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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
2. / 2012
pro týden:
25. 1. 2012 – 1. 2. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

Z DOMOVA

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V
LOUŽNICI
Pro rok 2011 jsou platné následující
sazby za odvoz a zneškodnění směsného komunálního
odpadu
nádoba
Četnost odvozů Cena včetně DPH
110 l kovová 1 x týdně
2 500,-Kč
120 l
plastová
1 x za 14 dnů
1 700,- Kč

Hospůdka Na Záduší LEDEN 2012

27. 1. 2012
28. 1. 2012

Pytle o objemu 110 l pro směsný
komunální odpad jsou v prodeji
v místním obchodě potravin u pana
Pohla.
Cenu za odvoz směnného komunálního
odpadu a jeho zneškodnění je třeba
zaplatit v souladu s platnými
smlouvami o odvozu a zneškodnění
směsného komunálního odpadu do 30.
4. 2011.
Ceny svozu zůstávají stejné pouze je
navýšení o 1% DPH

Hospůdka Na Záduší bude
o tomto víkendu otevřena.
Tento víkend, se
nepodává žádné jídlo a
káva se bude vařit pouze
do 22 hodin.
Možná přijde i kouzelník….

Ve středu 1.2.2012 - OTEVŘENO
----------------------------------------------CVIČENÍ PRO DĚTI,
SE DO ODVOLÁNÍ NEKONÁ
(Jelikož je na malém sále zima)
Míša a Eva

Poplatek ze psů pro rok 2011:
Za jednoho psa 80,- Kč a za každého
dalšího psa 120,-Kč.
OÚ Loužnice

VOLEJBAL

z důvodu konání
HASIČSKÉHO PLESU,
se o víkendu 3.2., 4.2. a
5.2. volejbal nehraje

V sobotu 10. 3. 2012 se bude konat
HALUŠKOVÝ BÁL
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 02.
NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY OBECNÍ
KNIHOVNY
Během měsíce ledna,
byly zprovozněny nové
webové stránky
knihovny, které jsou
součástí webových
stránek obce Loužnice.
Najdete zde všechny potřebné informace a také aktuální
novinky, které si můžete v knihovně půjčit.

SILNÉ
SNĚŽENÍ
V NAŠEM
KRAJI
Od sobotního
odpoledne 21.1.
– 22.1.2012, až
do nedělního
rána vyjížděli
hasiči na území
Libereckého kraje k popadaným stromům na silnicích. V
Plavech dokonce silná větev zasáhla osobní auto.
Všechny události se obešly bez zranění. Hasiče
zaměstnávaly padající stromy a silné větve, které
nevydržely tíhu mokrého sněhu. Po půlnoci volali
tanvaldské hasiče ke spadlému stromu v Plavech. Ten
nejen že zatarasil komunikaci, ale jeho silná větev
zasáhla osobní auto Renault a poškodila zadní dveře
včetně skla. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Problémy se odehrály také na silnicích kolem Železného
Brodu, především ve směru na Bozkov, Bratříkov, Pěnčín
či Jílové u Držkova.
Obdobné starosti řešili i jilemničtí hasiči, kteří
odstraňovali stromy ve Víchové nad Jizerou. Semilští
hasiči vyráželi směrem na Bozkov a také k Železnému
Brodu do Pelechova a ještě dále po I/10 na Tanvald, kde
bránil provozu vzrostlý smrk.
22.1.2012 03:10 do 04:10 na silnici 10 u obce Železný
Brod okres Jablonec nad Nisou , délka 144m nehoda;
havarované vozidlo; DN bez zranění - havárie, střet se
spadlým stromem, další padají, bez úmiku provozních
kapalin na místě, k vozidlu se prořezávají hasiči z JN a
ŽB, BESIP zajišťuje hlídka OOP Železná Brod, na místo
vyslána SDN DI JN. Do doby odstranění silnice č. I/10 z
Loužnice na železný Brod nesjízdná.
22.1.2012 10:20 do 11:20 na silnici 10 u obce Loužnice
okres Jablonec nad Nisou Pozor! Padlý strom; - spadlý
strom přes komunikaci, omezen jeden jízdní oruh ve
směru na Harrachov.

http://www.louznice.com/2012/knihovna.php
------------------------------------------------------KAMIONY BLOKOVALY SILNICI
PROTÍNAJÍCÍ NAŠÍ OBEC
Během silného sněžení v minulých dnech a
týdnech, byla kamiony zablokována silnice
E65 – 10, která protíná naší obec.
Takovéto bylo dopravní hlášení: „- 19.1.2012
13:00 do 18:00 na silnici 10 v obci Loužnice
okres Jablonec nad Nisou neprůjezdné pro
těžká vozidla; uvízlé kamiony.
LOUŽNICE - Ve čtvrtek 19. ledna v 17,00 hodin projíždělo
silnicí I/10 ve směru od obce Loužnice na Železný Brod
nákladní vozidlo značky Avia. Vozidlo řídil 22-letý muž z
Bílého Kostela nad Nisou. Cesta mu ubíhala klidně až do
chvíle, kdy na zadní část skříně nákladového prostoru
vozidla náhle spadl vzrostlý listnatý strom rostoucí na
břehu potoka tekoucího u pravé krajnice. Strom se po
pádu na skříňový prostor svezl přes kabinu řidiče, utrhl
zpětné zrcátko a poté spadl na svodidla, která také
poškodil. Ke zranění osob nedošlo.“
Stále se ptáme, proč již v Železném Brodě není dopravní
značka: Zimní výbava (C15), nebo: dopravní značka
C5a Sněhové řetězy. Ta přikazuje řidiči motorového
vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po
nasazení sněhových řetězů na nejméně dvě hnací kola.
Tato značka je zpravidla doprovázena dodatkovou
tabulkou „Při souvislé sněhové vrstvě“.
MĚŘENÍ SNĚHU
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ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V LOUŽNICI
Zimní údržbu provádí, v naší obci firma: “ Josef Černý Autodoprava a zemní práce“. Firma udržuje obecní cesty,
kromě „Lacinky“ a cesty kolem zvoničky, kde si majitelé
přilehlých nemovitostí zimní údržbu nepřáli.
Více najdete na stránkách obce Loužnice:
http://www.louznice.com/2011/uredni_deska_archiv.php
Nebo ve Zpravodaji číslo 2011/38
Pokud máte zájem o protahování soukromé cesty ke
svému domu, obraťte se přímo na firmu:
Josef Černý - Autodoprava a zemní práce
Loužnice 95, Telefon: 483 385 582, 483 519 766
Tuto službu si samozřejmě budete muset plně hradit

Pokud chcete
vědět kolik
napadlo, v
Loužnici sněhu,
můžete si tuto
informaci zjistit
prostřednictvím
naší web
kamery. Na
zahradě jsou
umístěny 2
tyče, označení
je po 10 cm,
výrazně

označený je 1 metr.
Webkameru najdete na stránkách
www.nazadusi.webzdarma.cz
v levé liště Loužnický Zpravodaj, nebo, na: stránkách
obce Loužnice http://www.louznice.com/2011/ v počasí.

