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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
4. / 2012
pro týden:
8. 2. 2012 – 15. 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.
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
----------------------------------------------------------MRÁZ
Během minulého týdne naši obec, celý
kraj a celou republiku sevřel silný mráz.
V noci nebyly výjimkou teploty nad –
20°C, u potoka skoro až -25°C.
Pod minus 30 stupňů se poprvé o letošní
zimě dostala oficiálně teplota na Jizerce
v Jizerských horách. Ráno v pátek na
rašeliništi naměřili dokonce minus
36,7°C. V samotné Jizerce bylo o
stupínek tepleji, minus 35,3 stupně
Celsia. Při zemi, na sněhu,
meteorologové naměřili dokonce minus
38 stupňů Celsia. Méně jak 30 stupňů
naměřili na Jizerce už ve čtvrtek ráno na Velké Jizerské louce bylo minus 31
stupňů Celsia. Ani páteční ranní teploty
nejsou pro Jizerku rekordní, v letech
1944 a 1985 zde zaznamenali teploty dokonce pod minus
41 stupňů. Hodně mrazivo bylo i v dalších místech
Jablonecka, pod minus 25 naměřili teploty v Jizerských
horách i u přehrad Souš a Černá Nisa v Bedřichově.

VOLEJBAL
Od pátku 10.2.2012 se opět hraje.
-------------------------------------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).
------------------------------------------------------------------MATEŘSKÁ ŠKOLA
V ZÁSADĚ –
ZÁPIS DĚTÍ
Vážení rodiče, zápis
dětí do Mateřské
školy v Zásadě pro
školní rok
2012/2013 proběhne
v úterý 28. února 2012 od 10:00-15:00 v budově MŠ.
Zapsány mohou být pouze děti, jejichž rodiče při zápisu doloží
potvrzení od pediatra, že dítě prošlo povinným očkováním.
(dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví)
Více zde: http://materskaskolazasada.webnode.cz/news/zapisdo-ms-1/
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PINDRÁKŮV PRVNÍ ZÁVOD
V sobotu 4. 2. 2012 se zúčastnil náš spoluobčan
a velký sportovec, Zbyněk Rathouský – Pindrák,
svého prvního závodu v autoskijöringu. Po
krátkém tréningu, během letošní zimy, vyjel se
svým trenérem a řidičem Honzou Krupkou (z
Hutě – Hybneráku) na trať v Bozkově. Začátek
závodu byl skvělý, bylo vidět, že si řidič i lyžař
rozumí a měli dobře našlápnuto. Bohužel
nerovnost tratě způsobila, že Pindrák se neudržel
a závod nedojeli….
Nicméně na první počin je to obdivuhodný výkon
a určitě nám tato dvojice: řidič - Krupka Jan +
lyžař - Rathouský Zbyněk s autem Audi, ještě
předvede velmi pěknou podívanou na trati.
Foto: http://sokolovnabozkov.cz/automoto2012/autoski2012bozkov/index.htm
http://borisborec.rajce.idnes.cz/Autoskijoring_Bozkov_2012
video: http://www.youtube.com/watch?v=yBf7iHYoBsk (Pindrák a Honza projíždějí v 1:33 min)
BOZKOV - Čtvrtý závod letošního Krkonošského poháru v autoskijöringu
se jel v sobotu 4. února v Bozkově. Ve dvoukolkách letos poprvé vyhrála
dvojice Kudrnáč a Fuksa a ve čtyřkolkách už podruhé v seriálu byli
nejlepší Dolenský a Buriánek. V kategorii s pohonem dvou kol bylo letos
poprvé v popředí vidět dvojici s výrazným červenomodrobílým Renaultem
Clio Tomáš Kudrnáč a Radek Fuksa. Kuriozitou je druhé místo řidiče
Miroslava Berky a lyžaře Martina Kvintuse, kteří jeli ve finále 95 procent
trati se zvednutou přední kapotou - jako v tanku - 50 metrů před cílem jim u Favorita ulítla poloosa, dojeli na
volnoběh a přesto skončili druzí.... A druzí jsou i v celkovém pořadí. To průběžně vede v Bozkově čtvrtý Martin
Chlupáč. Pořadí je ovšem hodně vyrovnané.
V kategorii čtyřkolek zatím vládne Martin Dolenský s Michalem Buriánkem s Audi Quattro. Byli první v Bozkově a
vedou i celkově. V Bozkově je neúspěšně naháněli druhý Vlastimil Boháček s Audi a třetí Vladimír Bagin se Subaru
Impreza, který je průběžně druhý. Dalším, už pátým, závodem Krkonošského poháru 2012 je na Kozákově za
pořadatelství Motosportu Chuchelna v neděli 12. února.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAČÍNÁ ČAS JARNÍCH PRÁZDNIN
6. 2. - 12. 2. 2012 - Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
13. 2. - 19. 2. 2012 - Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice,
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
20. 2. - 26. 2. 2012 - Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
27. 2. - 4. 3. 2012 - Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5. 3. - 11. 3. 2012 - Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most,
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
12. 3. - 18. 3. 2012 - Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
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SOKOL LOUŽNICE - STOLNÍ TENIS
LOUŽNICE A - MIKAŘOV 6:12
Čtyřhry vyhrává naše dvojice Slavík M. - Jehlička lehce 3:0 nad Líbalem s Bartůňkem a hned první dvě dvouhry a
to Jehlička Melichar 3:1 a Abraham po boji Bartůňka 3:2 na sety. A tak jsme vedli 3:1, ale to bylo naposledy.
Porážku od Zahradníka neodvrátil Slavík Mirek, i když vedl 2:0 na sety a 9:6 ve třetím. Jehlička ani Abraham už
nebodovali a tři body kapitána Slavíka jen upravily stav na konečných 6:12.
Body: Slavík M. 3,5 Jehlička 1,5 Abraham 1
LOUŽNICE B - AUTOBRZDY 8:10
Hosté z Jablonce přijeli jen ve třech v sestavě Kouba, Sirovátko a Nypl. Pro naše hráče to měla být výhoda k zisku
důležitých bodů. Ale nestalo se, i když se začalo dobře a dvojice Pavlata-Blažek porazil Sirovátka s Nyplem 3:0.
Ale z trojice našich hráčů Živný, Šimánek a Blažek nikdo nedokázal bodovat a jen Pavlata dvěmi výhrami nad
Nyplem 3:0 a Sirovátkem 3:1 jen zkorigoval celkový výsledek 8:10 pro Autobrzdy.
Body: Pavlata 2,5 Blažek 0,5 WO 5 ( Kontumačně )
KOBEROVY - LOUŽNICE A 12 :6
Dost důležitý zápas nás čekal ve třetím kole v Koberovech. Ale opět jsme museli hrát jen ve třech a to na
Koberovy nestačilo. Čtyřhry vyhrává dvojice Slavík M. - Jehlička 3:1 nad Novákem s Kobrlem. Dvouhry se
nevedou Abrahamovi, který nezískal ani jeden set a začátek se nepovedl ani Slavíkovi M., který nestačil na domácí
jedničku Nováka T., kterému podlehl 1:3. Zato bodoval Jehlička proti Kobrlemu a pak ještě překvapivě v
posledním zápase s Novákem Tomášem, ale jeho dva body spolu se třemi kapitána mužstva Slavíka na víc než
porážku 6:12 nestačily.
Body: Slavík M. 3,5 Jehlička 2,5
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SILNICE JE V ZIMĚ SJÍZDNÁ JEDNÍM SMĚREM
Pokud jezdíte po silnici – „kolem kartonářky“ jistě jste si všimli,
že je zde silnice v zimě velmi úzká a špatně sjízdná. Úzká je
normálně
v létě, ale
s přívalem
sněhu, který
není kam
odhrnout je
ještě užší a
opravdu je jen
pro jedno auto.
Pokud musíte
touto cestou
jet, snažte se
jezdit směrem
od „ Kazdů“ ke
„kartonážce“ a
dolů na hlavní silnici. Jako by to byla jednosměrná cesta.
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HASIČSKÝ PLES
Dvanáctý ročník Hasičského plesu proběhl u nás v Loužnici v sobotu 4. Února. Jako oživení
plesu, stejně jako v lońském roce, hrál Swingový orchestr ZUŠ Železný Brod. Děti hrály
výborně, bylo to velice pěkné a osvěžující. Orchestr hrál do 22 hodin, poté hrála až do ranních
hodin skupina Rytma, která je v Loužnici tradicí a na Hasičském plese hrají skoro o počátků.
Tombola byla jako vždy bohatá. Všichni si celý večer krásně užili až do ranních hodin. Za rok se
na tuto akci těší všichni v Loužnici znovu, ale za měsíc 10. Března se sejdou všichni v sokolovně
znovu, to budou vonět tradiční Halušky na „Haluškovém bále“.
Foto z plesu: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_HASICSKY_PLES_2012
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY JSOU PRO VELKÉ MRAZY
PŘESUNUTY NA

