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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM
¨

Měsíc duben byl u nás v domově klidnější. Mohla za to
všude přítomná chřipka a s ní spojené různé omezení, ať už
se týkalo zákaz návštěv nebo omezení aktivit, na které jsme
byli zvyklí.
I tak jsme ale nebyli ochuzeni o kulturu. Pod okna nám
přišla zazpívat skupinka fajn lidí, s kterými jsme si společně
zazpívali pro dobrou náladu. Potěšit nás přišel i pan Daniel
Hůlka, který tu pod okny „vystřihl“ své nejznámější
muzikálové písně.
Samozřejmostí je oslava narozenin našich klientů a na
závěr měsíce jsme se definitivně rozloučili se zimou. A jak
jinak, než tradičně, a to pálením čarodějnic. Čarodějnice byli
všude kolem nás . Nechybělo opékání buřtů, pití dobrého
piva a skvělá nálada.
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Den Matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a
mateřství. Slaví se v různých dnech, na mnoha místech po
celém světě; vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké
Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích
(21. březen) a mnoho dalších. V Česku se slaví (podle
amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den
dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou
vlastnoručně vyrobené.
Obdobou je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu.
Historie
Obdobné svátky po celém světě existovaly už v dávné
historii, např. ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti
a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey =
Kybelé, matky bohů.
V 16. století se v Anglii slavil svátek matek pod názvem
Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní
dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo
v bohatých domácnostech, daleko od domova a nemohlo
trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento
den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve
svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto
svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové,
která bojovala za práva matek. Poprvé se veřejně slavil o rok
později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA
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Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby
celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli.
V Československu se začal slavit tento den v roce 1923.
Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé
světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale
i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989
se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také,
podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích se oba
svátky sloučily.
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na květen 2020
Jak už napovídá název tohoto měsíce květen - vše kolem vás bude rozkvétat.
A nejedná se pouze o přírodu, ale hlavně
o mezilidské vztahy, a pro ty zapálené z Vás
také o kariéru. Jak už napovídá i samotný
horoskop pro květen 2020. V tomto období budeme cítit
silný vliv hvězd, co se týče například i lásky. Jistý podíl na tom
má i podvědomí a genetika jedinců.
S příchodem května se naprosto distancujeme od svých
emocí - ať už se bude jednat o ty pozitivní nebo negativní.
Naše mysl bude nyní naplněna spíše racionálnějšími tématy
- budeme mít potřebu pořád něco studovat a přijímat
nejrůznější informace, které se dají využít v praktickém
životě. Žít ve vlastním světě je někdy značně osvobozující, ale
snažte se také držet v realitě. Pokud máte pocit, že v hlavě až
moc lítáte – pokuste se zklidnit třeba procházkami do přírody
nebo meditací.
Naopak osobní rozvoj může vzhledem k ostatním
okolnostem poněkud zaostávat, avšak nezoufejte.
V letošním roce k tomuto účelu máme vhodnější měsíce.
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PRANOSTIKY NA KVĚTEN