(foto: měřák sněhu 23.1.2012, uzel označuje 1 metr)
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SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ - Jako v ostatních vesnicích a městech, i u
nás v Loužnici se dodržuje svátek Tříkrálový. V podvečer
6.1.2012, naší obce chodili Tři Králové, zpívali písničku a svěcenou
křídou psali na dveře K+M+B 2012. Tato písmena neoznačují
jména tří králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato
písmena znamenají větu Christus mansionem benedicat – Kristus
žehnej tomuto domu. Dříve na tento svátek obcházel všechny
domy kněz s ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy
kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po
koledě napsal kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno
velká písmena K + M + B a příslušný letopočet.
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LEDOVÁ KRYSA - V sobotu 7. 1. 2012 se konal v Loužnici velkolepý závod.
Moto klub Kumpáni Loužnice pořádali již čtvrtý ročník extrémního závodu
„motošrotů“ (pionýrů, fichtlů i babet). Závodníci na svých strojích museli
urazit dlouhou trasu: Z Loužnice do Radčic, až do Jesenného a zpět do
Loužnice. Závodu se zúčastnilo kolem patnácti strojů.
Letos závodníkům přálo počasí, po lońské zkušenosti, kdy lilo jako z konve,
letos se jelo opravdu po sněhu a teplota byla pod nulou. Obdiv a potlesk patřil
všem, kteří se zúčastnili a v pořádku celý závod dojeli. Někteří byli dovezeni,
někomu stroj uhořel, nicméně všichni se sešli v klubovně, kde se ohřáli a
doplnili sílu. První tři obdrželi poháry a vítěz si navíc odvezl putovní pohár,
všichni startující dostali diplom a pamětní samolepku.
Letošním vítězem se stal Řízek z klubu Kumpánů.
Foto zde: http://www.kumpanicz.estranky.cz/
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Hasiči Loužnice,
zvou všechny příznivce sáňkování,
na IV. ročník závodů

Kdy: v sobotu 28. 1. 2012
V kolik: 13:30 hodin před sokolovnou
Kde: kopec „sokolka“ od Černých ke křižovatce na koupaliště
Občerstvení zajištěno.
Doporučujeme helmu na hlavu, či jiné chrániče těla.
Závody se uskuteční,
pokud nám to přírodní podmínky dovolí
a bude dost sněhu
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Kdy: 4. února 2012
V kolik: Od 19.30 hodin
Vstupné: 100,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina
Rytma
Jako hosté vystoupí
od 20.00 – 22.00 hodin
TANEČNÍ A SWINGOVÝ
ORCHESTR ZUŠ ŽB
Vstupenky zakoupíte v obchodě
v Loužnici
u pana Pohla.
Tel.: 606 389 849
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ZE SVĚTA

LÍŠNÝ - Místní zastupitelstvo schválilo
vyhlášku o omezení hluku a ochraně
nočního klidu. Platit začne 20. ledna a týkat
se bude mimo jiné pyrotechniky i používání
hlučných strojů. Obyvatelům obce vadilo
zejména víkendové sekání trávy. „Přímo uprostřed obce
máme zahrádkářskou kolonii a o víkendu tam jede jedna
sekačka či motorová pila za druhou. Lidé si ale chtějí
také odpočinout, zejména v neděli," řekl Našemu
Jablonecku starosta Líšného Jiří Mikeš. Používat sekačky
na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy či vrtačky
a také pyrotechniku bude možné jen v pracovních dnech
od 6 do 20 hodin, v sobotu od 9 do 20 hodin a v nedělích
a o svátcích pouze od 9 do 12 a od 16 do 18 hodin. „Lidé
se totiž někdy chovají opravdu bezohledně. Zejména ti,
kteří zde mají chalupy a přijíždějí jen občas. Většinou
sekají právě v neděli. Místním se to nelíbí a často si na to
stěžovali," vysvětlil starosta. Součástí obecně závazné
vyhlášky je také dodržování nočního klidu. Ten platí od
22 do 6 hodin ráno. „Každý je v té době povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Jedná se o
zábavní pyrotechniku, stroje, hluk z hudebních produkcí i
hlasové projevy lidí," citoval vyhlášku Jiří Mikeš.
Výjimkou je silvestrovská noc, kdy noční klid platí až od 2
do 9 ráno. Podle starosty není vyhláška nijak zvlášť
přísná. Ze začátku navíc budou její porušení policisté
řešit domluvou. „Poté už dojde na řešení těch deliktů u
přestupkové komise v Železném Brodu. Pokuty by se pak
mohly vyšplhat až k tisícikoruně," uzavřel Mikeš.
SEMILY - Ve čtvrtek 19. 1. 2012 v
15.05 přímo na přejezdu v
Nádražní ulici v Semilech vykolejil
rychlík jedoucí z Košťálova.
Naštěstí nedošlo ke zraněním
cestujících, ale doprava na trati
Pardubice - Liberec během dne postupně nabírala
zpoždění.
ŽELEZNÝ BROD - Den otevřených
dveří
SUPŠ SKLÁŘSKÁ - Navštivte 7. února
2012 naší školu a seznamte se detailně s možnostmi
studia, které nabízíme. Zájemci o obor Design skla si
mohou prohlédnout prostory. Za pozornost všech
návštěvníků stojí naše učebny počítačové grafiky, které
umožňují osvojení 2D i 3D softwarů. Všichni zájemci
získají informační materiály o škole, mimoškolních
aktivitách, o možnostech ubytování a stravování,
informace o termínech přijímacích zkoušek. 2. kolo
talentových zkoušek do oboru Design skla se uskuteční
již ve středu 8. února 2012. Uchazeči o studium oboru
Aplikovaná chemie uvidí výuku v odborných učebnách,
zejména špičkové vybavení laboratoří a získají detailní
informace o šesti různých zaměřeních: - Ochrana
životního prostředí, - Výpočetní technika v chemii, Analytická chemie, - Chemická technologie, - Podnikový
management, - novinkou je nové zaměření:
Farmaceutické substance. Těšíme se na Vaši návštěvu!
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MĚSTYS ZÁSADA - Mateřské
centrum by mohlo v dohledné
době začít fungovat v Zásadě.
K tomu je ale nutné probudit
zájem místních maminek.
„Zatím jsem sama. K vytvoření
občanského sdružení, které by
mohlo získávat dotace, je ale potřeba alespoň tří
lidí," uvedla Lenka Havrdová, která v Zásadě žije
teprve tři roky. Místní maminky zatím příliš nezná,
proto se potenciální zájemkyně pokusila oslovit
prostřednictvím radničního zpravodaje. „Na moji
výzvu odpověděly jen dvě maminky. Myslela jsem,
že jich bude alespoň deset. Vždyť jen loni se tady
narodilo dvanáct dětí," popsala Lenka Havrdová,
která je maminkou jednoho z nich - tříměsíčního.
Zatím se svého nápadu vzdát nechce. Zájemkyně o
mateřské centrum se pokusí oslovit prostřednictvím
radničního webu i osobně. „Nevím, jak maminky
čtou zpravodaj nebo koukají na web. V únoru by
tady měl být dětský karneval, na kterém bych jim
chtěla přednést svůj záměr," nastínila. Vytvoření
mateřského centra má podle ní podporu i zásadské
starostky. „Máme přislíbené prostory na obecním
úřadu," podotkla Lenka Havrdová, která má s
činností mateřských center po celé zemi zkušeností.
Jezdí do nich jako lektorka na kurzy první pomoci.
Podle ní je mateřské centrum vhodné pro těhotné
ženy, maminky s miminky a dětmi předškolního
věku. Scházet se mohou jednou týdně nebo každý
den, záleží jen na jejich zájmu. Centrum by mohlo
nabízet různé přednášky, kurzy, výlety či výuku
cizích jazyků pro děti, cvičení s dětmi nebo ruční
práce. Centrum by mělo nabízet i krátkodobé
hlídání dětí.