25. února 2012
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ZE SVĚTA

RÁDLO Pachatel
chodil k lávce
pravidelně na
konci
minulého
roku.
Postupně
demontoval a
ukradl
kompletní
měděné oplechování nosníků lávky. Obec teď musí
lávku opravit, což jí bude stát statisíce korun. Zloději
hrozí za krádež v nejkrajnějším případě až pět let
vězení. Podle policie chodil k lávce nad silnicí I/65
pravidelně. „Výše škody jen na odcizeném měděném
plechu představuje částku 100 tisíc korun,"
informovala tisková mluvčí jablonecké policie Ludmila
Knopová. „Obec Rádlo, která je vlastníkem stavby,
však bude muset vynaložit částku několikanásobně
vyšší, aby lávka dál plnila svoji funkci pro pěší a
cyklisty," dodala. Podle starosty Rádla Miroslava
Šikoly krádež nijak nepoznamenala bezpečnost lávky.
"Tak to vůbec není, plechy tam jsou proto, aby se
dolů nedostávala voda. Údržbu musíme udělat,
bezpečnost lávky však nijak narušena nebyla," řekl
Našemu Jablonecku. Starosta nechápe, jak vůbec ke
krádeži mohlo dojít. Plechy jsou totiž umístěné
zespodu na nosnících. "Je mi trochu záhadou, jak to
strhali. K těm plechům se hodně těžko dostává,"
uvedl. Nákup nových plechů a jejich montáž bude
stát obec kolem 300 tisíc korun.
JIZERKA - Pod
minus 30 stupňů
se poprvé o letošní
zimě dostala
oficiálně teplota na
Jizerce v
Jizerských horách.
Ráno v pátek na
rašenilišti naměřili
dokonce minus 36,7°C. V samotné Jizerce bylo o
stupínek tepleji, minus 35,3 stupně Celsia. Při zemi,
na shěhu, meteorologové naměřili dokonce minus 38
stupňů Celsia. Méně jak 30 stupňů naměřili na Jizerce
už ve čtvrtek ráno - na Velké Jizerské louce bylo
minus 31 stupňů Celsia. Nejedná se ale o oficiální
stanici ČHMÚ, které měří teplotu ve dvou metrech.
Stanici na Velké Jizerské louce provozuje Výzkumný
ústav vodohospodářský ve spolupráci s ČVUT a
Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory a v pátek
zde naměřili stejnou hodnotu jako na rašeliništi, tedy
minus 36,7 stupně Celsia. Ani páteční ranní teploty
nejsou pro Jizerku rekordní, v letech 1944 a 1985 zde
zaznamenali teploty dokonce pod minus 41 stupňů.
Hodně mrazivo bylo i v dalších místech Jablonecka,
pod minus 25 naměřili teploty v Jizerských horách i u
přehrad Souš a Černá Nisa v Bedřichově.

