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  Náš Domov 



Listopad 
narozeniny budou slavit 

4.11.  Jírová Marie    4.11.1938 83 let 

15.11.  Cucla Jiří    15.11.1924 97 let 

16.11.  Vančurová Květuše  16.11.1927 94 let 

23.11.  Mollová Anna   23.11.1946 75 let 

24.11.  Ficnar Petr    24.11.1941 80 let 

25.11.  Andrejs Bohumil   25.11.1941 80 let 

25.11.  Vondroušová Danuška 25.11.1943 78 let 

26.11.  Kopecká Božena   26.11.1930 91 let 

26.11.  Majzlíková Marta  26.11.1946 75 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 !!! 



Svátek v listopadu slaví 
4.11.  Bílek Karel 
4.11.  Valášek Karel 

Státní svátky v listopadu 
17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii   

Významné dny v říjnu 
1. 11.  Svátek všech svatých 
1. 11.  Světový den veganství 
2. 11.  Památka zesnulých 
5. 11.  Mezinárodní den romského jazyka 
9. 11.  Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu 
10. 11.  Světový den vědy pro mír a rozvoj 
11. 11.  Mezinárodní den 

válečných veteránů 
13. 11.  Mezinárodní den 

nevidomých 
14. 11.  Světový den diabetiků 
14. 11.  Den bez aut 
15. 11.  Den vězněných spisovatelů 
16. 11.  Mezinárodní den tolerance 
17. 11.  Mezinárodní den předčasně narozených dětí 
17. 11.  Mezinárodní den studentstva 
18. 11.  Mezinárodní nekuřácký den 
19. 11.  Světový den toalet 
19. 11.  Světový den prevence týrání 
a zneužívání dětí 
20. 11.  Světový den chronické 
obstrukční plicní nemoci 
20. 11.  Světový den dětí 
21. 11.  Světový den televize 
21. 11.  Světový den pozdravů 
21. 11.  Mezinárodní den filozofie 



25. 11.  Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na 
ženách 

25. 11.  Mezinárodní den bez nákupů 
28. 11.  Mezinárodní den nekupování ničeho 
29. 11.  Mezinárodní den solidarity s lidem  

 
Co bude 

1.11. 9:30 Skupinové čtení 
2.11. 10:00 Chytré hlavičky 
  9:30 Výlet - dušičky - hřbitov 
3.11. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
4.11. 9:45 Pečení perníčků 
  10:30 Setkání s vedením domova 
5.11. 9:30 Promítání filmu 
  15:00 Vzpomínkové setkání 
6.11. 9:45 Společenské dopoledne 
7.11. 9:45 Mše svatá 
   
8.11.  Individuální aktivita 
9.11. 10:00 Chytré hlavičky 
  14:00 Vánoční dílny 
10.11. 10:00 Zpívání s kytarou 
  14:00 Návštěva filmu v Kině 
11.11. 10:00 Bohoslužba 
12.11. 9:30 Dopolední klub 
13.11. 9:45 Hudební dopoledne 
14.11. 9:45 Mše svatá 
   
15.11. 9:30 Skupinové čtení 
16.11. 10:00 Chytré hlavičky 
17.11.  Státní svátek 



18.11. 9:30 Bejvávalo 
19.11. 9:30 Bingo 
20.11. 9:30 Pohádkové dopoledne 
21.11. 9:45 Mše svatá 
   
22.11. 9:30 Skupinové čtení 
23.11. 10:00 Chytré hlavičky 
24.11. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
25.11. 10:00 Bohoslužba 
26.11. 9:30/ 13:30 Pečení / slavení - listopadoví oslavenci 
27.11. 9:30 Herní dopoledne 
28.11. 9:45 Mše svatá 
   
29.11. 9:30 Skupinové čtení 
30.11. 9:30 Pečení cukroví       

 
Pro zasmání 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co bylo…  
Po delší době nás navštívili Beily a 
Connie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
chceš piškotek? 
 

 
 
budeme spinkat… 



No a Blondie, ta už je tady jako doma 😊 



 Někteří využili možnost volit přímo v DD 

 
Navštívili  jsme výstavu Bílá místa konce války v DKnL 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Co to asi nakládáme?....jasně že utopence 😊 



Díky celoživotní práci 
p. Podrazila vyrůstá 
v FC Vítězná další 
nová generace, 
kterou trénuje náš 
kolega Filip Balcar 

 
 
 
 
 
 
 
Na úspěch našeho 
fotbalu 

 
 
 
 

 
 
 



Jak vzniklo…  
Dopravní značení 
 
Jezdíme podle nich denně. Někdy se na ně soustředíme, jindy se 
podle nich řídíme automaticky, aniž bychom to vnímali. Tak či 
tak, udávají smysl a pořádek v dopravním provozu již po dlouhá 
desetiletí. Řeč je o dopravních značkách, plechových 
pomocnících, bez kterých bychom možná ráno do práce ani 
nedojeli. Ale zamysleli jste se 
někdy nad jejich historií? 
 