JILEMNICE Ve Zvědavé
uličce v
Jilemnici se na
cestě mezi
historickými
domy v sobotu
jezdilo na
saních. Závodu
Krasojízdy na
rohačkách
aneb
Sáňkování
postaru se
účastnili sáňkaři přímo z Jilemnice, ale také z TJ
Sokol Dolní Branná. Atmosféru 3. ročníku závodu
dotvářel Jilemský spolek paní a dívek, ale přišla se
podívat například i jilemnická místostarostka Jana
Čechová. Pro účastníky byly připraveny v cíli různé
dobroty a posilňující lektvary.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 02.
AUTOSKIJÖRING V
JIZERSKÉM KRAJI –
O víkendu se konečně
dočkali řidiči, lyžaři i
jejich plechoví miláčci
prvního závodu letošní
sezony v autoskijöringu.
Čtvrtý ročník
Krkonošského poháru odstartoval v neděli 22. ledna ve
Sklenařicích!
Jelo se na stejném okruhu jako loni
Další závod se má jet v sobotu 28. ledna v Jesenném a
hned o den později je na programu třetí díl v
Roprachticích. Zatím nejsou určeny termíny závodů na
Kozákově, v Bozkově nebo ve Škodějově, které měly být
podle původního plánu také součástí seriálu.
Pořadatelé určili ustanovení závodu, ve kterém je i
několik novinek. V každém závodě pojedou jako první
čtyřkolky. Nepojede se systémem trénink - závodní jízda
- finále, ale dvě závodní jízdy, z nichž se započítá ta
lepší. Potom následuje finále, do něhož postoupí v
každém závodě 12 posádek v kategorii dvoukolky a 8
posádek v kategorii čtyřkolky.
Pořadí startu finálových jízd se určí losem. Body do
průběžného hodnocení se počítají beze změny, tedy 25,
22, 20, 18, 16, další až do 20. místa vždy o jeden bod
méně. Jezdci umístěni na dalších místech také 1 bod, za
předpokladu odmávnutí v cíli.
Pro měření bude použita elektronická časomíra s
fotobuňkou. Podstatnou změnou bude, že čas startu i cíle
se bude měřit automobilu. Podmínkou ale bude, že
automobil a lyžař musí být při průjezdu cílem spojeni
lanem. Spolu s elektronickou časomírou bude zálohově
probíhat i měření ruční.
http://autoskijoring.msch.cz/
ALBRECHTICE - Tragicky zemřel 62letý muž z Tanvaldu
v potoce v Albrechticích v Jizerských horách. Jeho tělo
objevil náhodný kolemjdoucí v pondělí po deváté hodině
za obecní restaurací. „K úmrtí muže došlo někdy během
noci. Pro objasnění příčiny úmrtí byla nařízena soudní
pitva," uvedla mluvčí policie Ludmila Knopová. Muž do
metr širokého a 20 centimetrů hlubokého potoka zřejmě
spadl z lávky.
SEMILY - V sobotu 21. ledna byl od 9 hodin zahájen
provoz na sjezdovce v Semilech. Jde o první sezónu pod
patronací sdružení Lyžařský vlek Semily, už jej tak
neprovozuje lyžařská škola. První den přišlo asi 30 lyžařů,
druhý den při oblevě byla sjezdovka dokonce prázdná.
Podmínky byly přitom na sjezdovce nad železničním
nádražím připravené na provoz, ale Semiláky menší
sjezdovka přímo ve městě asi neláká. O víkendu bude
vlek v provozu od 9 do 21 hodin a ve všední dny od 16
do 20 hodin. Samozřejmě jen v případě pokud nepřijde
další obleva.
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PŘÍCHOVICE - V
Příchovicích nedaleko
Tanvaldu začne
stavba dřevěné
rozhledny s názvem
Maják Járy
Cimrmana.
Vyprojektoval ji
architekt Martin
Rajniš, autor
poštovny na Sněžce.
Součástí rozhledny bude podzemní muzeum, do
kterého už se scházejí první exponáty.
"V současnosti sbíráme předměty, které upomínají
na mistrovo liptákovské působení. Tyto věci, které
by měly pocházet z doby Cimrmanova působení v
regionu, vyhodnotí odborná cimrmanovská komise.
Po jejich expertíze je vystavíme jako stopy či
svědky mistrova působení na Tanvaldsku. Zatím
nám poslalo fotky budoucích exponátů asi osm lidí,"
informoval majitel Agentury Echo a herec "od
Cimrmanů" Václav Kotek.
Lidé podle něj mohou přinést cokoliv, co s
Cimrmanem souvisí. Nářadí, stroje, nábytek,
hudební nástroje, oděvy, obuv nebo hračky. "Posílat
nám to mohou rovnou do sídla Agentury Echo,
nebo jen fotografie na můj mail," dodal herec.
Originální dřevěná rozhledna, jejíž základní kámen
byl položen loni v červnu při příležitosti spanilé jízdy
Cyklostezkou Járy Cimrmana (čtěte zde), bude mít
výšku včetně stožáru 23,7 metrů, její průměr je tři
a půl metrů a výška vyhlídkové plošiny je 17 metrů.
"Muzeum se mělo začít stavět již loni na podzim, ale
nebyla připravena stavební dokumentace. Zatím
nemá obec schválen ani územní plán, ale letos se
určitě stavět začne," říká manželka jednoho ze dvou
spolumajitelů Skiareálu a chaty U Čápu v
Příchovicích Renata Nosková.
Na pozemcích areálu bude Maják Járy Cimrmana
stát, a to na plošině, kde končí dětský lyžařský vlek.
O muzeu vedení Svazku obcí mikroregionu
Tanvaldsko a Divadla Járy Cimrmana mluvilo
dlouho. Jeden z majitelů Skiareálu U Čápa pak
přišel s tím, že postavení rozhledny zaplatí. Sám
také oslovil architekta Martina Rajniše, který je v
Libereckém kraji známý jako autor transbordéru
přes Lužickou Nisu
Maják bude stát na dohled kamenné, víc než sto let
staré rozhledny Štěpánky. "Chceme úzce
spolupracovat. Na obou rozhlednách bude zařízení s
názvem Dalekoslyš, takže lidé se budou moci na
dálku dorozumívat. Ale neptejte se mě, jak to
funguje. To ví jen Jára Cimrman, který to vymyslel,"
řekla manažerka Svazku obcí mikroregionu
Tanvaldsko Kateřina Preusslerová.

