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Milí čtenáři,
lidové rčení: „Únor bílý, pole sílí“ jistě každý z nás zná. Stejně tak určitě budete
znát rčení: „Na Hromnice o hodinu více“. Jak tato rčení vznikla? S jistotou lze
říci, že nám naši předkové v lidových rčeních ponechali svou moudrost a hlavně
důkaz o tom, že přírodu dokázali bedlivě pozorovat. Měli vypozorované, které
počasí v určitý den ovlivní počasí na dny či měsíce příští. Byli na přírodě
existenčně závislí a tak hledali v počasí zprávy, co bude dál.
V únoru by měla být zima v plné síle. Venku by mělo být plno sněhu a mrznout,
až praští. Uvidíme, co nám letos tento měsíc přinese. Jisté je to, že příroda spí
zimním spánkem a vše odpočívá.
Pranostiky na únor
- v létě nanesou včely med.
éto.
- březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to
spálí.
- studené jaro, teplé léto.
ra měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s
námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
- pole sílí.
A jak je to s Hromnicí? Dozvíte se uvnitř těchto Zámeckých listů.
Přejeme Vám příjemné čtení v teple a třeba i s teplým čajem či kávou a krásný
únorový čas.
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Společenská rubrika
V měsíci únoru své narozeniny oslavuje:
paní Květuše Liptáková
pan Václav Suchý
paní Vlastimila Krutílková
paní Anna Menšíková
paní Vlasta Jirků
paní Josefa Šilhanová
svátek v únoru slaví:
11.2. paní Božena Jordánová
15.2. paní Jiřina Kroupová
17.2. paní Miloslava Lichtenbergová

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí
a životní pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní klienty na
Kavárnu, kde vše společně oslavíme.
Dne 14.2.2018 v jídelně v přízemí od 13.30 hod.
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Kulturní a společenské akce v měsíci únor
2.2. Aktivizace s Naďou Vereckou
od 10. hod. na I. patře, od 13. hod. na II. Patře
6.2. návštěva Barnyho
14.2. Kavárna s vystoupením pana Kotase –
od 13. 30 hodin v jídelně v přízemí
15.2. důchody – výplata kapesného
23.2. Aktivizace s Naďou Vereckou
od 10. hod. na I. patře, od 13. hod. na II. Patře
27.2. návštěva Barnyho
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SE SMÍCHEM JE LÉPE
Potkají se dvě okurky a jedna říká té druhé:
„Mně je ti dnes nějak špatně.“
A ta druhá na to: „Hmm, jsi nějaká zelená…“

Strýček Skrblík se svými synovci procházejí kolem stánku
s opékanými klobásami.
„To krásně voní,“ nadhazuje Kulík.
„Strýčku…“
„No jestli tak moc chcete, můžeme ještě jednou projít kolem.“

Milošek oznamuje doma otci:
„Tati, zítra ve čtyři přijď do školy, je tam rodičovské sdružení
v užším kruhu“.
„Jak v užším kruhu?“
„No budeš tam ty… a pan ředitel.“
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Hromnice
Hromnice je tradiční lidové označení svátku, který se slaví dne 2.
února.
Slovanská mytologie hovoří o svátku Hromnice v souvislosti se
slovanským hlavním bohem hromu a blesku Perunem, který ohlašoval
jeho příchod „po zimním spánku“
Perun jako představitel plodivé síly přichází na pomoc nedávno
narozenému mladému bohu patrně Jarovítovi nebo Svarožici, aby mu
pomohl zvítězit nad temnými silami a svrhnout vládu zimy. Jeho
příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním bleskem,
jako dotknutím kouzelného proutku, probouzela se božstva a příroda
se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem jarního Peruna
prchají zlí duchové a zalézají do svých skrýší.
U starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká
pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. V Čechách při
prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve světnicích
přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali
vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali do země sekery. To
vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým hromem
osvobozuje od zimního spánku. Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc
a vyháněli zlé duchy ze svých stavení. Tyto zvyklosti byly
zaznamenány až do 19. století.
S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v
katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny
Marie.
Od 11. Století pochází zvyk svěcení svíček „hromniček“, které se
během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou
chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a
sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.
No a dnes se těšíme na to, že bude na Hromnice o hodinu více delší
den a bude nám hned veseleji.
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Trénujeme paměť

Úsloví a části těla
Do vynechaných míst, níže uvedených vět, se pokuste doplnit části
těla tak, aby věta dávala smysl.
Dali……….dohromady.
Naštval mě, vyletěl bych z ………………… .
Přemohl ho, položil ho na ……………….. .
Tohle umí dobře, má to v ………………… .
Utečte, vezměte…………. na ……………… .
Zalíbila se mu, padla mu do …………….. .
Už dlouho o tom přemýšlí, láme si s tím …………… .
Vůbec jí neposlouchal, to, co říkala, pouštěl jedním ………tam a
druhým ven.
9. Přejeme si, aby naši vyhráli, budeme jim držet……. .
10.Vůbec se k tomu nehodí, je to jak………. na………….. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Významné dny
4. únor 1628 – Jan Amos Komenský byl spolu se svojí rodinou přinucen
k odchodu do exilu v polském Lešnu
6. únor 1905 – Narodil se Jan Werich, český herec († 31. října 1980)
12. únor 1784 – Spojením čtyř dosud samostatných královských měst vzniklo
Královské hlavní město Praha
13. únor 1945 – Druhá světová válka: spojenecké letectvo zahájilo tři dny
trvající bombardování Drážďan, jež si vyžádalo více než 25 000 obětí
19. únor 1986 – Byla zahájena výstavba sovětské vesmírné stanice Mir – první
dlouhodobě fungující výzkumné stanice ve vesmíru
22. únor 1998 – Čeští hokejoví reprezentanti získali na zimních olympijských
hrách v japonském Naganu zlaté medaile
24. únor 1830 – Narodila se Karolina Světlá, česká spisovatelka († 7. září 1899)
26. únor 1802 – Narodil se Victor Hugo francouzský spisovatel († 22. května
1885)
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Zazpívejme si..
Ej padá padá rosička
Ej, padá, padá rosička,
spaly by moje očička.
Spaly by moje, spaly aj tvoje,
spaly by duša má oboje
Ej, padá, padá listopad
pozdravuj milú nastokrát
pozdravuj milú, holuběnku sivú,
že ju tu mosím zanechat
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