Historie dopravního značení je 
delší, než byste možná tipovali. I 
když v úplných počátcích rozhodně 
nelze hovořit o značkách v té 
podobě, jak je známe dnes. 
Průkopníky dopravního značení 
jsou totiž kamenné sloupky – tzv. 
milníky, brzdové kameny, 
kilometrovníky a rozcestníky. Ty 
úplně nejstarší se dají datovat 
dokonce až do antického Říma, kde 
začali s osazováním cest právě zmiňovanými milníky, tedy 
kameny, které ukazovaly vzdálenost od Říma. 
 
V 17. a 18. století se pak podobné kamenné sloupky začaly 
objevovat i v Sasku a Rusku, o pár desetiletí později se pak v 
Německu začaly u křižovatek vyskytovat tzv. křížové značky, 
které označovaly křížení cest. Ty už byly ze dřeva. 
 



U nás se jako o nejstarším dopravním značení hovoří o 
kamenech, které podél cest upozorňovaly na důležité skutečnosti 
a rizika. Například Jan Štemberk ve své knize o vývoji pravidel 
silničního provozu v kapitole o dopravním značení hovoří o 
kamenech podél cest, kterými byly zakazovány cesty vyhýbající 
se celním místům. 

O něco známějsí jsou tzv. brzdové kameny, 
které varovaly před prudkým klesáním. Na 
nich bývala vyobrazena železná smyková 
brzda (takzvaná čuba nebo šupka), kterou 
tehdejší vozy disponovaly. „Přikazovala 
formanům a vozkům, aby při jízdě z 
prudšího kopce nasazením čuby na kola 
povoz zbrzdili,” vysvětlují funkci na 
webových stránkách Muzea silnic ve 
Vikýřovicích u Šumperka. 
Na brzdových kamenech bývala 
vyobrazena smyková brzda 
 

V 18. století se v souvislosti s rozvojem 
poštovní dopravy začalo u nás 
objevovat dopravní značení ve větší 
míře. Později bylo systematické 
kilometrování silnic zaneseno i do 
tehdejší legislativy s tím, že 
kilometrové a hektometrové kameny 
mají být na státních silnicích osazovány 
směrem od hlavních zemských měst.  



Jedním z prvních písemných 
dokladů o existenci 
systematického dopravního 
značení na našem území je 
slezský zákon č. 5 z 1. ledna 
1878, konkrétně Řád policie 
silniční pro veřejné nestátní 
silnice ve Slezsku. Ten ukládal 
správcům silnic povinnost 
označovat je cestníky, tedy 
dnešními ukazateli směru: 

„Cestníky, jichž jest zapotřebí, aby se ukázalo, kam silnice jde, 
buďtež na obecních silnicích postaveny od obcí a na okresních od 
správy silniční, jíž se týče.“  
 
Na území Čech je dopravní značení písemně ukotveno až o více 
než třicet let později výnosem 
pražského místodržitelství z 
28. května 1909. Ten zavedl na 
státních silnicích jednotné 
značení v podobě betonových 
nebo kamenných hranolů s 
nápisem a vyznačením směru 
na zkosené hraně. 
 
Důležitým datem pro dopravní 
značení je rok 1903. V tomto 
roce totiž zavedl britský zákon 
poprvé na světě dopravní značky podobné těm dnešním, tedy již 
ve tvaru kruhů a trojúhelníků. A z Británie se začaly značky šířit 
poměrně rychle i dál do Evropy – do deseti let se už vyskytovaly 
například v Itálii nebo Německu. 



V roce 1908 se pak v Paříži sešel poprvé mezinárodní silniční 
kongres, který nakonec o rok později určil tvary a významy 
jednotlivých značek (tzv. Pařížská konvence – Úmluva o jízdě 
motorovými vozidly). Zpočátku jich bylo jen pár, v následujících 
letech ale nové značky průběžně přibývaly. 
 
Kdo to je?  
řešení z minulého čísla 
 
 
 

Lubomír Lipský 

 
 
 
 
A dnes:  
Nepodařený nedělní výlet a 
„Heduš“ z filmu „Ecce homo 
Homolka“ 

 
 
 
 
 