www.nasejablonecko.cz
TOTO JE JEN MALÁ UKÁZKA Z TOHO CO VŠE NAJDETE V TÝDENÍKU NAŠE JABLONECKO
TÝDENÍK MŮŽETE ZAKOUPIT NA POŠTĚ V LOUŽNICI
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí
Městské divadlo
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA -Zveme
všechny děti a jejich rodiče v pátek 27. ledna
od 10 hodin do divadla v Železném Brodě na
pohádku s názvem "Křemílek a Vochomůrka" v
podání divadla Anfas, Praha. Vstupné: 35 Kč prodej vstupenek před akcí v divadle
POLOLETNÍ KONCERT - ZUŠ Železný Brod
Základní umělecká škola Železný Brod Vás
srdečně zve v pátek 17. února 2012 od 17
hodin do Městského divadla v Železném Brodě
na POLOLETNÍ KONCERT nejlepších žáků a
souborů hudebního oboru.
Vstupné dobrovolné.
MATURITNÍ PLES SUPŠS - PŘEDPRODEJ
LÍSTKŮ NA MATURITNÍ PLES !!!
Každé pondělí a středu od 9.20 do 15.40 nejlépe o přestávkách, po domluvě i jindy - tel.
736 270 764
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19.1.2012 17:10 do 20:00 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; vpravo ve
směru od Držkova na Železný Brod. Havarované vozidlo; spadlý strom na NA bez zranění.
20.1.2012 02:40 do 07:00 na silnici 10 mezi obcemi Malá Skála okres Jablonec nad Nisou a Turnov
okres Semily, délka 4.3km překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části;
uvízlý kamion.
20.1.2012 10:45 do 11:45 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; Silnice I/10 za Železný
Brod ve směru na Tanvald - havarované vozidlo; - Dopravní nehoda bez zranění - havárie - osobní vozidlo Š
Octavia v příkopě.
21.1.2012 16:50 do 17:50 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 1.2km padlý strom; padlý strom, likvidují hasiči
24.1.2012 11:00 do 12:05 na silnici 10 u obce Pěnčín – Pyrám, Červený dům, okres Jablonec nad Nisou, délka
303m; levotočivá zatáčka - Pozor! Předmět na vozovce; - Spadlý strom na komunikaci v zatáčce, průjezdný jeden
jízdní pruh, na místě PČR, HZS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------které rozštípal v oblasti zámku a dveře od
LOUŽNICE - Ze spáchání přečinu ,,zanedbání
počítačové učebny, u kterých ohnul bezpečnostní
povinné výživy“ byl obviněn 41-letý muž z Loužnice.
závoru. Zřejmě jediné, co si odnesl, byly 3 klíče.
Muž již od října roku 2008 neplatí řádně výživné na
Pachatel škole způsobil škodu ve výši 3 000 Kč.
své dvě děti, které žijí s matkou. Rozsudek
Policejní technik na místě činu zajistil řadu stop,
Okresního soudu v Jablonci n.N. mu uložil platit
které mohou pomoci při pátrání po pachateli.
měsíčně na obě děti částku dohromady 1 800 Kč.
Případem se zabývají policisté Obvodního oddělení
Muž tak bohužel nečiní a na výživném dětem dluží
Tanvald, kteří případ šetří pro podezření ze spáchání
již částku přesahující 60 000 Kč. Aby děti netrpěly
přečinu ,,krádeže“, kdy pachateli v případě dopadení
nouzí, jsou matce městským úřadem Železný Brod
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
vypláceny dávky hmotné nouze. Muži za jeho
zacházení s rodinnými příslušníky hrozí až pětiletý
TANVALD - Ve čtvrtek 29. prosince 2011 v 11,15
trest odnětí svobody.
hodin došlo v Tanvaldě na parkovišti u obchodního
centra Penny market k dopravní nehodě. Řidička,
LOUŽNICE - 19.1.2012 13:00 do 18:00 na silnici 10
která s vozidlem značky Škoda Octávia couvala z
v obci Loužnice okres Jablonec nad Nisou
parkovacího místa, přehlédla za vozidlem
neprůjezdné pro těžká vozidla; uvízlé kamiony.
přecházející chodkyni a narazila do ní. Po pádu
došlo ke zranění chodkyně. Policisté žádají svědky,
LOUŽNICE - Ve čtvrtek 19. ledna v 17,00 hodin
kteří viděli průběh události, aby své svědectví
projíždělo silnicí I/10 ve směru od obce Loužnice na
předali na telefon 974 474 254 nebo na linku 158.
Železný Brod nákladní vozidlo značky Avia. Vozidlo
Děkujeme.
řídil 22-letý muž z Bílého Kostela nad Nisou. Cesta
mu ubíhala klidně až do chvíle, kdy na zadní část
PLAVY - Policisté kriminální služby Územního odboru
skříně nákladového prostoru vozidla náhle spadl
Jablonec n.N. ve spolupráci s policisty Obvodního
vzrostlý listnatý strom rostoucí na břehu potoka
oddělení Tanvald ustanovili pachatele, který se v
tekoucího u pravé krajnice. Strom se po pádu na
polovině měsíce listopadu roku 2011 vloupal do
skříňový prostor svezl přes kabinu řidiče, utrhl
výkupny sběrných surovin v Plavech. Muž se do
zpětné zrcátko a poté spadl na svodidla, která také
výkupny vloupal po vysazení kovové mříže z pantů a
poškodil. Ke zranění osob nedošlo.
vypáčení dveří výkupny. Z kanceláře si odnesl tři
mobilní telefony, fotoaparát, plynový revolver a
TANVALD - Dětem školou povinným začínala školní
mosazná závaží na váhu. Z vnitřního areálu odcizil 1
výuka v úterý 3. ledna v ranních hodinách. Do
000 kg oceli, 200 kg litiny a 30 kg hliníku. Celkově
budovy Základní školy v Údolí Kamenice v Horním
způsobená škoda byla vyčíslena na částku 46 000
Tanvaldě však přišel první nedočkavec již v průběhu
Kč. Pachatelem je 33-letý muž z Velkých Hamrů,
noci. Zda se chtěl pachatel vrátit do školních let
který je nyní ve zkráceném přípravném řízení řešen
nebo chtěl pouze krást, ukáže až další policejní
jako podezřelý ze spáchání přečinu ,,krádeže“, za
vyšetřování. Nyní víme, že pachatel poškodil hlavní
což mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
vchodové dveře budovy, dále dveře od kabinetu,
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx

STŘEDA
25.1.

Den: -2/2°
Noc: -4/-8°

NEDĚLE
29.1.

-3/1°
-3/-7°

ČTVRTEK
26.1.

Den: -3/1°
Noc: -4/-8°

PONDĚLÍ
30.1.

-3/1°
-3/-7°

PÁTEK
27.1.

Den: -2/2°
Noc: -2/-6°

ÚTERÝ
31.1.

-2/2°
-2/-6°

SOBOTA
28.1.

Den: -3/1°
Noc: -2/-6°

STŘEDA
1.2.

