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Vážení obyvatelé a zaměstnanci SeniorCentra Skuteč,
je před námi nejočekávanější část roku JARO. Příroda se
probouzí ze zimního spánku, na záhoncích můžeme vidět
první jarní květy, keře a stromy se připravují na květ
a můžeme slyšet zpívat ptáky. Většina z nás se právě na jaro
těší nejvíce. Ráno se probouzíme sice ještě do pološera, ale
každým dnem je ráno více a více světla. Zahrádkáři se
začínají věnovat zahrádkám, okolo domů se uklízí.
I nás čeká úklid okolo našich budov. Všichni chceme mít
prostředí, kde bydlíme a pracujeme, čisté a útulné. Až tedy
vyhlásíme „Jarní úklid“, poprosíme všechny obyvatele
o pomoc.
Přeji Vám všem příjemné a milé JARO.
Josef Tumpach, ředitel SCS
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Ohlédnutí za děním v SeniorCentru aneb Co se stalo
Začátkem prosince naši klienti spolu s aktivizačními
pracovnicemi navštívili vánoční výstavu na Krajském úřadě
v Pardubicích. Jako každý rok, tak i v minulém roce naše
SeniorCentrum potěšil svou návštěvou Mikuláš, který za
doprovodu andělů a čerta
rozdal Mikulášskou nadílku.
Dne 11. 12. 2016 nám předvánoční čas zpestřily děti
z MŠ Osady Ležáků vánočním
příběhem doprovázeným koledami. Naši klienti se také
Zdobení stromečků
zúčastnili vánočního koncertu
Václava Hybše s hostující Jitkou Zelenkovou.
Děti ze ZŠ Smetanova nám krásně ozdobily stromečky
vlastnoručně vyrobenými ozdobami na všech patrech na
obou budovách.
Navštívila nás putovní výstava
fotografií krajin a památek
nazvaná „Vyfoť mi vzpomínky“.
Dále se uskutečnily již tradiční
oblíbené Vánoční besídky klientů
spojené s novou soutěží „O
Besídka
nejlepší vanilkový rohlíček“.
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Dne 22. prosince se na dolní jídelně v penzionu sešli klienti
se zaměstnanci a jejich dětmi, společně si zazpívali koledy
a navodili vánoční atmosféru.
V prvním měsíci nového roku nás opět navštívil pan Šimon
Pečenka s vystoupením pod názvem „Život je jen písnička“,
kde zazněly hudební melodie Osvobozeného divadla.
V únoru na obou budovách pobavily klienty maškary.
V dopoledních hodinách proběhla na hlavních jídelnách
přednáška pana Štorka a pana Pražana O Masopustu.
Samotné masopustní veselí za doprovodu harmonikářů pak
trvalo do pozdního odpoledne. Nechyběly koblihy ani
gulášek podávaný v chlebové misce.

Masopustní veselí
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Plánované aktivity na jaře aneb Co se bude dít
Duben
7. 4. 2016 v 13,30 hod
28. 4. 2016

Duo Condor
Čarodějnice

Květen - Výlet
Červen – Jarní slavnosti
Pravidelné nákupní výlety.

