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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
7. / 2012
pro týden:
29. 2. 2012 – 7. 3. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

Z DOMOVA

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V
LOUŽNICI
Pro rok 2012 jsou platné následující sazby za odvoz a
zneškodnění směsného komunálního odpadu
nádoba

Četnost odvozů

110 l kovová

1 x týdně

120 l plastová 1 x za 14 dnů

Cena včetně DPH
2 500,-Kč
1 700,- Kč

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad jsou v
prodeji v místním obchodě potravin u pana
Pohla.
Cenu za odvoz směsného komunálního odpadu
a jeho zneškodnění je třeba zaplatit v souladu s
platnými smlouvami o odvozu a
zneškodnění směsného
komunálního odpadu do 30. 4. 2012.
Poplatek ze psů pro rok 2012:
Za jednoho psa 80,- Kč a
za každého dalšího psa 120, Kč.
OÚ Loužnice
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Liberecký kraj - od úterý 28.02.2012 15:00 do čtvrtka 01.03.2012
12:00
V důsledku aktuálního oteplení doprovázeného dešťovými srážkami,
kdy největší dnešní úhrny se předpokládají v oblasti Jizerských hor,
Krkonoš a Jeseníků (s maximálními 24 hodinovými úhrny až 30 mm)
bude zrychlené odtávání sněhové pokrývky, které způsobí vzestupy
vodních toků. Nejvýraznější vzestupy hladin s možnosti překročení 3.
SPA předpokládáme na Smědé a Lužické Nise.
I NADÁLE VŠAK LZE PŘEDPOKLÁDAT KOMPLIKACE S ODCHODEM
LEDOVÝCH KER A JEJICH PŘÍPADNÉ HROMADĚNÍ V PODOBĚ LEDOVÝCH BARIÉR A NÁPĚCHŮ NA VĚTŠINĚ SLEDOVANÝCH
TOKŮ, PRAMENÍCÍCH VE VYŠŠÍCH POLOHÁCH!!!
Doporučení ke zmírnění následků jevů: Sledovat vývoj situace a její prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ). Uposlechnout pokynů místní samosprávy, policie a hasičské záchranné služby.
Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
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KUMPÁNI – RETRO PÁRTY II.
Druhý ročník této zajímavé akce se vydařil. Masek se sešlo celkem
hodně a většina byla úsměvná a tak všem ostatním připomněla,
pro někoho dobu dávno minulou, pro jiné ještě nedávnou…
Hlavní bylo, že se všichni báječně bavili.
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HASIČI LOUŽNICE
VÁS VŠECHNY, SRDEČNĚ ZVOU
NA

III.
HALUŠKOVÝ BÁL
10. 3. 2012

Sokolovna v Loužnici

Od 20:00 hodin

K tanci hraje skupina

JOE – MILAN SINGERS CONTINENTAL BAND

Vstupné: 100,- Kč
Vstupenky zakoupíte v obchodě v Loužnici u pana Pohla. Tel.: 606 389 849

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pro všechny budou připraveny halušky pečené na plátě.
P. S. Soutěž o ceny také bude 
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SOKOL LOUŽNICE - STOLNÍ TENIS
LOUŽNICE A - BIŽUTERIE F 6:12
Domácí A mužstvo nastoupilo po delší době ve
čtyřech, i když musel pomoci Živný z B mužstva.
Čtyřhry vyhrává naše zkušená dvojice Slavík M. Jehlička lehce 3:0 na sety nad dvojicí Sudek - Šilhán .
Abrahám - Živný neměli proti Mádlemu s Reczaiem
šanci. Dvojice Živný a Abraham neměli ve dvouhrách
proti hostující Bižuterii moc šancí a tak jen Jehlička,
který získal bod výhrou nad Sudkem 3:1 a kapitán
mužstva Slavík Miroslav, který hostující hráče
vyprovodil bez ztráty setu a zkorigoval jen výsledek
zápasu s Bižuterií 6:12.
Body: Slavík M. 4,5 Jehlička 1,5
LOUŽNICE B - BIŽUTERIE G 10:6
Oba týmy nastoupily jen ve třech a tak se hrála jen
jedna čtyřhra, kterou vyhrála dvojice Pavlata Šimánek 3:0 nad párem Cakl-Kouba. Dvouhry
suverénně zvládl Pavlata , který neztratil ani set. Zato
moc nevedlo Šimánkovi, který nezvládl Koubu 1:3 a
Cakla, kterému podlehl po boji v pěti setech. Jedno
vítězství získal jen proti Pobříslové .S ní zase prohrál
Živný 2:3, ale pak proti lepším Caklovi a Koubovi již
uspěl. S vítězstvím se počítalo a domácí roli favorita splnili.
Body: Pavlata 4,5 Živný 3 Šimánek 2,5

