JITŘENKA
Květen 2020
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval, ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech:
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol:
a slunce jasná světu jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
KAREL HYNEK MÁCHA

SVÁTKY KVĚTEN
❖ 23. 4. 2020 VLADIMÍR – Dvořáček, Dostál, Kučera
❖ 24. 4. 2020 JANA – Koupilová, Hlaváčová

NAROZENINY KVĚTEN
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❖
❖

1. 5. – HRUŠTIČKOVÁ Marie
2. 5. - ŠPROCHOVÁ Zdeňka
8. 5. – ČEPILOVÁ Marie
12. 5. – DVOŘÁČEK Vladimír
13. 5. – JARMEROVÁ Květoslava
17. 5. – KUČERA Vladimír
TOVÁRKOVÁ Vlasta
19. 5. – KRRATOCHVÍLOVÁ Jaromíra
20. 5. – KUPKOVÁ Jarmila
BUŠINOVÁ Naděžda
21. 5. – KOUTSKÝ Zdeněk
22. 5. – STASIOWSKÁ Marie
23. 5. – SOUDKOVÁ Marie
ŠPAČKOVÁ Hermína
24. 5. – LAKOMÁ Zdeňka
29. 5. – ADÁMKOVÁ Marie

ZEMŘELI
❖
❖
❖
❖

KUBÁTOVÁ Alena
KALINA Bohumil
PROSECKÁ Julie
HLAVÁČ Eduard

Pak, že čas neletí ….
Už je to tři čtvrtě století.
Před Velikonocemi roku 1945 jsem byl biřmován v Olomouci, a
tak začala moje „anabáze“. Pár dní po Velikonocích nás vojáci
vyhnali s tím, že se budou bránit před „Ivany“. Tak jsme se
odstěhovali do Charvát na statek, kde máma pracovala a tam
jsem prožil konec války. O to nic, strejda byl četník. Matčin bratr,
strejda Franta byl po skončení války nasazen do Třebové, aby se
měl kdo starat o dům a zahradu (teta totiž mela „ruce levé“) a na
Kocandě jsme bydleli v jedné místnosti a velikosti asi mého
pokoje zde v domově. Tak jsme se stěhovali. Pro mne, kluka ze
samot, kde jsme to měli kilák do školy, skoro dva do kostela, to
bylo úplně velkoměsto. A všude plno prázdných domů, kam se
dalo klidně vejít a vše si prohlédnout. Oni totiž místní Němci,
poděšení uprchlíky z Besarábie, sbalili jen to nejcennější. Pro
kluky, jako jsem byl já, tam zůstala spousta hraček a podobných
věcí. A tak to šlo až do začátku školy. Prožil jsem tu mnoho
dobrých i špatných věcí, několikrát jsem se stěhoval, a vždycky
jsem si říkal, „že se do té zatrolené Třebové nikdy nevrátím“, no a
vidíte, jsem tady. Snad je to můj osud, no tak budiž. Bydlí tu můj
mladší bráška, v LDNce pracuje sestra Táňa, mám svůj pokojík,
jídlo a léky 3x denně, tak co. Nebýt toho blázince s tím
Koronavirem, bylo by vše fajn. No vydrželi jsme ledacos, vydržíme
i tohle.
Prosím nenadávat! Moc se mi do toho psaní nechtělo, ale to
víte, toho tři čtvrtě století je dlouhá doba ……
……… pro Vláďu Švandu

ROZKVETLÁ JARNÍ ZAHRADA

ZPROVOZNĚNÍ KAŠNY

VÝZNAMNÉ KVĚTNOVÉ DNY
SVÁTEK PRÁCE 1. KVĚTNA
Tento den si připomínáme vypuknutí stávky chicagských dělníků v roce 1886
především za osmihodinovou pracovní dobu, která měla být k 1. květnu podle
požadavků odborů zavedena. Nestalo se tak a rozběhly se protestní shromáždění,
stávka a pochody, vše mělo zprvu nenásilný průběh. Majitelé továren si najali
stávkokazy, které do práce doprovázeli pinkertonovci, došlo ke střelbě mezi
stávkujícím a policisty a byli první mrtví. Proto se konalo velké shromáždění na
chicagském náměstí Haymarket, kde ale v závěru proslovů policisté vyzvali k
rozejití a někdo hodil směrem k nim bombu. Zemřelo sedm policistů a policie
začala do davu střílet. Za bombový útok bylo souzeno osm anarchistů, čtyři z nich
byli
popraveni.
Proto byl tento den II. internacionálou (mezinárodní organizace socialistů)
vyhlášen roku 1890 za Svátek práce, už ten rok ho dělnické spolky v Praze slavily
na Střeleckém ostrově.
V předvečer tohoto dne se zapalují veliké ohně a pálí se čarodějnice (a hasiči mají
pohotovost). Tato noc byla v pohanských rituálech vnímána jako plná tajemných
sil, slavil se svátek Beltain (keltský svátek, související se slunečním bohem, kdy
se zapalovaly ohně a vyháněl dobytek na pastvu). V německých a skandinávských
zemích se označuje jako Valpuržina noc – odtud se pálení čarodějnic zřejmě
dostalo i do českých zemí.
První máj ale také patří zamilovaným a je zvykem najít třešeň a políbit se s
partnerem pod jejími vonícími rozkvetlými větvemi.
V liturgickém kalendáři slavili tento den do 19. století svátek apoštolové sv. Filip
a Jakub Mladší, proto se také noci na 1. května říká filipojakubská. Atributy sv.
Filipa jsou berla s křížem, kámen, kniha nebo svitek, také koš s bochník a rybami,
mísa s hadem, sv. Jakuba Menšího valchařská tyč a kniha, nebo také svitek a kyj.