Termíny jednotlivých akcí budou včas zveřejněny.
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Krok k lepšímu životu v SeniorCentru Skuteč
SeniorCentrum Skuteč zakoupilo pro každého klienta nové
lampičky. Do vybavení našeho zařízení přibyly polohovatelné elektrické postele, antidekubitní matrace, elastická
prostěradla a noční stolky. Pro úpravu stravy klientů byly
pořízeny další dva blixéry.
Na budově PE bylo nově nainstalováno signalizační zařízení
od firmy APOS Brno. Na každém poschodí byla zavěšena
magnetická informační nástěnka pro klienty a návštěvy
a dřevěný kalendář. Na jídelny v 1. a 2. patře PE a na
4. poschodí DD přibyly nové televizní přijímače.
Nově je vymalováno třetí a čtvrté patro a vestibul na DD.
Na 4. patře DD byly vyrobeny nové jídelní stoly. Pro
zaměstnance PE vzniklo nové zázemí šaten na 3. patře PE
místo rehabilitace, která byla přemístěna do tělocvičny
v přízemí PE.
Pro aktivizaci klientů jsme zakoupili terapeutické panenky,
zvukové hry a loto.
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Cestovatelské okénko
Něco z historie Proseče 1. část
Území dnešního Prosečska bylo
v prvních stoletích minulého tisíciletí
pokryto neobydleným pohraničním
hvozdem, patřícím českému knížeti.
Ve 12. století začaly v procesu kolonizace vznikat postupně
osady a vesnice, panovník předával některé oblasti do držby
šlechticům nebo klášterům. Naše oblast patřila tehdy
benediktinskému klášteru v Litomyšli a potom nejpozději od
roku 1159 podlažickému klášteru, který krátce předtím
vznikl založením vladykou Vrbatou pro litomyšlské
benediktiny. Ti sice museli ustoupit novému řádu
premonstrátů, ale část jejich majetku - právě naše oblast jim byla ponechána.
Klášter měl hmotný zájem na zakládání osad, proto Proseč
vznikla postupně patrně kolem útulku pocestných při stezce
od Chrudimi na Moravu, pravděpodobně již v druhé
polovině 12. století, bez zakládací listiny a bez jiných
písemných dokladů nebo svědectví. Za hmotný doklad stáří
obce lze pokládat dodnes zachovanou kapli sv. Václava
v katolickém kostele, která je stavěna v rané gotice
a kladena do 14. století, kdy tedy obec nabyla již takového
významu a velikosti, že pro ni byl vystavěn kostel.
První písemná zmínka o Proseči je v listu arcibiskupa
Arnošta z Pardubic z roku 1349, v němž se zmiňuje
o kostele v Proseči a Proseč nazývá farní osadou. Druhá
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písemná zmínka je v litomyšlském archivu a hovoří se v ní
o rozdělení území arcibiskupství pražského ve prospěch
biskupství litomyšlského. V listině o rozhraničení majetku
z roku 1368 se mluví o "oppidum Prossiecz", tedy
o městu nebo opevněném osídlení Proseč.
Husitská vojska při velkém tažení na jaře roku 1421 dobyla
na konci dubna Chrudim, vypálila podlažický klášter a
odtud táhla k jihovýchodu, jednak na Litomyšl, jednak na
Poličku. Tento druhý proud nepochybně táhl přes Proseč a
zřejmě ji v předposlední či poslední dubnový den roku 1421
vypálil. Proseč ale byla znovu vybudována.
Proseči vládli nejprve husitští hejtmané Kroměšín, po něm
Jan Pardus z Vratkova a Zdeněk Kostka z Postupic, který
vybudoval v obci Boží dům před rokem 1470 hrad. Od té
doby má obec Boží dům jméno Nové Hrady a byla po
několik staletí sídlem panství, k němuž náležela i Proseč.
V 16. století přechází panství do majetku krále Ferdinanda I.
a ten je roku 1559 prodává Janu Žateckému z Vejkrsdorfu.
Ze zápisu o převodu majetku na jeho dceru Annu, se
v zemských deskách dovídáme poprvé jména dvaadvaceti
prosečských usedlíků s jejich
povinnostmi. Roku 1580 kupuje
panství a tedy i Proseč Mikuláš ze
slavného rodu Lobkoviců, které
spravuje do roku 1599, po něm
zůstává
jeho
sestře
Anně,
provdané za mocného rádce císaře Rudolfa II. Paula Sixta
z Trautsohnu, nositele řádu Zlatého rouna, který po její smrti
panství přejímá. Jeho rod zde vládne do roku 1750.
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V roce 1750 prodal vídeňský arcibiskup Jan Trautsohn
novohradské panství Anně Barboře von Sanning, ženě Jana
Ludvíka Harbuvala z Chamaré.
Zrušením vrchnostenské správy v druhé polovině 19. století
přestává být Jan Ludvík Harbuval hrabě z Chamaré
vrchnostenským pánem a zůstává jen majitelem velkostatku,
nastupují státní úřady krajské a okresní.
V roce 1913 kupuje prosečskou polovinu novohradského
velkostatku baronka Leopoldina Nádherná, dcera továrníka
Ringhofera ze smíchovské Tatry, a jezdí na Posekanec,
