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Únor
narozeniny budou slavit
Kuželová Elfriede
Hráská Marie
Steidlarová Jiřina
Tomešová Eva
Homolka Gustav
Kosinová Marie

02.02.1932
12.02.1937
15.02.1920
16.02.1946
21.02.1945
29.02.1940

84 let
79 let
96 let
70 let
71 let
76 let

K narozeninám přejeme všem oslavencům, aby se jim splnilo
vše, co si přejí a k tomu ještě mnoho štěstí, pevné zdraví a
úsměv ve tváři !!!
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Významné dny
3. 2.
2. 2.
4. 2.
11. 2.
14. 2.
14. 2.
20. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.

Světový den modliteb
Světový den mokřadů
Světový den boje proti rakovině
Světový den nemocných
Svátek zamilovaných
Světový den léčby zvukem
Světový den sociální spravedlnosti
Mezinárodní den boje proti kolonialismu
Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
Mezinárodní den mateřského jazyka
Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
Den sesterství

Svátek v lednu slaví
Geislerová Božena
Jančiová Božena
Lamrová Božena
Rozsypalová Jiřina
Steidlarová Jiřina
Vojtěchová Jiřina
Brádle Oldřich
Veselý Oldřich
Zábrodský Oldřich

11.
11.
11.
15.
15.
15.
20.
20.
20.

únor
únor
Únor
únor
únor
únor
únor
únor
únor

Význam jména Božena
Jméno BOŽENA znamená Bohem obdařená, blahoslavená
a je to jméno původem české. Nosí jej celkem 58.801
obyvatel České republiky.
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Význam jména Jiřina
Jméno JIŘINA znamená zemědělkyně, rolnice a je to jméno
původem řecké. Nosí jej celkem 69.555 obyvatel České
republiky.

Význam jména Oldřich
Jméno OLDŘICH znamená vládce (bohatý) dědičný statkem
a je to jméno původem staroněmecké. Nosí jej celkem
30.790 obyvatel České republiky.

Co bylo…..
3.1. Tři králové
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jako každý měsíc nás
navštívili pejsci…
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Proběhl turnaj v šipkách…

Odměnou byly hodnotné ceny….
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….pivčo, o tričko
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9.1.2016 – vycházka
„Jak téměř na Nový rok,
tak po celý rok“



Náš kocour Mikeš
Jistě jste si všimli, že
jsem tady pár dní nebyl
přítomen.
Bylo pondělí a Stáňa mě
vzala na vodítku ven. Šli
jsme spolu dál, než to
znám. Trochu mě
musela na vodítku
táhnout, protože se
bojím aut.
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Najednou jsem se ocitl u Stáni doma. Ve dveřích jsem měl
šok, když jsem uviděl další kočky. Jedna ke mně přistoupila
blíž a dala mi packu na mou hlavu a něco zamručela. Byla
to Róza a já pochopil, že je jejich šéfová. Já i ostatní kočky
jsme na chvíli zcepeněli, potom všechny odstoupily a já
vběhl do pokoje.
Myslel jsem si, že jsem na dovolený. Vůbec jsem netušil, co
mě druhý den čeká. Stáňa mě vzala k paní doktorce.
Nevím, co se mnou udělali, ale já tvrdě usnul. Když jsem se
vzbudil, tak mi řekli,
že jsem vykastrován.
Pochopil jsem, že je
to proto, aby mě
nepřejelo auto,
kdybych moc běhal
za kočkami. Je ze mě
totiž již velký kocour
a kočky se mi začaly
líbit.
Než jsem se úplně zotavil,
byl jsem u Stáni a mohl si
hrát s jejími kočkami. Ony
si ale moc hrát nechtěly,
protože to jsou již starší
dámy. Mohl jsem si ale
hrát s jejich hračkami a
ony mne pozorovaly.
Tak a teď jsem již zpátky u
vás a jen tak přemýšlím, co vlastně jsem, když jsem
vykastrovaný.
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Děkuji Stáně, že se o mě v těžkých chvílích postarala a
pozdrav pro šéfovou Rózu.

10

Co nás čeká v únoru…….
PO

1. 2.

ÚT
ST
ČT
PÁ

2. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.

PO

8. 9.

ÚT
ST
ČT
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9. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.

PO

15. 2.

ÚT
ST
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16. 2.
17. 2.
18. 2.
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19. 2.

PO

22. 2.

ÚT
ST
ČT
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23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.

