a nechte odležet.
V míse smíchejte rukolu, listy pampelišky a ředkvičky
nakrájené na kolečka. Na rostlinném oleji orestujte
plátky chleba z obou stran.
Salát nandejte do hlubokého talíře, pokapejte
dresinkem a podávejte s opečeným chlebem potřeným
česnekem.

Dobrou chuť !
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Redaktorka: Bc. Monika Lopraisová, DiS.
monika.lopraisova@dd-jablonec.cz
Domov důchodců Jablonecké Paseky
ročník 17.
Březen 2020
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