místo kde v 19. století stála sklárna, na letní pobyty.
Důležitým mezníkem jsou léta kolem roku 1720. Tehdy
bylo v Proseči a okolních obcích provedeno nové rozdělení
půdy rovnoměrně mezi hospodáře. Současně s tím bylo v
roce 1727 postaveno celé nové náměstí s jednotnými
dřevěnými přízemními domky s podsíňkami na dřevěných
sloupech, vytvořený obdélníkový tvar náměstí zůstal až
doposud. Proseč byla sídlem rychty s rychtářem, patřili
pod ni i obyvatelé vsí Záboří, Martinice, Paseky, Svatá
Kateřina, Podměstí, Bor a Zderaz. Přibývá počet
obyvatel.
V roce 1719 obdržela Proseč od panovníka Karla VI.
první městské privilegium a právo na konání dvou
týdenních a dvou výročních trhů. Roku 1720 kníže Jan
Trautsohn z Falkenštejna udělil Proseči městský znak
a erb. Roku 1751 dává Marie Terezie již městu Proseči
druhé městské privilegium, právo konání týdenních trhů
každou středu na len, přízi, plátno a obilí.
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Roku 1721 je založena škola proti kostelu, který byl
rozšířen. V roce 1751 vystavěla novohradská vrchnost na
náměstí sloup se sochou sv. Trojice a v roce 1754
výstavnou katolickou faru, která byla obdařena rozsáhlými
pozemky. V létě r. 1812 je postavena nová zvonice u
katolického kostela, spodek nynější věže. Vedle kostela stála
hospoda Panský dům a kromě ní zde bylo ještě několik
hospod.
Velkým obratem jsou josefinské reformy, především
toleranční patent, který umožňuje utvořit v roce 1783
evangelický sbor a založit vlastní školu. V letech 18341838 byl postaven evangelický kostel. V roce 1804 dává
Jan Antonín Harbuval postavit novou katolickou školu.
V Proseči na náměstí vznikají v letech 1837-1838 první dva
velké obchody v nových patrových domech.
Velký požár ze dne 18. září 1868, jemuž padlo za oběť přes
padesát stavení, znamená konec staré dřevěné feudální
Proseče. V Záboří pak vyrůstá v roce 1897 nová budova
evangelické školy. Roku 1869 byl zřízen v Proseči poštovní
úřad s rozsáhlým obvodem a od roku 1870 jezdí koňská
pošta z Proseče na Vysoké Mýto, sídla hejtmanství. Od roku
1872 je v Proseči i četnická stanice. V roce 1881 vzniká
spolek hasičů. Roku 1888 je vystavěna na náměstí
dvoupatrová škola, v níž nachází místo tehdy již čtyřtřídní
obecná škola, která vznikla podle zákona z katolické školy.
Současně byla zřízena průmyslová pokračovací škola. Dále
zde působí dvoutřídní evangelická škola. (pokračování
v příštím čísle)
Zdroj: http://www.mestoprosec.cz/
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Jarní svátky
Velikonoce
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500
lety dali ale kananejskému svátku jara zcela nový význam
Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského otroctví.
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný
význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Proč název „Velikonoce“? Proč ne třeba „Vajíčkonoce“?
Když se řekne Velikonoce, většině lidí se zřejmě vybaví
pomlázka, vajíčka a volné pondělí.
Proč se ale v názvu Velikonoce
skrývají slova veliký a noc?
Co to má společného se svátky
jara?
S volným pondělím?
Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce?
Nebo Jaronoce?
Svátek osvobození zotročeného národa
Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se
odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde
existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých
peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli
déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak
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významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše
Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce spojený
s myšlenkou svobody.
O Velikonocích byl v Jeruzalémě ukřižován Ježíš
O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé
připomínali vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován
jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví
doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce
a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu
k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta
poznání Boha vypadá, odpovídal, že on sám je cestou.
Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život. Za tato slova
byl nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých.
Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný hrob
tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, všichni se