-2/2°
-2/-6°

PRANOSTIKY

25.1.
Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí,
nebo zhustí.
V den obrácení svatého Pavla, když teče voda po silnici,
šetřte pro dobytek píci.
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý
bok.
Jasný den Pavla svatého slibuje mnoho dobrého.
Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
Na svatého Pavla obrácení, pakli mlha zem přikryje, mor
všemu tvorstvu zvěstuje.
26.1.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28.1.
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29.1.
Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
31.1.
Svítí-li na Virgilia slunce, jaro čeká nedaleko.
Svatý Vigil, mosty z ledu zřídil, když nezřídil, tak je
zřítil.
Únor
Únor bílý - pole sílí.
Sněhový únor - sílí úhor.
Únorová voda - pro pole škoda.

STAROČESKÝ HOROSKOP

VODNÁŘ
Vodnáři jsou originální, vynalézaví, nadšeni pro vše nové, mají ušlechtilé cíle, schopnost proměny, intuici, jsou
dobří společníci.
Muži Vodnáři: měli by se vyhnout kyselým pokrmům, tučným jídlům, bílému vínu a kouření tabáku.
Ženy Vodnáři: měla by se vyhnout příliš kyselým jídlům, horkým jídlům a nápojům. Vyvarovat by se měla psům a
kluzkých míst
25. 1. – 31. 1. – v tomto období je potřeba posilovat močový měchýř. Potíže, močového“ měchýře se projevují
také po psychické stránce – neklid, únava, podráždění, ztráta nálady a menšími problémy při močení. Zatíženým
smyslovým orgánem jsou uši, které souvisí s močovým měchýřem a ledvinami. Uši, proto je udržujte v teple,
noste čepici, šálu a vyhněte se velkému hluku

OBLOHA

Slunce

Vychází: 7:49
Zapadá: 16:40

Rychlost větru - Působení větru - 1m/s =3,6 km/h
6 m/s - 20 km/hod - Vítr lehce pohybuje listím.
11 m/s - 40 km/hod -Vítr pohybuje slabšími větvemi.
16 m/s - 60 km/hod - Vítr hýbe silnými větvemi
28 m/s - 100 km/hod - Vítr láme a vyvrací silné stromy.
40 m/s - 140 km/hod - Pohyb je možný jen plazením.
bezvětří, kouř stoupá kolmo vzhůru
vítr 1 až 2 kt, vánek, směr větru lze poznat podle pohybu kouře
5 kt, větřík, listí stromů šelestí
45 kt, silný vichr, vítr strhává tašky ze střech
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Vychází: 7:29
Zapadá: 17:16
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
27. 1. 2012
Oslaví narozeniny
Anna Blažková
27. 1. 2012
Oslaví narozeniny
Jakub Růžička
27. 1. 2012
Oslaví narozeniny
Eva Šimková
30. 1. 2012
Oslaví narozeniny
Petra Ottová
31. 1. 2012
Oslaví narozeniny
Pavel Udatný
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

VÝROČÍ
25.1. 1951 – Boris Rösner,
český herec
25.1. 1688 – Juraj Jánošík,
slovenský zbojník
26.1. 1950 – Jiří Lábus, český
herec a komik
27.1. 1945 – Osvobození
koncentračního tábora v
Osvětimi.
27.1. 1756 – Wolfgang
Amadeus Mozart, rakouský
hudební skladatel
28.1. 1919 – Byla založena
Masarykova univerzita.
28.1. 1910 – Adina Mandlová,
česká herečka
29.1. 1886 – Karl Benz získal
patent na první benzínem
poháněný automobil.
31.1. 1785 – Magdalena
Dobromila Rettigová, česká
spisovatelka
1.2. 1949 – Vznikl Ostravský
kraj.
VÝZNAMNÉ DNY
27.1. - Mezinárodní den
památky obětí holocaustu
28.1. - Mezinárodní den
mobilizace proti jaderné válce,
Den širokopásmových služeb,
Den ochrany osobních údajů
31.1. - Světový den pomoci
malomocným

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1934
Sportovní spolek v Loužnici, téměř po dvouletém spánku, se opět probudil k nové
činnosti. Byl to opět fotbal, který byl jedinou činností. Hrálo se opět na pozemku
řídícího učitele Ludvíka u Liškova háje. Tentokrát naši bývají v utkáních s okolními
kluby i vítězi což velmi těší vzrůstající počet místních fanoušků.
Dne 28. Října bylo utkání s klubem S.K. Jesenný, které mělo slavnostní ráz. Byl
ráno budíček místní kapely, odpoledne průvod sportovců obcí s hudbou na hřiště.
Sportovní spolek pořádá své zábavy a to taneční v Haratině a Silvestrovský
v sokolovně.
Počet členů sportovního klubu díky dobré organizaci značně stoupl (na konci roku
1934 přes 60
členů).
Směr Sokola
ku
sportovnímu
klubu není
zrovna
přátelský,
snad příčinou
toho jest
žárlivost a
snad i osobní
zaujatost
některých
členů.
V zimě 28.
Ledna pořádal
Sokol svoje
závody
lyžařské. Skok
byl prováděn
na můstku u
Turbíny.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Citróny
Citrony jsou typickým jižním ovocem, pěstují se ve
Středomoří, v Itálii, Španělsku a na Floridě. James
Cook jako první kapitán dokázal
zabránit kurdějím na palubě, když
přikázal posádce jíst pravidelně citrony.
Původ citronu je pravděpodobně v
Indie nebo Číně.
Citrón je ovoce bohaté na vitamín C,
které nám jistě prospěje v
pochmurných zimních dnech k
povzbuzení imunity proti infekčním
onemocněním. Asi většina z nás
používá citróny k ochucení čaje, avšak
citrony se dají využít i jinými způsoby a
jejich účinky bývají někdy skoro
zázračné.
Účinky na organismus

Vtírání citrónové šťávy do pokožky
hlavy pomáhá při infekcích skalpu
a padání vlasů.
Citrónová šťáva
odstraňuje
usazené soli z
organismu. Při
dně a jiných
kloubních potížích
se doporučuje
každodenní pití zředěné šťávy z
citrónů a potírání kostních výrůstků.
Citróny obsahují éterické oleje,
které pomáhají rozpouštět žlučové
kameny, mají antibakteriální účinky
a snižují horečku. Pití citrónové
šťávy a její přidávání do rozličných salátů pročisťuje
játra i ledviny.
Poněkud zvláštní se může zdát skutečnost, že
citrónová šťáva v organismu působí zásaditě a
citrón neutralizuje nadměrnou produkci kyseliny
solné v žaludku. Tím
pádem může být i účinný
pomocník při pálení žáhy.
Pravidelné pití naředěné
citrónové šťávy zlepšuje
trávení, stimuluje produkci
žluči, reguluje tělesnou
váhu, snižuje vysoký
krevní tlak, zlepšuje krevní
oběh a působí proti
trombóze.

