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Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí

DOMOVA DŮCHODCŮ
Ústí nad Orlicí

1. číslo/ Leden 2022
Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli!
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Zkrátka a dobře, nový rok je tady, i když se nám ještě bude
chvíli stýskat po Vánocích. Ale ne dlouho, jen do svátku Tří
králů, kdy odstrojíme stromeček a začneme se těšit na jaro.
Prvního ledna se to ještě moc nepozná, sluníčko visí nad
obzorem jen o maličký kousek výš než o zimním slunovratu,
přestože je Země začátkem ledna Slunci nejblíže. Pátého ledna
večer nezapomeňte vykouknout z okna a podívat se, jestli se na
nebi třpytí hvězdy. Říkávalo se, že třpytí-li se před Třemi králi
hvězdy, rodí se bílí beránci. Kdo ovečky nechová, a přesto na
nebi hvězdičky uvidí, může se těšit tím, že leden jasný, roček
krásný, a že ho čeká krásný, příjemný rok.
V tomto měsíčníku nakoukneme do připravovaných stavebních
úprav v Domově, ohlédneme se za uplynulým rokem a zjistíme,
co si o roku 2022 myslí čínský horoskop, podle kterého
vstupujeme do roku Tygra.
Krásné zimní dny Vám přejí
Eva Plívová, Dana Matoušková
Vaše sociální pracovnice
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Vážení obyvatelé, čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o plánovaných stavebních
úpravách, které nás v Domově čekají.
Tělocvična – úprava prostor tělocvičny ve 4. patře. Práce
započaly hned na začátku ledna a koncem ledna by také mělo
být hotovo. Celkově se zlepší a zmodernizuje prostředí.
Odstraní se tmavé obložení, místnost se prosvětlí, opraví se
podlaha, vymaluje. Záměrem je, aby kromě tělocvičny pro
wellness a cvičení vzniklo důstojné prostředí pro konání
bohoslužeb,

osobní

rozhovory

obyvatelů

s duchovním.

Chceme nabídnout vstřícné a příjemné prostředí pro více účelů.
Kavárna – v únoru by měla být zahájena velká přestavba
Kavárny. Dojde k jejímu rozšíření a navýšení míst k sezení,
otevřena bude celodenně a vytvoří ucelený prostor s nově
vzniklou recepcí, díky které budeme mít větší přehled o
příchozích osobách do Domova. Během rekonstrukce bude
prodej základních potřeb a surovin zachován ve společenské
místnosti v přízemí. Zahájení prací je však závislé na
příznivosti počasí, v létě by mělo být hotovo.
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Rozdělení pracoven přímé péče na B - Stěhování místností
má za cíl přiblížit personál více k obyvatelům. A to jak
pečovatelky, které jsou nyní pouze v jednom patře, tak
zdravotní sestry, které nyní sídlí v propojovacím koridoru. Tato
akce "kulový blesk" si vyžádá nové rozvody signalizace, což
zase budou stavební práce s vrtačkou atd... Stěhování bude
probíhat postupně, je závislé na signalizaci, která by měla být
hotová do konce února.
Vážení obyvatelé, čtenáři, všechny plánované úpravy (jako
všechny stavební práce) s sebou přinesou zvýšený hluk,
prašnost, pravděpodobně naruší zvyklosti a komfort, na který
jste zvyklí. Rádi bychom Vás požádali o velkou dávku
trpělivosti a pochopení, výsledek bude stát určitě za to!
Děkujeme!
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 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
 Na Tři krále o krok dále.
 Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
 Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude
úrodno.
 Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
 Leden, za kamna vlezem.
Nejvýznamnější svátky
1. 1. Nový rok - je svátek začátku
nového roku. Podle celosvětově
nejrozšířenějšího

gregoriánského

kalendáře připadá na 1. ledna. V
noci z 31. prosince na 1. leden svět
slaví konec roku a tak i začátek nového – Silvestrovské oslavy.
Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy posílají
blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a
s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Nový rok je
v ČR, ale i v dalších zemích světa státní svátek.
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6. 1. Tři králové – v tento den si připomínáme, jak tři králové,
Kašpar, Melichar a Baltazar, laskaví mudrci z východu, spatřili
betlémskou hvězdu a nechali se jí vést až do chléva, kde se
narodil Ježíšek. Poklonili se mu a obdarovali ho vzácnými dary.
V předvečer svátku Tří králů je jako stvořený pro věštění a
kouzla. Prstýnek pod hrnečkem znamená, že se v novém roce
zamilujete, chleba, nebudete trpět hlady, panenka věští narození
dítěte a mince, že přijdete k penězům.

