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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
3. / 2012
pro týden:
1. 2. 2012 – 8. 2. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

Z DOMOVA

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 13. února 2012 od 19.00 hod v
budově OÚ.

Hospůdka Na Záduší

5. 2. a 8. 2. 2012 - Zavřeno

----------------------------------------------POLICIE HLEDÁ SVĚDKY

PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2011
3) Rozpočet na rok 2012
4) Rozpočtový výhled na rok 2013 -2015
5) Inventarizace majetku obce
6) Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a
členů zastupitelstva
7) Závěr
Petr Krupka - starosta obce
----------------------------------------------------------POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Ač je to neuvěřitelné, naše děti, které jsou
školou povinné mají první půlrok za sebou a
donesou nám domů vysvědčení.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2012.
---------------------------------------------------------------------POZOR NA MRÁZ!
Kolem mohutné tlakové výše se středem
nad Ruskem bude nad naše území
zesilovat příliv studeného
kontinentálního vzduchu od východu.
Z úterý na středu poklesnou minimální
teploty na většině území na -10 až -14
°C, v severovýchodní polovině území na
hodnoty kolem -18 °C a v mrazových
kotlinách kolem -25 °C. V závěru týdne budou minimální
teploty kolem -17 °C, v severovýchodní polovině území
kolem -20 °C a v mrazových kotlinách kolem -30 °C.
Z důvodu silných mrazů doporučujeme:
Chránit se přiměřeně teplým oblečením a obuví. Omezit
pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi. Může dojít
ke škodám v průmyslu, energetice, k problémům při
přepravě materiálu, zásobování apod.
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Policie hledá svědky,
kteří by mohli spor mezi
dvěma řidiči rozsoudit. K
nehodě došlo ve čtvrtek
26. ledna deset minut
před pravým polednem
na silnici I/10 v Držkově
– „U Obalovny“.
„Čtyřiapadesátiletý muž
z Velkých Hamrů jel s vozidlem značky Hyundai ve
směru od Držkova na Loužnici. Muž jel údajně při
pravém okraji vozovky. Došlo však k tomu, že do levého
boku jeho vozidla narazilo protijedoucí vozidlo značky
Mercedes Benz. I tento řidič říká, že jel při okraji
vozovky," popsala případ tisková mluvčí policie Ludmila
Knopová.
Při nehodě došlo ke škodě za 120 000 korun. Policisté
teď vyzývají svědky události, aby se přihlásili na
telefonní čísla 974 474 254 nebo 252. Pokud chtějí,
mohou přijít osobně na dopravní inspektorát sídlící v
budově Územního odboru Policie České republiky v ulici
28. října.

----------------------------------------------VOLEJBAL
z důvodu konání HASIČSKÉHO PLESU,
se o víkendu 3.2., 4.2. a 5.2. volejbal
nehraje
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LYŽAŘSKÁ STOPA - Tak jako každý
rok, pokud je správný příděl sněhu, tak i
letos Pavel Špidlen vytvořil v Loužnici
trať pro běžkaře. Kolečko je jako vždy na
„Kostřavci", nad „Pazdrnou" kolem
kulatého borůvčí až k Huti a na „Havaj",
kolečko je dlouhé zhruba 4 kilometry.
V pondělí Pavel vytvořil další novou stopu na kolečku Loužnice Huť - Loužnice. Takže máme dva okruhy jeden 2 km a druhý 4
km.Bohužel se zde najdou tací, kteří si neváží práce druhých a
starou stopu někdo rozdupal!
Také je sjízdná propojka kolem hájenky přes čističku
( bohužel ta smrdí jako hrom) na Zásadské hřiště.
Je to ideální trasa pro všechny vyznavače běžek a příjemné
proběhnutí na čerstvém a čistém vzduchu (kromě kolem čističky).
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CVIČENÍ PRO DĚTI,
SE DO ODVOLÁNÍ
NEKONÁ
(Jelikož je na malém sále zima)
Míša a Eva

SOKOL LOUŽNICE - STOLNÍ TENIS
JIŘETÍN A - LOUŽNICE A 15:3
První zápas jara , tedy odveta podzimního kola , nás čekal v Jiřetíně proti jasnému favoritu utkání. Protože do
Jiřetína jsme museli jen ve třech za Jardu Slavíka nikdo z B mužstva nejel . Trojice Slavík M. , Jehlička a Abraham
neměla proti Sedlákovi , Bartlovi , Kulhánkovi a Svatému moc šancí na úspěch. Čtyřhru hrála dvojice Slavík M. Jehlička a ikdyž se snažila prohrála 0:3. Dvouhry byly od začátku jasnou záležitostí domácích mimo zápasů
kapitána mužstva Slavíka M. , který sice svůj první zápas prohrál 2:3 se Sedlákem , ale pak si stejným výsledkem
poradil s Bártlem a ještě 3:0 se Svatým a 3:1 s Kulhánkem . Jehlička i Abraham získali jen dva sety v zápase s
domácími hráči.
Body: Slavík M. 3
JIŘETÍN B - LOUŽNICE B 15:3
I B mužstvo jelo k prvnímu zápasu v roce 2012 do Jiřetína jako A mužstvo a taky tam tak dopadlo . V sestavě
Pavlata , Blažek T. , Šimánek a Živný neměli na domácí hráče nárok. Přitom Jiřetín B s dvěma novými hráči a i to
stačilo na jasné vítězství. Jen Pavlata si dokázal s snimi poradit a se Štěrbou i Šimánek , jinak Živný a Blažek
neuspěli . Za domácí stoprocentně zabodovali Kremláček , Svatý a nezklamal ani Krumbholc.
Body: Pavlata 2 Šimánek 1

POZOR NA VŠI!
Čas nošení čepic přináší sebou
nebezpečí rozmnožování vší.
Prohlédněte preventivně svým dětem
vlasy.
Pokud zjistíte, že je skutečně mají,
neposílejte je do kolektivu dříve, než
je skutečně odvšivovacími prostředky
zničíte – tzn. nejdříve za 3 dny.
Jedinou a bezpečnou prevencí proti
vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů
dětí. Bělavé hnidy, necelý 1 mm dlouhé, lze najít
nejčastěji na vlasech rostoucích za ušima. Rovněž
lezoucí vši se zdržují na vlasech těsně u pokožky.
Zjistíme je, jestliže vlasy až ke kořenům postupně
rozhrnujeme. Spolehlivěji je najdeme při vyčesávání
hustým hřebenem, zvaným „všiváček“. Při tom dítě
skloní hlavu nad větší bílý papír. Hřeben táhneme ve
vlasech směrem od temene hlavy dopředu, opatrně,
avšak těsně při pokožce. Vyčesané vši padají na
papír nebo zůstávají na hřebeni. Jestliže žádné vši
nevyčešeme, je to nejspolehlivější důkaz, že dítě
není zavšiveno. Vyčesávání musí trvat 3, až 5 min.
Vyčesané vši musíme usmrtit zamáčknutím nebo
postříkáním odvšivovacím přípravkem. Jinak mohou