- urychlují metabolismus bílkovin
- posilují imunitní systém a obranyschopnost
- posilují tepny
- podporují růst a omlazení
buněk
- posilují vlasy, pokožku a
nehty
- zvyšují výkonnost
- působí preventivně proti
křečovým žilám
- odstraňují krvácení z dásní
- urychlují hojení ran
- zvyšují odolnost vůči
infekcím
Kyselina askorbová stimuluje v žaludeční sliznici
tvorbu kyseliny solné a pepsinu, čímž zvyšuje
zužitkování bílkovin, železa a vápníku v těle. Vápník
potřebují kosti a zuby, bílkoviny dodávají potřebnou
energii a železo přivádí kyslík do všech buněk.
Vitamin C pomáhá při tvorbě noradrenalinu a
betaendorfinu, což jsou hormony štěstí a euforie.
Požít citron se doporučuje před nějakou sportovní
aktivitou, protože se bílé krvinky naplní vitaminem C
a my tak budeme výkonnější. Také při velkém
nervovém vypětí a stresu musíme tělu dodat dávku
vitaminu C. Tento vitamin je ale také nezbytný pro
růst vlasů a nehtů a pro dobrý zrak.
Kůra většiny citronů je chemicky ošetřena fungicidy,
případně potažena voskem, proto se vyhýbáme její
konzumaci, nestrouháme ji a nepoužíváme jako
koření.
Potírání dásní šťávou z citrónu pomáhá zastavit
krvácení a zpevnit dásně.
Potírání nehtů kouskem citrónu pomáhá při
záděrách, lámání nehtů a bílých skvrnách na
nehtech, což většinou svědčí o nedostatku zinku a
vápníku v organismu.
Citrónovou šťávou můžete potřít kůži po hmyzím
štípnutí nebo včelím bodnutí, při svědění, výskytu
akné či některých typů ekzémů.

Citronový punč
250 ml rumu, 5 ks citronů, 250 ml citronová šťávy,
1 l vody, 750 ml červeného vína.
Citrony důkladně odrhneme a kůru z nich
nastrouháme. Pak z nich vymačkáme
požadované množství citronové
šťávy. Do hrnce dáme
vodu s cukrem, citronovou
kůrou a přivedeme k
varu. Pak přilijeme víno
s citronovou šťávou a
povaříme. Přilijeme
rum a pak už jen
pouze prohřejeme.
Citronový punč
podáváme horký a ve
speciálních sklenicích.
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ZAHRADA







LEDEN V NAŠÍ ZAHRADĚ
Stará pranostika praví, že než v lednu sedláka, to radši
vlka na poli viděti. V porovnání s ostatními ročními
obdobími skutečně lenošíme o něco více, ale nemůžeme
usnout úplně.
Nicméně u nás na severu nic neupospícháte!
 Pokud se budete moci probrodit velkou vrstvou
sněhu, prohlédněte hrušně a jabloně; výhony, které
rostou směrem dovnitř, do koruny, vyřežte, případně
upravte jejich tvar.
 Pokud jste tak ještě neučinili, pověste na
zahradu krmítko pro ptáky. Nezapomínejte na jeho
ochranu před kočkami - jeho umístění je třeba pečlivě
vybrat.
 Nádrže s rybami nesmějí zamrznout. Umístěte
proto na hladinu plastové lahve či míč. Prokysličování vody pomohou i trsy rostlin, rostoucích při okrajích
nádrže, které vystupují z vody. Nestříhejte z tohoto důvodu jejich dutá stébla (například orobince,
puškvorců), poslouží jako přirozený přívod vzduchu.
Hlízy jiřinek a zlustlé kořeny dosny indické by neměly úplně vyschnout. Pravidelně je kropte a za teplých
dnů větrejte prostor, kde jsou uloženy.
Kontrolujte pravidelně uskladněné cibulky a hlízy, v případě, že objevíte napadené kusy, okamžitě je
spalte.
Pokojové rostliny, jež pěstujete mezi dvojitými okny, za velkých mrazů trpí. Jednoduchým řešením je
nechat pootevřené vnitřní okno tak, aby se k nim dostal teplejší vzduch.
V lednu zalévejte pokojové rostliny jen velmi málo. Výjimku tvoří ty, které jsou v místnostech s teplotou
kolem dvaceti stupňů. Většinu z nich také nehnojte a nepřesazujte.
Kontrolujte balkonové rostliny, které jste uložili k přezimování. Sbírejte odpadlé listy a v případě
napadení rostlin škůdci okamžitě zasáhněte.
POSTAVTE DĚTEM „BUNGR“ nebo
sněhuláka!
Pokud to přírodní podmínky dovolí,
vemte lopatu a jděte s dětmi stavět
bungr, či jiný sněhový dům.
Zde se fantazii meze nekladou, jen
dbejte na to, aby příbytek byl bezpečný!
Nebo postavte sněhuláka. Zima bude
hned veselejší 
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LOUŽNICKÉ TRADICE

PLESY, BÁLY, ŠIBŘINKY A JINÉ TANCOVAČKY

Nastává čas Masopustu a to již po staletí znamená
množství plesů a bálů a jiných tancovaček. Každá
obec a každé město má ty svoje bály a plesy.
Tyto plesy mají velkou tradici a během staletí se
velice nezměnily, možná se jen mění hudba, ale
jedno mají společné, vždy hraje živá hudba.
Všichni návštěvníci plesů si dávají záležet, aby
vypadaly krásně a slavnostně a hlavně se jdou
skvěle pobavit, zatančit si a možná i něco vyhrát,
protože většinu plesů doprovází i tombola. A to se
po staletí nemění.
Druhy bálů a plesů jsou různé, podle tradic a
zájmů obyvatel měst a obcí.
Podívejme se do encyklopedie co znamená slovo
PLES:
Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy, která je
spojena se společenským tancem za zvuků taneční hudby.
Tato událost mimo jiné umožňuje vzájemné setkávání lidí,
kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nesetkali. Plesy bývaly v
minulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V
průběhu 19. století se plesy postupně staly (ostatně tak jako
mnoho jiných původně šlechtických výsad) běžnou součástí
tehdejší měšťanské společnosti, v té době byly takovéto lidové
plesy označovány slovem bál. Pořádaly je obvykle různé
občanské spolky nebo profesní a stavovská společenstva
(cechy) apod.
Vzhledem k slavnostní povaze události je obvykle nutné, aby
lidé na plese byli oděni ve vhodném společenském oděvu
(společenské šaty, plesové šaty).
Zvláštní kategorii pak tvoří maškarní ples (maškarní bál), kdy
lidé na plese mohou být v přestrojení nebo mohou užívat
karnevalové masky apod.
V dnešní době plesy pořádají různé společenské instituce a
organizace, zejména pak spolky a školy. Střední školy obvykle
pořádají každoročně maturitní ples na památku ukončení
středoškolského studia, plesy často pořádají i vysoké školy.
Jedním z prvních plesů býval ples Maškarní, leckde se pořádá v sobotu večer maškarní ples pro dospělé a
odpoledne pro děti. Rej masek a postav v převlecích, tak se většině oslovených vybaví okamžiky, které s tímto
názvem souvisí. Pamětníci si určitě vzpomenou na chvíle, kdy budova sokolovny byla plná výborně se bavících lidí
v převlecích.
I v Loužnici se konaly veselé veselice Šibřinek, největší podíl na jejich pořádání měl podle pamětníků pan Mnislav
Bernt. Ovšem se zbouráním staré sokolovny se tato tradice již neobnovila.
Zato se v Loužnici později pořádali čtyři skvělé plesy či veselice, které měli zvuk a velkou návštěvnost. „Hasičský“
ples, ten byl opravdovou tradicí a Loužničtí hasiči si na něm dávali velice záležet. Vždy byl velmi navštěvován a
stále se na něj všichni velice těší, jelikož si drží svou vysokou úroveň.
Dalším z plesů byl „Haluškový“, nemyslete si, že se jedná o slovenské halušky, to je jen místní název pro
tenoučké bramboráky, které se pečou na plátě, pomazaným špekem a upečené halušky se potírají máslem.
Tento Bál pořádal svaz žen v Loužnici, to se v kuchyni v sokolovně sešly snad všechny ženy z Loužnice. Každá
donesla kyblík brambor a ty se zde zpracovávali na báječné halušky (bramboráky), ovšem ty museli být tenoučké,
no prostě takové jako na plátě.
V předminulém roce se podařilo tuto tradici Haluškového bálu obnovit. Bál měl veliký úspěch a halušky provoněly
celou sokolovnu.
Další vyhlášenou Loužnickou veselicí bylo „Poslední mazání“, to pořádal Sokol Loužnice a bylo to takové rozloučení
s uplynulou lyžařskou sezonou. V Loužnici měli běžky veliký zvuk, vždyť díky Emilovi Halamovi a Mirkovi
Udatnému se zde zrodilo několik běžeckých hvězd a bylo, zde uspořádáno nespočet úžasných běžeckých závodů.
Podzimní veselicí roku, bylo „Vinobraní“, to vzniklo tak, že na Kopani uzrálo na podzim hroznové víno (rostlo na
domě) a tak se z listí z Kopaně a z hroznů, které dovezl pan Lufinka z obchodu „Ovoce a Zelenina“, vytvořila
krásná dekorace a pak již stačilo přivést lahve s vínem a zábava to vždy byla náramná. Pamatujete se ještě na
tyto zábavy či plesy?
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LOUŽNICKÉ SÁNĚ
Sáňkování v Loužnici má staletou tradici, již od počátků této obce si museli obyvatelé v zimě poradit
s vysokou nadílkou sněhu a kopcovitým terénem a k tomu byly vždy ideální saně. Později byly saně také
doménou všech dětí a každý kopec byl velkým zimním rájem.

