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OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM
¨

Červen nám přinesl pěkné počasí a spoustu sluníčka. Slunce
někdy hřálo až dost a tak není divu, že jsme se ochlazovali
zmrzlinovými poháry, nanuky a nepohrdli jsme ani
pramenitou vodou. Letní počasí jsme si zpříjemnili
poslechem dechové hudby Jablonečanky, se kterou jsme si
s radostí i zazpívali.
Měli jsme možnost poslechnout krásné melodické árie
z opery Rusalka a jako každý měsíc jsme poseděli
v kavárničce při dobré kávě, sklence vína a osvěžujícím
poháru.
Poblahopřáli našim oslavencům a do dalších let jim popřáli
další léta ve zdraví a pohodě 
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VÝZNAMNÉ
Vpovinné
ČERVENCI
Česká
škola a stručnáDNY
historie
školní
5. 7.

Mezinárodní den objetí zdarma

6. 7.

Světový den polibku

6. 7.

Světový den Tibetu

9. 7.

Světový den veterinárních lékařů

11. 7.

Světový den populace

14. 7.

Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

20. 7.

Mezinárodní den šachu
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Cyril a Metoděj
Věrozvěsti ze Soluně
Cyril a Metoděj byli
apoštoly Slovanů, kteří
v devátém století
položili základy
slovanského
Pravoslaví. Česká
republika slaví svátek
těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na toto datum
připadá jejich příchod na Velkou Moravu.
V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II.
za spolupatrony Evropy. Cyril a Metoděj jsou také hlavními
patrony Moravy.
Oba věrozvěsti ovlivnili tehdejší Velkou Moravu a také
Rusko, Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko.
Na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili
staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který
chtěl šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo.
Dosud bohoslužby vykonávali pouze latinští kněží v latině
nebo řečtině.
Rostislav si uvědomil, že pokud má být křesťanství plně
přijato lidmi, nemůže být do země uváděno misionáři, kteří
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kážou v cizím jazyce. Po neúspěšné žádosti o pravé učitele
víry u římského papeže požádal Rostislav o misionáře z
Cařihradu, aby položili základy vlastní církve na Velké
Moravě
Kníže Rostislav měl strach z politického a náboženského
vlivu německých kmenů, a proto nechal ze země latinsky
mluvící kněze vyhnat.
Svatý Konstantin
Svatý Konstantin zvaný též Konstantin Filosof nebo jen
Filosof se narodil kolem roku 826 v Soluni a zemřel roku 869
v Římě. Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855
vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý
středověk byli oba bratři považováni za biskupy.
Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal
řeholní jméno Cyril. Byl mladším bratrem svatého Metoděje.
Svatý Metoděj
Svatý Metoděj se narodil v roce 815 také v řecké Soluni,
zemřel roku 885 na Moravě. Starší bratr Konstantina byl
zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem
a nakonec prvním moravským arcibiskupem.
Bratři pocházeli z rodiny hodnostáře Byzantského císařství.
Podle některých pramenů a na základě jejich znalostí
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slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla
slovanského původu.
Konstantin před odjezdem na Velkou Moravu sestavil písmo
pro slovanský jazyk - hlaholici a společně s Metodějem
přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy pro konání
bohoslužeb.
Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července 863. Byli
velmi úspěšní, protože vedli kázání i vyučování ve
staroslověnštině. Během několika let byli již duchovní, kteří
byli učeni Cyrilem a Metodějem, připraveni na vysvěcení na
kněze a biskupy
V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši
a kníže Rostislav byl nucen přiznat vazalství vůči
Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy
po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou
koncepcí - latinské a staroslověnské.