mohli přesvědčit, že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to,
co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží Syn a že
dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro křesťany
znamenají
připomenutí
Ježíšova
ukřižování
a
zmrtvýchvstání.
Toužíme milovat a být milováni, ale nezvládáme to
Důležitější než připomínka je ale význam Velikonoc. Tento
svátek vychází na jaro, a proto někdy říkáme „svátky jara“.
Možná, že někteří lidé cítí při návratu jara „novou mízu“,
a někdy dokonce i uprostřed našich měst, cítíme nový dech
života. Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě jiná
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dimenze života, než tento život časný. Ukazuje nám, že
kdesi hluboko v nás nosíme touhu po dokonalosti, kráse,
lásce, porozumění, hodnotě a dalších úžasných vlastnostech.
Problém ale je, že vždy narážíme… nikoli hlavně na druhé
lidi, ale - i když si to neradi přiznáváme, sami na sebe. Na
svoje sobectví, pohodlnost, někdy pocity viny atd. Tyto
a další vlastnosti nám brání, abychom dosáhli tužeb, které
jsem zmínil. Občas se jich sice dotýkáme a zakoušíme je,
ale pak jakoby se rozplynuly. A právě v tom tkví základní
lidský problém, o kterém Ježíš mluvil jako o „otročení
hříchu“. Převedeno do řeči svátků jara, na jednu stranu
cítíme probouzející se život, toužíme milovat, být milováni,
ale pak se stane, že to zase někde nezvládneme. A toto nás
odděluje nejen od lidí, ale i od Boha.
Vnitřní svobodu může zakusit každý z nás
Dobrá zpráva, která shrnuje velikonoční poselství, je, že
existuje řešení. Tak jako kdysi o Veliké noci vyšli Izraelci
do svobody, můžeme vnitřní svobodu zakusit my. Jak?
Skrze odpuštění, které dává Ježíš všem, kdo o to stojí a
skrze víru v Něj.
Velikonoce jako svátky probouzejícího se života, ukazují na
Boha jako na dárce života, kterému není nikdo lhostejný.
Nikdo.
Zdroj: http://velikonoce.vira.cz/clanky/proc-nazev-velikonoce-proc-ne-treba-vajickonoce.html
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Letnice
Letnice jsou církevní svátky, které
se slaví 50 dní po Velikonocích,
navazují na ně a jsou vlastně jejich
vyvrcholením. Sedmá neděle od
Velikonoční neděle je den Seslání
Ducha svatého. Letnice jsou
charakterizovány mnoha lidovými obyčeji, jako Jízdy králů,
Čištění studánek, Honění krále, Královničky, Zpěv vodního
ptáka, Střílení ku ptáku, obchůzky polí a mezí a jiné.
K Letnicím se přiřazuje červená barva, která symbolizuje
ohnivé plameny, v jejichž podobě Duch svatý sestoupil na
Ježíšovy
učedníky.
Letnicím
předcházely
různé
předkřesťanské svátky související s letním slunovratem,
nesoucí s sebou různé pohanské zvyky, rituály a pověry.
A jak Letnice probíhají?
Sobota před svatodušními svátky
V tento den se všechno chystalo na následující dny. Ve
staveních se na Letnice uklízelo a čistilo, zdobily se svaté
obrázky na stěnách. Za okna se zastrkovaly zelené větvičky.
Zejména na Moravě o Letnicích hospodyně dbaly na pěkný
vzhled svých obydlí. Na Šumavě zase chasníci vycházeli
navečer na náves a práskali biči, aby zahnali čarodějnice. Na
jihu Čech postavila chasa panáka, kterého zapíchli na tyči
do rybníka a k večeru ho srazili.
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Neděle svatodušní
Tento den byl vyhrazen církevním oslavám, prováděli se
slavnostní mše, světila se křestní voda a křtilo se a
biřmovalo.
Pondělí svatodušní
Tento den patřil lidovým obyčejům. Omladina se strojila za
krále a královnu a za asistence družiny se vyjednávala jejich
svatba nebo se pro krále hledala nevěsta. Role se vybíraly
většinou soutěžemi. Vesnicí šel průvod, který se zastavil
u každého domu a humorně chválil nebo haněl hospodáře
a jeho rodinu. Četly se vtipné verše a hrály divadelní
scénky. Za to dostávali „herci“ odměnu. Končilo se obvykle
útěkem krále a jeho honěním a pak byly závody koní.
K pohoštění se dávaly koláče a buchty.
Jízda králů
Tento zvyk je pro Letnice příznačný. Zvolí se král a
uspořádá se průvod a jízda. Tento
obyčej se prováděl již ve středověku,
a to po celé Evropě. Církev tento
zvyk zakazovala, z liturgického
hlediska totiž nemá se Svatodušními
svátky nic společného. Na Slovensku
se církvi podařilo Jízdu králů téměř
vymýtit, v Čechách se udržuje nyní již jen na pěti místech.
Nejznámější je Jízda králů ve Vlčnově na Moravě, kde má
podobu folklorní slavnosti. O významu Jízdy králů se
