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OHLÉDNUTÍ ZA SRPNEM
¨

Končí nám prázdniny a s nimi i letní výlety, grilování na
zahradě a posezení pod slunečníky s dobrým jídlem a pitím.
Mezi nejhezčí výlet určitě patřil výlet na Černou Studnici, kde
jsme poseděli, popili, dali si něco dobrého a hlavně, strávili
pěkné odpoledne spolu.
Když slunce pálilo víc, než jsme byli schopni snést, osvěžili
jsme se nanukem, či zmrzlinovým pohárem a relaxovali.
Také jsme byli pozvaní na zahradní party do Domova pro
seniory ve Vratislavicích, kde jsme si zasoutěžili, poslechli
pěknou hudbu a užili spoustu legrace.
A jako každý měsíc, tak i srpnový jsme oslavili narozeniny
našich klientů.
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VÝZNAMNÉ
DNYpovinné
V ZÁŘÍ
Česká škola
a stručná historie
školní
7. 9.

Den otevřených dveří památek v ČR

8. 9.

Mezinárodní den gramotnosti

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
16. 9. Den církevního školství
16. 9. Začíná Evropský týden mobility
21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
21. 9. Mezinárodní den míru
22. 9. (Evropský) Mezinárodní den bez aut
22. 9. Mezinárodní den antikoncepce
23. 9. Mezinárodní den neslyšících
26. 9. Mezinárodní den kulturního dialogu
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Povinná školní docházka slaví 150 let. Má za
sebou mnoho proměn
Vzdělávání žáků v českých zemích prošlo dlouhým vývojem.
V polovině 18. století bylo školství podle historiků v poměrně
neutěšeném stavu. Výraznou změnou bylo přijetí
Všeobecného školního řádu v roce 1774 za vlády Marie
Terezie, který zavedl docházku do škol, povinná ale tehdy
ještě nebyla. Situace se změnila až před 150 lety, 14. května
1869, kdy byl přijat školský zákon, který povinnou školní
docházku definitivně zavedl.
Všeobecný školní řád z 6. prosince 1774 zavedl takzvané
školy triviální, hlavní a normální – a zvýšil kvalitu učitelů i
vlastní výuky. Učitelé tehdy nebyli příliš vzdělaní, často to byli
vysloužilí vojáci, jejich plat byl nízký a škol moc nebylo. Učilo
se hlavně přes zimu, protože jindy musely děti pomáhat na
poli.
Vznikla základní pravidla pro vzdělávání a vyšel též nový
slabikář, který roku 1775 dostal český překlad.
Vybudování sítě škol
Základem tereziánské školské reformy, kterou monarchie
poprvé vyjádřila zájem na vzdělání svého obyvatelstva, bylo
vybudování sítě veřejných škol.
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V menších městech a vesnicích měly být zřizovány
jednotřídní či dvoutřídní školy triviální (podle tří základních
předmětů, takzvaného trivia: čtení, psaní a počítání), ve
větších městech to měly být trojtřídní školy hlavní,
rozšiřující znalosti z triviálních škol, a v Praze a Brně školy
normální, dovršující obecné vzdělání.
Norma tehdy povinnou školní docházku ještě nenařizovala,
jelikož v monarchii neexistovala dostatečně hustá síť škol.
Úřady nicméně počítaly s tím, že počet studujících dětí bude
postupně narůstat.
Vzdělávání dívek a sankce pro rodiče
Výraznou novinkou Všeobecného školního řádu bylo i to, že