JABLONEC n.N. Skutečný křest nikoli
ohněm, ale sněhem,
zažili v lednu pracovníci
jabloneckých
Technických služeb.
Během týdne napadlo
půldruhého metru
sněhu, což kromě
pracovních sil odčerpalo
i peníze z městského rozpočtu. Lednová zimní údržba si
vyžádala osm milionů korun. V návrhu rozpočtu města na rok
2012 se přitom počítá s osmnácti miliony. „Museli jsme
intenzivně odklízet a nezbytné množství sněhu odvážet,
jelikož jsme dle předpovědi věděli, že přijdou kruté mrazy,
při nichž je úklid a odvoz komplikovaný. Myslím, že všem,
kdo se na zimní údržbě podíleli, patří velký dík. Skutečně je
pravda, že dosud zimní údržbu zvládají bez větších
problémů," pochválil pracovníky místostarosta Jablonce Miloš
Vele. Denní i noční odvozy sněhu už v Jablonci neprobíhají.
„Kde to bylo možné, tam jsme sníh odfrézovali do volného
prostoru, z nejhorších míst jej odvezli na dočasnou deponii v
sousedství sběrného dvora na Proseči nebo vedle sportovní
haly u přehrady," vysvětlil Pavel Kozák, vedoucí oddělení
správy komunikací a koordinátor zimní údržby. V současnosti,
kdy už prakticky nesněží a pouze mrzne, se pracovníci
soustředí na sypání chodníků a silnic třetích tříd. „Kvůli
vysokým mrazům, za kterých je neúčinný chemický posyp,
nyní sypeme pískem nebo drtí uklouzané chodníky a
komunikace, upravujeme rozhledová pole v křižovatkách a u
přechodů," dodal Kozák.
Kvůli mrazům ve městě hodně polevila automobilová
doprava. Lidé zkrátka s auty vyjíždějí méně, někteří i kvůli
tomu, že je nemohou rozmrazit.
ALBRECHTICE - K
vážnému zranění
vyjížděli krajští
záchranáři v sobotu
4. února do
Albrechtic v
Jizerských horách.
Dívka se zde vážně
zranila při srážce s
rolbou. "Před
druhou hodinou
odpolední jsme zasahovali v Albrechticích v Jizerských
horách. Čtrnáctiletá dívka narazila do stojící rolby. Utrpěla
vážné zranění hlavy. Vrtulníkem byla přepravena na
traumatologickou ambulanci liberecké nemocnice,"
informovala Naše Jablonecko mluvčí krajské záchrany Lenka
Markovičová.
ŽELEZNÝ BROD - Pro zájemce o
bruslení v Železném Brodě je
připravená plocha za sokolovnou.
Vstupné se neplatí.
Pulečný má stopu pro běžkaře
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JABLONEC n.N. - Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci se
připojuje k akci korálkiáda.
Cílem je nasbírat co nejvíce
korálků všech tvarů, barev,
materiálů i velikostí, navléknout je na co největší
šňůru a utvořit rekord. Veškeré navlečené korály z
celé republiky se pak spojí v jednu řadu, kterou 26.
května 2012 v pardubické ČEZ aréně oficiálně změří
zástupci pelhřimovské agentury Dobrý den a v
případě úspěchu zapíší do české knihy rekordů.
Nasbíraný materiál se pak na stejném místě
slavnostně předá zdravotně postiženým v rámci 20.
národní abilympiády. "Podpořte s námi dobrou věc.
Přijďte do muzea navlékat korálky a tím přispět k
rekordu nejdelší korálkové řady, která se poté předá
zdravotně postiženým na jejich tvůrčí aktivity," láká
do Muzea skla a bižuterie Jana Šůrová. "Možností je
mnoho. Můžete do muzea přinést buď nepotřebné
volné korálky, nebo již navlečené na šňůrku s
dostatečně dlouhými konci. Nebo jen prostě přijít a
navlékat. Šanci máte do 19. května, kdy proběhne
závěrečné navlékání během sobotního květnového
karnevalu," vysvětlila. Jablonecké muzeum se pyšní
jedním unikátem. "Je zde k vidění nejdelší náhrdelník
na světě. Navlečen byl studenty jablonecké Střední
uměleckoprůmyslové školy 19. května 1994 za 4
hodiny a 44 minut. Měří 220 metrů a je složen z 9
244 kusů perlí," uvedla Jana Šůrová z Muzea skla a
bižuterie.
POZOR! UPRCHL NEBEZPEČNÝ PACIENT Z
KOSMONOS
Policie pátrá po nebezpečném
pacientovi z psychiatrické
léčebny v Kosmonosech, který z
ní uprchl v pondělí 6. února
dopoledne. Má soudem
nařízenou sexuologickou léčbu.
Sedmadvacetiletý Alexandr
Tokár utekl ze zahrady léčebny,
kde probíhala pracovní terapie.
Je podle lékařů nebezpečný. Má
soudem nařízenou sexuologickou léčbu. Je romského
původu a tmavé pleti, vysoký 170 centimetrů, silnější
postavy. Má krátké černé vlasy a hnědé oči. Pochází z
Jablonecka. Při útěku měl na sobě tmavou bundu,
tmavé kalhoty a tmavou čepici. Jde o jeho už druhý
útěk z léčebny. Poprvé se tak stalo před dvěma lety,
kdy ho vypátrali v Praze. Policie žádá o případné
informace na linku 158.
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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.
ZLATÁ
OLEŠNICE
- Ve Zlaté
Olešnici si v
sobotu
lyžníci užívali
krásného
počasí. Ti
malí odvážně
bojovali na
sjezdovce
mezi
brankami slalomu, rodiče a prarodiče s hrdostí pozorovali, jak
to těm jejich prťatům krásně jde a kdo měl chuť a mohl,
bojoval proti mrazivému počasí za pomoci voňavého grogu,
nebo rumečku - „za korunu z flašky". Prostě nádherné,
vydařené odpoledne a neděle, na jakou se nezapomíná.
TANVALD - V době,
kdy děti tráví většinu
svého volného času
pasivně (především u
počítače), je více než
chvályhodné, že
vznikají sportovní
akce, které je nejen
přivedou k aktivnímu
pohybu, ale také je
dovedou dlouhodobě motivovat. A právě takový je seriál
závodů „O pohár běžce Tanvaldu", který již 13. rokem
pořádají TJ Seba Tanvald, DDM Tanvald a Sportovní klub při
Gymnáziu Tanvald. Po podzimním přespolním běhu a
atletickém trojboji se v úterý 24. 1. 2012 na tréninkových
tratích Za lesíkem konaly za celkem pěkného počasí závody v
běhu na lyžích. Organizátoři si pochvalovali velmi vysokou
účast dětí z mateřských a základních škol nejen tanvaldských
- tradičně úspěšně bojovaly děti z Kořenova a nyní nově i
žáci harrachovské ZŠ. Ocenění zaslouží nejen vítězové a
závodníci, kteří se umístili na předních příčkách, ale i ti, kteří
stáli na běžkách téměř poprvé a přesto statečně finišovali.
Atmosféra byla bojovná a veselá. Během příštích 14 dnů se
můžeme těšit na závody ve slalomu. Tradičními partnery byly
- Pekařství Jan Mašek, Město Tanvald, Gymnázium Tanvald a
Reality Viktora.

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
http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/kultura/

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.