A jak je to dnes? Snad v každé stodole máme staré sáňky po
svých rodičích či prarodičích, obzvláště cenný a jako rodinný
poklad se střeží „Renwolf“, ale dnešní děti mají veliké
možnosti, na trhu je spousta různých druhů sáněk z různých
materiálů… ovšem podle mě je nejlepší pytel… 
Pamatujete, když se sáňkovalo na „Lacince“, u „kapličky“
nebo mezí od „Barona“ k potoku?
Jak jsme byli všichni promočení, tváře červené, ale ta radost
z rychlé jízdy, byla nádherná. Nebo když na „Lacince“ se
postavil skok a na bobech se přes něj skákalo co nejdál a
většinou se skončilo u Ducháčků u dveří.
Již několik let se v Loužnici konají závody v sáňkování:
„SOKOLKA CUP“, závody jsou pro všechny věkové kategorie
a jezdí se na cestě kolem sokolovny, Černých až na
křižovatku ke koupališti. Uvidíme, jaká bude letošní nadílka sněhu…a jak se závody vydaří 
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

KUKUŘIČNÁ POLÉVKA
70 g slaniny, 1cibule, 4 brambory, 1 sáček
mražené kukuřice nebo nakládané, 3 lžíce
másla, 1 zakysaná smetana, sůl, pepř, 1 litr
zeleninového vývaru.
Slaninu a cibuli nakrájíme najemno a osmahneme na
másle, přidáme 1 l vývaru na kostičky nakrájené oloupané
brambory a kukuřici. Necháme povařit, až brambory
změknou. Nakonec vmícháme zakysanou smetanu a
dochutíme pepřem a solí.
ROHLÍČKY PRO RUDOLFA
půl kilogramu hladké mouky, čtvrt litru
mléka, droždí, 60 gramů libovolného
tuku, lžičku soli a cukr.
Vykašlete sa na přípravu kvásku,
jednoduše všechno nasypte a vlijte do
mísy. Po pěti minutách práce vznikne
jemné, avšak poměrně husté těsto, které se odlepuje od
okrajů misky. Nyní nastal čas na kynutí.
Pokud upřednostníte radiátor, jemně předehřátou troubu,
nebo těsto necháte napospas osudu, je jen na vás. Těsto
vykyne dokonce i v ledničce, takže když večer zamícháte,
ráno můžete péct.
Vykynutý bochník rozdělte na čtyři stejné časti, které
vyválíte na tloušťku 4 milimetry. Ze čtvrtinových řezů
nařežte trojúhelníky a nechejte je 20 minut kynout, dokud
nenabydou dvě třetiny konečné velikosti. Nelekejte se při
rolovaní, že sa podobají víc na tužky, než na pečivo.
Patnáct minut pečte při teplotě 180 °C – to je orientační,
záleží na troubě.
PÓRKOVÁ POMAZÁNKA
2 velké pórky, 2 vejce, 1
pomazánkové máslo, 200g majonézy, sůl, pepř, worcester,
1 lžička plnotučné hořčice, 200g měkkého salámu nebo
šunky, 100g taveného sýru – smetanový.
Pórky nakrájíme nadrobno, dáme do mísy, přidáme
nadrobno nakrájený salám nebo šunku, kdo maso nepapá,
může salám vynechat, nakrájená vejce, přidáme
pomazánkové máslo, sýr, majonézu, špetku soli, dle chuti
pepř, pár kapek worcesteru a hořčici. Zamícháme, a buď
mažeme na chléb nebo veku nebo jako jednohubky na
rohlíky anebo jíme jen tak holé.

ZMRZLINA PRO DÁDU
600 g slazeného kondenzovaného mléka, 600 ml
smetany ke šlehání, 1 lžička vanilkového
extraktu nebo trocha pravé mleté vanilky.
Příchutě podle vaší chuti, čokoláda, ovoce apd.
Kondenzované mléko, smetanu ke šlehání a
vanilku šlehejte, až směs zpevní – měla by
vypadat jako pěkně tuhá šlehačka. Směs dejte
do nádoby na mražení nebo do chlebíčkové
formy, přetáhněte potravinářskou fólií a nechte
zamrazit. Pak je už jen na vás, s čím si ji dáte.
Podle nás je nejlepší jen tak – chutná jako něco mezi
ruskou zmrzlinou a točenou zmrzlinou od McDonald ‘s.
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LOUŽNICKÉ ZELNÉ PLACKY
2 vajíčka, polohrubá mouka, sůl, 1
hrníček mléka, malá hlavička bílého
zelí, olej na smažení.
Z bílků ušleháme tuhý sníh. Žloutky
vyšleháme s mlékem a moukou –
mouky přidáváme tolik, aby těsto
mělo konzistenci jako na lívance. Lehce vmícháme
sníh a na malé tenké nudličky nakrájené zelí – podle
chuti, stačí ¼ - ½ malé hlávky. Pečeme na pánvi a
na oleji. Do těsta můžeme přidat i slaninku či uzené.
Jíme samotné nebo skvělé jsou se špenátem.
KVĚTÁKOVÝ MLS