vlézt zpět do vlasů. Hygienická stanice
doporučuje použití šamponu PARASIDOSE.
Při aplikaci musí být použita jednorázově
dostatečně velká dávka přípravku, aby
bylo dosaženo žádaného efektu. K likvidaci
vší je možné v současné době použít také
nový přípravek Diffusil H Forte spray, který
je volně dostupný v lékárnách. Přípravek
nelikviduje hnidy, proto je nutná jeho
opakovaná aplikace za 8-10 dní po prvním
použití. Aplikaci přípravku by měli provádět
rodiče napadených dětí, ale jen v případech, že ve
vlasech skutečně najdou lezoucí vši. Přípravkem je
třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat
a vyžehlit (nejen oblečení, ale i ložní prádlo apod.!).
Zatím neexistuje žádný přípravek, který by z vlasů
odstranil hnidy. Ty je možné zčásti vyčesat hustým
a vlhkým hřebenem a zbytek je nutno stáhnout z
vlasů ručně. Zásahy proti vši dětské se snadněji a
účinněji provádějí na vlasech kratších a upravených.
V nich také přítomnost vší dříve zjistíme.
Při výskytu vší v rodině s více dětmi je vhodné
provést zásah proti vším současně u všech
sourozenců, prohlídce se nutně musí podrobit
i dospělé osoby. Odvšivit napadené děti je
povinností rodičů.
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SOKOLKA CUP 2012 - 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. Pro
všechny děti je sáňkování radost a nikomu nevadí, že je zmrzlý, promočený, tváře červené, ale ta radost z rychlé
jízdy, je nádherná.
A tak 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, celá trasa je dlouhá 166
metrů. I letos se závodilo, sněhu bylo dost, namrzlo, takže saně svištěly z kopce dolů, nebe sice bylo pod
mrakem, ale chvílemi se ukázalo i sluníčko. Na start se sešlo spoustu dětí, ale i jejich rodičů, protože v Loužnici
jezdí hned několik kategorii, malé děti, větší děti, rodiče s dětmi a nebo jen samotní rodiče.
Všichni si tento závod báječně užili a byl to krásně strávený den.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_28.1.2012_-_SOKOLKA_CUP_2012
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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

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 03.

5

2012

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 03.

2012

ZE SVĚTA

JABLONEC n.N. - Mladí návrháři z Katedry designu
Textilní fakulty TUL zahájili v úterý 24. ledna módní
přehlídkou výstavu svých semestrálních prací v
jablonecké Galerii N. Výstava semestrálních prací
studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství byla
tradičně zahájena oděvní přehlídkou již 17. ledna
2012 v prostorách libereckých kolejí v Harcově a
následně převezena do univerzitní Galerie N v
Jablonci nad Nisou, kde se nachází detašované
pracoviště katedry. Úvodní slovo pronesl Mgr. Oldřich
Palata a vedoucí katedry Ing. Renata Štorová, CSc.
Studenti 1. a 3. ročníku pak přítomným předvedli své
návrhy v podobě modelů při módní přehlídce.
Výstava potrvá do 10. února 2012.

PULEČNÝ - Obec Pulečný v letošní zimní sezóně
nabízí udržovanou běžeckou trať. Trať se nachází
téměř ve východní části obce. Jižně vede do územní
části Kopanina a severně spojuje sousední obec
Dalešice. Odtud lze dále po hřebenovce pokračovat
jižně také směr Kopanina nebo východně dále do obcí
Skuhrov a Huntířov.
ŽELEZNÝ BROD - 14.2.2012 - V důsledku
rozhodnutí Libereckého kraje musí všichni zájemci o
studium na středních školách podstoupit v dubnu
2012 jednotné testy z českého jazyka (60 min.), z
matematiky (60 min.) a ze všeobecných znalostí (30
min.). Z tohoto důvodu SUPŠS Železný Brod nabízí
žákům 9. tříd ZŠ, kteří se hlásí do studijních oborů s
maturitní zkouškou, aby si vyzkoušeli tzv.
„PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Všichni uchazeči o
středoškolské studium mohou v úterý 14. února 2012
od 14.00 hodin nezávazně absolvovat řešení cvičných
testů z českého jazyka a matematiky. „Přijímačky
nanečisto“ se uskuteční pod vedením našich
pedagogů a jsou zcela zdarma.
Více informací na tel.č.: 483 346 162.
DRŽKOV Obecní úřad v
Držkově nabízí
volné místo
v domě
s pečovatelskou
službou
v Držkově.
Přednost mají
starší lidé z obce Držkov, kteří jsou soběstační.
Služby, které poskytujeme: nákup potravin, drogerie
apod, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti,
zajištění léků v lékárně apod.
Bližší informace získáte na obecním úřadě nebo na
telefonu:
Obecní úřad: 483385042,724178341
DPS Držkov: 775246725
Jiřina Voláková - starostka obce

JABLONECKO - Situace v dopravě se po několikadenním
sněžení na Jablonecku
zklidnila. Pro kamiony bylo
ještě v noci na úterý
neprůjezdné stoupání mezi
Kořenovem a
Harrachovem. Nákladní
vozy v kopci stály kvůli
hlubokému sněhu,
nesjízdný pro ně byl zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek. Nyní
jsou na této problematické silnici jen zbytky rozbředlého
sněhu. Přesto by motoristé nadále měli jezdit opatrně, hlavně
při cestách do hor. Vozovky pokrývá zledovatělá vrstva sněhu
s vyjetými kolejemi. Počítat musejí místy i se zúženými
silnicemi, kde mají problém vyhnout se dvě protijedoucí auta.
„Radlice už sníh přes bariéry nepřestrkají, dělají se koule a
sníh se vrací zpět," popsal v pondělí odpoledne hlavní
dispečer zimní údržby v kraji Pavel Pospíšil. Podle něj sice
nasazují frézy, potrvá ale den až dva, než se podaří všechny
silnice rozšířit. Vydatné sněhové přeháňky komplikují život
také v Jablonci, kde začali odvážet sníh i v noci. Obávají se
mrazů, které meteorologové předpovídají na středu. „Jakmile
zmrzne v závějích, nebude možné s ním nic dělat," uvedl
místostarosta Miloš Vele. Auta naložená sněhem jela již více
jak 200krát. Na železnici je stále mimo provoz trať z
Železného Brodu do Tanvaldu. Z okolí trati odstraňují
popadané a podmáčené stromy. Vlaky by měly opět začít
jezdit ve čtvrtek asi v 17 hodin.
BEDŘICHOV - Ani
dnešní nejmrazivější
noc, kdy na Jizerce
naměřili mínus 29
stupňů Celsia a
denní teploty
pohybující se
hluboko pod bodem
mrazu, neodradily
milovníky zimních
sportů od návštěvy
jizerskohorských lyžařských areálů. Pro milovníky běžeckých i
sjezdařských disciplín je připraveno nespočet perfektně
upravených tratí a sjezdovek. Na nejvyhledávanější
sjezdovce Bedřichova – Malinovce, která leží v nadmořské
výšce 710 – 802 m, je nejen vybudováno osvětlení i pro
noční lyžování, ale je při troše štěstí možno potkat například i
velblouda…
SMRŽOVKA - Exteriéry muzea
obrněné techniky ve Smržovce
opět rozburácel řev tanků a
výstřely z kulometů, samopalů a
pušek. Ukázka jedné z bitev
druhé světové války byla
tentokrát zasazena do ledna
1945, kdy měly německé jednotky za úkol znovudobytí
Budapešti. V předvedeném boji byla nasazena těžká tanková
technika a zúčastnilo se jej cca 80 vojáků v dobových
uniformách obou válčících stran.
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ZÁSADA Fotbalový klub
Zásada pořádal v
sobotu 28. ledna
3. ročník akce
Zásadská pralyže,
aneb Závody po
staru. Na pěkně
upravených
tratích na
zásadském
fotbalovém
stadionu se
závodilo v běhu
na 1 km krokem
klasickým, a to
jak v kategorii
pánů, tak i dam,
ale i v běhu na 100 m krokem telemarským. Krakonoš
odstartoval start Zásadské pralyže, ale to se nelíbilo
Trautenberkovi. Ten však protest nepodal. Ač něco
povídal o sojce a o pozemcích. Lyžařského klání se
zúčastnilo na 48 soutěžících a 2 hosté z Polska.
Pánové byli kromě nezbytných historických lyží
oblečeni v dobovém úboru k lyžím, dámy byly oděny
v tradiční sukni.
Dalším závodem byla jízda s povozem RENWOLF a
skoky na můstku „K 120".
Někteří z více jak 400 přítomných diváků přišli také v
dobovém oblečení. V krásném zimním počasí se
všichni dobře bavili, závod byl stále živě komentován
včetně ohlasů závodníků i diváků, prodávaly se uzené
klobásky, tradiční chleba se škvarky, teplé i studené
nápoje.
Fotky a výsledky jsou zveřejněny na stránkách FK
Zásada - http://fotbalzasada.webnode.cz/
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ŽELEZNÝ BROD Sportovec Železnobrodska
2011
Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety Sportovec
železnobrodska 2011
proběhlo v Městském divadle Železný Brod ve čtvrtek 26.
ledna 2012. Anketu pořádal TJ Sokol Železný Brod společně
s Městem Železný Brod. Slavnostního večera se zúčastnil
náměstek hejtmana Libereckého kraje Bc. Radek Cikl.
Moderátorského postu se ujala starostka TJ Sokol paní Jana
Boučková. Sportovní komise vyhlásila umístění na prvních
třech místech v pěti kategoriích a cenu za celoživotní přínos
sportu. Tu v letošním roce získal Ladislav Chmelík. Těžkou
situaci měla komise v kategorii Jednotlivci dospělí, kde bylo
nutno z poměrně čtyř vyrovnaných kandidátů vybrat jednoho
na 4. místo. Stal se jím pan Libor Bažant z Pelechova, který
obsadil 1. místo na mistrovství ČR a 3. místo na mistrovství
Evropy v silovém trojboji-benchpressu. I jemu patří gratulace
za výborný výsledek a skvělou reprezentaci našeho města.
Umístění v jednotlivých kategoriích za rok 2011:
Kolektiv mládež:
1. Starší žáci oddílu FK Železný Brod
2. Team juniorů Fit studio aerobiku Jany Boučkové
3. Team kadet a wellness Fit studio aerobiku Jany Boučkové
Kolektiv dospělí:
1. Wellnes team Železný Brod a Huntířov n.J.
2. Muži B týmu FK Železný Brod
3. Hokejový klub Železný Brod
Jednotlivci mládež:
1. Hušek Daniel, kulturistika
2. Masná Anežka, SDH Těpeře
3. Cvrčková Tereza, Fit studio aerobiku J. Boučkové
Jednotlivci dospělí:
1. Čurda Daniel, házená
2. Majšajdr Lubomír, tenis
3. Šmejda Michal, kulturistika
Trenér:
1. Boučková Jana, Fit studio aerobiku J. Boučkové
2. Jeřábek Jaroslav, starší žáci FK Železný Brod
3. Masný Matěj, SDH Těpeře
Celoživotní přínos sportu: Chmelík Ladislav
Všem sportovcům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v
dalších letech!