VOLEJBAL

Máte chuť si zahrát volejbal?
Přijďte! Hraje se v pátek, sobotu a v neděli od 17.30 hodin,
v sokolovně – Kulturní Dům - Loužnice.
Každý je vítán!
Bližší informace se dozvíte v Hospůdce Na Záduší.
Boty na přezutí sebou!
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ZE SVĚTA

JABLONEC n.N. - Po doporučení Senátem a
schválení
poslaneckou
sněmovnou podepsal
prezident Václav
Klaus 21. února
novelu zákona o
obcích, díky níž se
Jablonec (spolu s
Prostějovem) stane
statutárním městem.
Zařazení Jablonce do
této kategorie, v níž
je doposud 24 měst,
navrhla senátorka a
jablonecká
zastupitelka Soňa
Paukrtová. „Důvodů je několik. Důležitý je například
počet obyvatel. Jablonec jich má 46 091 a je naším
dvacátým třetím největším městem," zmínila. V počtu
obyvatel předstihuje Jablonec i statutární Mladou
Boleslav. Paukrtová vyzdvihuje možnost členit se na
městské obvody. "Jablonec se dnes skládá z osmi
místních částí a již nyní se u některých projevují
snahy o posílení autonomie ve správě věcí veřejných.
Ta by byla možná v rámci města pouze při získání
postavení statutárního města," zdůraznila a
pokračovala. "Jablonec nad Nisou je obklopen řadou
menších obcí s nízkým počtem obyvatel, se kterými
řeší některé otázky, například městskou hromadnou
dopravu. Tyto obce by mohly uvažovat o tom, že se
stanou městskými částmi Jablonce s vlastním
zastupitelstvem." Z povýšení se raduje i jablonecký
starosta Petr Beitl, který se stane primátorem. Z
místostarostů budou náměstci primátora. Městský
úřad se přejmenuje na magistrát.
BEDŘICHOV - V
Bedřichově uspořádají
Den Jizerské magistrály.
Zorganizuje ji Jizerská
obecně prospěšná
společnost v neděli 4.
března na stadionu v
Bedřichově. Proběhne
lyžařský závod s hlavní
cenou - celoroční parkovací kartou. "Tým Jizerské
o.p.s. se bude návštěvníkům věnovat takřka celý den,
tedy od 8 hodin do 16 hodin. V průběhu dne rádi
zodpovíme dotazy týkající se Jizerské magistrály a
jejího financování," uvedla Jana Lhotová, ředitelka
Jizerské o. p. s. Zájemci si zde prohlédnou i techniku
na úpravu stop nebo se zúčastní lyžařského závodu o
věcné ceny. "Jako hlavní cenu máme pro připravenou
celoroční parkovací kartu na parkoviště v
Bedřichově," zdůraznila. Závod se uskuteční od 9 do
14 hodin. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 15
hodin.

