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Úvodníček
Vážení uživatelé Domova pro seniory Česká
Třebová, do rukou se Vám dostává časopis
Kohout.
Dozvíte se v něm aktuální zprávy z dění z Domova
pro seniory, které Vás určitě budou zajímat.
Časopis Kohout vychází čtyřikrát do roka.
Přinášíme Vám ohlédnutí za uplynulými
událostmi, i přehled aktuálního dění.
Kohout je k zapůjčení na všech nástěnkách
na chodbách Domova pro seniory a u aktivizačních
pracovnic.
Doufáme, že také s tímto číslem Kohouta budete
spokojeni.
Vaše náměty, připomínky a případná spolupráce
na článcích jsou velice vítány.
Redakční tým Kohouta
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Redakční tým Kohouta
redaktor: Martina Kočová
redaktor: Helena Mechlová, DiS.
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Narozeniny
V březnu
slaví:

V dubnu
slaví:

Pojman Miroslav
Orosz Géza
Jarolímová Vlasta
Wacníková Marta
Němcová
Bohumila
Pachl Adolf
Ježková Gabriela

Regnardová Jana
Jasanská Věra
Stránský Josef
Vrátná Nataša
Hekrlová
Květoslava
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V květnu slaví:
Foldynová Libuše
Slezáková Eva
Papoušková Marta
Kuchařová Květoslava
Vaňousová Jarmila

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.
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Přehled uskutečněných akcí
V měsíci prosinci:
6. 12. 2018 Výlet: vánoční prodejní výstava +
Unzeitigův betlém
S uživateli jsme se vydali na výlet do kulturního
centra. Prohlédli jsme si Unzeitigův betlém
a vánoční prodejní výstavu.

11. 12. 2018 Knihovna paní Štosové
Paní Štosová z Městské knihovny nám přinesla
zajímavé tituly na čtení.

6

11. 12. 2018 Vánoční koledy se ZŠ Nádražní
Žáci ze ZŠ Nádražní zahráli a zazpívali vánoční
koledy.

13. 12. 2018 Malá vánoční výstava ručně šitých
výrobků
V bufetu proběhla výstava ručně šitých výrobků.
Návštěvníci si mohli výrobky i zakoupit.
14. 12. 2018 Společně – Jekhetane
V kapli proběhlo taneční a hudební vystoupení
romských dětí nízkoprahového centra z Ostravy.
14. 12. 2018 105. narozeniny paní Anny
Vydrové
Paní Vydrová u nás oslavila krásné životní
jubileum 105. narozeniny.
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17. 12. 2018 Skalický a Zoubek
Tradiční vystoupení pánů Skalického a Zoubka,
tentokrát i se zpěvačkou Hanou Rösslerovou
v kapli.
19. 12. 2018 Vánoční vystoupení dětí z MŠ
Vinohrady
V kapli proběhlo vystoupení dětí z MŠ Vinohrady.

19. 12. 2018 Strojení vánočního stromečku
Uživatelky se zúčastnily strojení vánočního
stromku.
21. 12. 2018 Za jeden provaz + studenti
gymnázia
Dnes v kapli proběhlo vánoční vystoupení studentů
Gymnázia - vánoční koledy.
8

24. 12. 2018 Štědrý den - společná štědrovečerní
večeře
V Domově začala štědrovečerní večeře v 17 hodin.
Obě jídelny byly krásně vyzdobené a stoly byly
spojené, abychom mohli sedět společně. K večeři
se podávalo smažené rybí filé s bramborovým
salátem. K večeři nám hrály vánoční koledy.
V měsíci lednu:
7. 1. 2019 Kadeřnice
Přišla kadeřnice paní Bartošová ostříhat naše
uživatele.
11. 1. 2019 Tři Králové
Dnes k nám přijel pan Jan Rybka z Anenské
Studánky s uživateli na Tříkrálovou sbírku. Naše
uživatele navštívili po patrech a na chodbách
zahráli a zazpívali koledy. Některé uživatele
navštívili i na pokojích.
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15. 1. 2019 Knihovna paní Štosové
Paní Štosová z Městské knihovny nám přinesla
zajímavé tituly na čtení.
21. 1. 2019 Skalický a Ahasveři
V kapli se konalo vystoupení pánů Skalického
a skupiny Ahasveři.

V měsíci únoru:
4. 2. 2019 Kadeřnice
Přišla kadeřnice paní Bartošová ostříhat naše
uživatele.
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7. 2. 2019 Výlet – Muzeum Ústí nad Orlicí
Dnes jsme s uživatelkami jely na výlet do muzea v
Ústí nad Orlicí na výstavu: Půvab dřevěné hračky.