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
PŘEDNÁŠKA - Jak přišlo sklo do
Železného Brodu
KC Kino Železný Brod
SUPŠS ve spolupráci s KC Kino Železný Brod
Vás srdečně zvou v pondělí 13. února od 18
hodin na přednášku s názvem „Jak sklo přišlo
do Železného Brodu“.
Přednáška historika skla pana Antonína
Langhamera, doplněná bohatou obrazovou
dokumentací, odpoví na řadu otázek týkajících
se založení první české sklářské školy a přiblíží
nesmělé začátky i významné úspěchy, kterých
dosáhli nejenom pedagogové školy, ale také
první generace zdejších sklářských
podnikatelů, které škola vychovala...
Vstupné dobrovolné.
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.

11. února 2012
od 20. hodin.
K tanci bude hrát skupina KONTAKT
vstupné: 160.- Kč

předprodej vstupenek na ÚM Zásada - 483 385 188;
724 184 674

Sokolovna Zásada - Zásada
12.2.2012
od 14.hodin.
v rámci
programu
vystoupí klaun
Ála
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26.1.2012 12:10 do 14:10 na silnici 10 mezi obcemi Radčice a Držkov okres Jablonec nad Nisou,
délka 390m nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; uzavřeno; - 2 x dodávka bez zranění, na
místě PČR. Komunikace uzavřena v celé šíři, neprůjezdné.
28.1.2012 18:40 do 19:40 na silnici 10 v obci Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; ve směru do
Tanvaldu - nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2 havarovaná vozidla; - 2 x OA bez zranění, na místě PČR,
pohyb osob na vozovce.
30.1.2012 10:15 do 11:15 v ulici Železná v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 20m nehoda;
Srážka osobního vozidla a dodávky. Bez zranění a bez úniku provozních kapalin.
ČERNÁ ŘÍČKA - V průběhu noci z neděle na pondělí
se v Desné, u stánku s občerstvením, který se
nachází ve sportovním areálu Černá Říčka, objevil
zloděj. Vypáčil mříže a následně i výdejní okénko
bufetu. Odnesl si cigarety, alkohol, sušenky a
peníze. Krádeží a poškozením zárubní vznikla
společnosti vlastnící stánek škoda ve výši 30 000 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Tanvald zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu
,,krádeže“ a ,,poškození cizí věci“, za což pachateli v
případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.

značky Rossignoll, dětské sjezdové lyže značky
Fischer, štípací sekeru značky Fiskars, odvětvovací
sekeru značky Fiskars, dva spacáky, závěsný
televizor a alkohol. Majiteli způsobil škodu ve výši 30
000 Kč. Policejní technik zajistil na místě činu
několik stop, které se v současné době vyhodnocují
a mohly by pomoci k vypátrání pachatele. Na
případu dále pracují policisté Obvodního oddělení
Mšeno, kteří případ šetří pro podezření ze spáchání
přečinu ,,krádeže“ a ,,porušování domovní
svobody“, kdy pachateli v případě dopadení hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

DESNÁ - V průběhu noci ze soboty na neděli došlo v
Desné – Pustinách, v ulici Sladká Díra, k odcizení
vozidla.
Neznámý pachatel zde nezjištěným způsobem
odcizil vozidlo značky Škoda Octavia Laurin a
Klement, které jeho majitel zaparkoval v sobotu
odpoledne na odstavnou plochu poblíž penzionu.
Když v neděli ráno přišel na parkoviště, vozidlo tam
již nebylo. Zloděj při krádeži poškodil i vedle
zaparkované vozidlo značky Škoda Octavia, u
kterého promáčknul dveře. Majitel přišel také o věci,
které zůstaly uvnitř vozidla. Jednalo se o dvě dětské
autosedačky, knihy, klíče a další drobnosti.
Způsobená škoda dosahuje částky téměř 730 000
Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ
šetří pro podezření ze spáchání ,,neoprávněného
užívání cizí věci“ a ,,poškození cizí věci“.

KOŘENOV - V průběhu noci z pátku na sobotu se na
Kořenově objevil zloděj. Vyhlédl si zaparkované
vozidlo značky Audi Q7, které mělo na střeše box
značky Thule Excelence. Zloděje nezajímalo vozidlo,
ale zajímal ho střešní box. Majitele by krádež
samotného boxu jistě bolela, ale ještě více ho bolí
skutečnost, že uvnitř boxu zanechal dvoje lyže
značky K2 a Atomic. Celkově způsobená představuje
částku 48 000 Kč. Upozorňujeme majitele střešních
boxů, že box není vhodnou úschovnou lyžařského či
jiného materiálu. Velmi lehce může dojít k jeho
vykradení a někdy bohužel i k jeho odcizení.
JABLONEC N.N. - V ulici Mšenská v Jablonci n.N.
poškodil neznámý pachatel v průběhu víkendu
zaparkované vozidlo značky Peugeot 307.
Nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň
dveří a odnesl si osobní doklady, platební kartu a
peněženku majitele. Celkově způsobená škoda
představuje částku 3 100 Kč. I v zimním období, kdy
auta bývají zasněžená, orosená či omrzlá, varujeme
majitele vozidel, aby při opuštění vozidla
nezapomínali vzít si s sebou veškeré cenné věci. I
prázdná peněženka může přilákat zloděje!