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

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.
Na rok 2012 připravujeme do Městského
divadla Železný Brod tato divadelní
představení:
březen
2.3. od 17 hod. Tři prasátka a O princezně, která
mluvila cizí řečí, Loutkové divadlo Spojáček,
Liberec - 2 pohádky pro děti (během 15 min.
přestávky mezi pohádkami - bude pro děti
připravena tvořivá dílnička)
21.3. Jaroslav Dušek - Čtyři dohody (vstupné: 320
Kč, předprodej od 1.3.2012 v TIS Železný Brod a
na www.e-vstupenka.cz)
22.3. Pečení holubi, aneb přísloví…., Naivní
divadlo, Liberec
duben
11.4. Šťastná hodina paní Zuzany Maléřové s
herečkou Naďou Konvalinkovu
21.4. Prázdniny snů, hraje DS Vojan, Libice n. C.
23.4. Polízanice malé čarodějnice, hraje
Tramtárie, Olomouc
květen
26.5. Ženich pro čertici - premiéra DS Tyl Železný
Brod, o.s.
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ZLATÁ OLEŠNICE - 1.2.2012 23:15 do 2.2.2012 00:15 na silnici 29060 v obci Zlatá Olešnice okres
Jablonec nad Nisou, délka 161m uzavřeno, mimořádná událost; porouchané vozidlo, zdržení;
zablokovaný NA s cisternou benzínu, bez úniku paliva, bez zranění, NEPRŮJEZDNÉ.
TANVALD - 6.2.2012 21:25 v ulici Krkonošská v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou; u hotelu
Koruna - nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; - OA a chodec
TANVALD - 7.2.2012 10:15 do 12:20 v ulici Krkonošská v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou, délka 16m
nehoda; - Srážka dvou osobních vozidle. Bez zranění a bez úniku provozních kapalin.
rekreační chatu a zjistil, že v přízemí jsou rozbitá tři
okna. To ale nebylo jediné, co zjistil. Pachatel mu i
vnikl do objektu a nějaký čas tam přebýval.
Důkazem byla čerstvě naložená kamna. Vše
nasvědčovalo tomu, že se neznámý do chaty
opětovně vrátí, a proto ve večerních hodinách byla
provedena další kontrola. Předpoklad se naplnil, a
uvnitř chaty byl nalezen 36-letý muž, který doznal,
že zde nějaký čas přebývá. Protože ale neměl k
bydlení od majitelů svolení, je nyní podezřelý ze
spáchání přečinu ,,porušování domovní svobody“ a
může být potrestán odnětím svobody v trvání až dva
roky.

MALÁ SKÁLA - V průběhu víkendu se na Malé Skále
pokusil neznámý pachatel odcizit zaparkované
vozidlo značky Mercedes Benz Sprinter. U vozidla,
které bylo odstaveno vedle hlavní komunikace
vysadil okno i s těsnící gumou, vnikl dovnitř a snažil
se ho nastartovat. Důkazem jsou odtrhané kryty
elektronizace, odvrtaný zámek volantu a poškozený
kryt řídící jednotky. Vozidlo však nenastartoval.
Škoda způsobená neodborným zásahem zloděje
byla předběžně vyčíslena na částku 50 000 Kč.
Policejní technik zajistil ve vozidle řadu stop, které
mohou policisty dovézt k pachateli. Případ šetří
Obvodní oddělení Železný Brod pro podezření ze
spáchání přečinu ,,neoprávněné užívání cizí věci“ a
,,poškození cizí věci“, za což pachateli v případě
dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

DESNÁ - V neděli 5. února v 11,05 hodin se v
Desné, v ulici Ke Křížku, stala dopravní nehoda.
25-letý muž z Desné jel s vozidlem značky VW Golf
ve směru od centra obce. Při průjezdu pravotočivé
zatáčky nejel zcela při pravém okraji vozovky, stejně
jako protijedoucí řidička s vozidlem značky BMW.
Došlo k bočnímu střetu vozidel, kdy řidička vozidla
VW Golf chtěla střetu zabránit, strhla řízení a
narazila ještě do sněhového mantinelu. Ke zranění
osob nedošlo, alkohol u řidičů zjištěn nebyl a oba
řidiči si odnášejí z nehody blokovou pokutu ve výši
500 Kč.

ŽELEZNÝ BROD - Ze spáchání přečinu ,,zanedbání
povinné výživy“ je podezřelý 33-letý muž ze
Železného Brodu. V roce 2005 rozhodl Okresní soud
v Jablonci n. N., že má měsíčně na výživu svých tří
dětí žijících s matkou, přispívat částkou 1 500 Kč.
Muž od roku 2008 bohužel neplatí a svým jednáním
zapříčinil na výživném dluh ve výši 65 000 Kč. Svým
jednáním vystavil děti nebezpečí nouze, takže nyní
může být potrestán odnětím svobody v trvání až pět
let.

TATOBITY - V sobotu večer došlo k loupežnému
přepadení benzínové čerpací stanice v Tatobitech. V
17:20 hodin vešel do pokladny ozbrojený muž
maskovaný kuklou se slovy “Dej sem papírové
peníze”. Přitom mířil na obsluhu krátkou střelnou
zbraní. Po těchto slovech mu vyděšená obsluha
vydala část tržby. Ozbrojený pachatel peníze zastrčil
za oděv a z místa ihned odešel. Událost se obešla
bez zranění. Za tento skutek hrozí lupiči trest odnětí
svobody na dva roky až deset let.

JABLONEC N.N. - Vstoupil bezprostředně před
projíždějící vozidlo. Ve středu 1. února v 5,30 hodin
projížděla 21-letá žena z Liberce s vozidlem značky
Renault Megane ulicí U Přehrady v Jablonci n.N. V
místech u hráze přehrady vstoupil před její vozidlo
24-letý muž z Jablonce n.N. Žena se snažila střetu
zabránit, strhla řízení, ale ke střetu s chodcem
stejně došlo. Po ošetření byl chodec odvezen
Zdravotnickou záchrannou službou do Nemocnice
Jablonec n.N., kdy doba léčení zatím není známa.
Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních
nehod.

TANVALD - V pondělí 6. února v 21,15 hodin došlo v
Tanvaldě v Krkonošské ulici k poražení chodce. 35letý muž z Tanvaldu vběhl do silnice bezprostředně
před projíždějící vozidlo značky Dacia Duster. Řidič
vozidla neměl šanci střetu zabránit. Výsledkem je
lehké zranění chodce a hmotná škoda na vozidle ve
výši 21 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření
skupiny dopravních nehod.