DESNÁ
V JIZ.HORÁCH Na Liberecký kraj se
zlobí starosta Desné
Marek Pieter.
Letošní zimní
údržbu, zejména na
silnici I/10 mezi
Desnou a
Harrachovem,
považuje za nejhorší za několik posledních let. Vedení kraje
kritiku odmítá, podle něj je na vině stát. „Faktem je, že stát
ponížil peníze na údržbu svých silnici I. tříd. Jednali jsme s
ministerstvem o navýšení, ale neúspěšně. Servis na
jedničkách bude horší. Na údržbu jedniček nepůjde ani
koruna navíc, co nezaplatí stát," prohlásil krajský náměstek
pro dopravu Martin Sepp (ČSSD).
Podle Pietera (Starostové pro Liberecký kraj) ale hlavním
problémem je, že kraj uzavřel z úsporných důvodů depo
zimní údržby mezi Desnou a Kořenovem. „V současné době k
nám technika vyjíždí z depa na Nové Vsi na základě impulsů
dispečinku. Ten sídlí v Rychnově, kde je úplně jiná
nadmořská výška než je například v Desné nebo
Harrachově," nastínil. To se podle něj promítá i na čase, kdy
k nim pluh dorazí. „Dříve tady bývala technika hned ráno v
pět, nyní se k nám dostane až kolem osmé desáté hodiny.
Největší spad přitom bývá tady," poukázal starosta. Vadí mu
také, že už k nim nenasazují těžké stroje s velkou radlicí,
které byly schopné přehodit napadaný sníh přes mantinely.
„Dnes jezdí lehká vozidla, která pouze sníh odhrnou do
strany, a pak musí přijet fréza, aby ho dostala přes
mantinely. Ještě dnes, několik dnů po spadu sněhu, je třeba
klesání z Kořenova do Desné omezeno šířkou pruhu 1,2
metru. Každý řidič jedoucí z Harrachova tak nedodržuje
předpisy, protože jede přes plnou dvojitou čáru," upřesnil
starosta Desné.
Podle něj se budou snažit, aby kraj depo mezi Kořenovem a
Desnou obnovil. „Chtěli bychom také, aby v kopci byly
infotabule s telefonními čísly pro řidiče kamionů. Aby věděli,
na koho se obrátit, když uvíznou," dodal starosta. Podle něj
se zhoršila i údržba silnic nižších tříd patřících kraji. Hodně se
zlobí třeba v Údolní ulici v Desné, kde chystají i petici. Ani v
tomto případě ale kraj s kritikou nesouhlasí. „Z 99 procent se
stížnosti na stav silnic nižších tříd po zpětném dohledání
ukázaly jako nesmyslné," řekl Sepp.