BEDŘICHOV - V průběhu uplynulého týdne došlo na
Bedřichově k vloupání do jedné rekreační chalupy.
Majitel, který na chatě přes týden nebyl, při svém
nedělním příjezdu zjistil, že došlo k vloupání. Zloděj
mu nezjištěným předmětem vypáčil okno v zadní
části chalupy, vnikl dovnitř a celou ji prohledal.
Odnesl si motorovou pilu značky Stihl, sjezdové lyže
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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
1.2.

Den: -6/ -10°
Noc: -18/-15°

NEDĚLE
5.2.

Den: -8/-4°
Noc: -12/-16°

ČTVRTEK
2.2.

Den: -6/-10°
Noc: -18/-15°

PONDĚLÍ
6.2.

Den: -8/-4°
Noc: -11/-15°

PÁTEK
3.2.

Den: -12/-8°
Noc: -17/-21°

ÚTERÝ
7.2.

Den: -9/-5°
Noc: -13/-17°

SOBOTA
4.2.

Den: -10/-6°
Noc: -15/-19°

STŘEDA
8.2.

Den: -8/-4°
Noc: -12/-16°

PRANOSTIKY

2.2.
Na Hromnice kalužky - budou jabka i hrušky.
Na Hromnice zimy polovice.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.
Na Hromnice o hodinu více.

4.2.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
5.2.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
6.2.
Svatá Dorota také na sníh bohatá.
Svatá Dorota stromy sněhem vometá.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice

3.2.
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.

7.2.
Svatý Radko - na poli hladko.

STAROČESKÝ HOROSKOP

V únoru je nutno posilovat ledviny. Potíže ledvin se mohou objevit na kostech v těle, které ovlivňují (bolesti
kolen, kloubů dolních končetin), hučení nebo pískáním v uších, ekzémy a špatnou kvalitou vlasů (matností,
lámavostí, vypadáváním, roztřepené konečky). Na stav ledvin ukazují také váčky pod očima – měkké váčky jsou
důkazem nadměrného příjmu tekutin, tvrdší nadměrného příjmu tuků.
Rada: pijte ledvinový čaj – zakoupíte v lékárně, pít minerální vodu s obsahem sodíku (Ondrášovka, Magnezie),
upravit stravu a jíst řeřichu zahradní

OBLOHA

Slunce

Vychází: 7:39
Zapadá: 16:40

Měsíc dosáhl první čtvrti a dále dorůstá. Večer je krásně viditelná na
jihozápadě Venuše a nad jihem Jupiter. Zlepšuje se i viditelnost Marsu.
Saturn je nejlépe viditelný v druhé polovině noci. Kometa Garradd míjí
kulovou hvězdokupu M 92 v Herkulu. Ranní přelety stanice ISS pomalu
končí.
Měsíc - první čtvrť připadá na úterní ráno. Jasné počasí vybízí k
pozorování oblastí na terminátoru. V pondělí je Měsíc u Jupiteru, pouze
4° nad ním. Ve čtvrtek, 2. února večer, míjí Měsíc Plejády.
Mapa oblohy: http://www.astro.cz/obloha/mapa/
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

2.2.2012
4.2.2012
4.2.2012
4.2.2012
5.2.2012
6.2.2012

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
Oslaví narozeniny
Olga Daníčková
Oslaví narozeniny
Simona Fortelná
Oslaví narozeniny
Radka Ondřejová (Udatná)
Oslaví narozeniny
Simona Rathouská
Oslaví narozeniny
Pavel Bém
Oslaví narozeniny
Petra Kopalová

Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

VÝROČÍ
1.2. 1882 – Marie Majerová,
česká spisovatelka
2.2. 1989 – V Československu
byla vykonána poslední
poprava.
2.2. 1929 – Věra Chytilová,
česká filmová režisérka
3.2. 1677 – Jan Blažej SantiniAichel, český architekt
3.2. 1920 – Zdeněk Sýkora,
český malíř
4.2. 1808 – Josef Kajetán Tyl,
český dramatik a spisovatel
4.2. 1820 – Božena Němcová,
česká spisovatelka
4.2.1941 – Jiří Raška, český
skokan na lyžích
5.2. 1906 – Bohumil Záhorský,
český herec
6.2. 1895 – Ferdinand Peroutka,
český publicista
7.2. 1311 – Jan Lucemburský
byl korunován českým králem.
7.2.1900 – V Jablonci nad Nisou
byl zahájen provoz elektrické
tramvaje.
7.2. 1922 – Jan Skácel, český
spisovatel
VÝZNAMNÉ DNY
2.2. - Světový den mokřadů,
Den zasvěcený Bohu, Hromnice
4.2. - Světový den boje proti
rakovině
2. neděle v únoru - Světový den
manželství

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1918 - 1920
1920 - V tomto roce opět zavládl čilý ruch v našich tělocvičnách. I u
nás se pilně cvičilo, v zimě ve školní tělocvičně a v létě na zahradě.
Tehdy vyšel z řad členstva návrh by jednota postavila sobě vlastní
tělocvičnu. Byl to tehdy smělý návrh, když se uváží že „Sokol“ neměl
ani haléře jmění. Za tím účelem byl zakoupen v Liberci jeden
zajatecký barák, který členové rozbourali a přivezen byl do Loužnice
a vše složeno ve školní zahradě. Zatím se zvažovalo, kde se má Sokolovna stavět,
jaká má být, zda ze dřeva či cihel. Teprve za rok se přikročilo ku stavbě. Jednota
pořádala divadla i svůj ples,
poslední to u Linků.
V roce 20 tém nastává již
pravidelnější zásobování lidu,
takže přestávalo jezdit do
„kraje“ a tím zanikl i mnohým
pramen příjmů z obchodování
obilím.
Jako nejdůležitější událost
v naší osadě v roce 1920, byla
stavba „Sokolovny“. Po
dlouhých úvahách bylo započato se stavbou začátkem srpna 1920. Plán budovy
zhotovil architekt Vosádka z Velkých Hamrů. Poněvadž rozpočet na budovu od cihel
byl veliký, muselo se stavěti ze dřeva. Počítalo se s nákladem asi 150.000 Kč bez
zařízení. Mnoho práce při této stavbě vykonali členové zdarma.
Zásluhou téměř všeho občanstva naší osady stavba byla až na omítku do prosince
1920 dohotovena a dne 12.toho měsíce, byla konána slavnost otevření, která měla
důstojný průběh a i finančně byla dobrá. Poněvadž jednota neměla potřebného
kapitálu financoval tuto stavbu pan Vojtěch Linka z Loužnice. Celá stavba vyžádala
si nákladu 284.000 Kč, zařízení v tom počítaje.
Tato suma byla později dary
jednotlivých členů snížena
(například Vojtěch Linka
daroval 100.000Kč) a po
odečtení zisku z různých
sokolských slavností zůstal
jednotě dluh ke konci roku
1922 jen v částce 50 000 Kč.
Bylo vykonáno veliké dílo a tato
budova bude vždy nejen
chloubou jednoty sokolské ale i
celé obce.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
česneku. Jaký byl efekt? Zatímco v
jiných oblastech
Ruska tvořily
děti většinu
nemocných, v
Moskvě dostalo
chřipku jen 40%
z nich.
Stroužky
česneku
nemusíte užívat pouze vnitřně, ale
hodí se i pro vnější užití – na
opary, bradavice a plísně. Česnek
se musí rozmačkat, přiložit na
ránu, zavázat a nechat několik
hodin působit. Avšak pozor,
rozmačkaný česnek je velmi silný
a může působit agresivně, proto
to s ním nepřehánějte. Zvýšená
konzumace česneku také není doporučována
těhotným a kojícím ženám a malým dětem.