PO

29. 2.

9:00
14:00
9:30
10:00
14:00
9:30

ČTENÍ
ŠIPKY
CHYTRÉ HLAVIČKY
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
MAŠKARNÍ BÁL
PROMÍTÁNÍ FILMU

9:00
14:00
9:30
10:00
9:00
9:30

ČTENÍ
ŠIPKY
ČTENÍ
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
SPOLEČNÉ VAŘENÍ
PROMÍTÁNÍ FILMU

9:00
14:00
9:30
10:00
9:00
10:00
13:30
9:30

ČTENÍ
ŠIPKY
CHYTRÉ HLAVIČKY
MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ
PRODEJ TEXTILU (p. Kalousková)
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
KAVÁRNIČKA
PROMÍTÁNÍ FILMU

9:00
14:00
9:30
10:00
9:00
9:30

ČTENÍ
ŠIPKY
SETKÁNÍ S ANIČKOU
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
CANISTERAPIE (SETKÁNÍ S PEJSKY)
PROMÍTÁNÍ FILMU

9:00
14:00

ČTENÍ
ŠIPKY
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Nová rubrika
Jak vzniklo…..
Mýdlo
Ve starověku
O používání mýdla při osobní hygieně v období před naším
letopočtem máme jen málo důkazů. Je pravda, že překlad Bible
v Jeremiášovi 2:22 uvádí: „Kdyby ses umyla sanytrem a kdybys
i spotřebovala na sebe mnoho mýdla.“ Ale s největší
pravděpodobností se zde nemluví o mýdle v takové podobě, v
jaké ho známe dnes – ať už jako kostky, prášek, nebo v jiné
formě.
Pro Řeky a později Římany bylo typické, že při koupání
používali vonné oleje. Je možné, že se naučili vyrábět mýdlo od
Keltů.
Z následujících staletí máme jen několik zmínek o používání
mýdla, ačkoli během středověku se Itálie, Španělsko a Francie
staly středisky jeho výroby. Zdá se však, že navzdory úsilí o
velkovýrobu se mýdlo v Evropě používalo jen velmi zřídka. Když
v roce 1672 jisté Aristokratce poslal jeden její ctitel z Německa
jako dárek italské mýdlo, považoval za vhodné přiložit k němu
dokonce podrobný popis toho, jak má tento záhadný výrobek
používat!
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Začátky výroby mýdla
Jeden z prvních podrobných návodů na výrobu mýdla se
nachází v jisté sbírce řemeslných výrobních tajemství z 12.
století. Technologie výroby mýdla se v průběhu let v podstatě
nezměnila. Oleje a tuky různého původu se vařily v žíravém
alkalickém roztoku, čímž vzniklo čisté mýdlo. Tato reakce se
nazývá zmýdelnění.
Pochopitelně, kvalita vyrobeného mýdla závisela na použitých
surovinách. Zpočátku se na jeho výrobu používal dřevěný popel
a živočišné tuky. Z těchto složek vyráběli první američtí
osadníci jemné hnědé rosolovité mýdlo pro svou každodenní
potřebu. Hovězí a skopový lůj byl v té době hlavní složkou při
výrobě mýdla i svíček, a proto podomní obchodníci často
vyráběli a prodávali oba výrobky. Přidáním soli před koncem
výrobního procesu mohli vyrobit pevné, snadno přenosné
kostky, které obohatili vůní levandule nebo kmínu.
Od ruční výroby k průmyslové
Zásaditá položka potřebná pro výrobu mýdla se po staletí
získávala z popela vybraných druhů rostlin včetně mořských
řas. Smícháním popela s olivovým olejem, který se zde vyráběl,
vzniklo vysoce kvalitní bílé mýdlo zvané kastilské mýdlo.
V 18. století vzrostl mezinárodní poptávka po potaši (Uhličitan
draselný), která se používala při výrobě mýdla, skla a střelného
prachu. Kolem roku 1790 vyvinul francouzský chirurg a chemik
Nicolas Leblanc metodu výroby alkálie z kuchyňské soli. Později
se chemikem podařilo vyrobit ze solného roztoku hydroxid
sodný. Tento vývoj připravil cestu průmyslové výrobě mýdla.
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Konec 19. století byl obdobím významných reforem v úsilí
vzdělávat lidi v oblasti zdraví a hygieny. V té době však mýdlo
bylo stále nepříjemnou hnědou hmotou se zbytky surové
alkálie, která dráždila pokožku. Mýdlo se ještě vždy vyrábělo