Pranostiky ke svátku sv. Filipa a Jakuba
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

•
•
•
•

Svatý Filip ochladit se chce, Přemysl však horký čaj pije.
• Velká chladna o Jakubu nesou osení záhubu.
Svatý Filip s Jakubem nesou v mošně ještě několik ranních mrazíků.
Prší-li na Filipa a Jakuba a je-li bouřka, bude ten rok mnoho úlichů (= lijáků).
Na Filipa a Jakuba kravička si naškubá.

DEN VÍTĚZSTVÍ 8. KVĚTNA
Tento den si připomínáme ukončení 2. světové války v roce 1945. I když na
mnoha místech boje ještě pokračovaly, tento den Karl Dönitz jako vrchní velitel
německých vojsk vydal příkaz ke kapitulaci. Po Hitlerově sebevraždě 30. dubna
se na krátké období stal říšským prezidentem a v této funkci vydal příkaz k
zastavení bojů, který 8. května vstoupil v platnost. Na území České republiky
vojska generála Pattona osvobodila Plzeň a západní část republiky, dále ale podle
dohody nepostupovala a stála na dohodnuté demarkační linii. Na těchto územích
se i v dobách socialistického státu daly najít pomníky vyjadřující vděk obyvatel
za osvobození americkou armádou.
V Praze vypuklo 5. května Pražské povstání a probíhaly tvrdé boje mezi lehce
ozbrojenými Pražany a německými vojáky. Obyvatelé Prahy začali stavět
barikády a na jejich stranu se s těžkými zbraněmi přidala armáda generála
Vlasova, která se v závěru války postupně vymezovala vůči německému velení a
jednala sama za sebe. Když bylo jasné, že Praha patří zcela jednoznačně do
sovětské sféry vlivu, snažily se Vlasovovy oddíly stáhnout západním směrem a
uchýlit se do bezpečí západního prostoru. Generál Vlasov, který se spolu s dalšími
důstojníky vzdal armádě USA, byl na demarkační linii mezi Pattonovou a Rudou
armádou v jižních Čechách předán zástupcům Rudé armády a později popraven.
8. května bylo podepsáno příměří mezi bojujícími Pražany a Wehrmachtem, boje
nicméně pokračovaly, protože některé německé jednotky se dohodě nepodřídily.
Sovětská armáda ten den osvobodila Terezín, do Prahy dorazila až 9. května a
tento den se zde do 90. let slavil jako osvobození Rudou armádou a konec 2.
světové války.
Svět nicméně jako ukončení 2. světové války v Evropě slaví 8. května a Česká
republika v novodobé historii přijala toto datum. Japonsko vzdorovalo ukončení
války až do 2. září 1945, kdy po svržení jaderných bomb 6. srpna na Hirošimu a
9. srpna na Nagasaki japonský císař podepsal kapitulaci.

DEN MATEK 10. KVĚTNA
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny
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.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Život v domově se zvláštním režimem byl stejně jako život v domově pro seniory
poznamenán v průběhu dubna různými zákazy a omezeními v souvislosti
s nemocí COVID 19. Přesto jsme se na DZR snažili neustále něco vymýšlet,
abychom si tu nechtěnou izolaci co nejvíce zpříjemnili. Občas si upečeme něco
dobrého na odpolední svačinku – bábovku nebo piškot na plech apod., oblíbené
je individuální čtení na pokojích nebo různé slovní kvízy.

V dubnu jsme oslavili dvě krásná životní jubilea:
Paní Marie Slavíčková, oslavila 80. narozeniny

Paní Jiřina Pálková, oslavila
90. narozeniny

❖ Abychom nahradili chybějící osobní kontakt s rodinami, zavedli jsme
videohovory přes aplikaci Skype.
- Klienti si tak mohli se svými blízkými volat a zároveň se přes monitor
počítače vidět:

❖ Klienti se potkávali v malých skupinkách na chodbách, povídali si a čas
lépe utíkal:

❖ Kdo chtěl, zapojil se do běžné práce na oddělení, zde dámy při oblíbeném
skládání ubrousků:

❖ Radost nám dělá náš kamarád králík Šmudlinka, který nás sice zlobí, když
vyhrabává hlínu z květináčů, ale zato nás dokáže rozveselit a potěšit:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS „NA DÉČKU“
❖ I přes přetrvávající omezení z důvodu „koronavirové“ epidemie jsme
s klienty za pěkného počasí navštěvovali park domova pro seniory a
sledovali probouzející se jaro se všemi jeho krásami. Jaro jsme se zároveň
snažili přiblížit i v prostorách domova na budově D.