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traduje hodně mýtů, etnografové ji považují za prastarý
dospělostní obřad, jímž se mládenci zařadili mezi bojovníky
a dospělé muže.
Král a družina z Jízdy králů
O tom, kdo dostane roli krále, rozhodovala chasa několik
dní před Jízdou. Většinou to byl chlapec ve věku 12-15 let a
býval to syn bohatého a váženého obyvatele vesnice. Být
Králem byla pro chlapce největší pocta. Rodina krále
zajišťovala pohoštění pro celou vesnici. Oblečení krále se
v různých krajích lišilo. Někde byl král celý v bílém a na
hlavě měl korunu, někde měl oděv a čepici ze stromové
kůry. Zvláštností krále bylo, že musel mlčet, proto se mu do
úst vkládala růže. Král jel na nejlepším koni, ozdobeném
stuhami a květinami. Družinu krále tvořili další chlapci ze
vsi, kterým bylo v tom roce 18 let. Jízdy králů se tedy každý
účastnil pouze jedenkrát v životě. Všichni byli oblečení do
vyšívaných krojů a každý chlapec zastával určitou roli. Byli
tam vyslanci, vyvolávači, výběrčí, pobočníci, praporečník,
atd. Vedle Krále jel po boku jiný chlapec, kterému se říkalo
Královna nebo Králka. Na konci průvodu jel jezdec Ocásek.
Čištění studánek
Pro naše předky byly zdroje vody velmi důležité a chovali
se k nim s úctou. Čištění studánek mohly provozovat pouze
čisté a nevinné dívky – panny. Věřilo se, že dívčí nevinnost
má očistnou moc. Dívky se proto vydávaly ke studánkám
a pramenům, aby je po zimě vyčistily a otevřely. Na okraj
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studánky potom položily věneček z brusinek a zimostrázu
a do vody házely drobečky ze svátečního pečiva. Čistou
vodu pak nabíraly do malovaného džbánku a rozlévaly ji do
všech světových stran.
Královničky
Tento obřad má původ v pohanských zvycích, souvisejících
s vítáním jara a uctíváním slunce, omládlé přírody a vody.
Byla to záležitost 10-12letých děvčat. Šlo o obchůzku po vsi
nebo sousední vsi, která měla kolední ráz. Skupina děvčat
utvořila družinu svojí Královně (Králce, Králence), kterou
byla nejmladší z nich nebo dívkami zvolená. Královna
i družina byla hojně ozdobená pentlemi, květy a věnečky.
Někde byl vedle královny také Král, kterého hrála další
z dívek. Královna měla bílé šaty, na hlavě růžový věnec, nad
sebou baldachýn na čtyřech tyčkách, které nesla družina.
Jedna z dívek nesla košík, do kterého se vybíraly dary. Při
každém zastavení se zpívaly písně o hledání Krále a tančily
se staré obřadní tance. Po skončení obchůzky Královna i
Král předali koruny svým nástupkyním a následovalo
obřadné uvedení nejstarších dívek mezi dospělou mládež
k muzice. Byla přichystána hostina z vykoledovaných darů.
Zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/letnice-a-jizda-kralu
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Chvilka poezie
Jaro
Jaro přišlo do kraje,
pupeny květů se obrací
ku slunci,
aby rozkvetly
svoji plnou nádherou.
Měli bychom žít jarem
i o jaru se nám může zdát
krásný sen,
než vzejde zase krásný den,
plný slunce, her a lásky,
beze smutku,
bez jediné vrásky.
S úctou Jiří Hanzl
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Trochu teorie o běžných věcech
Brambory
Pravlastí brambor je Jižní Amerika,
Inkové je zde pěstovali ve dvou
klimaticky rozdílných oblastech. Tou
první jsou vysoko položené horské pláně And v Peru
a Bolívii, druhou pak nízká pobřeží úzkého Chile.
Po dobytí incké říše Španěly v první polovině 16. století
putovaly do Evropy kromě mnoha tun zlata a stříbra i
některé exotické rostliny, mezi nimi i brambory. Roku 1565
dostal první větší zásilku brambor z Cuzca jako dar
španělský král Filip II. Nezávisle na španělských
dobyvatelích se brambory dostaly do Anglie na lodi
anglického piráta Francise Drakea.
Koncem 16. a počátkem 17. století se šířily po Evropě jako
léčivá plodina nebo vzácná rostlina pěstovaná pro okrasu
zahrad. Prokazatelně poprvé byly podzemní hlízy uvařeny
roku 1616 na hostině, kterou pořádal francouzský král
Ludvík XIII.
K nám se brambory dostaly na začátku 17. století. V roce
1632 se objevují jako pochoutka na stole jihočeského
velmože Viléma Slavaty.
Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor teprve
v hladových letech 1771 až 1772 za Marie Terezie, která
jich nechala do Čech přivézt značné množství z Pruska. Na
počátku 19. století byly vypěstovány první české odrůdy.
Zdroj: http://brambor.info/historie/
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České vynálezy
Ruchadlo