ručně, vařilo se ve varných kotlích. Na veřejnost se dostalo v
podobě bezejmenných kostek, které musel prodavač krájet na
kusy a prodávat na váhu.
Některá mýdla vytvářela bohatou pěnu, ale vylučovaly kapky
oleje, který zanechával na rukou mastnotu a po čase začal
nepříjemně zapáchat. Výrobci mýdel, kteří stále citlivěji
reagovali na poptávku veřejnosti, začali používat přísady, jako
například citronelkovou silici, aby příjemnou vůní připomínající
citron překryli odporný zápach.
Na obzoru byla další zlepšení. Populárními se stala mýdla
vyrobená z rostlinných olejů, která měla lepší vlastnosti.
Revoluce v přepravě zajistila výrobcům mýdla snadnější přístup
k bohatým zdrojům vysoce kvalitních surovin. Západní Afrika
byla domovem palmy olejné. Z jejích dužnatých plodů se
získávala hmota světlé barvy podobná máslu, která se stala
klíčovou složkou mýdel a kosmetických přípravků. Z ostrovů
Tichého oceánu byla dovezena kopra, sušená dužnina
kokosového ořechu, z níž se získává kokosový olej. Přidáním
exotických složek přivezených z různých částí světa si mýdlo
postupně začalo vylepšovat pověst. Výrobci si uvědomovali, že
člověk přirozeně touží po čistotě. Počátkem 20. století se
mýdlo prodávalo na celém světě. Značnou měrou přispělo k
rozvoji reklamního průmyslu. V roce 1894 se slogany
propagující mýdlo objevily dokonce na zadní straně poštovních
známek na Novém Zélandu.
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Pro zasmání
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Rozhovor s paní
Jiřinou Rozsypalovou
Narodila jsem 21.7.1944 v Nové
Pace. Moji rodiče oba pracovali
v zemědělství. Bohužel jsem
jedináček. Moje maminka byla
v Německu totálně nasazená na
práci. Měla tam zdravotní potíže a tak byla ráda, že jsem
se jí narodila alespoň já.
Na základní školu jsem chodila do Trutnova v Poříčí. Tam
jsme taky s rodiči bydleli. Byl to činžovní dům a v něm jsme
měli byt. Venku nebyla moc velká zahrada, přesto se nám
tam vešla králíkárna. Ale tatínek králíky neuměl zabíjet,
tak to musel dělat děda.
Již od základní školy mám jednu kamarádku. Jmenuje se
Božena Kultová. Chodily jsme spolu do třídy, ale nikdy
jsme neseděly spolu v lavici. Byly jsme moc upovídané, tak
nás rozsadily vždy již na začátku školního roku. Kamarádka
Božka bydlí v Úpici a zůstala mi věrná dodnes. Když má
čas, tak mě tady v Domově navštěvuje.
Po základce jsem nastoupila rovnou do práce. Začala jsem
pracovat v Texlenu na Poříčí. Byla to textilní továrna.
Nejprve jsem dělala na soukárně a potom v tkalcovně.
Tkalcování mě moc bavilo.
Se svým mužem jsem se znala od školy, byl o rok starší.
Když jsme již oba pracovali, tak jsme se často potkávali.
On dělal v dolech horníka. Začali jsme spolu chodit, a když
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mi bylo 18 pryč, tak byla svatba. Měla jsem na sobě šedý
kostýmek se sukní a na hlavě klobouček. Moji rodiče nebyli
moc rádi, že si ho beru, protože se jim nelíbil. Myslela jsem
si, že je to můj nejhezčí den, když nás oddávali, ale to jsem
ještě nevěděla, že je to muž „blbec“. Nebyl s ním vždy
lehký život. Měl rád pivo a taky děvčata.
Mám tři děti a tak jsem mu spoustu věcí odpustila. Byla
jsem s dětmi šťastná, hráli jsme si, chodili na výlety. Práce
okolo rodiny mě bavila. Někdy si mě pletli, že nejsem jejich
máma, ale sestra. Tím, že jsem malá, vypadala jsem
dlouho mladší, než jsem ve skutečnosti byla.
Jsem ráda, že mám velkou rodinu, hlavně vnučky, ty za
mnou chodí a vždy mě něčím pobaví. Stále vymýšlejí
nějaké rošťárny.

Děkujeme za příběh
a příště třeba s Vámi.
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