Pranostiky pro měsíc září

 Sníh v máji - hodně trávy.
 Studený máj - v stodole ráj.
 Suchý březen, chladný máj - bude humno
jako ráj.
 Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
 Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena
dají.
 Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
 Mokrý máj - v stodole ráj.
 Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček.
 Májová kapka platí dukát.
 V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
 Na mokrý květen přichází suchý červen.
 Deštivý květen - žíznivý říjen.
 V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.
 Májová voda vypije víno.
 Večerní rosy v máji hodně sena dají.
 Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
 Když máj vláhy nedá, červen se předá.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Pojizeří bylo od 13. století
majetkem Markvaticů. Roku
1363 jsou zmiňováni jako
majitelé
oblasti
kolem
Hodkovic páni z Dražic a roku
1376 Jan II. z Bibrštejna, rod
Bibrštejnů sídlící ve Frýdlantu
tedy stál pravděpodobně u
vzniku hradu.
První zmínka o Frýdštejně pochází z roku 1385, záznamy
z toho roku zmiňují Bohuňka Puklíce z Frýdštejna. Okolo roku
1400 byl hrad v držení rodu Kamenců ze Střížovic a Čakovic.
Na začátku 15. století se majitelem panství stal Bohuš
z Kováně. Roku 1432 byl hrad obléhán husity v čele s Otou
z Lozy a Janem Čapkem ze Sán. Katolík Bohuš z Kováně
nejprve uzavřel s husity dohodu, později konvertoval a roku
1448 pomáhal Jiřímu z Poděbrad při dobývání Prahy. Po
Bohušově smrti roku 1460 spravoval panství Jan Zajíc
z Hazmburka.
Poté se zde vystřídalo několik majitelů. Roku 1489
vlastnil hrad Jiří Berka z Dubé, roku 1498 Vilém Zub
z Landštejna, pak Jan Dubecký z Dubče a po roce 1508 Jan
Chvalovský z Ledce.
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V roce 1540 koupil hrad a frýdštejnské panství Jan
z Vartemberka, který Frýdštejn připojil k rozsáhlému
vartenberskému panství. Adam z Vartemberka se účastnil
odboje českých stavů proti králi Ferdinandovi I., a proto
ztratil roku 1547 některé své statky včetně Frýdštejna a
Českého Dubu. Obě panství od krále odkoupil Jan
z Oprštorfu. Jan si však za své sídlo zvolil Český Dub a
frýdštejnské panství postupně rozprodal, čímž zanikl význam
frýdštejnského panství i Frýdštejna jako strážního hradu.
Oppersdorfové v roce 1591 neobyvatelný hrad
s panstvím prodali Zikmundovi II. Smiřickému ze Smiřic. Po
pánech ze Smiřic získal panství roku 1623 Albrecht
z Valdštejna. Po Valdštejnově smrti získal panství císařský
plukovník hrabě Jan Ludvík Isolani. Jedna z Isolaniho dcer
odkázala panství katolické církvi, v jejímž držení zůstalo
panství až do roku 1838, kdy se dostalo do vlastnictví Kamila
Rohana.
Hrad je přístupný od roku 1892, kdy ho od tehdejších
majitelů – rodu Rohanů – koupil turnovský okrašlovací
spolek. Dnes je hrad majetkem obce Frýdštejn.
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OSLAVENCI V KVĚTNU
Miloslava Nováková
Květuška Zemanová
Valerie Kopalová
Edith Tlustá
Otto Křivánek
Marie Jakimivová
Hana Klučilová
Ladislav Růžička
Danuška Linková
Oldřich Brauner
Jana Havlištová

71
94
98
75
81
87
93
67
90
92
63

1096

1

36
36
36
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Oldřich Střeštík
Miroslav Janeček
Karel Gerlich

Čest jejich památce

Stránka 10

Květen
2020

ZRCADLO DOMOVA

PROCVIČME SI HLAVU
Je vyšňořená jako víla,
nerozeznáš jí od motýla.
Někdy však tropí neplechu:
chce dělat kytkám macechu.
: Maceška
Na hladině bíle plane,
manžety má umáchané.
Rusalku má za ženu,
bydlí spolu v bazénu.
: Leknín
Otvírá zemi zlatým klíčkem
a svatý Petr je mu strýčkem.
: Petrklíč
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RECEPT NA MĚSÍC KVĚTEN
Voňavý sirup z bezinkových květů
Suroviny
3 ks citron 3–4ks
80 g kyselina citronová
40 ks bezové květy
2 kg cukr krupice 1,5–2kg (může být
krystalový)
Květy bezu opatrně opláchněte studenou vodou tak,
abyste z nich neomyli všechen pyl – to on určí kvalitu sirupu
a předá mu své léčivé poselství! Dva a půl až tři litry vody
nechte přejít varem. Vsypte kyselinu citronovou a poté
nechte vychladnout.
Květy a na kolečka pokrájený dobře omytý citron
(nejlépe v biokvalitě) přelijte v míse zcela vychladlou vodou
s kyselinou citronovou, překryjte čistou utěrkou a nechte 24
hodin louhovat.
Po této době výluh přeceďte přes jemný cedník vyložený
gázou do nerezového hrnce. Vsypte cukr (mělo by ho být
tolik, kolik je tekutiny – 1 l tekutiny = 1 kg cukru). Za
občasného míchání zahřejte, až se cukr zcela rozpustí a ze
dna hrnce začnou k hladině stoupat bublinky.
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Horkou tekutinu okamžitě vlijte do předem
připravených vysterilizovaných sklenic či láhví, uzavřete
víkem a dnem vzhůru nechte vychladnout. Pak láhev otočte
a uskladněte nejlépe na tmavším a chladnějším místě.
Neotevřený vydrží sirup až 365 dní, po otevření skladujte v
ledničce maximálně týden.

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