LEDEN je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v
roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led –
měsíc ledu. Ve východní Evropě byl tento měsíc původně
označován jako měsíc vlka. V mnoha jazycích je název měsíce
(anglicky January, německy Januar, slovensky Január)
odvozen od latinského Ianuarius, což bylo pojmenování podle
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boha Januse z římské mytologie. Janus je mimo jiné bohem
začátků a konců.
Měsíc leden stejně jako únor v římském kalendáři zpočátku
neexistoval. Římský kalendář měl pouze 10 měsíců, celkem
304 dny a zima byla považována za období bez měsíců. V roce
713 př. n. l. římský král Numa Pompilius do kalendáře zahrnul
i leden a únor, takže kalendář zahrnoval celý lunární rok. Leden
byl v římském kalendáři 11. měsíc v roce a měl 28 nebo 29 dní.
Kalendářní rok začínal v březnu, když 1. a 15. března římský
lid volil své konzuly. Kvůli vojenským operacím museli být
konzulové v roce 153 př. n. l. zvoleni o dva měsíce dříve a
začátek roku se proto přesunul na 1. leden. Když v roce 45 př.
n. l. zavedl Julius Caesar juliánský kalendář, leden byl
prodloužen na 31 dní.
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. Podle židovského
kalendáře připadá leden obvykle na měsíce tevet a ševat.
Astrologicky je Slunce asi první dvě třetiny ledna ve znamení
Kozoroha

a

zbytek

měsíce

ve

znamení

Vodnáře.

V astronomických termínech začíná v souhvězdí Střelce a
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končí v souhvězdí Kozoroha. Na severní polokouli bývá leden
v průměru nejchladnější měsíc v roce a na jižní polokouli
naopak nejteplejší.
Po slunovratu se na severní polokouli během ledna prodlužuje
den. Na území České republiky, přesněji na průsečíku 50.
rovnoběžky a 15. poledníku, je první lednový den dlouhý okolo
8 hodin a 11 minut středoevropského času. Slunce vychází
přibližně v 7.58 a zapadá v 16.09 hodin. Poslední den v lednu
je delší o hodinu a 7 minut. Slunce vychází okolo 7.35 a zapadá
v 16.53 hodin.
V České republice se od roku 2001 slaví 1. leden jako Den
obnovy samostatného českého státu a je státním svátkem. Na
leden připadají také dva významné dny: Den památky Jana
Palacha (16. ledna) a Den památky obětí holocaustu a
předcházení zločinům proti lidskosti v rámci Mezinárodního
dne památky obětí holocaustu (27. ledna).
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5. ledna – Český státní rozpočet za rok 2020 skončil schodkem
ve výši 367,4 miliard korun.
12. ledna – Do Brna dorazila vakcína Moderna proti covidu-19.
15. ledna – V České republice byl spuštěn registrační a
rezervační web pro očkování pro seniory nad 80 let. Kvůli
velkému zájmu ale systém záhy spadl. Ještě ten den ale přibyly
termíny na očkování a rezervační web se opět rozjel.
19. ledna – Po 22 letech působení v politice se Miroslav
Kalousek vzdal svého poslaneckého mandátu.
21. ledna – Poslanecká sněmovna schválila
prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021.
3. února – Ústavní soud ČR po tříletém jednání zrušil
část volebního

zákona,

např.

přepočet D'Hondtovou

metodou či kvórum pro koalice, zachoval krajské rozdělení.
6. února – Do Říčan dorazilo 19 200 dávek vakcíny Oxford–
AstraZeneca proti covidu-19.
11. února
 Poslanecká

sněmovna zamítla

vládní

návrh

na

prodloužení nouzového stavu, který skončí v neděli 14.
února. Po prozkoumání nálezu z moravské lokality Lány
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u Břeclavi vědci zjistili, že staří Slované používali jako
první

písmo

germánské

runy

(starší

futhark),

nikoliv hlaholici.
 Vláda České republiky vyhlásila od pátku uzavření
okresů Cheb, Trutnov a Sokolov. Na veřejných místech
bude povinné nosit respirátor či chirurgické masky.
16. února – Česká biatlonistka Markéta Davidová vyhrála
zlatou medaili z vytrvalostního
závodu na mistrovství

světa

v

biatlonu ve slovinské Pokljuce.
19. února – Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od pondělí
22. února na místech s větší koncentrací lidí je povinné
nošení respirátorů, nanoroušek či

dvou chirurgických

masek najednou.
23.

