Únor 2019
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Nastal měsíc únor, který v letošním roce bude mít 28 dní.
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto
dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor =
nořiti se). Únor je další zimní měsíc, který přináší někdy
nejsilnější mrazy, jindy jarní počasí. Prodlužují se dny i
sluneční svit a dále hrozí nebezpečí velkého kolísání teplot.
Pranostiky na únor:
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle
hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za
kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
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Společenská rubrika
Gratulujeme všem oslavencům, kteří v měsíci únoru 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 12.2. 2019 v jídelně v přízemí od 13.30 hod.
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Kulturní a společenské akce v měsíci únoru
5.2. Tvoření s dětmi z MŠ Želivec
12.2. Kavárna s vystoupením
– od 13. 30 hodin v jídelně v přízemí
15.2. důchody – výplata kapesného
19.2. návštěva Barnyho
26.2. návštěva Barnyho
28.2. Kadeřnice
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Canisterapie s Bárnym
12.1.2019 se Bárny, který nás pravidelně navštěvuje
na canisterapii, stal pyšným otcem 2 šťeňátek.
Narodil se pejsek a fenka. Jejich maminka Artemis,
která k nám také dochází na canisterapii, se o ně
hned od narození, pečlivě a láskyplně stará. Bárny
k nám chodí na canisterapii již 4. rokem a my se
vždy moc těšíme na společná setkání.
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Významné dny v únoru
Nejznámější je v únoru den zamilovaných, který připadá na 14. 2., svátek
svatého Valentýna. Jde o jeden z největších svátků zamilovaných, který se slaví
ve velké části světa.
Světový den boje proti rakovině - 4. 2.
O rakovině většinou nechceme moc mluvit, ale neměli bychom se tomuto
tématu vyhýbat. Právě to, že si jej budeme připomínat, nás může donutit
například k preventivní prohlídce, protože včasná diagnóza ve většině
případech pomáhá vyhrát v boji s touto nemocí. Zároveň bychom si měli v
tento den vzpomenout na ty, kteří s touto zákeřnou nemocí bojují a nebo na ty,
které nám bohužel rakovina vzala. A o to si víc vážit zdraví a lásky i bez svatého
Valentýna.
Světový den manželství - 11. 2.
Jen 3 dny před Valentýnem je světový den manželství, který je podle nás hodně
přehlížen právě kvůli dni zamilovaných. Ti, co považují Valentýn za komerční
svátek, by měli zvážit oslavu dne manželství, tedy samozřejmě pokud již
vstoupili do společného svazku
Den sesterství - 22. 2.
Tento den neoslavuje vaší sestru ani zdravotní sestřičky.:) Možná ani jeho
původní název nebude moc výstižný - “Vzpomínkový den” nebo “Den
zamyšlení”. Jedná se o mezinárodní svátek přátelství, který původně začali
slavit skauti a skautky z celého světa. V tento den se totiž narodil v roce 1857
zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell. A na opravdové přátele bychom
také neměli zapomínat!
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Luštěnky
Najděte skrytá slova ve větách:
OSLO NENÍ STÁT.
PAVEL BLOUDÍ SEM A TAM.
PO TOBĚ JE VŽDY MOKRÁ VANA.
MILAN ŠEPTÁ KAMILE DO OUŠKA.
JIRKA KOPE S TONDOU BAZÉN.
MRAK LETÍ OBLOHOU.
ŘEKA NE, CO POTOK.
KLAŇ SE NAŠEMU PÁNOVI.
KVŮLI TOBĚ JSEM DOSTAL PĚTKU.
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MASOPUST
Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi těsně s ním
souvisí. Je to krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé
radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody.
Jiné označení pro masopust je karneval – jedním z vysvětlení tohoto
slova je latinský původ a znamená to něco jako „dát sbohem masu“,
než začne půst (více v dalších sekcí postní doby). Slavení masopustu
může mít různé podoby, jinak ho prožívají lidé na venkově a jinak ve
městě.
Jak takový masopust probíhal dříve? (A někde třeba ještě
probíhá.)
Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů
(Zjevení Páně) do popeleční středy. Klasické masopustní období ale
trvalo 3 dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy
se rodina sešla k bohatému obědu. Poté se všichni chystali k muzice,
kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo ve
znamení tance, zábavy a veselí.
Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý
připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála
divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a
prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění,
dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod byl stále
veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem),
kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších.
Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh
a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž
popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst.
Dnes se již asi na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu,
jako tomu bylo dříve.
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Písnička na únor
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