Rozhovor s … 
Paní Drahuší Peterovou 
 
Narodila jsem se  25.6.1930 ve 
Dvoře Králové nad Labem. Byli 
jsme tři děti. Dvě holky a jeden 
kluk. Bydleli jsme v domku, který 
měl krásnou terasu a velikou 
zahradu. 
Otec byl profesorem na 
gymnázium. Učil zeměpis a 
dějepis. Jeho profese byla 
důvodem, proč ho Němci za války 
dali do důchodu. Můj otec byl o 24 
let starší než moje maminka. Ta 
byla v domácnosti, starala se o děti a zahradu. Měli jsme se 
sourozenci pevnou vazbu. Naši se o nás báli, a tak jsme si hráli 
hlavně spolu. Většinu svého dětství jsme trávili na zahradě. 
Neznala jsem ani jména sousedů v ulici. 
Do školy jsem chodila na Podharť. Do třídy jsme chodili holky a 
kluci spolu. Do měšťanky jsme byli rozděleni podle pohlaví. Přála 
jsem si jít na gymnázium, ale bylo zrovna zavřený. Tak jsem 
nastoupila do Rodinné školy. Ta byla na dva roky. Ale já si udělala 
ještě rok, abych mohla mít třeba živnost. Třetí rok nebyl povinný. 
Když mě bylo 14 let, byla jsem totálně nasazená jako tkadlena 
v Tibě na Vorlechu. Když jsme se doma učili, museli jsme mít světlo 
co nejvíc dole u země kvůli zatemnění. Když houkaly sirény, tak 
jsme utíkali na zahradu. Když jsme při náletu byli ve fabrice, 
utíkali jsme všichni do polí. Naštěstí jsme za války neměli hlad, 
protože jsme měli slepice a králíky. 



Nejsmutnější pro naši rodinu bylo, když nám Němci 5. května 
zastřelili strýce. Byl už konec války a chlapci šli hlídat a Němci se 
cítili ohroženi a všech pět kluků zastřelili. Má ještě s pěti 
kamarády pomníček. Strýc se jmenoval p. Semík. 
Moc jsem toužila pracoval v mateřské školce, ale protože jsem 
nebyla komunistka, tak mě nevzali. Za čas jsem si udělala dva 
týdny kurz pro mateřské školky. Zvyšovala se tak moje šance na 
vysněnou práci. Pracovala jsem pak ve školce v Kohoutově. Pak 
v Lipnici. Tam byla zvláštní pracovní doba. Od 8-11 hod, pak šli 
děti domů na oběd a pak zase od 13-15 hod. Moc mě bavila práce 
s malými dětmi.  
Jak jsem již říkala, naši nás moc nikam nepouštěli. Ale já se ve 14 
letech přihlásila na plavecký kurz. Konečně jsem se díky tomu 
dostala poprvé na koupaliště. No a v 15 letech jsme se sestrou 
chodily do tanečních. A díky taneční zábavě na Zálesí jsem se 
seznámila se svým mužem. Byla jsem na plese u příbuzných, začali 
jsme spolu chodit a pak jsme se vzali. Měla jsem krásné bílé šaty 
se závojem a kaly. Měli jsme svatbu v katolickém kostele jako 
poslední, pak už musely být svatby jen na radnici. Hostinu jsme 
měli doma a byla knedlíčková polévka a svíčková. 
Můj muž byl zootechnik. Nejprve jsme bydleli u rodičů. Pak dostal 
muž služební byt v Orlických horách. Tam se mě moc líbilo. Ale 
když mě odtamtud vezli do Rychnova do porodnice, tak to byla 
hrozná cesta. Strašně to hrkalo. Bohužel můj muž začal mít 
zdravotní potíže. Proto jsme museli služební byt opustit. Tak jsme 
se nastěhovali zpátky do Dvora k rodičům. Měli jsme spolu dvě 
děti. Dceru a syna. 
Moc ráda vzpomínám na naši zahradu. A taky na našeho psa 
Floxe. Ráda jsem jezdila s mužem na motorce. Byla to hezká 
červená Jawa. Taky jsme měli auto. Díky stěhování nás přehodili 
v pořadníku a 5 let jsme čekali na Wartburga. Jednoho dne jsme 
s ním jeli na Karlštejn a děsně se z něj zakouřilo. No, byl prostě 



v záběhu. Taky se mě líbilo letět do Bulharska. Ale byl to poslední 
let a zpátky jsme museli lůžkovým vlakem. Ale legraci jsme si užili 
u moře, i když se spalo ve stanech. I přes můj kurz plavání jsem se 
raději držela u břehu. 
Dříve si lidé byli nějak blíž. Třeba v zimě jsme drali peří a vyprávěli 
si u toho různé pohádky a příběhy. 
Do důchodu jsem šla v 55 letech. Docela jsem se těšila, i když 
v kanceláři v Tibě se mě líbilo. Těšila jsem se na zlatou svatbu, ale 
můj muž se jí bohužel nedožil. Bylo to o pár dní. Zůstala jsem 
sama, i když mám hodné děti. Jednou jsem spadla, když jsem si 
chtěla doma zhasnout světlo. A pak jsem musela na operaci. Už 
jsem nemohla chodit po schodech. Je zvláštní, že jsem si dala 
žádost ještě do DD v Žirči. No a než na mě došla řada, tak to tam 
zrušili a postavili tady. Asi jsem si dala žádost moc mladá. Už jsem 
si tady zvykla, ale protože jsem spíše samotářka, jsem vděčná za 
jednolůžkový pokoj. A shodou okolností jsem se tady setkala se 
svou švagrovou p. Munzarovou. Tak teď tady v DD bydlíme obě 
dvě. 
 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