Známým českým vynálezem je
ruchadlo, což je pluh s radlicí, která
ornici nejen krájí a obrací, ale také
jemně drolí a kypří. Jeho autory byli František Veverka
(1796-1849) a Václav Veverka (1799-1849) z Rybitví
u Pardubic, známí jako “bratranci Veverkové“.
Na svém vynálezu pracovali v letech 1824-1827 a podařilo
se jim dosáhnout vylepšení hákové radlice tak, aby půdu
nejen krájela, ale díky také obracela a drolila. Odtud název
ruchadlo (ruchání, tj. rozrušování, drolení).
Lidovým názvem ruchadla pak bylo “veverče“ podle jména
vynálezců. Samotného optimálního tvaru radlice dosáhli
rolník František a kovář Václav po dlouhé sérii pokusů
a úprav. Nakonec jejich konstrukce předčila i tzv. skotskou
radlici Jamese Smalla, která sice půdu také obracela, ale
nedokázala ji tak účinně a jemně drolit a kypřit.
Ruchadlo umožnilo také výrazné snížení spotřeby tažné síly
a hloubka orby při uspokojivé kvalitě dosahovala až 22 cm.
Veverkové ovšem na ruchadlu nikdy nezbohatli a kvůli
tomu, že svůj vynález opomněli patentovat, objevili se
časem další “původní“ vynálezci a trvalo velmi dlouho, než
bylo oficiálně uznáno jejich autorství, čehož se za svého
života již nedočkali. Kromě ruchadla zdokonalil František
Veverka i další zemědělské stroje, například fukar.
Zdroj: https://vlast.cz/ruchadlo/
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Zvířata ze dvora
Koza domácí (Capra Hircus)
Koza domácí je jeden z nejstarších
domestikovaných druhů. Samice
se nazývá koza, samec kozel.
Vykastrovaný kozel se označuje
slovem hňup. Hňup je méně
agresivní, maso hňupů má slabší specifický zápach. Mládě
se nazývá kůzle. Tisíce let byly kozy chovány pro jejich
mléko, maso, srst a kůži na velké části země. V minulém
století si získaly oblíbenost i jako domácí mazlíčci.
Stáj pro jednu kozu s kůzlaty má být asi 2,5 m2. Prostor
suchý, dobře větratelný, bez průvanu. V zimě je vhodné
provést zateplení a kozy chránit před podchlazením. Stáj by
měla mít okna, aby mohla být hlavně v zimním období
větrána. Okna by být v takové výši, aby nesvítilo kozám
přímo do očí. Pod kozami má být vždy sucho. K podestýlce
se používá sláma, často i rašelina - pro dobré nasávání moče
a malou zapáchavost, nebo i jiné materiály. Nejlepší ustájení
je volné, bez uvazování. Koza by měla mít aspoň malý
výběh. Vybavení stáje je jednoduché - pro krmení
objemnými krmivy jesle s korytem, pro napájení stačí
škopík.
Koze by se měly pravidelně ošetřovat paznehty. Kozy
s přerostlými paznehty trpí bolestmi, tvoří se jim otlaky,
otoky kloubů a nesprávným zatížením vzniká nesprávné
postavení končetin. Kozy od bolesti nežerou, leží a snižuje
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se produkce mléka. Paznehty proto musíme ořezávat
a upravovat do pravidelného tvaru.
A čím takovou kozu krmit? Je toho spousta například:
pastva, seno, obilí, šrot, chléb, vařené brambory, větvičky
(smrk, vrba, ovocné stromy), sůl … je toho hodně. Hlavně
nesmíme opomenout na čistou vodu. Koza potřebuje
vitamíny, proto je dobré jí občas přilepšit zeleninou či
ovocem.
Koza je dosti společenská a snese se s každým tvorem. Není
dobré, aby koza byla sama. Proto chovatelé často ke koze
dávají králíky. Je to také kvůli tomu, že je velice vybíravá
a stahuje seno pod sebe. Toto seno už ale nežere, a tak je
králíci po ní s chutí sežerou.
Dojení koz. Hygienické je dojení z boku. Před dojením
umyjeme vemeno vlažnou vodou, osušíme utěrkou
a promasírujeme. Kvalitu nadojeného mléka můžeme zvýšit
dojením koz mimo stáj. Způsob dojení má vliv nejen na
množství, ale i složení mléka, zejména obsah tuku. Nejvíce
tuku obsahuje mléko při vydojování a ke konci laktace
(proces tvorby a vylučování mléka tělem matky po porodu).
Mléko z ranního dojení má méně tuku než z večerního.
Největší dojivost se dostavuje ve čtvrté a páté laktaci, pak
postupně klesá. Laktace koz trvá 8–10 měsíců, běžně se
kozy dojí od odstavení kůzlat do 4–6 týdnů před dalším
porodem.
Koza v říji. Předčasně připuštěná nedostatečně vyvinutá
koza se konstitučně, ale i plemenářsky znehodnotí. Kozy
připouštíme, když se objeví příznaky říje, které jsou velmi
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výrazné (koza častěji močí, odchod je částečně pootevřený
a prokrvený). Říjné kozy jsou vzrušené, vrtí ocasem, mečí
a nežerou. Připouštějí se druhý den říje dvojskokem. Někde
se používá inseminace. Pokud koza nebyla oplozena, říje se
opakuje po dvou až třech týdnech. Říje koz je sezónní,
