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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM
¨

Březen nám přinesl nepříjemné překvapení v podobě
chřipky, která teď vládne všude, ale i tak jsme si ho stačili
ještě užít, a to pořádně.
Pro naše klienty, ale i zaměstnance jsme připravili
zabijačkové hody, kde nechyběly jitrnice, jelítka, tlačenka a
báječný ovar s křenem a hořčicí. A k tomu všemu jak jinak,
než chlazené točené pivo.
Mezinárodní den žen jsme oslavili hudbou, kterou si pro
nás připravil pan Vladimír Pecháček a jako milé překvapení
pro všechny ženy byly drobné dárky a květiny, které nám
předali vězni z Rýnovické věznice.
A jako každý měsíc jsme pogratulovali našim milým
oslavencům 
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Velikonoce
Velikonoce jsou
nejvýznamnějším svátkem
křesťanů a podle jejich pojetí
se váží k ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Svůj původ mají s největší
pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara,
ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě.
Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením
40denního postního období. Jejich termín je pohyblivý a
určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc
měly od pradávna rozhodující vliv na určování času.
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po
rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22.
březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním
dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí
má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů
příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a
poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá
pojmenování.
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Květná neděle.
Jednalo se o oslavu Ježíšova vjezdu na oslátku do
Jeruzaléma.

Modré (žluté) pondělí
Modré nebo Žluté pondělí, které je symbolem začátku
jarního úklidu doma. Modré pondělí si můžeme vysvětlovat
jako nepracovní pondělí.

Šedivé úterý
Následuje Šedivé úterý, které je spojeno s pokračováním
úklidu. Práce se týkaly hlavně vymetání pavučin z koutů. Oba
dny jsou především pohanské. V křesťanství se o významné
dny nejedná.

Škaredá středa
Škaredá středa je prvním křesťanským svátkem. A co byste v
tento den rozhodně neměli dělat? Hlavně se neškareďte.
Zůstalo by vám to, což by nebylo nic krásného. Tomuto dnu
se také říkalo Sazometná středa, protože se vymetaly saze z
komína.

Zelený čtvrtek
O Zeleném čtvrtku by se lidé neměli hádat, zato by měli jíst
zeleninu. Především kopřivy, třeba v podobě salátu, nebo
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také špenát. Pokud to dodržíte, mělo by vám sloužit skvělé
zdraví. A rozhodně si v tento den nic nepůjčujte. Peníze k vám
poputují samy.
Pro křesťany znamená tento den poslední večeři Páně, kdy
Ježíš ustanovil svaté přijímání. Večer „odlétají zvony do
Říma”, a v kostelích nastane ticho, které trvá až do Bílé
soboty ticho. V tento den by měly nastoupit děti se
řehtačkami a hrkačkami, což má vést k vyhnání nečistých sil
z domů. Děti obcházely třikrát denně vesnici pod vedením
zvoleného generála. Poslední obchůzka probíhala na Bílou
sobotu, kdy dostávaly odměnu v podobě vajíček, pečiva a
peněz.
Pekly se a darovaly jidáše, které připomínaly zradu. Kdo toto
kynuté pečivo potřené medem snědl, měl být zdravý. Medu
se totiž přisuzovaly ochranné vlastnosti.

Velký pátek
Velký pátek už si křesťané připomínají samotné ukřižování
Ježíše Krista. Stále se drží půst. Podle zvyků je Velký pátek
spojen s kouzly a měly by se otevírat poklady ve skalách.
„Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.”

Bílá sobota
Na Bílou sobotu se připravuje pomlázka a vajíčka. Zároveň se
uklízelo a také bílilo. Bílá sobota je posledním dnem půstu.
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Boží hod
V neděli, na Boží hod, se pekl beránek a mazance. Právě
mazance jsou považovány za naše nejstarší velikonoční
pečivo. Původně se připravovaly ze sýra nebo tvarohu a plnily
se masem. Na oslavu vzkříšení Ježíše Krista se tento den
oslavuje věčný život.