1 květák, 400 g kuřecího masa,
1 jarní cibulka, 1 plechovka
kukuřice, 100g sýr plísňový niva, popřípadě gorgonzola či
syrečky, olej, 3 vejce, 1 lžíce
mouky, 1 dl mléka, 1 lžička kari,
špetka muškátového oříšku, sůl,

pepř.
Květák uvaříme do skoro měkka, nakrájíme jako na
mozeček a dáme do větší mísy. Na olivovém oleji
osmahneme kuře s curry a muškátovým ořechem.
Přimícháme ke květáku, přidáme nakrájenou cibulku,
kukuřici a nakrájený či nastrouhaný sýr a dáme do
zapékací mísy. Na zbylém oleji připravíme jíšku,
zalijeme mlékem, osolíme, opepříme a okořeníme.
Květákovou směs zalijeme omáčkou a navrch
přidáme rozšlehaná vejce. Dáme zapéct do trouby a
pečeme tak dlouho, dokud se neudělá křupavá
krusta (asi 30 minut na 200 °C). Podáváme s
jakoukoliv bramborovou přílohou.
"TIRAMISU" ROLÁDA
5 vajec, 100g cukru krupice, 100g
polohrubé mouky.
Krém: 1 ks smetany ke šlehání, 1
ks ztužovač šlehačky, 3 lžíce
moučkového cukru -dle chuti, 1
pomazánkové máslo. 1 balení
dětských piškotů, 1 šálek silné kávy, rum - dle chuti,
kakao - na posypání.
Žloutky vyšleháme do husté pěny s cukrem, pak
vmícháme mouku a na závěr i tuhý sníh z bílků.
Těsto rozetřeme na plech s pečícím papírem a v
předehřáté troubě upečeme dorůžova. Ještě horký
plát svineme (i s pečícím papírem) do rolády a
necháme vychladnout. Pak papír odstraníme a
roládu natřeme větší polovinou krému. Krém:
šlehačku se ztužovačem vyšleháme skoro dotuha,
pak přidáme cukr, pomazánkové máslo a došleháme
do hladkého krému. Piškoty namočíme do silné kávy
ochucené rumem a ve dvou řadách narovnáme na
krém. Roládu (těsto) můžeme kávou i pokapat
během rolování. Stočenou roládu potřeme zbytkem
krému a posypeme kakaem. Dáme do chladna
proležet, pak roládu nakrájíme na plátky.
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Z HISTORIE

Z historie obcí v našem okolí. Jak je naše společná historie podobná…….
(z webu příslušných obecních stránek)

Pěnčín – Původní území samostatných obcí tvořilo rozhraní

mezi obyvatelstvem české a německé národnosti. České
obyvatelstvo bylo usazeno v obci Alšovice a Bratříkov, zatímco
německé obyvatelstvo ovládlo Černou Studnici, Krásnou (Šumburk),
Jistebsko, Huť a Pěnčín. Vlastní Pěnčín je poprvé připomínán v
pramenech v roce 1592, jako součást panství Svijany Jaroslava z
Vartenberka (+ 1602). V roce 1614 koupil Svijany Jáchym Ondřej
Šlik, 21. 6. 1621 popravený na Staroměstském náměstí v Praze
společně s dalšími 27 šlechtici a měšťany. Svijanské panství získal
Albrecht z Valdštejna, který je postoupil svému příbuznému
Maxmiliánovi z Valdštejna, držiteli Mnichova Hradiště. Valdštejnové
drželi Svijany až do roku 1814. Později se držiteli Svijan stali
příslušníci knížecího rodu Rohanů, sídlící na zámku Sychrov. V
prostoru dnešního Pěnčína bylo za sklářské konjunktury více jak 120
mačkáren skla a každá ve své podobě je vlastně stavebním
originálem a spojuje je jedině název mačkárna skla (driketa).
Pěnčín je v současné době sídlem samosprávy
Znak obce - V červeném štítě na zeleném návrší zlatá sklářská pec
ve stříbrném stavení s modrým kvádrovaným soklem, zelenou
střechou a modrou nástavbou krytou zelenou stříškou, dvěma okny
a dvěma komíny po stranách. V návrší náhrdelník se sedmi
stříbrnými perlami na žluté, nahoře zavázané šňůrce.
Alšovice
Bratříkov
Dolní Černá Studnice
Huť
Jistebsko
Krásná
Obec je poprvé připomínána v pramenech 1592,
jako součást panství Svijany Jaroslava z
Vantenberka. V roce 1614 koupil Svijany Jáchym
Ondřej Šlik, 21. 6. 1621 popravený na
Staroměstském náměstí v Praze společně s dalšími
27 šlechtici a měšťany. Svijanské panství získal
Albrecht z Valdštejna, který je postoupil svému
příbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna, držiteli
Mnichova Hradiště. Valdštejnové drželi Svijany až
do roku 1814. Později se držiteli Svijen stali
příslušníci knížecího rodu Rohanů, sídlící na zámku
Sychrov.
www.pencin.cz
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

V hasičské zbrojnici dělali inventuru. Komisi se
nezdála výška jednoho žebříku, a tak chtěla po
skladníkovi, aby ho přeměřil. "Ale jak to mám
udělat?" "No, položte ho na zem a změřte!"
"Ale když ho položím na zem, tak změřím jeho délku,
a vy chcete jeho výšku!"
Obrovský požár, na místě zásahu jsou požární sbory z
širokého okolí. Žár je ale tak velký, že hasiči ani
nemohou přijet tak blízko k plamenům, aby mohli
použít stříkačky. Najednou projede mezi nimi staré
hasičské auto s dobrovolnými hasiči, vyskáčou ven ve
vražedném žáru, postříkají se vodou a začnou hasit.
O týden později, jsou vyznamenáni za hrdinství a při
převzetí peněžní odměny se starosta ptá, co s penězi
udělají. Hasiči se usmějí: "Nejdřív necháme opravit
brzdy."
Telefonuje pán hasičům: "Rychle, okamžitě přijeďte k
nám, hoříme!" "Dobře pane, jak se k vám
dostaneme?" "Ježíš, to už nemáte ty velký červený
auta..?!?"
Mladý zájemce o vstup do hasičského sboru se ptá
zkušeného hasiče. "Co se dělá, když v bytě uniká
plyn?" "Nesmí se rozsvěcet, potom se otevře okno a
zjistí místo úniku." "A když v tom bytě již světlo svítí,
okna tu nejsou a zdroj úniku se nedá najít?" "Pak je
potřeba utéci." "Tak co tu ještě děláme?"
Nápis na hotelovém pokoji: Prosíme, nekuřte v
posteli. Popel, který tu zůstane, může být váš vlastní.
Takovou účast na místním plese hasičů ještě neměli.
A za co tomu vděčí? Na hasičské zbrojnici byl už z
daleka viditelný plakát s velkým nápisem:
"Přijďte na náš ples. My přijedeme na Váš požár!"
"Už to nezkoušej, ta sirka hořet nebude."
"To je zvláštní, předtím hořela!"
Hlášení velitele hasičů: "Akce skončila úspěšně,
neuhořela žádná kráva. Deset se jich utopilo."

MOUDRÁ VĚTA

Nespravedlnost člověk nepozná, dokud není páchána na něm samotném.
TIRÁŽ
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Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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