Česnek
Česnek je jednou z nejcennějších
potravin na Zemi. Ovšem jeho
charakteristický zápach nás jistým
způsobem omezuje - nemůžeme
si pak dovolit pojídat jej příliš
často a ve větší míře.
Již staří Číňané, Řekové a Římané
užívali česnek pro jeho
antiparazitární a celkově posilující
účinky. Také otroci, kteří stavěli
egyptské pyramidy, se bouřili,
když jim dozorci omezili příděl
této plodiny. Proč? Pomáhal jim
dezinfikovat trávicí soustavu a
udržovat tak bakteriální
rovnováhu, proto si déle uchovali
svou vytrvalost a sílu. Na druhé
straně je pravdou, že syrový stroužek česneku může
u určitých jedinců vyvolat trávicí potíže, pálení žáhy
či jiná podráždění, např. kvůli zhoršené funkci jater,
slinivky či žlučníku.

Pohanková polévka s česnekem na zahřátí
Pro čtyři osoby potřebujete: 70g pohanky lámanky,
1 cibuli, 2-3 brambory, 2 - 4 stroužky česneku, 150g
kořenové zeleniny, hrstku sušených hub, lžíci sušené
majoránky, sůl, pepř, kmín, lžíce sádla.
Předem namočte sušené houby (lze i mražené) do
studené vody a nechte je nabobtnat. Na sádle
zpěňte drobně nakrájenou cibuli a očištěnou
nakrájenou kořenovou zeleninu. Vmíchejte pohanku
a krátce opečte. Pak přidejte na kostky nakrájené
oloupané brambory, část utřeného česneku a
scezené houby. Zalijte asi 0,75 až 1litrem vody,
přidejte kmín, osolte, opepřete. Zvolna vařte cca 15
minut. Nakonec vmíchejte do polévky majoránku,
utřený česnek a petrželku – dávkujte podle chuti.

Česnek působí jako přírodní antibiotikum, má silné
antibakteriální a protizánětlivé účinky. Je účinnou
ochranou proti nachlazení, při onemocnění horních
cest dýchacích a chronickém zánětu průdušek
pomáhá při zahlenění, kdy usnadňuje vykašlávání
hlenu z dýchacích cest. Svým působením proti virům
a baktériím celkově zvyšuje odolnost organismu,
pomáhá při opakovaných angínách, u bolestí v krku
nebo u hmatných uzlin, pozitivně ovlivňuje krevní
oběh, podílí se na snížení hladiny cholesterolu a je
vhodnou ochranou proti kornatění cév, pomáhá
normalizovat vysoký i nízký krevní tlak, zvyšuje
vstřebávání vitaminu B, které bývá narušeno
zejména po léčbě antibiotiky, pomáhá tělu vyloučit
přebytky cukru z krve a v některých případech tak
umožňuje snížit příjem inzulínu, hraje důležitou roli
při odstraňování plísní z našeho těla, jeho působení
se využívá také v boji se škodlivými bakteriemi,
které se nacházejí v tlustém střevě, nebo se
střevními parazity, jako jsou např. škrkavky a roupy
Statistiky dokládají, že výskyt rakoviny žaludku a
tlustého střeva je nižší u těch národů, které česnek
pravidelně jedí.

Super zdravá česnečka
200 g brambor, 2 lžíce sádla, 12 stroužků česneku,
1 mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru, 2 cibule, svazek
petrželky, toustový chléb, máslo.
Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky,
kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na tenké
proužky a cibule na drobné kousky. V kastrole
rozehřejeme sádlo, osmahneme na něm brambory
se zeleninou a zalijeme vodou. Vaříme doměkka.
Mezitím nakrájíme na kostičky toustový chléb a
osmahneme ho na másle. Česnek oloupeme a
prolisujeme do hotové polévky. Dobře promícháme,
přidáme nasekanou petrželku a osmažené tousty.

Česnekové zajímavosti
V době první světové války používali lékaři česnek
jako dezinfekci, během druhé světové války
zachránil česnek mnoho zraněných před gangrénou.
V roce 2000 zachvátila Rusko epidemie chřipky? Děti
z moskevských škol dostávaly k obědu stroužek
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ ORCHIDEJÍ
Orchideje jsou královnami mezi pokojovými
květinami.
Orchideje jsou fenomén. Krásky s tropických
pralesů, kdysi vzácné rarity přivezené
dobrodružnými cestovateli, okouzlily nás Evropany
natolik, že se dnes ve velkém pěstují. Jejich příběh
je zajímavý od počátku až do konce. Díky němu
můžete pěstovat exotické orchideje i doma na
okenním parapetu. Orchideje patří k vývojově
nejmladším rostlinám a jsou často úzce
specializované na určité prostředí. Je jich asi 20 000
druhů a jsou rozšířené po celém světě. Mnoho z
nich je endemických – tj. rostoucích pouze na
jediném místě na světě,
(například na svazích jediné
hory).
Při pěstování orchideje
musíme dbát na řadu faktorů,
které jsou důležitým
receptem pro vývoj a délku
květenství. Tím že orchidej
pochází z tropických pralesů
potřebuje orchidej vlhký
vzduch nebo ji alespoň
několikrát do týdne rosit.
Důležité pro ně taky je
dostatek jasného a
rozptýleného světla. Důležitý
je výběr zdravé orchideje v
obchodě. Vybírejte rostliny
kvetoucí, s pevnými listy a
zdravými kořeny (kořeny
bývají u většiny druhů
silnější, drátovité šedostříbrné
se zelenou špičkou).

Po odkvětu zakoupené rostliny přesaďte do směsi
nadrobno nalámané borové kůry, polystyrenu,
dřevěného uhlí a kousků molitanu. Tento substrát je
vhodný pro většinu pěstovaných druhů jako
Dendrobium, Phalenopsis, Cattleya, Oncidium,
Miltonia, Paphiopedilum a další.
Nejčastější chybou při péči o teplomilné orchideje
bývá přelévání. Vzhledem k epifytickému způsobu
života vzdušné kořenům orchidejí nesnášejí trvale
vlhkou zeminu. Následkem je nedostatek kyslíku,
uhnívání kořenů a následné chřadnutí celé rostliny,
a také napadení houbovými chorobami. Zásadní je
také kvalita vody – orchideje potřebují měkkou,
nejlépe dešťovou vodu. Tvrdá jim škodí s
postupujícím časem stále více,
neboť dochází k hromadění solí.
Ideální je, pokud máte možnost
sbírat vodu dešťovou – ta jediná
je pro rostliny opravdu přirozená.
Pokud ji však k dispozici nemáte
a z kohoutku vám neteče voda
velmi měkká (či pouze
přechodně tvrdá, již lze změkčit
převařením), poslouží i voda
destilovaná, kterou lze upravit
přidáním hnojiva – pro trvalé
zalévání jen velmi mírnou,
stopovou koncentrací.
Tip na zalévání: Celý květináč
ponořte na pár minut do nádoby
s měkkou vodou a nechejte
okapat. Tuto lázeň je vhodné
opakovat jednou či dvakrát
týdně, v horkém létě i častěji. Při
zalévání dejte pozor, aby se voda
nedostala do středu listové
růžice!
Pro orchideje platí, že potřebují hodně světla, ale
nikoli přímé sluneční paprsky. Ideální je proto
východní či západní okno, na jižně orientovaném je
třeba je přistínit. Mírní ranní či večerní slunce
orchidejím neublíží, ale ostré polední jim doslova
spaluje listy. Místo, kde se jim dostane co nejvíce
rozptýleného světla, je ideální.
Kvetení podporuje snížení běžné pokojové teploty o
5° během jednoho zimního měsíce, alespoň na noc,
a to i u teplomilných orchidejí.
Dobrým stimulem jsou i mírné noční poklesy teplot v
létě, například při pobytu orchidejí venku – letnění
velmi prospívá například rodům Cattleya a
Cymbidium (opět pozor na slunce).
V hnojivu nesmí chybět dostatek fosforu a draslíku.

