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Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní
polokouli podzim (podzimní rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo
zářij, což znamená „za říje“; odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho
jazyků (včetně většiny slovanských) převzalo jeho latinský název september (šlo o sedmý měsíc
před reformou kalendáře).
V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná
réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové
slavnosti – vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.
28. září je v Česku den sv. Václava. Den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v
hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech také
končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok, na Plzeňsku si
čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli ves a se
zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z výslužky hostina.

PRANOSTIKY
 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
 Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro
víno otrava.
 Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
 Teplé září - říjen se mračí.
 Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
 1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
 2. Na Štěpána krále je léta namále.
 8. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
 14. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
 21. Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí)
 26. Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
 28. Svatý Václav zavírá zem.
 29. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
 30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
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MĚSÍC SRPEN V NAŠEM DOMOVĚ
6. 8. 2020 KONCERT POD OKNY RODINA KOZÁNKOVA
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách k nám zavítala rodina Kozánkova. Tuto milou rodinu už známe.
Vrací se k nám opět, po krátkém čase.
Natrénovali nové vystoupení, které
nám nyní chtějí odehrát. Jsme nadšeni
a spěcháme na naše balkony,
abychom se zaposlouchali do nových
tónů hudebních nástrojů a zpěvu.
Když jsme usedli na balkony, vítá nás
tatínek rodiny pan Robert Kozánek.
Působí jako hlava rodiny, těžko říci
jestli tomu tak opravdu je.  Pro
následující představení si přípravili
písně tentokráte v lidovém a tanečním
tónu. Těšíme se o to více. Lidová hudba je nám blízká a věříme, že si zaspíváme společně
s umělci.
První píseň je od Františka Jeřábka s názvem Lipicáni – ano píseň o nádherných koních. Hřebčín
v Kladrubech chová tyto koně původně pocházející ze Španělska.
Z dalších děl zaznělo: Obrázky od Hellbacha, Benátský karneval – tóny písně nás zanesli až do
italských slunných Benátek. Dále od M. Dlouhého Svítání, od J. Grubera Trilkující skřivánek a jako
poslední rozlučková píseň od L. Cohena Hallelujah. Píseň, která je často slyšet v různých
odměnách.
Vystoupení které připravil Robert Kozánek se svoji manželkou Ivanou Kozánkovou Hlavoňovou a se
svými dvěma dcerami Viktorií a Sofií Kozánkovou se nám velmi líbilo a věříme, že umělečtí
sousedé z Tuřan se opět
dostaví mezi nás.
Děkujeme.
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24. 9. 2020 KONCERT POD OKNY
VLADIMÍR PECHÁČEK
Slyšeli jste někdy jméno muzikanta
Vladimír Pecháček…? Musím se Vám
přiznat, že já nikdy. Ovšem, když tento
vysoký muž přišel pod naše okna a blíže
se nám představil, zjistili jsme, že je
bývalým členem skupiny Patrola
Šlapeto. A ano, skupinu Šlapeto, tu už
znám.
Vladimír Pecháček byl samý vtip a samá sranda. Měří skoro dva metry a přijel k nám z Poděbrad.
Ve svém repertoáru měl písně staropražské, lidové a písně Karla Hašlera. Přidal i Šlapeťáckou
píseň „Mařenko těš se, Pepíčku načpak…“. Mnoho písni jsme znali a zpívali společně s ním.
Například: Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká…“.
Na naše české písničky nezapomene, stejně jako na veselého muže z Poděbrad pana Vladimíra
Pecháčka. Vystoupení se nám líbilo, nalilo nám novou a veselejší „krev do žil“.
Děkujeme
Karel Hašler
Ta naše písnička česká
Ty naše písničky, jsou jak ty
perličky,
na šňůrce navlečené.
Kolik je krásy v nich a je to velký
hřích,
že jsou tak utlačené.
Ta naše písnička česká,
ta je tak hezká, tak hezká,
tak jako na louce kytička,
vyrostla ta naše písnička.
Až se ta písnička ztratí,
pak už nic nebudem mít,
jestli nám zahyne,
všechno s ní pomine,
potom už nebudem žít.
Zpívejte lidičky, ty naše písničky,
z Moravy, Slovenska, z Čech.
Ta naše písnička, je sice prostičká,
ale je nejhezčí z všech.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE K MĚSÍCI ZÁŘI
VÝMĚNA DVEŘÍ
Velice Vám děkujeme za Vaši schovívavost a trpělivost během výměny protipožárních dveří.
Snažíme se, aby omezení, které tato akce vyžaduje, trvaly co nejkratší dobu. Již nyní se dá říci, že
práce probíhají rychleji, než se předpokládalo. Věříme, že během měsíce září, by měla být, práce u
konce.
Omlouváme se za zvýšený hluk a prašnost během výměny dveří na protipožární a protikouřové.
Výsledkem pro nás bude bezpečnější domov.
Děkujeme.
AKTIVIZACE S PRAKTIKANTKAMI
Od měsíce záři nás budou navštěvovat praktikantky z Vyšší odborné školy evangelické.
Praktikantky k nám chodí, aby načerpali zkušenosti s aktivizační prací s Vámi. Budou nápomocni při
kroužcích, vycházkách či individuálních setkávání s Vámi. Pokud máte zájem, aby Vás praktikantky
navštívili, nebojte se to sdělit buď na sociálním oddělení nebo paní Daně Dynákové.
MASÁŽE OD STUDENTŮ
Od měsíce záři každý pátek budou probíhat masáže od studentů ze Střední zdravotnické školy pro
zdravotně znevýhodněné na ulici Kamenomlýnská v Brně Pisárkách. Masáže budou probíhat za
velmi přísných hygienických podmínek.