února – Městský

soud

v

Praze nařídil

prezenční

výuku Gymnáziu Na Zatlance na základě žaloby studenta
prvního ročníku.
2.

března –

V Pardubickém

kraji byl

vyhlášen stav

hromadného postižení osob.
6. března – Česká filmová a televizní akademie na slavnostním
ceremoniálu Českého lva 2020 předala ceny. Nejlepším
celovečerním filmem se stal Šarlatán.
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10. března – Městský soud v Praze vyhlásil úpadek letecké
společnosti ČSA.
14. března – Český biatlonista Ondřej Moravec v Novém
Městě na Moravě ukončil kariéru.
26. března – Poslanecká sněmovna schválila prodloužení
nouzového stavu do 11. dubna.
27. března – 11. května – Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v
Česku.
7. dubna – Ministr zdravotnictví Jan Blatný byl odvolán, ve
funkci jej nahradil Petr Arenberger.
12. dubna
 V Česku skončil nouzový stav, který platil od 5. října
2020, a byl tak zrušen zákaz pohybu mezi okresy nebo
omezení nočního vycházení.
 Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček byl odvolán
ze své funkce. Dočasně ho nahradil vicepremiér Jan
Hamáček.
13.

dubna – Komunistická

strana

Čech

a

Moravy vypověděla koaliční smlouvu Babišově vládě.
15. dubna – Na svou první státní návštěvu přijel do České
republiky slovenský premiér Eduard Heger a setkal se s
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prezidentem Milošem

Zemanem a

premiérem Andrejem

Babišem.
17. dubna – Na mimořádné tiskové konferenci vlády byly
premiérem Andrejem

Babišem a

vicepremiérem Janem

Hamáčkem oznámeny informace o údajném podílu agentů
ruské

tajné

služby GRU na výbuchu

skladů ve Vrběticích z

muničních

Zároveň

roku 2014.

bylo

oznámeno vyhoštění 18 ruských diplomatů, jež české tajné
služby podezřívaly ze špionáže.
21.

dubna – Jakub

Kulhánek byl

jmenován

ministrem

zahraničních věcí.
26. května – Adam Vojtěch byl podruhé jmenován ministrem
zdravotnictví po Petru Arenbergerovi.
12. června – Barbora Krejčíková zvítězila ve finále ženské
dvouhry na French Open.
24. června – Hodonínsko a Břeclavsko zasáhla extrémní bouře
s tornádem. Nejvíce byly poškozeny vesnice Moravská Nová
Ves,
Hrušky

Mikulčice,
a

Lužice.

Zemřelo 6 lidí a stovky
byly zraněny. Vláda
svolala krizový štáb.
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19.

července – Česko navštívila

předsedkyně Evropské

komise Ursula von der Leyenová a prezentovala schválený plán
obnovy, z něhož Česko získá z mimořádného fondu Evropské
unie 180 miliard korun na oživení ekonomiky po koronavirové krizi.
25. srpna – Prezident Spolkové republiky Německo FrankWalter Steinmeier a jeho manželka Elke Büdenbenderová
navštívili Českou republiku. Prezident se poklonil památce
parašutistů, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha.
8. – 9. října – Proběhly Parlamentní volby v Česku. Volby
vyhrála koalice SPOLU, druhé skončilo hnutí ANO.

10. října – Prezident Miloš Zeman byl převezen do ÚVN Praha
s cirhózou jater.
25. listopadu – Vláda v demisi vyhlásila v reakci na další vlnu
pandemie covidu-19 nouzový stav na 30 dní.
28. listopadu – Petr Fiala byl jmenován premiérem ČR.
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Čínský