ZLATÁ OLEŠNICE - Policisté Obvodního oddělení
Tanvald přijali ve čtvrtek odpoledne trestní
oznámení od 66-letého muže ze Semil, kterému
neznámý člověk vnikl do chalupy a nějaký čas tam
pobýval. Vše se odehrálo tak, že muž přijel v
odpoledních hodinách do Zlaté Olešnice na svoji
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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
8.2.

Den: -10/-6°
Noc: -13/-17°

NEDĚLE
12.2.

Den: -10/-6°
Noc: -15/-19°

ČTVRTEK
9.2.

Den: -10/-6°
Noc: -14/-18°

PONDĚLÍ
13.2.

Den: -9/-5°
Noc: -14/-18°

PÁTEK
10.2.

Den: -12/-8°
Noc: -17/-21°

ÚTERÝ
14.2.

Den: -9/-5°
Noc: -14/-18°

SOBOTA
11.2.

Den: -10/-6°
Noc: -15/-19°

STŘEDA
15.2.

Den: -8/-4°
Noc: -12/-16°

9.2.
Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena

PRANOSTIKY

14.2.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentínek - jara tatínek.
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Na svatého Valentina nemá hospodyně nasazovat
husy na vejce; nebudou prý dobrá housata.

10.2.
O svaté Školastice navleč si rukavice
13.2.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Úplněk v úterý 7. února 2012 ve 22:53 SEČ - Tento úplněk nevykazuje nijak zvlášť
dramatické aspekty, nicméně zdání klame. Jupiter se sice odpoutal od přesné opozice vůči
Saturnovi, signalizující vrchol ekonomické, finanční a politické krize, nicméně to ještě
neznamená, že krize pominula, spíš to naznačuje, že nám dala trochu času na to,
abychom vymysleli, jak s ní naložit, jak ji řešit. Neptunův trinus vůči Saturnu ukazuje, že
na nás dolehnou myšlenky a nápady spíše utopické, do jejichž uskutečnění se těm, kteří
jsou za krizi zodpovědní nebude chtít, neboť nepatří do jejich světonázoru. Ti, kteří mají o
tomto úplňku, tedy (6. až 8. února) narozeniny, nemají před sebou nijak výjimečný rok.
Na jeho počátku se budou muset s krizí potýkat, ale mají šanci ji zvládnout. Záleží ovšem
na oboru, ve kterém pracují a také na tom, jak se snažili v minulých letech. Tento rok je vyvrcholením aktivit,
které začaly v letech 2006/7 vpádem iracionality a/nebo inspirace, které přinesla Neptunova tranzitní konjunkce
se Sluncem, zdůrazněná o narozeninách roku 2008 zatměním Slunce. Důsledky tehdejších rozhodnutí na ně
dopadnou nejpozději v letech 2013/4 a nejspíš je povedou k inovacím v roce 2015 za Uranova tranzitního sextilu
vůči Slunci. Tato analýza je samozřejmě velmi obecná, nemáme žádnou nativitu, kterou bychom mohli
oslavencům nabídnout jako vzor. Návštěvu u svého osvědčeného astrologa, jim však můžeme vřele doporučit.

OBLOHA
Slunce

Názvy
úplńků v
roce 2012:
Leden - vlčí
měsíc - 9.

Vychází: 7:39
Zapadá: 16:40

Ledna, únor - ledový měsíc-7. Února, březen bouřkový měsíc - 8. Března, duben - rostoucí měsíc - 6. Dubna, květen
- zaječí měsíc - 6. Května, červen - květinový měsíc - 4. Června,
červenec - senový měsíc - 3. Července, srpen - kukuřičný měsíc - 2. a
31. Srpna, září - sklizňový měsíc - 30. Září, říjen - lovecký měsíc - 29.
Října, listopad - sněžný měsíc - 28. Listopadu, prosinec - zimní měsíc
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Měsíc

Vychází: 10:31
Zapadá: 1:11
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
8.2.2012
Oslaví narozeniny
Marta Linková
11.2.2012
Oslaví narozeniny
Tomáš Matěásko st.
12.2.2012
Oslaví narozeniny
Vendula Daníčková
13.2.2012
Oslaví narozeniny
Miloslava Hrubá
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

VÝROČÍ
8.2. 1909 – Ota Dub, český
spisovatel a lékař
8.2. 1725 – Petr Veliký, ruský
car
10.2. 1929 – František Nepil,
český spisovatel
11.2. 1808 – Antracitové uhlí
bylo poprvé experimentálně
spáleno jako palivo.
11.2. 1905 – Zdeněk Burian,
český malíř
12.2. 1784 – Spojením čtyř
samostatných královských měst
(Staré Město, Nové Město, Malá
Strana, Hradčany) vzniklo
Královské hlavní město Praha.
12.2. 1960 – Markéta Fišerová,
česká herečka
14.2. 1945 – Poprvé v průběhu
2. světové války byla
bombardována Praha.
14.2. 1933 – Míla Myslíková,
česká herečka
14.2. 1963 – David Matásek,
český herec a hudebník
15.2. 1337 – Václav Český,
vévoda lucemburský a
brabantský, spisovatel a
nejmladší bratr českého krále
Karla IV († 1. prosince 1383)
VÝZNAMNÉ DNY
8.2.2012 - židovský svátek Tu
bi-švat neboli „Nový rok stromů“
11. 2. Světový den nemocných