V klasických celoročně vytápěných bytech se bude
dařit těmto druhům orchidejí:
Phalaenopsis neboli můrovec- nádherně kvetoucí
orchidej vhodná pro všechny začátečníky,
nejodolnější z pěstovaných rodů
Vanda - například Vanda coerulea patří k
nejatraktivnějším orchidejím, dobře snáší i slunce
Někteří zástupci rodu Paphiopedila a Dendrobium
Tyto orchideje se cítí nejlépe při stále teplotě kolem
20°, která na noc poklesne jen velmi mírně. Ani v
jejich domovině se teplota příliš nemění. Snesou
samozřejmě i vyšší teplotu, ale jejich tropický původ
rozhodně neznamená, že by jim svědčila výheň –
rostou a kvetou pod baldachýnem tropických
pralesů, chráněné před spalujícím sluncem, při vyšší
vzdušné vlhkosti.
Aby prospívaly, musí být substrát vzdušný i
přiměřeně kyselý.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

HROMNICE

Na Hromnice - zimy polovice
Dne 2. února slaví podle občanského kalendáře jmeniny Nela. Křesťané však v
tento den uctívají svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnice.
Hromnice je lidové označení svátku, který prošel řadou proměn. Už od
předkřesťanských dob byl tento den v celé Evropě považován za velmi důležitý.
Podle starozákonních předpisů o rituální čistotě byla žena po porodu chlapce
považována 40 dní za nečistou, po narození děvčete 60 - 80 dní. Po uplynutí
této doby musela přinést jako dar do chrámu v Jeruzalémě beránka nebo
holoubě. Událost setkání svaté rodiny s prorokem Simeonem a prorokyní
Annou v chrámu líčí evangelista Lukáš:
V západní církvi je oslava tohoto svátku doložena od 7. století, i když podle
některých ojedinělých svědectví se konala už v roce 494, a byly tím nahrazeny
pohanské slavnosti. Přibližně od 10. století byl svátek nazýván Očišťování Panny Marie a to až do úpravy
liturgického kalendáře po 2.vatikánském koncilu za papeže Pavla VI., kdy byl přejmenován na Uvedení Páně do
chrámu.
V bohoslužbě této slavnosti vyniká zvlášť symbol hořící svíce - světlo k osvícení národů, tedy Krista. Před hlavní
Mší svatou se světí svíce a to nejen pro světelný průvod, který bude symbolizovat setkání Simeona s Jéžíšem, ale
pro liturgické potřeby a také k soukromému použití věřících. Název svící - Hromničky, a od toho odvozený název
svátku Hromnice - pochází od toho, že se rozsvěcovaly zvlášť při bouřce a lidé se při nich modlitby, aby Bůh
uchránil jejich dům i úrodu před hromem. Lidé věřili, že jejich světlo je ochrání od všeho špatného. Báby
kořenářky jimi léčily - dávaly je do rukou nebo křížem pod krk nemocnému. Rozžatými svícemi, které symbolizují
očistu, se obcházely i včelí úly. Také umírajícím se tato posvěcená svíce kladla do rukou. Když někdo v domě
zemřel světlo svíce jej mělo provázet na cestě do věčnosti... Na Hromnice hospodyně neměla šít, neboť se věřilo,
že by špička jehly mohla přitáhnout blesk. Nemělo se ani klít či mluvit nevážně. Na Chodsku lidé věřili, že kdo
bude toho dne tancovat, zemře. Ve středověku se o Hromnicích hrály hry zvané "žalostné". Hromnicemi končí
vánoční období - pokud jste do této doby ještě neodstrojili stromeček, učiňte tak v tento den.
Sabat Imbolc a dnešní Hromnice
Kosti dávných druidů se obrátily v prach, nicméně jejich tradice stále žijí a
naopak se zdá, že mají současným lidem čím dál tím více co říci. Blíží se začátek
února a s ním i první letošní velký keltský svátek - Oimelc neboli Imbolc. Imbolc,
Hromnice, Brigita - příliš mnoho jmen? Svátek Oimelc (čte se ímelk) je v
současném irském světě znám spíše pod jménem Imbolc či Lá na Féile Bríde (což
je svátek svaté Bridget neboli po našem Brigity). V angličtině se mu říká Bridget's
Day (Brigitin den) nebo Candlemas (hromnice); tím se oklikou konečně
dostáváme i k našemu kalendáři, kde stále ještě 2. února vedle moderního jména
Nela najdete ono podivné slovo Hromnice.
Název svátku Candlemas je spjatý se 2. únorem, svátkem zavedeným římskokatolickou církví jako Očištění
požehnané panny Marie. Podobně jako o Vánocích i zde se jedná o další umělé překrytí staré "pohanské" slavnosti
novou tradicí. V tento den kněz při mši žehná svíce (ano, jsou to ony známé hromničky); ty se pak druhý den
používají při rituálu ohně k požehnání hrdla, na počest svatého Blaise.
Bohyně Brighid vládla v předkřesťanských dobách Slunci a ohni - ti, kdo ji uctívali, na její počest udržovali věčný
oheň. Byla také bohyní básnictví, věštění, léčení i kovářství. Postava Brighid byla jednou ze tří podob jediné
bohyně. V končící zimě vystupovala v podobě stařeny (cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí i se
znovuzrozením. Začátkem února se však mění - přichází v panenské a čisté podobě vyjadřující příchod jara. Jejím
symbolem je asymetrický kříž, který se vyrábí v předvečer svátku a staví se v domě po očistném rituálu na vnitřní
stranu dveří tak, aby byl chráněn před ohněm, bleskem a bouří. Kříž je opatřen magickým znakem, jímž je
pětiramenný prut, znázorňující vztyčenou ruku s roztaženými prsty. Křesťané bohyni Brighid přejali a změnili ve
svatou Brigitu; čímž bylo možné zachovat její uctívání a sladit jej s oficiální věroukou.
Narození jehňat se stalo znamením nového života uprostřed smrtících zimních mrazů a tím i velkou příležitostí k
oslavě. Křesťanská svatá Brigita bývá proto často znázorňována jako pastýřka s jehňátky.
Součástí svátku Oimelc byla slavnost ochranných ohňů. Před vchodem do domu se zapalovaly malé ohníčky.
Věřilo se, že mají moc ochránit dům nejen před úderem blesku, ale i před krupobitím. V tento den se také zhášely
ohně v kovárnách. Po vyčištění ohniště je znovu směly zapálit jen mladé dívky, panny symbolizující bohyni
Brighid.
Vraťme se ale k 1. únoru, kdy wiccané slaví Imbolc. Nadchází Slavnost svící, která oslavuje první záchvěvy jara,
klíčení neviditelných semen pod zemí. Wiccané v tento den zapalují všechny druhy ohňů - od bílých svící až po
velké hranice.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

DRŠŤKOVÁ POLÉVKA
1 velká cibule, nadrobno pokrájená, 2
lžíce sádla, 2 lžíce hladké mouky, 1
lžička sladké papriky, 500 g vařených
hovězích drštěk, nakrájených na
nudličky, 1,5 l vývaru z kostí nebo masa a kořenové
zeleniny, sůl a čerstvě mletý pepř, 2 stroužky česneku,
drcené, špetka majoránky, mleté chilli podle chuti
Na sádle zpěňte cibuli, přidejte mouku a osmahněte na
světle žlutou jíšku a zamíchejte do ní sladkou papriku.
Zalijte vývarem, dobře rozmíchejte a vařte nejméně 20
minut. Pak přidejte uvařené dršťky, koření, drcený
česnek, osolte a ještě 10 minut vařte. Podávejte s
chlebem nebo bílým pečivem a vychlazeným pivem.

