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Leden
Milí čtenáři,
nastal nám první měsíc v novém roce a dostává se Vám do rukou
první číslo našeho časopisu v tomto roce. Tento rok je již 13. rokem,
kdy náš časopis vychází. Rok 2020 je rokem přestupným.
Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31
dní. Český název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu. Původně
byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka.
Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve v
roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden.
Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu jako květen předcházejícího
roku a stejným dnem jako říjen s výjimkou přestupného roku. Tehdy
připadá první lednový den na stejný den v týdnu jako první den dubna
a července.
Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha a na
konci ve znamení Vodnáře. V astronomických termínech začíná
v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí Kozoroha.

Pranostiky na leden










Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok,
na Tři krále o tři dále (délka dne).
V lednu roste den, roste i zima.
Když dne přibývá, mráz více pálívá.
Slunce jde k létu, zima k mrazu.
Leden ve dne svítí, v noci pálí. / V lednu ve dne jas, v noci mráz.
V lednu za pec si sednu.
Lednová zima i na peci je znát.
Lednový mráz i železo rozdrtí a ptáka v letu usmrtí.
Lednové slunce je jako panská přízeň.
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Společenská rubrika
Gratulujeme všem oslavencům, kteří v měsíci lednu slaví
své narozeniny či jmeniny.

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 14.1.2020 v jídelně v přízemí od 13.30 hod.
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Kulturní a společenské akce v měsíci lednu

7.1. canisterapie
14.1. kavárna od 13.30 hodin v jídelně
v přízemí
15.1. výplata kapesného - důchody
16.1. kadeřnice
21.1. canisterapie
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Navýšení důchodů od 1.1. 2020
U starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a
sirotčích důchodů tedy od 1. ledna
2020 pravděpodobně dojde:




ke zvýšení základní výměry o 220 Kč měsíčně ze
současných 3270 Kč na 3490 Kč,
ke zvýšení procentní výměry o 5,2 % a navíc
ještě o dalších 151 Kč.

Rok 2020 přinese zvýšení cen vody, vodného a stočného.
Byl také vládou schválen daňový balíček, který zvýší cenu
nejlevnějších cigaret zhruba o 10Kč, zvyšuje se také daň z
lihu přibližně o 13%.
Stále rostou také ceny potravin a surovin pro přípravu
jídel.
NAVÝŠENÍ UHRAD OD 1.1.2020
Od 1.1. 2020 dochází v našem Domově k navýšení úhrad
stravného o 15 Kč za den. Nově tedy bude úhrada za
stravné:
Racionální strava 148 Kč za den ,
Žlučníková a diabetická strava 152 Kč za den.
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Významné dny v lednu
V měsíci lednu si připomínáme 2 významné dny. Prvním je 16. leden – Den
upálení Jana Palacha.
Již třetím rokem je 16. leden zařazen mezi takzvané Významné dny.
Důvodem ovšem není 16 leden roku 1942, kdy Japonsko zaútočilo na Barmu
nebo 16. leden roku 1991, kdy vypukla děsivá válka v Zálivu. Důvodem je 16.
leden 1969, kdy se na protest proti komunistickému režimu upálil mladý
dvacetiletý Jan Palach. Ačkoliv popáleninám na místě ihned nepodlehl,
připomínáme si právě tento den. Jan Palach zemřel až 19. ledna, kde
brutálním popáleninám podlehl.
Jan Palach studovat FF Univerzity Karlovy a svým činem chtěl především
povzbudit tehdejší společnost, která upadala do letargie a bála se jakéhokoliv
odporu. Jeho pohřeb o několik dní později šlo uctít několik desítek tisíc
občanů. Dav vyšel právě z místa jeho upálení – Václavského náměstí. Po
převezení Palacha do nemocnice s ním byl o den později proveden rozhovor,
kde se zmínil o svém činu jako o důkazu velkého vzteku na tehdejší
společenskou lhostejnost vůči komunistům. Po pádu režimu byl Palachovi
udělena čestná medaile Tomáše Garrigue Masaryka.
Druhým významným dnem je 27. leden Mezinárodní den památky oběti
holocaustu. Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadá na 27. ledna.
Byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu
2005 na jeho 42. plenárním zasedání. Tento den má připomínat utrpení přibližně
šesti milionů Židů, 220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších
nevinných obětí v době holokaustu za druhé světové války. Datum 27. ledna
bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen
nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (OsvětimBřezinka), slouží však jako symbol osvobození všech ostatních nacistických
koncentračních táborů. Návrh na vyhlášení tohoto dne byl podán Izraelem,
Spojenými státy americkými, Austrálií, Kanadou a Ruskem. Podpořilo jej
91 členských zemí.
Česká republika vyhlásila 27. leden významným dnem poprvé v roce 2000, a to
z iniciativy České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a
dalších organizací, následně byl v roce 2004 zákonem ustanoven jako „Den
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
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Křížovka na leden
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Lednové svátky
1. ledna - Nový rok
1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu
1. ledna - Světový den míru
4. ledna - Světový den Braillova písma (Jde o speciální
druh písma, respektive systém psaní, určený pro
nevidomé, slabozraké a lidi se zbytky zraku. Funguje na
principu bodů, vystouplých z materiálu, které tak čtenář
vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle
francouzského učitele Louse Brailla, který v dětství ztratil
zrak a v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou
francouzského vojenského systému, jenž umožňoval čtení
za tmy.)
6. ledna - Tři králové
12. ledna - Světový den manželství
21. ledna - Mezinárodní den objímání
26. ledna - Mezinárodní den celníků
27. ledna - Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a
předcházení zločinům proti lidskosti (Připomíná utrpení
mnoha milionů vesměs židovských obětí v době
holokaustu a druhé světové války. Datum bylo vybráno
záměrně, neboť 27. ledna 1945 byl Rudou armádou
osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor
Osvětim-Březinka.)
28. ledna - Mezinárodní den mobilizace proti jaderné
válce
28. ledna - Den ochrany osobních údajů
31. ledna - Světový den pomoci malomocným
31. ledna - Den dětí ulice
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Písnička na leden
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