JABLONEC n.N. - Řidič
ranního autobusu okusil, že
řidič opravdu tvrdý chleba
má, jak se zpívá v jedné
písni. V pátek 24. února v
07.45 v zastávce Podhorská
u bývalé mototechny došlo k
sesunutí sněhu ze střechy a
následnému pádu na městský
autobus číslo 16. Naštěstí se to stalo poté, kdy z autobusu
vystoupili poslední lidé a poodešli dále. A jelikož byli ještě
otevřené dveře, značná část sněhu napadala i dovnitř
autobusu. Nikomu se naštěstí nic nestalo a po odházení
sněhu autobus pokračoval dále v rozvozu pasažérů.
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ŽELEZNÝ BROD - Problémy na Jizeře působí ledové
kry, které se při oteplení uvolnily a daly do pohybu. V
Železném Brodě ráno voda prudce stoupala a vyhlásit
museli druhý povodňový stupeň. Kry se ale nakonec
samy uvolnily. Město zvažuje podání trestního
oznámení. Liberecký kraj žádá o pomoc speciality z
Hlučína. "Ledová bariéra způsobená nefunkčností
stavidel vodní elektrárny již povolila a hladina řeky je
zpět na 1. stupni povodňové aktivity," píše se na
webu města. Nejhorší byla situace před 5. hodinou
ranní, během hodiny hladina vystoupila o 118
centimetrů na 343 centimetrů, v šest ráno ale již byla
opět pod 230 centimetry. Přes den její hladina mírně
klesala, ve 20 hodin byla na 212 centimetrech. Podle
starosty André Jakubičky ke katastrofě ráno nedošlo
zejména díky tomu, že masa ledu sama prorazila dvě
stavidla. Hasiči navíc pomohli jednomu člověku, který
uvízl v ledu. "Škody jsou na stavidlech, na majetku na
nábřeží Obránců Míru, zalité byly sklepy. Výše škod
se teprve bude sčítat," nastínil starosta. Voda z Jizery
se ráno dostala i na mezinárodní silnici I/10 a
zamrzala na ní. Podle něj zvažují podání trestního
oznámení pro obecné ohrožení na provozovatele
vodní elektrárny. Podle mínění starosty došlo k
selhání z jejich strany. Stav ohrožení je od rána na
Jizeře v Dolní Sytové na Semilsku a hasiči tady museli
evakuovat pět lidí. Třetí povodňový stupeň tam
vyhlašují při 320 centimetrech, v šest ráno byla
hladina ve výši 365 centimetrů, večer ve 20 hodin
byla na 336 centimetrech. Obava z ledových ker je
důvodem, proč krajská povodňová komise
Libereckého kraje požádala o pomoc speciální
jednotku hasiči z Hlučína. Jednotka vyšle specialisty,
kteří posoudí situaci na místě a rozhodnou o
případném nasazení těžké speciální techniky.
Podle krajské náměstkyně Lidie Vajnerové odborníci
posoudí situaci po celém toku Jizery tak, aby
případným odstraňováním ker na horním toku Jizery
nebyly ohroženy další obce ležící níže. Ledové kry
dělají největší problémy v Dolní Sytové, v Hájích nad
Jizerou a Rakousích u Turnova. Nahromaděný led má
tloušťku až tři metry a třeba u Sytové blokuje řeku
zhruba na dvou kilometrech.
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JABLONECKO Svá místa budou
muset obhajovat
ředitelé všech
středních škol a
dalších školních
zařízení
Libereckého
kraje, kteří jsou
ve funkci déle
než šest let. Kraji
to umožňuje novela školského zákona platná od ledna
letošního roku. „Výklad novely není jednoznačný, případným
problémům proto chceme předejít. Mohlo by se například
stát, že učitel dostane výpověď a své propuštění bude před
soudem zpochybňovat tím, že jí dostal od neoprávněného
ředitele," uvedl náměstek hejtmana Radek Cikl ČSSD).
Liberecký kraj vypíše výběrové řízení ve 47 z 64 svých
školských zařízeních. Při výběrovém řízení bude podle něj
důležité, s jakou vizí rozvoje školy jednotliví uchazeči přijdou.
První dvě vlny konkurzů pro 31 škol kraj vyhlásil v úterý, pro
zbývajících 16 školských zařízení je vypíše na začátku března.
Ředitele chce vedení Libereckého kraje vybrat do konce
června, aby mohli nastoupit od 1. srpna letošního roku.
JABLONEC n.N Kriminalisté intenzivně
pokračují ve vyšetřování
násilného činu. Nařízená
soudní pitva prokázala, že
byl sedmačtyřicetiletý řidič
taxíku, kterého policisté
nalezli v neděli nad ránem
mrtvého v kufru jeho
služebního auta,
chladnokrevně zavražděn.
„Čin již kriminalisté
kvalifikovali jako zločin
vraždy. Nyní se snaží
zmapovat veškerý předchozí
pohyb mrtvého muže," informovala tisková mluvčí krajské
policie Vlasta Suchánková. Podle neoficiálních informací měl
liberecký taxikář několik bodných ran v oblasti krku. Vozidlo
se zavražděným člověkem bylo odstavené v jablonecké ulici
Za Teplárnou. Policisté ho našli lokalizací mobilního telefonu
hledaného. Muž se předtím několik hodin nehlásil na
dispečinku svého zaměstnavatele. Policie při vyšetřování
vraždy přivítá rovněž pomoc veřejnosti. „Kriminalisté přijmou
jakékoliv informace a poznatky, které se vztahují k
poškozenému muži (viz obrázek), který používal osobní
vozidlo Škoda Superb stříbrné barvy společnosti Central taxi,
ale také informace k osobám, které do vozu nastupovaly či z
něj vystupovaly. A to zejména v době od 25. 2. - 19 hodin až
do 26. 2. brzkých ranních hodin," podotkla Suchánková.
Jakékoli informace mohou lidé poskytnout prostřednictvím
bezplatné tísňové linky 158.

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
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ČERNÁ KRONIKA

 25.2.2012 06:30 do 07:30 na silnici 10 v obcích Velké Hamry, Plavy, Držkov, Jílové u Držkova,
Radčice, Loužnice, Pěnčín a Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 12km náledí; náledí na
vozovce, zatím bez nehod
 silnice I/10, Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou, ledovka, průjezd se zvýšenou opatrností,
námraza, Od 25.02.2012 06:39 Do 25.02.2012 09:00, vylitá voda z řeky Jizery, námraza na silnici!!!