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍHO ODDĚLENÍ
Výplata důchodů v měsíci srpnu proběhne v úterý 15. 9. 2020 od 7,30 hod do 11,00 hod.
Vážení čtenáři,
rádi uvítáme veškeré Vaše připomínky a náměty na články do Zpravodaje, které můžete
předat na sociální oddělení,
aktuální číslo časopisu Zpravodaje je k zapůjčení na stolečkách ve vestibulu, na
nástěnkách každého oddělení a na internetových stránkách domova www.hol.brnods.cz
všechna čísla Zpravodaje jsou také k dispozici na sociálním oddělení.
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MĚSÍC ZÁŘÍ
A začíná měsíc září. Pro naše děti, vnoučata začíná 1. září opět
škola. Někteří se těší hodně, někteří méně a někteří dokonce
vlastně ani moc ne. Pro některé začíná školka, taková ta první
etapa v životě dítěte, kdy je odloučeno od rodičů a musí se naučit
vycházet s vrstevníky, respektovat autoritu. Dělit se o hračky
s ostatními. Ovšem přináší také mnoho nových přátelství, dokonce i
první lásky či zalíbení. První básničky a cvičení na první besídky, kdy se pyšní rodiče s radostí
dívají na svoji ratolest a mnohdy se dmou pýchou.
Škola se zase pojí s novými povinnostmi, odpovědností a s novými zkušenostmi a vědomostmi.
Přeji všem prvňáčkům, kteří nás obklopují, ať se jim tento první krok vydaří a jsou ve školách
spokojení a rádi se učí a poznávají nové věci.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ…??
7. 9. Den otevřených dveří památek ČR
Jak již z názvu - dne otevřených dveří památek v ČR - vyplývá, jsou v celé
České republice zpřístupněny památky, nebo-li dědictví českého národa
zcela zdarma, což vítají hlavně rodiny s dětmi.

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým dnem, jedná se o
připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání.
Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa
a jedná se o velice důležité aspekty našeho života.

9. 9. Koncert pod okny Domova „My dva a čas“
Od 9:30 hodin Vás opět zveme na Vaše balkony. Tentokrát
vystoupí Michaela a Jiří Danielovi, muzikáloví herci a zpěváci.
Známí například z Městského divadla Brno, Národního divadla
Moravskoslezského, Divadla Nová Scéna Bratislava, Divadla
Broadway, Divadla Radost.
Koncert bude složen z hitů My dva a čas, Sladké hlouposti, Lásko
má já stůňu, Já se dnes dopoledne žením, Tereza, apod. a provázán s mluveným slovem o hudbě,
divadle a zajímavostech z oblasti kultury.
Všechny Vás rádi uvidíme.

16. 9. Den církevního školství
V České republice se poprvé slavil Den církevního školství roku 2000, neboť za
předešlého režimu v naší zemi církevní školy neměli šanci na existenci. Právě
v tento den se církevní školy v ČR propagují, aby oslovili co nejvíce potencionálních studentů.
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16. 9. Evropský den mobility
16. září začíná Evropský týden mobility a má sloužit lidem po celém světě,
k připomenutí jak jsou škodlivé a znečišťující látky z aut, a zároveň
poukázat na různé alternativy dopravy. Jezdí autobusy na zemní plyn,
které jsou ekologičtější, všude se dá dostat například na kole, pěšky
procházkou. Pravdou je, že i výrobci automobilů mají stanoveny emisní
limity a sami se snaží vyvinout alternativní pohony do automobilů, např. vodíkový pohon či
elektromobil.

19. 9. Slavnosti Tuřanského zelí
V sobotu 19. září od 9,00 hodin budou probíhat tradiční každoroční
Slanosti Tuřanského zelí. A jak tomu tradice chce, i my se letos opět
zúčastníme s naši skvělou zelňačkou, kterou s láskou vaří zaměstnanci
naší kuchyně. Akce probíhá na nádvoří Tuřanské radnice. Budou zde
probíhat soutěže pro děti i dospělé. Ochutnávky navařených zelňaček a vín od vinařů. K tanci a
poslechu bude hrát skupina Žlutý pes, kterou tvoží známý Ondřej Hejma. A jako druhý zahraje
František Nedvěd se skupinou Tie Break.

21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Mezinárodní dne Alzheimerovy choroby se poprvé slavil v ČR roku 1998. Cílem toho dne je zvýšit
podvědomí a této těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje. Prvními příznaky je
zapomnětlivost a emocionální výjevy. Vyléčit se Alzheimerova choroba nedá, ovšem v poslední
době jsou již velmi dobré lékařské výsledky s její stabilizací. Zároveň se dlouhodobě řeší, jaká je
správná prevence předcházení této nemoci a podle posledních výsledků se ukazuje, že nejlepší
není bystřit mozek třeba křížovkami, ale naopak fyzická práce.

23. 9. Mezinárodní den neslyšících
Cílem Mezinárodního dne neslyšících je upoutat pozornost na jejich ztížené situaci. I
přes to že se situace postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí denně
překonávat spoustu překážek. Například nemohou telefonovat, což je v případě
přivolání první pomoci velmi složité apod., ale naštěstí již existují systémy, které
umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením.

28. 9. Den české státnosti – státní svátek
Den české státnosti nám připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi
zavražděn svým bratrem kníže Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951
památným dnem. Za dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a
státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu si jej připomínáme opět od
roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem a dostal oficiální označení - Den
české státnosti - Svatý Václav.
Zpravodaj pro Vás připravila Jana Horáková, DiS., sociální pracovnice