zřizované školy měly poskytovat vzdělání nejen chlapcům,
ale také dívkám. Nově pro ně tedy byly ustanoveny dívčí třídy
a zhruba už od roku 1780 se dívky účastnily vyučování
společně s chlapci.
Povinnou školní docházku v délce osmi let stanovil školský
zákon z roku 1869 z pera pražského rodáka Leopolda
Hasnera von Artha, tehdejšího rakouského ministra kultu a
vyučování.
Ten také určil sankce (od pokut až po pobyt ve vězení) pro
rodiče, kteří na pravidelnou docházku dětí nedbali. Začaly
vznikat první školy s různými specializovanými učebnami,
například pro výuku přírodních věd.
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Zákon též zřídil středoškolské učitelské ústavy, formuloval
zásady pro financování školství a řešil i rozsah výukového
úvazku učitelů.
V návaznosti na školský zákon byly ve školách v roce 1870
zrušeny tělesné tresty a o pět let později zrovnoprávněn plat
učitelek s platem učitelů.
Zákon z roku 1869 platil s drobnějšími úpravami až do přijetí
zákona o jednotné škole v roce 1948, který představoval
zlom v systému školství.
Zákon o jednotné škole soustředil všechny typy škol – včetně
soukromých, církevních a škol, jež byly do té doby v
pravomoci jiných resortů – pod centrální školský úřad.
Změny délky školní docházky
Délka povinné školní docházky se v průběhu let různě měnila,
od šestileté ještě z dob Marie Terezie, přes osmiletou,
devítiletou (platí i v současnosti) až po desetiletou.
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PranostikyPRANOSTIKY
pro měsíc září
 V září mnoho požárů
bývá, proto se obloha
rdívá.
 Na dešti v září rolníků
moc záleží.
 Zářijový déšť polím
potrava, zářijové spršky
pro víno otrava.
 Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
 Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
 Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
 Bouřka v září - sníh v prosinci.
 Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
 Teplé září - říjen se mračí.
 Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
 Babí léto - léto na odchodě.
 Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
 Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
 Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
 Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a
pozdní zimu.
 Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Z JABLONCE DO
LIBERCE
Tramvaje zahájily v Jablonci
provoz v roce 1900, v
sousedním Liberci však v té
době už jezdily tři roky. A
lze říci, že od úplných
počátků se datují i snahy o propojení obou měst a sítí. Ty
však většinou končily žádostí o koncesi na ministerstvu
železnic, ať ve Vídni nebo později v Praze. Hlavním
důvodem pro zamítavá stanoviska byla vždy existence
souběžné železniční trati.
Teprve po druhé světové válce dostalo tramvajové spojení
obou měst svoji šanci, a to zejména díky projektu
elektrifikace dopravy. V tomto období byl velký nedostatek
nafty i pneumatik a elektrická trakce měla proto zelenou. O
projekt propojení se zajímaly zejména Jablonecké elektrické
dráhy.