KLOBÁSY ZAPEČENÉ V ZELÍ
4 klobásy nebo buřty, 1 hlávka zelí, 3 jablka, menší celer,
1 mrkev, 1 cibule, drcený kmín, ocet,
vývar z kostky bujónu, olej, hořčice dle
chuti, tuk na vymazání, sůl. Zelí
nakrájíme na nudličky a promícháme s
nakrájenou cibulí, celerem, mrkví a
jablky. Pekáč vymažeme tukem, zelí do
něj rozložíme, osolíme, posypeme
kmínem, dochutíme octem a zalijeme dostatečným
množstvím vývaru. V dobře vyhřáté troubě dusíme téměř
do změknutí. Povrch klobás propícháme vidličkou a po
obou stranách do nich uděláme zářezy. Poté je lehce
potřeme olejem promíchaným s hořčicí, rozložíme na zelí
a krátce zapečeme.
CÍSAŘSKÉ ŘÍZKY
4 kuřecí prsíčka bez kůže a kostí, 4 stroužky česneku,
rozdrcené, 1 lžička mletého sušeného zázvoru, 1 lžíce
citronové šťávy, hrubá mouka, vejce,
sůl a strouhanka na obalení, olej na
smažení. Na hranolky: 500 g moučných
brambor, 2 lžíce rostlinného oleje,
mořská sůl na posypání
Na česnekovou majonézu: 4 žloutky, 1 lžíce bílého
vinného octa, 1 stroužek česneku, rozdrcený, 2 lžíce
citronové šťávy, 500 ml olivového oleje. Kuřecí prsíčka
podélně rozkrojte a vložte mezi dvě vrstvy fólie, pak
rozklepejte dotenka. Ostrým nožem je několikrát křížem
krážem nařízněte. Rozdrcený česnek promíchejte se
zázvorem a citronovou šťávou a vzniklou kašičkou
potřete řízky. Nechte v přikryté nádobě a v chladu
odpočívat aspoň dvě hodiny, lépe do druhého dne.
Kulatým nožem setřete přebytečnou česnekovou pastu,
maso pečlivě otlačte v mouce, protáhněte vajíčkem
rozšlehaným s trochou soli a obalte ve strouhance.
Přebytek oklepejte a řízky osmažte ve vyšší vrstvě oleje
dozlatova. Podávejte s domácími hranolky a česnekovou
majonézou. Připravte hranolky: předehřejte troubu na
200 stupňů, brambory oloupejte a nakrájejte na skrojky.
Na plechu je promíchejte s olejem a pečte asi půl hodiny
dozlatova. Osolte. Mezitím prošlehejte v robotu žloutky,
ocet, česnek a citronovou šťávu, aby se směs spojila.
Pak opatrně přilévejte olej a stále šlehejte, až vznikne
hustá majonéza.
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OŘECHOVÉ LÍVANEČKY
100 g hladké mouky, 150 g rozdrcených
sušenek, například Bee Dobré ráno, 1
lžička kypřicího prášku, ¼ lžičky soli, 1
vejce, prošlehané, 250 ml mléka, 2 lžíce rozpuštěného
másla, 50 g nasekaných pekanových nebo vlašských
ořechů, olej na smažení
javorový ́ sirup na přelití. Ve vyšší misce smíchejte
mouku, sušenky, kypřicí prášek a sůl. Přidejte vejce,
mléko, máslo a ořechy. V pánvi rozpalte olej a smažte
na něm lívanečky. Podávejte je přelité javorovým
sirupem.
BLÁZNIVÝ KOLÁČ
3 hrnky hladké mouky, 1 hrnek
cukru, 5 lžic kakaa, špetka soli, 2
lžičky jedlé sody, 3/4 hrnku oleje, 2 hrnky studené
vody, 2 lžíce octa NA UPEČENOU BUCHTU-2 zakysané
smetany, 1 smetana na šlehání+ztužovač šlehačky, 2
vanilkové cukry....čokoládu na postrouhání. Všechny
suché ingredience smícháme dohromady a pak
přidáme mokré, důkladně prošleháme a pečeme na
vymaz.,vysyp. plechu. V receptu jsem měla psáno 1
hrnek vody, ale po vyzkoušení jsem došla k názoru, že
to ani náhodou stačit nebude (asi chyba tisku :o)) a
tak rovnou píši 2 hrnky.
Mezitím si vyšleháme šlehačku se ztužovačem a
spojíme se zakysanou smetanou+cukr a pak potřeme
na vychladlou buchtu a nastrouháme čokoládu.....je
hotovo.
Můžeme dát ještě do chladna nebo do lednice.
PIKANTNÍ STUDENÁ VEPŘOVÁ PEČENĚ
1 kg vepřové pečeně nebo krkovice, nejlépe bez kosti,
sůl, pepřové koření, 1 lžíce
dijonské hořčice + trochu na
potření chlebů, 1 lžíce
vepřového sádla, 4 malé chleby
nebo jiné pečivo k podávání,
cibule, papriky či jiná oblíbená
zelenina na obložení. Troubu předehřejeme na 250
stupňů Celsia. Maso omyjeme, osušíme a vetřeme do
něj ze všech stran sůl. Povrch masa potřeme hořčicí,
obalíme v koření, vložíme do pekáče, přidáme lžíci
sádla a dáme do předehřáté trouby. Zprudka
zapečeme, teplotu zmírníme na 160 stupňů, podlijeme
trochou vody a pod poklicí zvolna pečeme doměkka,
podle potřeby podléváme vodou a přeléváme
vypečenou šťávou. Asi po hodině, když je maso
měkké, sejmeme poklici a maso dopečeme dozlatova.
Měkké maso necháme úplně vystydnout, zabalíme do
alobalu a necháme několik hodin vychladit. Dobře
vychlazené a ztuhlé maso krájíme na tenké plátky,
kterými plníme rozkrojené malé kulaté chleby či jiné
tmavé pečivo lehce potřené hořčicí. Maso v chlebu
obložte tenkými plátky bílé cibule a čerstvými
paprikami (tzv. rohy) či jinou zeleninou, která nepouští
moc šťávy, a zakončete opět plátky masa.
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Z HISTORIE