JABLONEC N.N. - Do vozidla značky Škoda Felicia
zaparkovaného v ulici Jugoslávská v Jablonci n.N.
vniknul nezjištěným způsobem v průběhu noci z
středy na čtvrtek neznámý pachatel. Zneužil toho,
že majitel po opuštění vozidla ponechal uvnitř svůj
notebook značky Sony Vaio. Přístroj zakoupený před
třemi měsíci měl hodnotu 14 000 Kč. Případem se
zabývají policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N.,
kteří případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za což pachateli hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.

TANVALD – SMRŽOVKA - Středeční ráno si značně
zkomplikoval 23-letý muž z Plavů. Muž jel před třetí
hodinou ranní s nákladním vozidlem značky Peugeot
Boxer silnicí vedoucí od Tanvaldu na Smržovku. Při
projíždění levotočivé zatáčky dostal na rozbředlém
sněhu na vozovce vlivem rychlosti smyk, zadní částí
vozidla najel na sněhový mantinel a vozidlo se mu
převrátilo na levý bok. Způsobená škoda
představuje částku 110 000 Kč. Při nehodě nebyl
nikdo zraněn, u řidiče nebyl zjištěn alkohol, ale
silnice byla na delší dobu neprůjezdná.

SMRŽOVKA - Noc ze čtvrtka na pátek nebyla
příznivě nakloněna dvěma rekreantům, kteří se
ubytovali v penzionech na Smržovce. Oběma totiž
neznámý pachatel odcizil jejich motorová vozidla.
Vozidlo značky BMW bylo odcizeno v Jiřetínské ulici
a vozidlo značky Škoda Octavia Scout v ulici Na
Stráži. Spolu s vozidly přišli turisté i o dvě dětské
autosedačky, pět párů lyží včetně hůlek, snowboard,
pět párů lyžařských bot a sněhové řetězy.
Policisté Obvodního oddělení Smržovka vyhlásili po
vozidlech celostátní pátrání. Hodnota odcizených
vozů a věcí představuje částku 990 000 Kč. Případ
je šetřen pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za což pachateli v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody v trvání od dvou do osmi let.

DESNÁ - V úterý 21. února v době mezi 7.45 a 8.05
došlo v obci Desná k dopravní nehodě. Do zadního
nárazníku vozidla značky Suzuki Baleno, které bylo
zaparkováno na parkovišti před mateřskou školkou
(Riedlova vila), narazil nezjištěný řidič a z místa
nehody ujel a událost neohlásil. Policisté dopravního
inspektorátu žádají svědky události, aby se přihlásili
na tel. 974 474 254 nebo na linku 158. Děkujeme.
JABLONECKO - Jablonečtí policisté ustanovili dva
pachatele, kteří mají na svědomí krádeže pohonných
hmot na Jablonecku, ke kterým došlo na podzim
loňského roku. Přestože 18letý i 19letý mladík mají
trvalé bydliště na Smržovce, kradli nejenom na
Smržovce, ale i v Albrechticích, Železném Brodě a v
Lučanech n.N. Ve dvou případech o pohonné hmoty
připravili odstavená nákladní vozidla, v dalších dvou
pracovní stroje a jednou si troufli na naftu z barelu,
který byl uskladněn v garáži firmy v Lučanech n.N.
Celkově způsobená škoda představuje částku 60
000 Kč, přepočteno na litry to představuje 1 320
litrů nafty. Obvinění z přečinu krádeže si převzal i
28letý muž z Tanvaldu, který oběma mladíkům
umožnil a usnadnil krádeže tím, že jim předával
informace, kdy je nejlepší krádež spáchat, aby
pohonných hmot bylo na místě co nejvíce a majitelé
byli naopak mimo dosah. Další vyšetřování
obviněných je vedeno na svobodě, kdy za spáchání
přečinu krádeží mohou být potrestáni trestem odnětí
svobody v trvání až pět let.