Stavba nové tratě
Z Jablonce byla výstavba tratě do Liberce zahájena. K 1. 2.
1949 vznikla nová firma s dlouhým názvem „Dopravní
komunální podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se
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sídlem v Liberci. Stavba probíhala zpočátku brigádnicky,
později byly sjednány práce stavebních firem. Nejdříve začaly
jezdit tramvaje z výhybny v Pražské ulici k Brandlu (přes nově
vystavěnou ulici Budovatelů), zatím ale sloužily jen pro
dopravu zaměstnanců k místním firmám. V roce 1953 pak
vyjely až do Proseče a o rok později k vratislavickému kostelu,
kde se přestupovalo na autobus.
Liberec se stavěl k budování tratě poměrně laxně. Dlouho
nebylo rozhodnuto, kudy bude pokračovat trasa z Vratislavic,
jelikož v Liberci se připravoval projekt trolejbusové dopravy
do Ruprechtic a Pavlovic. Teprve zásah „kraje přiměl
Liberečany věnovat se tramvaji. Celá trasa byla uvedena do
pravidelného provozu k 1. 1. 1955.

Administrativní změny
Jednu polovinu souprav na
novou linku č. 11 vypravoval
Jablonec, druhou Liberec, a to i
po rozdělení obou společností v
roce 1960. Po roce 1965, kdy byla
tramvajová doprava v Jablonci zrušena, usiloval jablonecký
podnik též o likvidaci linky do Liberce a chtěl ji nahradit
autobusy. Odmítal dokonce předat trať Liberci, který začal
připravovat rozsáhlou rekonstrukci. Od ledna 1970 ale
provozoval meziměstské tramvaje již jen liberecký podnik. V
roce 1972 byla od Liberce linka zkrácena do Proseče, o rok
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později nahradily tramvaje z důvodu rekonstrukce autobusy
v celé délce.
V roce 1976 byl zahájen provoz po opravené trati již s novými
vozy T3. V Jablonci již tramvaje nejezdily do Pražské ulice,
neboť linka byla ukončena na nové smyčce v Pasířské.
Tramvajové spojení je do dnešních dnů průběžně
modernizováno a na rozdíl od městské trati v Liberci jsou zde
provozovány vozy na původním rozchodu kolejí 1000 mm.
Tato trať je tak poslední svého druhu v České republice. Její
charakter - jednokolejka s výhybnami - stále připomíná již
neexistující malodrážní provozy mnoha měst.

Výstava s unikátním modelem
Udělejte si výlet tramvají do Liberce, kde do 22. září bude v
radničním sklípku k vidění výstava věnovaná 110leté historii
tamních tramvají. Jablonečtí budou mít k dispozici jeden
salonek, kde bude možné shlédnout i unikátní model
jablonecké tramvajové lokomotivy. Ten zhotovil ve třicátých
letech jablonecký rodák a profesor Otto Petraschka. Na
náměstí Dr. E. Beneše, přímo před radnicí, bude vystavena
další rarita - jablonecká tramvaj typu 6MT vyrobená v roce
1953. Ta jezdila mezi Rychnovem a Janovem a posléze mezi
Jabloncem a Libercem až do roku 1972.
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OSLAVENCI V ZÁŘÍ
Růžena Spejchalová
Karel Bradáč
Josef Hubený
Marie Vacková

…………
…………
…………
…………

84
88
94
90

230 × 254
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Karel Bradáč

01. 8. 2019

Růžena Rabasová

05. 8. 2019

Zdeněk Jakoubě

06. 8. 2019

Libuše Vejdělková

08. 8. 2019

Hana Vélová

12. 8. 2019

Katarina Chládková

13. 8. 2019

Jana Palmová

16. 8. 2019

Alžběta Havrdová

19. 8. 2019

Ondrej Kertész

22. 8. 2019

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Olga Jandurová
Monika Prepiaková
Jitka Hübnerová
Zdeněk Jakoubě
Eva Fidlerová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ ?
úterý 17. 9. – Kavárnička
 začínáme v 13.30 hod.

čtvrtek 19. 9. – Arménie,
 cestopisné vyprávění pana Kořenského, v tělocvičně od 10,00
hodin

pátek 20. 9. – Podzimní zahradní slavnost
 začátek v 13,15 hodin,
hudba, zpěv, soutěže, občerstvení – vše bude upřesněno

pondělí 23. 9. – Oslava narozenin klientů
 klubovna aktivit, začínáme v 13,30 hodin

úterý 24. 9. – Koncert operních melodií
 p. Iveta Hejduková s doprovodem, v jídelně od 14.00 hodin
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PROCVIČME SI MOZEK
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OSMISMĚRKA
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RECEPT NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Houbový kuba
Seznam surovin
400 g velkých krup č. 10
100 g sádla
2 velké cibule
70 g sušených hub (700 g čerstvých
hub)
4–6 stroužků česneku
dlaň majoránky
kmín
sůl
pepř
Postup přípravy
1. kroupy omyjeme a přes noc namočíme, stejně tak sušené
houby
2. kroupy uvaříme ve slané vodě doměkka cca 20 minut,
scedíme a necháme okapat
4. houby scedíme a vymačkáme
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5. na sádle dozlatova opečeme nadrobno pokrájenou cibuli,
přidáme kmín, houby a krátce podusíme; přimícháme
česnek utřený se solí a čerstvě nadrcený pepř, dochutíme
solí a majoránkou
6. vložíme do sádlem vymazaného pekáčku a v troubě
zapečeme cca 20 minut.
Dobrou chuť 
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