pravidelně se vyskytuje v podzimních měsících.
Březí kozy se vyznačují zvýšenou žravostí. Při správné
kvalitě předkládaného krmiva by se měl plod dobře vyvíjet.
Krmivo musí být bezvadné, aby se předešlo potratům. Kotce
pro březí kozy musí být dostatečně prostorné, aby se kozy
mohly volně pohybovat. Pokud březí kozy mají dostatek
pohybu ve výběhu, porod je snadnější. Koza před porodem
přestává žrát, mečí v důsledku předporodních bolestí. Porod
trvá přibližně 1–3 hodiny a bývá těžší, protože kůzlata jsou
poměrně velká. Po narození očistíme kůzleti suchou utěrkou
nozdry, tlamičku, uši a zbavíme ho hlenu, aby co nejdříve
oschlo a neprochladlo. Pokud se pupeční šňůra nepřetrhla,
odstřihneme ji asi 60 mm od pupku a ošetříme desinfekčním
roztokem. Koze dáme po porodu teplý nápoj z otrub
a z odvaru lněného semene.
Zadní část těla a zejména vemeno jí omyjeme teplou vodou.
Koza se zbavuje plodových obalů asi 2-3 hodiny po porodu.
Po té, co se jich zbaví, musíme vyčistit koze ustájení a nově
čistě podestlat.
Kozí mléko je velice výživné a lehce stravitelné. Kozy
netrpí tuberkulózou ani bakteriálními záněty vemene, takže
jejich mléko můžeme konzumovat bez sterilizace vařením.
V syrovém mléce je vyšší obsah vitamínů. Kozí mléko je
křídově bílé, někdy páchne kozinou. Zápach a jeho intenzita
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souvisí s hygienou dojení a ošetřováním mléka po nadojení,
s kvalitou výživy, ošetřováním koz a udržováním čistoty ve
stájích. Kozí mléko se může zpracovávat stejně jako
kravské. Máslo vyrobené z kozího mléka je bledší než
z kravského, má tužší konzistenci a nasládlou chuť. Při
výrobě sýra z kozího mléka se postupuje podobně jako při
výrobě sýra z ovčího mléka. Kozí sýry se mohou
zpracovávat na tvrdé sýry s pikantní chutí.
Výroba kozího sýra:
Ingredience: 10 litrů kozího mléka
(ze kterého vznikne asi 1,4 kg
měkkého sýra), smetanová kultura
nebo bílý jogurt, chlorid vápenatý,
syřidlo, bylinky, chilli, česnek nebo
kopr – podle chuti, sůl.
Postup: Nejdříve mléko přeceďte,
poté jej nalijte do nerezového hrnce a vložte do něj
potravinářský teploměr. Zahřejte na teplotu 65°C a při této
teplotě udržujte cca půl hodiny. Mléko je třeba nechat
vychladnout na teplotu 32°C. Pak přidejte smetanovou
kulturu anebo obyčejný bílý jogurt (je možné nahradit
i zakysanou smetanou). Dále se do mléka přidává chlorid
vápenatý (dávkování je uvedeno na lahvičce). Po dalších
30 minutách vytáhněte z mléka teploměr, přidejte syřidlo
(objednat se dá třeba přes internet, stejně jako smetanová
kultura), které je třeba mírně naředit vodou. Mléko opatrně
promíchejte a asi po minutě míchání nechte dalších 50 minut
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stát. Během této doby probíhá proces sýření a syrovátka
se oddělí od základu sýra. Ztuhlou hmotu nakrájejte ostrým
nožem „cik cak“ (postupujeme pomalu a opatrně) na malé
kousky. Vznikne takzvané zrno, které se oddělí od
syrovátky. Přeceďte přes plátno do nádoby nebo formiček.
Ve formičkách můžeme sýrovou hmotu dochutit bylinkami,
chilli kořením, česnekem nebo koprem. Po odtečení
syrovátky přiklopte formy dalším sítem a vše obraťte. Sýr
se musí obrátit znovu za hodinu a naposledy za další čtyři
hodiny. Hmota by měla zrát nejlépe celou noc. Ráno se ze
sýrů odstraní formy a sýry se vykoupou v plastové vaničce
se šesti litry vody, v níž je rozpuštěn asi kilogram soli.
Vzniklý sýr se podobá tvarohu a má čerstvou svěží chuť.
Možné je takový to sýr vyudit.
Koza
Tralala, tralala,
koza se vdávala,
kozel přišel pozdě,
ležel někde v hvozdě,
slyšela, jak frká,
tak si vzala vlka.
Trampové a koza
Potkají se dva trampové a jeden si vede kozu. „Proboha, co
s tou kozou budete na osadě dělat?“ „Budeme ji chovat
v boudě a každý ráno dojit.“ „No jo, to je sice pěkný, ale
představ si ten smrad!“ Tramp pohladí kozu po hřbetě a
něžně povídá: „Ále, to vona si zvykne, viď kozičko…“
Zdroje: http://www.panvtip.cz/, http://www.verse.cz/nahled-basnicky-koza/, http://www.chovame.cz/forum/kozy/dotazk-chovu-kozy-domaci-2882/?kotv, http://www.ceskenapady.cz/domaci-vyroba-syra-cnp-1110-8672.html
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Velikonoční kvíz
1. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Co se při nich slaví?
a) Umučení prvního křesťanského mučedníka
b) Narození Ježíše Krista
c) Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
2.
a)
b)
c)