DESNÁ - Odcizit vozidlo značky Škoda Superb se
pokusil neznámý pachatel v průběhu víkendu v
Desné II. 56-letý muž z Mělníka zaparkoval své
vozidlo v pátek večer na odstavnou plochu u silnice
v Pustinské ulici a řádně ho uzamkl. Když chtěl v
pondělí ráno odjet, zjistil, že se mu neznámý
pachatel pokusil vozidlo odcizit. Svědčí o tom,
poškozená spínací skříňka. Vozidlo se mu odcizit
nepovedlo, alespoň ho tedy vykradl. Muž přišel o
doklady k vozidlu, servisní knížku, zelenou kartu, ale
i přístrojovou desku s budíky. Celkově způsobená
škoda představuje částku 81 000 Kč. Pachatel se
dopustil spáchání přečinů krádeže, poškození cizí
věci a pokusu neoprávněného užívání cizí věci. V
případě dopadení může být potrestán odnětím
svobody v trvání až pět let. Na případu dále pracují
policisté Obvodního oddělení Tanvald.
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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
29.2.

Den: 5/9°
Noc: 5/1°

NEDĚLE
4.3.

Den: 5/9°
Noc: 5/1°
Den: 4/8°
Noc: 4/0°

ČTVRTEK
1.3.

Den: 8/12°
Noc: 5/1°

PONDĚLÍ
5.3.

PÁTEK
2.3.

Den: 7/11°
Noc: 5/1°

ÚTERÝ
6.3.

Den: 4/8°
Noc: 3/-1°

SOBOTA
3.3.

Den: 6/10°
Noc: 5/1°

STŘEDA
7.3.

Den: 4/8°
Noc: 3/-1°

1.3.
Svatá Eudokie psa až po uši sněhem zavěje.
Eudokie příznivá, ale blátivá.
2.3.
Na Anežku není radno sebou v trávě šíti,
protože se celkem snadno vlčí neduh chytí.
O svaté Anežce od kamen se nechce.
3.3.
Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

PRANOSTIKY

4.3.
Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.
6.3.
Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
7.3.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.

STAROČESKÝ HOROSKOP

RYBY
Pro osoby narozené v Rybě bude tento rok převážně kladný, přestože se někteří jedinci
budou potýkat s problémy citovými a problémy pracovního naplnění. V prvních třech
měsících není vhodný čas k prosazování individuálních potřeb a vlastního ega. Snažte se
stát se potřebnou součástí celku, ať už jde o rodinu, nebo pracovní kolektiv. Plody, jež
budete v tomto roce sklízet, jsou spíše duchovní povahy. Nicméně na poli kariéry a
financí nezůstanete pozadu. Zpočátku budete muset dost napnout síly. První čtvrtina roku nebude vůbec
jednoduchá, mnohé Ryby se budou muset dělit o těžce nabyté pravomoci. Ryby jsou velice emocionální a
intuitivní, věří v ideály a sny. Potřebují dostatek přijetí a lásky, aby se dokázaly plně otevřít.
Nejvhodnější partner Ryby: Býk, Rak, Štír
Neutrální partner Ryby: Beran, Lev, Váhy, Kozoroh, Vodnář
Konfliktní partner Ryby: Blíženci, Panna, Střelec, jiné Ryby
Pozor si dejte na slabší plíce a různé krevní a nervové choroby. Ryby snadno podléhají nezdravým návykům, jako
jsou kofein, alkohol, kouření a drogy. Ryby by vůbec neměly kouřit a měly by se vyvarovat znečištěného ovzduší.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 6:49
Zapadá: 17:42

Na konci února a zejména pak v první polovině března budeme moci
na večerní obloze spatřit neobvyklou "šňůru" postupně všech pěti
nejjasnějších planet Sluneční soustavy. Večer od západního obzoru
najdeme Merkur, Venuši, Jupiter a Mars. V pozdějších hodinách, po
západu Merkuru, na východním obzoru přibude Saturn. Všechny
planety budou bez obtíží vidět očima, zejména Jupiter s Venuší pro
jejich velkou jasnost nepřehlédneme. Celou scenérii doplní Měsíc a
také malými dalekohledy pozorovatelná kometa. Naposledy jsme všech
pět planet pozorovatelných očima mohli na večerní obloze vidět v roce
2004. Podobně neobvyklou přehlídku znovu zažijeme v roce 2015.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
5. 3. 2012
Oslaví narozeniny
Dagmar Lancová
6. 3. 2012
Oslaví narozeniny
Tim Rogers
6. 3. 2012
Oslaví narozeniny
Jan Pešata
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:
VÝROČÍ
1.3. 1456 – Vladislav Jagellonský,
český a uherský král z dynastie
Jagellonců († 13. března 1516)
2.3. 1824 – Bedřich Smetana,
hudební skladatel († 12. května
1884)
3.3. 1883 – František Drtikol,
fotograf, grafik a malíř († 13.
ledna 1961)
3.3. 1939 – Eva Jiřičná, česká
architektka
6.3. 1475 – Michelangelo
Buonarroti, italský renesanční
sochař a malíř († 18. února 1564)
7.3. 1850 – Tomáš Garrigue
Masaryk, první československý
prezident († 14. září 1937)
VÝZNAMNÉ DNY
23. března - Světový den
meteorologie
1.3. - Socialistický kalendář –
Zahájení měsíce knihy,
Světový den modliteb
2.3. - Den boje spisovatelů za mír
6.3. - Den jódu
7.3. - Světový den modliteb žen