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1946
Náš život v prvním poválečném roce probíhal celkem dosti pokojně. Mnohá
rozpálená hlava revolucí zchladla a z největších revolucionářů stávali se opět
pokojní občané. Politická nevraživost v obci hlavně mezi stranou Komunistickou a
národně sociální vyvrcholila v době předvolební. Volby do národního shromáždění
konaly se dne 26. května. Agitace před volbami byla veliká. Hlavně plakáty. Ve
školách jsou dítky nucena od učitelů nositi stále sběr, zvláště papír a tady bylo
mrháno papírem přímo hanebně. Každá šupa, stodola, ba i střecha polepena letáky,
byly také rozházeny po silnicích, často po celých svazcích.
Výsledek voleb v Loužnici byl následující:
Komunisté – 94 hlasů
Národní soc. – 88
Strana lidová – 29
Sociální dem. - 11
Podle výsledků těchto voleb byly přetvořeny i Národní výbory. Jednotlivé strany
jmenovali si nové kandidáty a ti pak volili di předsedu a další funkcionáře.
Členy národního výboru jsou za komunistickou stranu: řídící učitel Jirák Josef,
Hnidek Dobroslav čp.1, Hnidek Karel čp. 5, Opočenský Břetislav čp. 42, Morávek
Jiří čp. 10. Za stranu národně sociální: Malý František čp. 44, Vavřín Karel čp. 78,
Bartoníček Ladislav čp. 88, Kubáček K. čp.7, Laurin Josef čp. 60. Za stranu lidovou:
Josef Krupka čp. 4, Josef Kopal čp. 54.
Předsedou národního výboru zvolen jest Bartoníček Ladislav čp. 88. Místopředsedou
zvolen jest řídící učitel Jirák Josef. Po volbách byla utvořena nová vláda republiky.
V čele postaven jest komunista Gottwald. Národní shromáždění provedlo volbu
presidenta republiky a všemi hlasy zvolen jest Dr. Edvard Beneš. Celkem můžeme
být rádi, že naše politická situace v porovnání se státy okolními jest dosti dobrá.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ROOIBOS
Rooibos je označení pro nápoj připravovaný z
jihoafrické rostliny s latinským označením Aspalatus
Linearis. Tuto rostlinu můžeme nalézt v Kapské
oblasti Jihoafrické republiky, kde roste na suchých
a písčitých místech. Zbytkem světa byl rooibos
objeven až počátkem minulého století. Typická
rezavo-červená barva, pod kterou rooibos známe,
však není jeho původní. V průběhu svého růstu na
prudkém africkém slunci má tato rostlina barvu zelenou a měděný
červené zabarvení získá až během přípravy po procesu fermentace. K
přípravě známého nápoje se používají sušené lístky.
Rostlina Aspalatus Linearis se sbírá v parném africkém létě formou
ručního sběru. V druhé fázi se naruší struktura jednotlivých listů
sekáním na speciálních strojích. Poté následuje proces fermentace,
kdy se lístky v kupkách suší na slunci Tehdy už lístky získají svou
typickou barvu a dále se sterilují, dosušují a balí a po dlouhé cestě dorazí až k nám. Teprve potom si můžete
uvařit šálek lahodného nasládlého nápoje a cítit pozdrav z rozpálené Afriky.
Nápoj rooibos má velmi dobrý vliv na lidské zdraví. Obsahuje vitamín C a řadu stopových prvků jako
například železo, draslík, vápník, sodík, mangan,
zinek, měď, fluor a hořčík. Proto není divu, že
popíjení rooibosu má pozitivní vliv na lidi trpící
mnoha civilizačními nemocemi. Mohou ho pít lidé
s onemocněním srdce a cév, vysokým krevním
tlakem, zvýšenou hladinou cukru v krvi nebo
žaludečními potížemi. Rooibos působí proti
alergickým reakcím, léčí ekzémy a podráždění
kůže. Pozitivně působí při neurózách, stresu,
úzkosti, podráždění, nespavosti nebo bolestem
hlavy. Díky vysokému obsahu antioxidantů
pomáhá v boji organismu proti účinku tzv.
volných radikálů a snižuje riziko zhoubného
nádorového bujení. Protože neobsahuje žádný kofein, můžete ho popíjet celý den a mohou jej pít i
děti nebo těhotné ženy.
Příprava rooibosu
Rooibos se většinou prodává sypaný, ale pořídit se dá i porcovaný v sáčcích. Doporučuje se zalít vroucí nebo 90
stupňů horkou vodou a nechá se louhovat 3 -5 minut. Na rozdíl od běžného čaje nehrozí, že když nápoj včas
nescedíte, tak bude hořký a příliš silný. Dochutit jej můžete
medem, cukrem, citronem nebo mlékem. Míchat se může i s jinými
druhy bylin a čajů např. honeybush. Rooibos je bezkofeinový drink
a jediným problémem pro někoho může být jeho silně aromatická
chuť. Ta se dá zmírnit následujícím postupem. Lžíci rooibosu
nasypte do půl litru vody a přiveďte k varu, poté slijte a po této
úpravě nápoj nemá už tak silné aroma a má daleko jemnější chuť.
Pokud i přesto všechno rooibos nepovažujete za lahodný, můžete
si pořídit ochucené formy tohoto pití, které jsou velmi oblíbené a
prodávají je snad ve všech prodejnách čajů, zdravé výživy nebo i
klasických potravin. Pokud by vám ani to nestačilo, můžete rooibos
vyzkoušet i při přípravě polévek a omáček. Rooibos je prostě
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ZAHRADA
SILNÝ MRÁZ DOMA I V ZAHRADĚ

Okna, dveře
Protože je venku hodně mrazivo, můžeme cítit ledový
průvan kolem některých okenních křídel a vstupních
dveří. Jako první pomoc pomůže pěnové těsnění.
Koupíme ho velké kolo, nešetříme, v některých místech
ho možná budeme potřebovat nalepit vedle sebe nebo
na sebe dvě řady. Oblepíme dveřní křídlo, zavřeme
dveře a tam, kde bude třeba, ještě těsnění přidáme. Už
tahle rychlá procedura pomůže: únik tepla se radikálně
sníží, uvnitř bude tepleji a elektrické hodiny se
přestanou zběsile otáčet. Jako další, ne příliš elegantní
řešení, ale účinné a prověřené, je složit deky k
balkonovým dveřím. Teplo udrží meziokenní rolety, a
pokud máme ty venkovní, na noc je to ideální.
Zavěšením silného závěsu na přišroubovanou stropní
lištu můžeme rychle v zádveří zamezit foukání
ledového vzduchu při každém otevření vstupních dveří, který se pak šíří celým bytem.