Konstantin po cestě do Říma onemocněl, byl vyčerpaný i
neustálými hádkami se západním klérem, který na něho
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dotíral kvůli tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v
místním jazyce. Západní klerici trvali na tom, že se
bohoslužby smějí konat jen hebrejsky, řecky a latinsky.
Konstantin přijal jméno Cyril
Před svojí smrtí vstoupil Konstantin do kláštera a přijal
mnišské jméno Cyril (Kyrillos). Zemřel 14. února 869 ve
dvaačtyřiceti letech.
Metoděj byl roku 869 vysvěcen na prvního "arcibiskupa
moravského." Po smrti knížete Rostislava se vrátil na
Moravu a dokončil překlad Bible. Kvůli své těžké nemoci
jmenoval svým nástupcem biskupa Gorazda.
Metoděj zemřel 6. dubna 885 ve věku 63 let. Po jeho smrti
se vrátil z Říma švábský duchovní Wiching a ujal se s velkou
brutalitou církevních záležitostí.
Nový arcibiskup Gorazd byl spolu s mnoha jinými uvězněn.
Zde se o něm zprávy nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní
kněží a mniši (bylo jich na dvě stovky) byli doslova vyvedeni
v okovech ze země, protože se odmítli podřídit papežovu
usnesení a nechtěli zradit odkaz svého učitele.
Odešli do Čech, Polska nebo Bulharska. Vznikající slovanská
vzdělanost utrpěla velkou ránu.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc červen
 Když dne ubývá, horka přibývá.
 Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli
hojný na bouřky a vichřice.
 Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
 Slunce peče - déšť poteče.
 Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
 V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj
se!
 Jaký červenec, takový leden.
 Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima
zaskvěje.
 Červenec - úrody blíženec.
 Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až
červenec a přidá ještě mnohé bouře.
 Co červenec končí, srpen začíná.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
TRAMVAJÍ Z BRANDLU DO PASEK
Minule jsme cestovali nákladní
tramvají na překladiště v
Brandlu. Pěšky se odtud
vydáme o kousek dál, pod
železniční staniční budovu
jabloneckého dolního nádraží.
Dnes tudy projíždí „jedenáctka“
do Liberce. Od 10. května 1900 zde byla i konečná druhé
jablonecké tramvajové tratě určené především pro dopravu
osob. V suterénu budovy se nacházela čekárna.
Tramvaj dále projela kolem zmíněného překladiště Brandl a
pokračovala Libereckou ulicí až k divadlu. Minula poštu, za
kterou do dvora zajížděly poštovní vozy (koleje leží dosud
pod asfaltem). Poté zabočila do dnešní Komenského ulice a
na Mírovém náměstí překřížila koleje linky č. 1 Rychnov Janov. Předtím odbočovala dolů do Lidické propojovací
kolej. Dále se koleje klikatily Podhorskou ulicí a pokračovaly
na náměstí B. Němcové. Od 1. září 1900 byly prodlouženy až
do Pasek, kde končily v místech dnešního „kruháku“.
Dráha sloužila především osobní dopravě, ale bylo na ní i
několik vleček. Kromě již zmíněné do poštovního dvora se
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nacházela hned zkraje odbočka do plynárny. Na Podhorské
pak odbočovaly koleje do Mlýnské a Horské ulice. Vlečka do
plynárny zanikla již před první světovou válkou, zbylé pak na
začátku dvacátých let se zrušením poštovní dopravy.
Změna trasy
V původním směru mezi Brandlem a
Pasekami jezdila tramvajová linka až
do srpna roku 1928. Kvůli lepšímu
spojení s hlavním nádražím bylo
navrženo její nové vedení od divadla
ulicí Poštovní a U Balvanu. Od
křižovatky
se
Sadovou
pak
pokračovala přímo do Nádražní ulice a končila před staniční
budovou. Sem zajížděla od 1. září většina spojů z Pasek. Na
původní trase do Brandlu byl provoz ukončen kolem roku
1930.
Na linku č. 2 byly nasazovány pouze samotné motorové
vozy, jen během druhé světové války byly připojovány i vozy
vlečné. Pro spojení s vozovnou sloužila kolej vedená
Sadovou ulicí. Podél železničních kolejí bylo za staniční
budovou ve směru na Liberec vybudováno ještě v roce 1944
dvojkolejné překladiště. To však naposledy sloužilo snad při
skládání nových (a také posledních) tramvají pro Jablonec v
roce 1953. Přesto se část tohoto kolejiště dochovala dodnes.
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Zrušení „dvojky“

Na začátku padesátých let překřížila
koleje „dvojky u lázní trasa do Liberce. To
se však nad jabloneckou tramvajovou
dopravou už začaly stahovat mraky.
Rekonstrukce Podhorské ulice se stala
záminkou pro zrušení provozu v únoru
1959, kdy tramvaje nahradily autobusy.
Jen část kolejí z roku 1929 mezi Sadovou
ulicí a lázněmi používala zatím jedenáctka do Liberce.
Původní koleje zůstaly jen mezi Brandlem a dolním
nádražím, úsek ulicí Budovatelů byl přestavěn při budování
liberecké linky. Krátkou část kolejí u lázní nahradil táhlý
oblouk do smyčky v roce 1989. Současně byla zaslepena
Poštovní ulice.
Na této druhé jablonecké tramvajové trati jezdily vždy menší
a starší tramvaje, jelikož nebyla sklonově tak náročná jako
linka Rychnov - Janov. Používat se mohlo jen sériové
zapojení motorů, a tudíž i jen nižší rychlost. Zrušení „dvojky“
předznamenalo likvidaci celého tramvajového provozu v
Jablonci nad Nisou.
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OSLAVENCI V ČERVENCI
Jan Vácha
Anna Jindříšková
Věra Kloutvorová
Věra Mrázová
Josef Mareček
Wlodzimierz Wysmyk
Jitka Algerová

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

66
89
96
91
93
76
88

230 × 254
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA

Miroslav Janeček

24 červen

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Václav Brejcha
Zdeňka Maličová
Marie Kulichová
Milan Homola
Danuše Filipová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V ČERVENCI ?
9. 7. Kouzelnické vystoupení
 10:00 – jídelna

16. 6. Kavárnička
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PROCVIČME SI MOZEK
Hádanky
Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě
dvakrát?
Písmeno M.

Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají
pouze dva mokré vlasy, jak to?
Třetí je plešatý

Kdo se živí zuby druhých?
Zubař
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RECEPT NA MĚSÍC ČERVENEC
Studená polévka z červené řepy
Seznam surovin










řepa červená 500 gramů
cibule 1 kus
vývar hovězí 1 litr (nebo zeleninového pro
vegetariány)
pepř 4 kuličky (celý)
zázvor (čerstvý kousek)
smetana zakysaná 2 lžíce
výhonky 1 balíček (ředkvičkové nebo lístečky řepy)
sůl
Postup přípravy
1 Červenou řepu a cibuli oloupejte a nakrájejte na kousky.
Pokud seženete mladou řepu, tak si hezké malé lístečky
schovejte na ozdobení polévky.
2 Hovězí vývar nalijte do hrnce, přidejte do něj nakrájenou
zeleninu, pepř, celý zázvor a podle chuti osolte. Prudce
přiveďte k varu, pak ztlumte plamen a pomalu vařte asi 20
minut.
Dobrou chuť 
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