1947
V tomto roce politické události nedosáhly nikterak rušivě do života naší vesnice.
Národní fronta čtyř politických stran doposud trvá, pouze na podzim si vjeli
zvláště jejich tisk, řádně do vlasů, takže se zdálo, že život Národní fronty jest u
konce, ale pak se to zase nějak slepilo dohromady a doufejme, že to nějak do
voleb v příštím roce vydrží.
Nejvýznamnější událost v naší obci, jest přidělení Záduší k obci Loužnici. Žaloba
obce Držkova před nejvyšším správním soudem vyzněla v náš prospěch a tím
definitivně celá tato vleklá záležitost byla vyřešena ve prospěch naší obce, která
však musí Držkovu zaplatit odstupné ve výši Kč. 200.000,- což je značná položka
pro obecní pokladnu. Tímto rozhodnutím přibylo obci Loužnici 13 domů a to: dům
Františka Šourka, Mnislava Bernta, Boženy Urbánkové, Boženy Daníčkové,
Františka Toma, Josefa Černého, Boženy Ducháčkové, Anny Koňakové, Ladislava
Rezléra, Ladislava Kodejše, Vladimíra Svatého a Janaty.
Obyvatelé Záduší na potravinové lístky byli už přiděleny k Loužnici.
Čísla domů jsou doposud Držkovská.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
LÉKOŘICE
Lékořice je s oblibou využívána již od dob egyptských faraónů.
Mattioliho herbář zmiňuje zevrubný postup při pěstování,
sklizni i přípravě léčivých prostředků z lékořice. Ani středověku
se tedy podmanivá vůně a lehce štiplavá chuť lékořice
nevyhnula. V Českých zemích bylo pak nejoblíbenější užívání
léčivého odvaru z lékořice k tlumení dráždivého kašle.
Většina z nás zná lékořici asi jen jako asfaltově černou hmotu
z dětských cukrovinek. Jak vlastně lékořice jako rostlina vypadá? Lékořice je poměrně vysoká s
rovným silným stonkem a dlouhými kořeny. Dorůstá do výšky jednoho metru. Květ se objevuje
v létě uspořádaný do bledě fialových rovných hroznů.
Látky z lékořice podporují tvorbu žaludečních šťáv. Reflexně pak
vyvolávají naředění hustého hlenu z dýchacích cest. V malých
dávkách podporuje lékořice častější močení, ve vyšších
dávkách močopudné účinky naopak mizí. Z dalších účinků je
známo například působení proti zánětu, proti tvorbě žaludečních
vředů a zvýšenému svalovému napětí.
V České republice můžete lékořicí najít například na jižní Moravě –
oblast kolem Mikulova, Bzence a Hustopeče. Původně pochází lékořice
ze Středomoří. V našich zemích se začala pěstovat až v 16. století.
Kořeny lékořice lysé se sbírají na podzim. Sušení probíhá při teplotě
kolem 30° C.
Příprava extraktu z kořene lékořice je poměrně jednoduchá. Kořen se
naseká na malé kousky a rozemele. Vzniklá hmota se dále vaří, dokud nezíská černou barvu a potřebnou hustotu.
Extrakt má potom podobu dobře známého pendreku.
Nadměrné dlouhodobé užívání extraktu z lékořice se může projevit zvýšením krevního tlaku a
potlačením tvorby moči. Při dlouhodobé konzumaci působí látky z lékořice podobně jako
kortikosteroidy (tj. hormony produkované kůrou nadledvin), proto se dlouhodobé užívání
nedoporučuje.
Pokud se výtažky z lékořice užívají krátkodobě v přiměřených dávkách (viz Použití), nemusíme se toxických účinků