horoskop

na

rok

2022

je

synonymem

nepředvídatelných změn i
překvapivého
Každé
znamení

z

vývoje.
dvanácti
čínského

zvěrokruhu ze sebe bude
nuceno vydat absolutní maximum, aby výrazně zlepšily své
životní podmínky. Je rovněž vhodná doba pro všechny,
kteří chtějí změnit svůj život a uzdravit si rány z minulosti.
Pusťte se do změn klidně hned.
Čínský Nový rok začíná 1. února 2022 a skončí 21. ledna 2023.
Tygr, který v tu dobu vládne, je řazen mezi vodní živly. Rok
Tygra bude podle předpovědi pro všechna zvířata čínského
horoskopu velmi hektickým a energetickým obdobím.
Všichni budou potřebovat hodně sil, aby zvládli zkoušky a
výzvy, které v roce 2022 přijdou. Na pozitivní úrovni však
čínský horoskop a rok Tygra symbolizují determinizmus,
spontánnost a novost. Rok Tygra je časem, kdy i navzdory
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nepříznivým okolnostem budeme schopni čerpat z dynamiky
(všechno půjde velmi rychle) a našeho nadšení.
Čínský horoskop na rok 2022
Roky Tygra v čínském horoskopu jsou 1902, 1914, 1926,
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, dále pak
2034, 2046, 2058, 2070, 2082, 2094. Vodní tygr bude vládnout
až do 21. ledna 2023. Po něm pak bude následovat rok
(vodního) Králíka. Co nám však na rok 2022 připraví Tygr?
Zatímco čínský horoskop 2021 byl ve znamení kovu – Rok
kovového Buvola, rok 2022 bude ovládat voda. V čínské
astrologii a feng-shui symbolizuje vodní prvek vitalitu,
duchovní komunikaci, zralost a emoce. Voda ve své jangové
podobě se pak vyznačuje laskavostí, bdělostí, pamětí,
zvědavostí,

smyslem

pro

pozorování

a

intuitivní

inteligencí. Čínský horoskop na rok 2022 předpovídá, že
nejlépe se bude dařit jedincům, kteří se narodili v roce draka,
koně, psa a prasete. Horší to naopak bude mít opice a had. Ti se
s tygrem příliš nepřátelí. Tudíž je bude v tomto roce
pronásledovat smůla. Pozor si dejte zejména na románky v
lásce a buďte opatrní i při investování.
V

tradiční

čínské

astrologii

je vodní

Tygr

nejméně

bezohledný ze všech pěti možných typů Tygrů. Neztrácí však
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nic ze své síly ani ze svého humoru. Vodní Tygr je však známý
svými očistnými vlastnostmi. Má schopnosti čistit i lidské
tělo. Velký vliv bude mít vodní Tygr především na čínská
znamení zvěrokruhu, která mají polaritu jang. Patří sem krysa,
tygr, drak, kůň, opice a pes. Lidé, kteří budou posilněni energií
Tygra, by měli být impulzivnější a důslednější ve svém jednání.
Díky tomu by také mohli s velkým úspěchem dosáhnout
svých cílů. U čínských znamení zvěrokruhu s polaritou jing
(vůl, králík, had, koza, kohout, prase), bude otázkou, jak moc
velkou horlivost vnesou do svých činů a také, jestli
se nenechají odradit při prvním neúspěchu. Všem bez
rozdílu pak přináší vodní Tygr do života velmi dynamický
životní styl. A také spoustu profesionálních, romantických i
rodinných úspěchů.
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Čínský horoskop 2022: Rok Tygra – co nás čeká?
Čínský horoskop na rok 2022, tedy na rok Tygra, je
charakterizován oživením dynamiky zaměřené na pokrok a
ambice. Dařit se bude všem vašim plánům a budou se plnit i
vaše tajná přání. Tedy pokud na jejich splnění budete aktivně
pracovat. Pokud se nebojíme proměnit naše sny v realitu,
může se náš život značně posunout k lepším zítřkům. Rok
Tygra je také vhodný ke startu nových projektů. Ovšem po
spuštění je budeme muset chránit a věnovat jim stejnou
pozornost, jakou tygří samice věnuje svým mláďatům. Ale síla
Tygra nám bude nápomocna. Čínský horoskop na rok 2022
bude také plný příležitostí a prosperity. Spousta obyčejných lidí
se dostane mezi milionáře. Světlo světa spatří dosud nevídané
technické vymoženosti a nové objevy. Nadále růst by měl i
akciový

trh.

Tygří nedůtklivost vede také k mnoha dobrodružstvím, v
dobrém i špatném slova smyslu. V práci bude třeba, abyste byli
disciplinovaní.

Jen

tak

můžete

dosáhnout

úspěchů.