Domácí mazlíčci
Problém může nastat s kočičími dvířky, tudy bude proudit ledový vzduch, nejlepší je na čas je zrušit a kočkám
ustlat doma. Psí boudy ještě více zateplíme, přidáme více suchého sena nebo slámy, ne tkaninu, ta by mohla
navlhnout. V extrémních mrazech ale vezmeme pejsky dovnitř.
Sklep
V ohrožení se mohou ocitnout také zásoby ve sklepě nebo sklípku. Jablka i brambory mohou namrznout, zavařené
kompoty a okurky popraskat, pokud by stály třeba na polici v lehkém zahradním domku. Dveře od sklepů, hlavně
starých sklípků v zahradě, by se měly utěsnit a opatřit zevnitř polystyrenovou deskou, kterou natlučeme na dveře.
Bedničky s jablky a brambory se mohou přikrýt slámou. Sklep v suterénu asi nepromrzne, zkontrolujeme ale, jestli
tam (stejně jako na půdě nebo v jiných nepoužívaných prostorách) není někde pootevřené okno. Ve spíži bude
mnohem větší zima, mohou se sem přesunout věci z ledničky, které podle potřeby snížíme výkon.
Ptáci
Jak se ptáci se zimou vyrovnávají? Důležité je pro ně dobře se vykrmit již na podzim a vytvořit pořádné tukové
zásoby. Ale i v průběhu celé zimy je dostatečný přísun potravy životně důležitý, protože drobní pěvci musí jíst celý
den. Shánění potravy je ale pro ptáky značně problematické, zvlášť když krajinu pokryje souvislá vrstva sněhu.
Dostatek potravy je ovšem nezbytný k nashromáždění energie na udržení tělesné teploty a především na přežití
mrazivé zimní noci. Například náš nejmenší pěvec, králíček obecný, vážící kolem šesti gramů, vydá na udržení
tepla tolik energie, že během zimní noci ztratí až 20 procent své váhy. Tuto tukovou zásobu musí během
následujícího krátkého zimního dne obnovit, jinak nemá šanci přežít další noc. Ptáci mají naštěstí k dispozici
úžasný přírodní vynález v podobě peří. "Vzpomeňte si na péřový spacák nebo péřovou duchnu po babičce. Peří je
nejúčinnější a nejlehčí izolační vrstva – a čím je ho více, tím lépe," vysvětluje Hošková. Proto také například vrabci
mají v zimě víc peří než v létě. Ptáci se také během zimy změní v načepýřené koule a minimálně se pohybují; v
podstatě jen při shánění potravy, nebo aby unikli před nebezpečím. V peří se totiž v načechraném stavu vytvářejí
vzduchové kapsy, které ještě zlepšují izolační vlastnosti. Do načepýřeného peří si pak ptáci schovají i neopeřené
nohy a zobák. Někteří drobní ptáci jako jsou střízlíci, šoupálci, sýkory, brhlíci či zmínění králíčci vytvářejí v zimě
společné spací skupinky. Těsně namačkáni na sebe totiž lépe odolávají mrazům a vytvoření chomáče tělíček jim
uspoří obrovské množství energie. Již dva ptáci přitisknutí k sobě ztrácí o čtvrtinu méně tepla, ve velkém chumlu
pak úspora tepla dosahuje 80 procent. Důležitý je pro ně také výběr místa na odpočinek: nejlépe v závětří, v
dutině, pod střechou nebo alespoň v hustém větvoví jehličnatých keřů a stromů. Tetřívci si zase sami vyhrabávají
nory v hlubokém sněhu, kde se udržuje mnohem vyšší teplota, než panuje venku.
Vodní ptáci si se zimou dokážou poradit zejména díky hustému opeření, které pravidelně udržují koupáním,
sluněním a především promazáváním výměšky z kostrční žlázy. Na břiše navíc mají silnou tukovou vrstvu
zabraňující prochladnutí. A díky zvláštnímu prokrvení mají jejich končetiny dokonce mnohem nižší teplotu, a to od
minus 5 do 0 ˚C. To jim umožňuje stát i ve velmi silných mrazech na ledu, aniž by jej rozehřívali či pociťovali
chlad nebo bolest. Přes všechna tato přizpůsobení mnoho ptáků zimu nepřežije, především mladí, nezkušení
jedinci. "Proto je žádoucí v těchto dnech naplnit krmítka, ovšem správně, abychom neuškodili víc, než pomohli,
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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 minulém 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 DOBRŮTKY

KŘENOVÁ POLÉVKA
5 lžic másla, 20 g
rozmixovaného toustového
chleba (3 lžíce), 2 šalotky,
nakrájené nadrobno, 1,5 l
zeleninového vývaru, 450 g brambor, oloupaných a
nakrájených na kostičky, 200 g čerstvého křenu, jemně
strouhaného, + na dochucení, 200 ml smetany ke
šlehání, sůl a čerstvě mletý pepř, 2 lžíce olivového oleje
+ na ozdobení, 100 g tmavého chleba (nejlépe Negrill),
100 g uzených kuřecích prsíček či stehen, pažitka na
ozdobení. Na másle asi minutu opékejte rozmixovaný
toustový chleba a šalotku. Zalijte vývarem, přisypte křen
a vařte 40 minut. Přidejte brambory a vařte dalších 20
minut, až budou měkké. Rozmixujte dohladka a vraťte
do hrnce. Vmíchejte smetanu, osolte a opepřete,
případně přiostřete čerstvým křenem a už jen prohřejte.
Až do tohoto bodu můžete připravit den předem a
uchovat v chladu. Tmavý chleba i uzené kuřecí maso
nakrájejte na kostky. Obojí opékejte v pánvi na oleji asi 5
minut, až chleba bude křupavý a maso dozlatova.
Ohřejte polévku, případně ji rozřeďte dalším vývarem.
Rozdělte do misek či talířů a posypte opečeným chlebem
a masem, případně ozdobte kapkou oleje a pažitkou.
VEPŘOVÉ ZÁVITKY S JABLKY A
KŘENEM
4 vepřové kotlety bez kosti, sůl a čerstvě
mletý pepř, 150 g mascarpone, 4 lžíce
strouhaného křenu (i víc), 150 g kvalitní
anglické slaniny, na plátky, 1 červené jablko, zbavené
jádřince, na měsíčky, 150 ml smetany ke šlehání, 1 lžička
škrobu (nemusí být), bramborová kaše k podávání
Vepřové kotlety odblaňte a přes potravinářskou fólii
rozklepejte dotenka. Osolte a opepřete z obou stran.
Jednu stranu silně pomažte mascarpone, hustě posypte
křenem, mírně přitlačte a poklaďte slaninou. Na ni
položte měsíček jablka a sviňte. Spíchněte párátkem a
naklaďte do pekáčku. Troubu předehřejte na 200 °C.
Maso zasypte zbývající pokrájenou slaninou a jablkem.
Mírně podlijte smetanou a pečte asi 30–45 minut
dozlatova a doměkka. Před koncem do šťávy přidejte
zbylou smetanu, podle chuti dosolte a případně
zahustěte škrobem rozmíchaným ve dvou lžičkách
studené vody. Podávejte nejlépe s bramborovou kaší
nebo s vařenými bramborami.
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UZENÉ MASO V TĚSTĚ
1 uzená rolka, 1 balíček
listového těsta, 1 vejce, sůl.
200 g žampionů, 2 cibule, 2
lžíce másla, sůl, kmín a
petrželka.
Uzené maso vložíme do studené vody, pět minut
povaříme, pak vodu slijeme, maso zalijeme čistou
vařící vodou a vaříme ho do změknutí. Mezitím
očistíme žampiony a nakrájíme je na plátky. Na pánvi
rozehřejeme máslo, lehce na něm osmahneme cibuli,
přidáme žampiony, mírně osolíme, pokmínujeme
drceným kmínem a osmahneme. Listové těsto
vyválíme na pomoučeném vále na obdélník, potřeme
ho osmahlými žampiony a posypeme nasekanou
petrželkou. Přidáme uvařené, okapané a zchladlé
maso a těsto nahoře uzavřeme, aby bylo pevně
přilnuté na maso. Potřeme rozšlehaným vejcem,
vložíme do pekáčku a pečeme do zlatohnědé
JABLKOVÉ CRUMBLE S
PUDINKOVOU POLEVOU
Na těsto: 300 g másla, 1
lžička strouhaného čerstvého
zázvoru, 2 jablka, 4 lžíce
cukru krystal, 200 g hladké
mouky, 200 g třtinového cukru
Na pudink: 300 ml plnotučného mléka, 300 ml tučné
smetany ke šlehání, 2 vanilkové lusky, 4 žloutky, 4
lžíce cukru krystal
Troubu předehřejte na 200 stupňů Celsia.
100 g másla dejte do malé pánve společně se
zázvorem, oloupanými a na kostičky nakrájenými
jablky a cukrem. Vařte na mírném plameni 5 minut,
dokud jablka nezměknou a nezačnou se pomalu
rozpadat. Pak směs přemístěte do malé zapékací mísy.
Zbývající máslo, mouku a cukr smíchejte a mixérem
vypracujte na hrudkovité těsto (drobenku).
Drobenkou posypte jablka v zapékací míse, dejte do
trouby a pečte 10 minut. Na pudink dejte do hrnce
mléko, smetanu a vyjmutá semínka z vanilkových
lusků i lusky samotné. Přiveďte k varu a lusky
vyjměte. Mezitím vyšlehejte žloutky s cukrem. Mléko
svařené s vanilkou vlijte do vyšlehaných žloutků a
smíchejte. Směs nalijte do čisté pánve a za stálého
míchání zahřejte ještě 2 minuty, dokud pudink
nezačne pomalu houstnout. Sejměte z ohně a
servírujte pečená jablka politá pudinkovou polevou.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 04.