Co nepatří mezi symboly Velikonoc?
Kosmické vejce
Beránek
Pomlázka

3. Kolik dní po ukřižování vstal Ježíš Kristus
z mrtvých?
a) Jeden
b) Tři
c) Sedm
4. Původně byly Velikonoce pohanským svátkem. Co se
slavilo?
a) Příchod přírodních bohů
b) Plodnost
c) Byly to svátky jara
5.
a)
b)
c)

Kdy začíná postní doba, příprava Velikonoc?
Na popeleční středu
Devět dní před Velikonocemi
V pondělí 7. týdne před Velikonocemi
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6. Jak se jmenuje křesťanský svátek, jemuž se říká
Boží hod svatodušní a slaví se 50 dnů po Velikonocích?
a) Nanebevstoupení Páně
b) Letnice
c) Pašije
7. Podle staré tradice měl na Velikonoce dostat každý
něco nového na sebe, aby ho beránek…
a) Nezatratil
b) Nepoplival
c) Nepokakal
8. Co rozdával Ježíš apoštolům
při Poslední večeři?
a) Chléb a vodu
b) Víno a chléb
c) Víno a skopové
9. Co se nesmí dělat na Velký
pátek?
a) Půjčovat věci
b) Krmit slepice
c) Zalévat květiny

Poslední večeře

10. Kterou barvou se původně zdobila vajíčka?
a) Žlutou
b) Červenou
c) Zelenou
Řešení kvízu na zadní straně Zpravodaje.
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Blahopřejeme
všem oslavencům a oslavenkyním, kteří v následujících
měsících oslaví své narozeniny:
Květen
Chadimová Věra
Březen
Lorencová Jaroslava
Tesař Ladislav
Halamková Jaroslava
Rysová Marie
Horáčková Jarmila
Poláková Jaroslava
Chladová Růžena
Soukupová Marie
Košina Josef
Durda Antonín
Kouřilová Vlasta
Stará Jaroslava
Vyhnálková Emilie
Kroutilová Jarmila
Melounková Olga
Korbář Bohumil
Králová Jarmila
Roudná Zdeňka
Henych František
Vrátil Pavel
Sochor Bohumír
Nováková Jana
Duben
Šorfová Jana
Kadlecová Marie
Bromová Irena
Šedová Jitka
Řádková Soňa
Šejnová Janka
Filipová Zdeňka
Svoboda Josef (2. P.)
Lorencová Miluška
Kusá Miroslava
Korbelová Vlasta
Jindrová Květa
Macháčková Marie
Tlustá Zdeňka
Urban František
Hyksová Marie
Černá Marta
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V minulých třech měsících jsme přivítali nové klienty
Bayerová Marie
Talácko Josef
Douba Jan
Kyndl Zdeněk
Stránský Ladislav
Hromádková Zdeňka
Hrdličková Jindřiška
Pavlišová Milada
Stará Jaroslava
Bakešová Božena
Chadimová Marie
Rybenská Milada
Filipová Zdeňka
Rysová Marie

Paní Altová Marie a paní Pavlišová Milada ukončily pobyt
v SeniorCentru Skuteč na vlastní žádost. Tímto jim přejeme
hodně zdraví a ať se jim daří.
V období od prosince do konce února nás opustili
Doležalová Marie
Brtek Blahoslav
Šťovíčková Jaroslava
Skálová Marta
Jušková Bohumila
Urbanová Marie
Novotná Jaroslava
Hrdličková Jindřiška
Vzpomínáme.
Hladík Miroslav
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KAVÁRNA

Otevírací doba:
Pondělí 12.30 – 13.00
Úterý 12.30 – 13.00
Středa 12.30 – 13.00
Čtvrtek 12.30 – 13.00
Pátek 12.30 – 13.00
Kavárnu najdete v hlavní jídelně střediska PE.

Řešení kvízu: 1c), 2a), 3b), 4c), 5a), 6b), 7c), 8b), 9a), 10b)

Zpravodaj vychází jako čtvrtletník SeniorCentra Skuteč. Příspěvky můžete
zasílat na email: Machackova.Eliska@scskutec.cz
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Zpravodaj
Anketa
Náš Zpravodaj pro vás připravujeme již čtvrtým rokem. Rádi bychom se
zeptali také na Váš názor. Prosíme o vyplnění krátké ankety, která nám
pomůže při tvorbě dalších čísel, aby byl náš Zpravodaj pro vás i nadále
zajímavým čtením. Anketa je anonymní, za Vaše názory a připomínky
předem děkujeme. Stránku s vyplněnou anketou odevzdejte prosím
v kanceláři sociální pracovnice nebo do schránky Stížnosti a připomínky.
1. Čtete Zpravodaj SeniorCentra pravidelně?
ano, každé číslo
občas
2. Čtete všechny rubriky?
ano, všechny jen některé (vždy jiné)

nikdy

jen některé (mám oblíbené)

3. Jak se vám líbí jednotlivé rubriky?
nelíbí

líbí

nevím,
nedokážu říct

Ohlédnutí za děním v SeniorCentru
Plánované aktivity
Krok k lepšímu životu v SeniorCentru
Cestovatelské okénko
Jarní svátky
Chvilka poezie
Trochu teorie o běžných věcech
České vynálezy
Zookoutek
Kvíz
Blahopřejeme
Přivítali jsme
Rozloučili jsme se
4. O čem byste chtěli číst?
5. Co byste ve Zpravodaji číst nechtěli (co vám vadí, co by vám
vadilo)?
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