Intenzivnější budou v tomto roce i sociální kontakty a vztahy. V
rodině bude třeba více empatie. A dařit se bude v roce 2022
všem znamením i v lásce, jak velí čínský horoskop na rok 2022.
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Pozor ale na žárlivost, emocionální výbuchy a hádky.
Nebudou tak časté, ale o to mohou být intenzivnější.
Čínský horoskop na rok 2022 také uvádí, že budeme
vystaveni situacím, s nimiž jsme se nikdy předtím nesetkali.
Můžete poznávat nová místa nebo utratit peníze na věci, které
jste si ještě nikdy nepořídili. Důležité je také připomenout,
že roky Tygra bývají dramatické, co se týče lidských dramat
po přírodních katastrofách.
ČÍNSKÝ HOROSKOP – LÁSKA A VZTAHY V ROCE
2022
Vodní prvek s polaritou jang a navíc spojený se zvířecím
znamením čínské astrologie, věští v roce 2022 značnou
podporu mezilidských vztahů. Rodiny budou držet více při
sobě a lidé si mezi sebou budou pomáhat. Budou také nuceni
řešit více věcí společně. Začne mizet sobeckost a chamtivost.
Čínský horoskop 2022 uvádí, že tento rok je rokem ústupu od
hmotných statků. Je to také období, během kterého bude
možné přijímat názorové rozdíly v rodině i mezi přáteli s
chladem a nezájmem. Žádné hádky vás tedy v této oblasti
rozhodně nečekají.
Čínský horoskop na rok 2022 také uvádí, že romantické
vztahy, které byly navázány v roce Tygra, jsou často křehké
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a jen zřídka vedou k dlouhodobým vztahům. Je proto vhodné,
aby nezadaní byli během nových schůzek ostražitější než
obvykle a snažili si nedělat zbytečné iluze. Růžové brýle se
snažte sundat raději co nejdříve, jinak by to mohlo pořádně
bolet. Čínský rok Tygra přeje všem, kteří se rozhodli počít
potomka. Tedy téměř všem. Jestliže je jeden z rodičů (nebo
dokonce oba) narozen v roce Tygra, pak zplození dítěte není
dobrou volbou. V budoucnu by mohlo docházet s dítětem s
neslučitelným sporům. Matka nebo otec Tygr bude mít sklon
považovat své dítě za arogantní, drzé a agresivní. A naopak
dítě Tygr bude svému rodiči vyčítat neopodstatněnou
neústupnost. Zkrátka, nedělalo by to dobrotu. Porodům by se v
tomto roce měli vyhnout i ženy, které jsou narozené v roce
Opice. Kompatibilita matky Opice a dítěte Tygra by nemusela
dopadnout v budoucnu dobře. Mezi těmito dvěma znameními
se často objevuje nedorozumění a manipulace.
ČÍNSKÝ HOROSKOP – ZDRAVÍ V ROCE 2022
Zdravotní horoskop na rok 2022 doporučuje všem znamením
čínského zvěrokruhu, sledovat v roce Tygra především zdraví
ledvin. A také o ně nadmíru pečovat. Hrozí časté záněty
močových cest. Velmi důležité je pití kvalitních tekutin,
především čisté vody. Rovněž byste měli ozdravit svůj
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jídelníček. Vyhýbejte se polotovarům a jezte opravdové čerstvé
potraviny, které budou mít pro vaše tělo nějaký pozitivní přínos.
Čínský horoskop na rok 2022 (rok Tygra) také uvádí, že bude
nutné udržovat pod kontrolou nervozitu a stres. Velmi
prospěšná by pro vás v tomto roce mohla být meditace a jóga.
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V každé větě se ukrývá zvíře,
odhalíte jej?
Vypočítáte správně rovnici?
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Včera jsem jel po dálnici a vidím, jak přede mnou žene své psí
spřežení Eskymák. Předjel jsem ho, zastavil a jdu si s ním
popovídat,“ sděluje René své zážitky příteli.
„A co on, líbí se mu u nás?“ je zvědavý přítel.
„Moc. Zvláště, jak máme v zimě upravené silnice. Prý jsou
perfektně připravené pro jeho sáně!“
„Co Vás tak táhne na hory?“ ptá se mladík slečny.
„Lanovka.“
Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí.
Recepční: „Račte si přát pokoj číslo třicet sedm jako minule?“
„Samozřejmě.“
„Snídaně a večeře jako minule?“
„Samozřejmě.“
„A budete si přát, aby vás také odvezli do stejné nemocnice
jako minule?“
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