2012

Z HISTORIE

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

Pulečný

- V písemných pramenech se obec připomíná
poprvé v roce 1543 jako příslušenství hradu Frýdštejn. Hrad
by součástí panství Český Dub, ke kterému Pulečný patřil
další téměř čtyři stovky let.
Jméno obce je nepochybně odvozeno od rybky zvané vranka
obecná, latinsky Cottus gobio, někdy také pulec. V potoce,
který obcí protéká, je možné vranky či pulce pozorovat i dnes.
V obci se zachovalo několik staveb, které můžeme zařadit
mezi architektonicky významné památky - socha sv. Jana
Nepomuckého, kříž u bývalé zemědělské usedlosti nebo pieta
v Klíčnově.

Obec se rozkládá na 600 ha půdy, 5 km jižně od okresního
města Jablonce nad Nisou v nadmořské výšce 450 - 650 m.
Terén je středně členitý a svažuje se v údolíčku od
jihovýchodu k severozápadu. Okolní terén přímo vybízí
k lyžování dětí a začátečníků pro mírné svahy.
Osadami Klíčnov a Kopanina sousedí s CHKO Český ráj
a tvoří tak téměř severní vstupní bránu do této oblasti
přes údolí Frýdštejna. Východním směrem sousedí s
obcí Dalešice, západním směrem leží 1 km vzdálený
Rychnov u Jablonce nad Nisou, ke kterému obec od
60. let až do roku 1992 patřila.
Spojení s okresním městem je zajištěno spoji MHD č. 1
až do Janova a Bedřichova, známých lyžařských
středisek Jizerských hor.
Obcí prochází značená turistická stezka, která vede
kolem nejvýše položeného bodu obce v osadě
Kopanina nedaleko restaurace Myslivecká chata a
Kopaninské rozhledny - 675 m n. m. Z tohoto bodu je
vidět daleko do okolí krajiny. Vidíme panorama
Krkonoš, Českého ráje, Trosky a na západě pak v krajině dominující Ještěd.
http://pulecny.cz/
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PRO ZASMÁNÍ

JAK SE POZNÁ ZIMA
18 °C - Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky
10 °C - Obyvatelé helsinských paneláků vypínají topení a
Rusové začínají pěstovat květiny
2 °C - Italská auta nestartují
0 °C - Destilovaná voda zamrzá
-1 °C - Dech se stává viditelným, Rusové jedí zmrzlinu a
popíjejí chlazené pivo
-4 °C - Pes se ti snaží dostat do postele
-8 °C - Bezdomovci zalézají do kartónových krabic
-10 °C - Francouzská auta nestartují
-12 °C - Politici začínají hovořit o bezdomovcích
-15 °C - Americká auta nestartují
-18 °C - Obyvatelé Helsinek zapínají topení, obyvatelé Havaje
zmrzli
-20 °C - Dech se stává slyšitelným
-22 °C - Bezdomovci si berou na noc dvě kartónové krabice
-24 °C - Německá auta nestartují
-27 °C - Pes se ti pokouší vlézt pod pyžamo
-29 °C - Švédská auta přestala startovat
-32 °C - Bezdomovci pomrzli a jsou stahováni v krabicích za
městem
-33 °C - Žádné auto nejde nastartovat, pouze ruské
-38 °C - Rusové si zapínají horní knoflík u košile
-43 °C - Ruská auta nestartují ani na vodku
-50 °C - Obyvatelé Helsinek zmrzli
-60 °C - Tuleni z Grónska se stěhují na jih
-70 °C - Zamrzlo peklo, univerzita v Kuzněcku organizuje
přespolní běh
-75 °C - Santa Klaus opouští polární kruh
-120 °C - Alkohol zmrznul a Rusové se naštvali
-268 °C - Zkapalnělo helium
-273 °C - Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic.
Rus, žužlaje zmrzlou vodku, připouští, že je trochu kosa

MOUDRÁ VĚTA

Kdyby blbost kvetla, byl by svět jako velká rozkvetlá zahrada.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
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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