15. 2. 2019 Přednáška: 100. výročí vzniku ČSR
Paní Voleská z Městského muzea nám přišla
pohovořit o vzniku ČSR a o České Třebové
a jejich významných osobnostech.
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18. 2. 2019 Skalický a Zoubek
Tradiční vystoupení pánů Skalického a Zoubka,
i se zpěvačkou Hanou Rösslerovou v kapli.
19. 2. 2019 Knihovna paní Štosové
Paní Štosová z Městské knihovny nám přinesla
zajímavé tituly na čtení.
27. 2. 2019 Přednáška: Kuba
Paní Žáčková nám povyprávěla a ukázala fotky
Kuby.
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Pohanské jarní svátky
HROMNICE
Hromnice, nebo také IMBOLC (OIMELC), jsou
důležitým keltským svátkem.
Keltské oslavy IMBOLC probíhají mezi 1. a 2.
únorem.
Křesťané slaví svátek HROMNICE 2.února.
Je to střed tmavé poloviny roku, poloviny období
převahy Boha. K jeho tradicím patří rozžínání
všech světel, tradičním pokrmem jsou mléčné
výrobky a kořeněná jídla. Před vchodem do domu
se zapalovaly malé ohníčky. Věřilo se, že mají moc
ochránit dům nejen před úderem blesku, ale i před
krupobitím. V tento den se také zhášely ohně
v kovárnách. Po vyčištění ohniště je znovu směly
zapálit jen mladé dívky, panny symbolizující
bohyni Brighid.
Tento
svátek
byl
zasvěcen
keltské
bohyni BRIGHID (Brigid),
patronce
světla,
ochrany, umělecké inspirace, silné intuice
a věštění. Také byla patronkou domácího krbu
a plodnosti, ovčích farem, neboť právě v únoru je
čas, kdy se hojně rodí jehňata.
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Brighid je nejčastěji zobrazována jako žena
s dlouhými, zrzavými, nebo alespoň narezlými
vlasy, kterak drží symbol světla a ochrany (svíčku,
nebo světelnou hůlku)
V předvečer tohoto svátku bylo zvykem uspořádat
velkou hostinu. Nesmělo se také zapomenout
nechat něco z pokrmů jako oběť bohům. V tomto
období bývalo také zvykem vyorat první jarní
brázdu. Do brázd byly bohům obětovány kousky
chleba a sýra.
Svátek HROMNICE původně
souvisel
se
slovanským hlavním bohem hromu a blesku, proto
křesťané místo ohňů zapalovali na oslavu v oknech
svíčky. Tento zvyk však byl dodržován po
celý rok, zejména v období bouřek. I Božena
Němcová ve svém románu „Babička“ zmínila tento
zvyk, kdy babička dala v bouřce za okno pecen
chleba a bílou svíčku - jako ochranu před
případnou škodou. Snad i proto vznikl pro TYTO
SVÍČKY název HROMNIČKY.
Každopádně – HROMNICE byl také symbol
světla, síly a ochrany. A i když to byl svátek
křesťanů, měl mnoho společného se svátkem
keltským.
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Pranostiky:
- Na Hromnice – o hodinu více.
- Pošmourné Hromnice sedláku milé jsou velice.
- Je-li na Hromnice jasný den, přijde ještě
mnohá sněžná žeň.
- Na Hromnice teče voda kolajama - aby sbíral
sedlák pod jaslama.
- Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě;
pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
- Na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.
- Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry
neděle zpátky zas pílí.
- Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby
měl zmrznout.
VELIKONOCE – VELKÝ PÁTEK
VELKÝ

PÁTEK,

nebo

také

tichý

pátek:

Atmosféra tohoto dne je tichá a klidná. Velký
pátek je dnem ukřižování Ježíše. Okolo 15 hodiny
Ježíš vydechl roku 33 na hoře Golgotě naposledy.
Na Velký pátek se právě v 15 hodin konají zvláštní
bohoslužby, kde se čte z evangelií, připomíná se
smysl Ježíšovy smrti a lidé poklekají před křížem...
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Zvony nezvoní, věřící vyjadřují svůj smutek. Místo
ranního, poledního a večerního zvonění se
vesnicemi rozléhal klapot řehtaček.
Lidové zvyky:
V minulosti se hojně dodržoval zvyk umývání se v
potoce časně z rána, nejlépe ještě před svítáním.
Tato koupel měla lidem zaručit zdraví pro celý
zbytek roku. K potoku se také často vodil dobytek.
Velký pátek byl i den pracovního klidu. Bylo
zakázáno pracovat na poli i na zahradě, nesmělo se
tak zvaně "hýbat se zemí", aby se nerušil klidný
Ježíšův odpočinek. Nemělo by se péct, prát a
zametat, ale ani půjčovat, obdarovávat, vynášet
věci z domu, či přijímat dary. Všechny tyto úkony
totiž byly považovány za posvátné a bylo proto
potřeba se jim v tento nebezpečný den vyhnout.
Půjčená věc by navíc mohla přinést do domu
kletbu…
Velký pátek je také dnem přísného půstu, hlavně
co se týká konzumace masa. V mnoha
domácnostech si vystačili jen s hrachovou nebo
krupicovou kaší nebo zelnou polévkou. Nezřídka
byl na velkopátečním stole jen chléb, mléko nebo
káva. Není tedy divu, že se všichni těšili na další
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den – Bílou sobotu, kdy si vše vynahradili…
Velký pátek – magický den:
Den plný pověr a mýtů, magických rituálů pro
ochranu i očištění. Věřilo se, že temné síly černé
magie mají v tento den největší moc, a tak se
prováděly nejrůznější obřady, které by lidi
uchránily před jejich vlivem.
Velký pátek se hodí pro různé druhy věštění a tyto
věštby jsou daleko konkrétnější, přesnější a také se
rychleji plní. (zrovna tak v období "dušiček).
Velký pátek je dnem nadpřirozených sil dobrých i
zlých. Magii a síle období těchto dnů věřili už
pohané. Věřili, že tato doba je křehkou hranicí
mezi tímto světem a tím „za lávkou“. Proto je také
dobré připomenout si blízké, které už nejsou mezi
námi.
PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
–
BELTAIN,
VALPURŽINA NOC, FILIPO-JAKUBSKÁ NOC.
K těm všem názvům patří jedno datum – 30.
duben.
Nejběžnější a nejrozšířenější označení pro poslední
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den měsíce dubna je „pálení čarodějnic“ a „filipojakubská noc.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC:
Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví
příchod jara.
Na některých místech se staví májka. Dříve se
přeskakovalo přes oheň, aby po celý rok vydrželo
zdraví a síla. Také se zapalovala smolná košťata a
vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl
mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Na ochranu
před zlými duchy a démony se na vyvýšených
místech zapalovaly vatry.
FILIPO-JAKUBSKÁ NOC:
Proč právě filipojakubská? V dávných dobách totiž
připadnul svátek svatého Filipa a Jakuba právě na
1. května. Katolická církev jejich společný svátek
ale později přesunula na 3. květen. Svatý Filip a
svatý Jakub byli apoštolové a byli učedníky Ježíše
Krista, Filip byl ukamenován na kříži a Jakuba
shodili z hradeb, jelikož nechtěl prohlásit Krista za
podvodníka.
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VALPURŽINA NOC:
Této dnešní noci se také říká Valpuržina noc.
Valpurga byla saskou bohyní /podle některých
tvrzení/, která byla patronkou čarodějnictví. Podle
jiného tvrzení jménem Valpurga – Walburga byla
nazývána abatyše, která proslula, jako ochránkyně
před čáry, kouzly a magií. Další názory jsou
takové, že svatá Valpurga nemá vůbec nic
společného se svátkem čarodějnic, pouze stejné
datum. Nicméně, tento název pro magickou noc se
docela dobře zaznamenal do podvědomí lidí.
BELTAIN :
BELTAIN, nebo také BELTINE je keltský svátek,
který patří mezi velké svátky KOLA ROKU a je to
jeden ze čtyř velkých čarodějnických sabatů.
Označuje příchod světlé poloviny roku. Hlavním
úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava
plodnosti a lásky, na což dobře navazoval 1. máj –
svátek milostných her.
V tento svátek se také oslavuje příchod jara a tepla,
zrození a lidé se připravují na to, že budou po zimě
zase hospodařit na poli. BELTAIN je spojený s
bohem Belenem a také s ohněm. Beltine v
překladu znamená zářící oheň, či Belenův oheň.
Zapalovaly se velké ohně a oheň měl symbolicky
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očistit lidi i zvířata od neduhů a nečistých
myšlenek, které se nashromáždily v temném
zimním období. Ohně na návrších měly také
ochranný smysl. Ohně v domácích krbech se
uhasily a ráno na 1. máj se zapálily nové.
Tato noc byla vždy považována za noc magickou a
velice silnou. Lidé věřili, že se v tento čas slétají
čarodějnice a jiné „jedubaby“ na čarodějnický slet
– SABAT, kde se pak za hluboké noci prováděly
nejrůznější rituály.
http://liana-carodejnice.osobni-stranka.cz/beltain/

31. 3. 2019 odchází do
penze ředitel Josef Jurenka.
1. 4. 2019 nastupuje nová
ředitelka Magdaléna
Peterková.
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František Halas
Co všechno musí udělat jaro
Vytáhnout trávu z hlíny
a nazeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.
Nachystat noty ptáčkům,
obléci nahé stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy.
Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.
Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.
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