Velikonoční pondělí
Velikonoční období končí Velikonočním pondělím (Červeným
pondělím), pomlázkou. Propuká veselí a doba radosti. O
tomto dni má být žena nebo dívka vyšlehána čerstvými pruty,
což jí má přinést zdraví. Za vyšlehání a básničku má chlapec
nebo muž dostat odměnu, nejčastěji to jsou barevná vajíčka.
V některých krajích se také polívá vodou. Zajímavé je, že
tento zvyk mohou provádět jak ženy, tak i muži (záleží na
regionu).
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na duben 2020
Duben - jarní měsíc kdy Slunce přináší
energii nejen přírodě, ale podvědomě také
lidem. Jen samotný pohled na přírodu v
rozpuku má hned pozitivní vliv na vaši
náladu. Pesimismus zimních měsíců tak
bude rychle zapomenut. Tento měsíc
proto často bývá označován za velmi šťastný. A hvězdy to
samozřejmě svým výhodným postavením potvrzují.
Během dubna budeme velice plodní - bude nás to
táhnout ke kreativním činnostem a jakýmkoliv aktivitám,
které podněcují náš růst. Žádná výzva pro nás nebude dosti
velká a sebejistota z nás bude doslova sršet. Díky vlivu Marsu
na své okolí budeme působit velice empaticky - v tomto
období dokážeme perfektně poradit svým blízkým. Využijte
této energie pro podání pomocné ruky svým přátelům i
rodině. Schopnost amatérské psychologie bude nyní silně
posílena.
Jedincům horoskop pro duben 2020 napovídá, že dařit
se jim začne také v osobním životě, pokud dříve v tomto roce
zažívali spíše útlum. Konečně se lidstvo začne probouzet k
životu. Dále očekávejte radostné momenty i pevné zdraví.
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PRANOSTIKY
Pranostiky
pro měsícNA
září 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.
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.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Vranov (jinak též Skála,
Skály, Malá Skála či Pantheon)
je zřícenina skalního hradu na
pravé straně řeky Jizery, tyčící se
nad severočeskou obcí Malá
Skála, okres Jablonec nad Nisou.
Z pozdně středověkého skalního
hradu, jenž byl s délkou kolem čtyřset metrů plošně největší
fortifikací svého druhu v českých zemích, se dodnes
dochovaly jen nepatrné zbytky – překryté navíc romantickou
přestavbou z počátku 19. století, díky níž se stal z místa
svérázný skalní památník různých historických osobností. Pro
své krásné výhledy ze strmých srázů, jakož i velmi členitý
terén (plný schodišť, skalních místnůstek, sklepení, různých
branek, teras apod.), je Vranov oblíbeným cílem turistů v
oblasti PPk Maloskalska.
Archeologický výzkum dokládá existenci hradu pouze v
15. století, nicméně se nedá vyloučit, že na některých
skalních blocích stály budovy už dříve. Ostatně obec Vranové
je poprvé zmiňována roku 1382, kdy patřila pod
dominikánský klášter v Turnově. Hrad byl vystavěn
pravděpodobně na počátku 20. let 15. století, z let 1422 a
1425 o něm pochází první jisté zmínky. Tehdy jej vlastnili
Heníček ze Skály a jeho otec Heník Štěpanický z Valdštejna a
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na Vranově. Ostatně Valdštejnům patřil po celé 15. století.
Za Heníčkova syna v letech 1453–1487 se stal baštou
husitství v oblasti a zažíval svůj největší rozkvět. Roku 1538
však panství koupil Jan z Vartemberka, jenž o hrad ztratil
zájem. V průběhu 16. století hrad zpustl. K určitému
znovuoživení místa došlo v době romantismu v 19. století.
Roku 1802 se novým majitelem panství Malá Skála stal
textilní podnikatel (nákladník) Franz Zacharias Römisch, jenž
jej odkoupil od Desfoursů. Ten zde nechat vybudovat
Pantheon – soustavu pomníčků, zdobných uren, pamětních
desek a nik s bystami, aby tak oslavil různé osobnosti jak z
českých, tak světových (evropských) kulturních a politických
dějin; kromě toho také pro sebe postavil na troskách býv.
hradní kaple letohrádek (dnes v něm sídlí kavárna a
občerstvení). Ovšem ani tato romantická přestavba se
nedochovala v plném rozsahu
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OSLAVENCI V DUBNU
Jaroslava Musilová
Miroslava Šeráková
Zdeňka Rydvalová
Jarmila Franzkeová
Jana Menclová
Jaroslav Franc
Miroslav Janeček
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Hanička Vélová
Alena Velová
Bořivoj Luštický
Ingeborg Čermáková

Čest jejich památce
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PROCVIČME SI HLAVU
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RECEPT NA MĚSÍC DUBEN
Velikonoční nádivka
Seznam surovin











600

2 ks česnek
10 ks žloutek
10 ks rohlík
10 ks bílek
tuk a strouhanka
500 g uzené maso - vařené
500 g vepřová plec
2 lžíce majonéza
1 hrst kopřiva Nebo petrželka
vepřový vývar

Postup přípravy
Na kostičky nakrájené rohlíky namočíme do masového
vývaru, přidáme žloutky, sekané kopřivy nebo petrželku,
majonézu utřený česnek, na kostičky nakrájené plecko a
uzené maso.
Z bílků ušleháme sníh a lehce promícháme se směsí.
Nalijeme na vymaštěný a strouhankou vysypaný pekáč a ve
vyhřáté troubě pečeme pomalu do zlatova.
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Redaktorka: Bc. Monika Lopraisová, DiS.
monika.lopraisova@dd-jablonec.cz
Domov důchodců Jablonecké Paseky
ročník 17.
Duben 2020
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