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

Plavy – Plavy se rozkládají v krásném romantickém údolí,

obklopeném ze všech stran vrchy, při úpatí Mikšovy hory, na
pravém břehu řeky Kamenice, po obou březích potoka Skalice, 403
m nad mořskou hladinou. Mají 1077 obyvatel bydlících ve 132
domech. Rozloha celé obce = 205 ha 41 a 9 m2.
Plavy - jméno dostaly od plavení dříví.
U brány Palackého stezky jest továrna firmy J. Liebig a spol. s
dělnickými a úřednickými domy zvaná na "Mlýnskách". Středem
vesnice jde silnice a železnice ze Železného Brodu do Tanvaldu Šumburku. Domy jsou většinou podle silnice od železniční zastávky
směrem k Velkým Hamrům a při silnici zásadské. O samotě stojí
stavení čp. 1., 2., 3., 4. na Filouně (jméno podle sedláka Filouna,
který tam žil v 17. století) a čp. 6. 7. na Hampejse (jméno asi z
německého ) "Humpenhaus"); podle tradice byla tam hospoda pro dělníky ze želez. hamrů. V držkovské matrice
připomíná se roku 1689 Václav Šourek z Hampejsu. Stavení jsou většinou kamenná, t. j. cihlová, někde z poloviny
kamenná a z poloviny dřevěná. Střechy břidlicové a lepenkové. Čistě hospodářských stavení je dnes 7 , chalup 30
( chalupnici chodí do továren a chalupa je přiživuje), živnostenských a spolu činžovních 18, ryze činžovních 58,
ostatek továrny a škola. Některá místa zachovala si památku po svých bývalých majetní- cích nebo po jejich
zaměstnání -zůstaly jim přezdívky "příslotky". V čp. 7. říká se "u Patků po býv. majiteli, ve 14. "u Půlníků" t. j.
půllánik, v 15. "u Salíků", v 16. "u Přáníků", v 17. "u Šukalčin" (před 150 r. maj. Šukalík), v 20. "u Doleních", v 23.
"u Hořeních", v 21. "v chaloupce - Amálka "chaloupecká", v 25., 26. "u Machů", v 35. "u tetky krejčové" -býv.
maj. byl krejči, v 36. "na Kočovně", v 95.-97. "v Práchovně". Domkům za železničním náspem (k Zásadě) řiká se "
v chalupách " a "v zádomí". Celkový pohled na Plavy z kterékoliv strany působí dojmem čistého městečka. Podél
silnice Ž. Brod- Tanvald u školy je provedena kanalizace a upraveny chodníky. Pozemky, pokud nejsou zastavěny,
jsou všecky pečlivě obdělávány. Půdy neplodné nebo ladem ležící není, ačkoliv je málo úrodná. Z plodin pěstuje
se hlavně žito, oves, brambory, červené zeli, méně ječmen, pšenice zřídka. Horská naše půda neuživí chalupníka;
musí si přivydělat. Kromě továrny hledá výdělek v navlíkání "koral", zvláště ženy a děti, které si tím kazí oči. Proto
je u nás mnoho dětí krátkozrakých. Z dobytka chová se jen skot. Ve "statku " mají 6-10 kusů, v chalupě 1-2 kusy,
vždy též několik koz. Luk je u nás dosti. Největší louka je u Kamenice,
zvaná "Poříč", dnes ovšem více než z poloviny zastavěná
průmyslovými závody fy F. Brůna, a náhonem na vodní dílo téže firmy.
Včelařství je skrovné. (Muzika, Šimůnek Jách., Tomeš,) Většinu
obyvatelstva tvoří průmyslové dělnictvo, kterému skýtají zaměstnání:
přádelna, tkalcovna, cihelna a parní pila firmy F. Brůna. Bývalá
přádelna (nyní snad tkalcovna) a strojní mlýn s pekárnou fy J. Liebig a
spol. Závody fy F. Brůna zaměstnávají na 800 dělníků. Od roku 1909
máme trojtřídní obecnou školu moderně zřízenou. Do r. 1871 chodily
naše děti do školy v Držkově. V zimních měsících docházel kantor sem
a učil po domech. R. 1871 žádali občané plavští o odškolení.
Výhodou občanů je, že v místě bydlí lékař (MUDr. V. Vindyš), mající domácí lékárnu.
V letech 1651-53 prováděl Vincenc de Lamotte s františkánem Andreasem Ridelimsem, držkovským farářem,
protireformaci. Pokatoličili v Plavech 38 osob, mezi jinými: Votava, Vondruška, Dohelský, Šourkova vdova, Václav
Filounů. R. 1664 připadly Plavy pani Marii Angele de Lamotte. Z nejsilnějších rodů se jmenují:. Krupka, Svárovský,
Piroch, Liška, Dohelský, Šukálek, Filoun, Václavů, Žurka, Novák, Lufinka, Polák, Poláček, Polman, Reichmeister,
Šturmer. R. 1682 zaznamenává se spor o hranici navarovskou a semilskou, jdoucí po severní hranici plavské od
Kamenice ke vsi hamerské. 'Sousedí Hamr patřil totiž vrchnosti semilské. Na zmíněné hranici stály některé
chalupy plavské (Šukal).
Války napoleonské se naší krajiny netkly. Verbovali tu, ale od nás na vojnu se nikdo nedal. (Vojáky byli někteří ze
sousedních Haratic.) Francouzské přední hlídky byly nejblíže na Černé Studnici. ) R. 1831 zuřila cholera, roku
1846 tyfus. R. 1847 drahota; korec žita stál 37 zl., což byla tehdy ohromná cena. R. 1848 nabývají obce
samosprávy. Plavy přináležejí rychtě držkovské (katastru držkovskému), účastní se voleb obecního zastupitelstva
držkovského, což stalo se roku 1850. Plavy 1848-1914. Při volbě r. 1850 v Držkově zvolen byl prvním starostou
samosprávné obce František Knop, čp. 34 tamtéž. Roku 1854 začíná se pracovat v přádelně firmy J. Liebig a spol.
na Mlýnskách.
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V létech 1874-75 postavena železná dráha spojující Železný Brod s Tanvaldem. R. 1891 založen sbor
dobrovolných hasičů, r. 1903 tělocv. jednota "Sokol". Roku 1909 začal činnost spolek divadelních ochotníků. R.
1908-9 postavena velká moderní železobetonová přádelna fy. F. Brůna na „Poříčí.
V září 1916 protrhla se údolní přehrada na řece Desné a způsobila ohromné škody. K nám došla už jen ozvěna,
ale stačila. Voda při plavila množství dříví i nábytek z roztrhaných a smetených domů.. Na "Mlýnskách" nalezena
mrtvola děcka, připlavená se shora. Důležitých změn jinak v obci nebylo. Po celou dobu války byl obecním
starostou J. Číla v Držkově a místním starostou B. Marek. Vojáků všech bylo od nás 106, z nichž 20 padlo.
Dne 15. června 1919 provedeny prvé republikánské volby. Plavy získaly v obecním zastupitelstvu většinu: 16
mandátů, Držkov 14 mandátů. Protože držkovští podali proti volbě protest, nebyla provedena volba obec.
starosty. Místním starostou zvolen v Plavech čsl. socialista J. Synovec. Na podzim 1919 provedeny po vyřízení
protestu nové volby opět v poměru 16:14. Obec. starostou poprvé zvolen občan plavský J. Synovec. (Před tím
měli většinu, vlastně převahu vždy držkovští.) Za jeho starostování postavena silnice vedle školy k Zásadě.
http://www.plavy.cz/
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Ptá se lyžař: „Je pravda, že sjezd z toho kopce je hrozně
nebezpečný?” „To je kec, všichni se zabijí až dole!”
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” „Ale synu, jsi na
čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”
Přijde v zimě pán domu z venka a ptá se sám sebe: „Co
jsem to chtěl? Aha, najíst se.” Nají se a říká: „Ne, to není
ono. Napít se.” Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už
to mám, chci se vykoupat.” Vykoupe se a říká: „Ne! Už to
mám, chci si sundat lyže!”

Zima v Praze

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé - připnout si
lyže, za druhé - spustit se po svahu, a za třetí - naučit se
chodit o berlích.
"Doktor mi řekl, že mám dobré předpoklady pro
lyžování." "Jak to poznal?" "Řekl, že mi rychle srůstají
kosti."
Uprostřed Himalájí se potkají dva sněžní muži a jeden se
ptá druhého: "Už si viděl toho Messnera?"
Druhý odpoví: "A ty na něj opravdu věříš?"
"Ty takovej sportovec, lyžař a piješ slivovici?"
"Co se divíš, zítra neskáču, ale jedu slalom."
Ptá se překvapený muž své ženy: "Čím jsi zabila tu
slepici?” "Tím bumerangem, co visel na šňůře.”
Chlapík se rozčílí: "Ještě jednou mi šáhneš na ponožky a
zlomím ti podprsenku!”
Blondýnka jede autem a zastihne ji sněhová bouře.
Nezpanikaří, neboť si vzpomene, co jí radil otec:
"Kdykoliv tě potká sněhová bouře, počkej, až kolem
pojede pluh a pak jeď za ním." Zanedlouho se opravdu
objeví pluh a blondýnka jej podle rady následuje. Jede za
ním tři čtvrtě hodiny, až pluhař vystoupí a ptá se jí, co to
dělá. Ona mu vysvětlí, že jí otec poradil, že při sněhové
bouři je nejlepší jet za sněhovým pluhem. Pluhař říká:
"No, s parkovištěm před Hypernovou jsem už hotový, tak
jestli chcete, můžete jet za mnou k Tesku.

MOUDRÁ VĚTA

Norské přísloví říká: „Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho.” Zaplať
pánbů! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat!
TIRÁŽ
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