obávat. Při dlouhodobém užívání může docházet k potlačení močení a nárůstu krevního tlaku. Zvýšené opatrnosti
je třeba také u těch z Vás, kteří užíváte léky obsahující digoxin.
Lékořice jako lék
Při krátkodobém denním užívání je jednotlivá dávka 1 kávová lžička extraktu podávaná dvakrát až třikrát za den.
Lékořici můžete použít jako doplněk k léčbě: žaludečních a dvanáctníkových vředů, zmírnění kašle a podporu
vykašlávání při astmatu nebo chronické bronchitidě, k potlačení dlouhodobého zánětu.
Lékořici lze přibližně dva týdny před menstruací užívat proti menstruačním bolestem. Těhotným ženám se
nedoporučuje jíst vůbec. Usnadňuje i nepříjemnosti přechodu.
Lékořice se kromě nejrůznějších cukrovinek, likérů a sirupů přidávala do piva, kde působila jako pěnící přísada.
(Této vlastnosti lékořicového kořene se dříve využívalo i při výrobě náplní do hasicích přístrojů.) Lékořicí se
upravuje dokonce i chuť tabáku. Rostlina je důležitou surovinou ve farmaceutickém průmyslu. Používá se mimo
jiné k chuťové úpravě při výrobě léků, jako plnidlo při přípravě pilulkové hmoty. V minulosti měla lékořice také
poměrně široké technické použití – přidávala se do leštidel, malířských barev, tuše a inkoustů.
Lékořicový sirup proti kašli - 25 g kořene lékořice, 1 čaj. Lžička lněných semínek, 1/2 l vody, 100 g rozinek, 100g
cukru, 1/2 lžíce octa. První 4 složky vaříme tak dlouho, dokud nezískáme obsah 0,9 l. Přidáme cukr a ocet a řádně
promícháme. Podáváme před spaním.
Čaj na dráždivý kašel - 20g lékořice, 15 g kozlíku lékařského, 15 g rozinek, 15 g anýzu, Bylinky přelijeme vodou a
přivedeme k varu. Čaj je vhodný přisladit medem.
Ústní voda na afty a záněty - 30 g kořene lékořice, 1/2 l vody. Kořen zalijeme studenou vodou a přivedeme k varu
a vaříme 15 minut. Používejte na afty a záněty ústní dutiny.
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ZAHRADA
„ZAHRADNICKÉ VYCHYTÁVKY“ – připavte se na jaro!
JOGURTOVAČ = Sadbovač
Přístroj na výrobu jogurtů přeměnil výrobce na pomůcku pro zahrádkáře, která se stala letošním
trendem. Do sadbovače o příkonu 13 W se vloží kelímky se zeminou a semínky, přístroj pak díky
vyšší teplotě a vlhkosti urychlí růst rostliny. Hodí se tak i pro ty druhy, které se pěstují ve skleníku a
i pro vyklíčení potřebují vyšší teplotu. V přístroji se teplota vyšplhá až k 28 stupňům. Do sadbovače
se vejde osm kelímků, v balení s výrobkem je přiloženo 24 kusů po 100 ml.
STAVEBNÍ MATERIÁL = urychlení růstu řízků
Rockwool je materiál, který se běžně používá jako izolační a zvukotěsná hmota. Nyní se ale využívá
nejen ve stavebnictví, ale i v pěstitelství. Rockwool dobře absorbuje vodu a hodí se proto pro pěstování
hydroponií. Používá se také pro urychlení růstu řízků. Nejdřív nechte semínka naklíčit ve vodě a poté je
dejte do jamky uprostřed kostky rockwoolu. Tuto pórovitou, vláknitou plsť běžně označovanou jako
kamenná vata nejčastěji koupíte ve tvaru kostek nebo rohoží. Cena se liší podle velikosti, rozměr 4 x 4 x
4 cm stojí okolo čtyř korun, metrová rohož od 80 Kč.
BEDÝNKY = malá zahrádka
Nejen zelenina se dá pěstovat pyramidovým systémem. Když si představíte, kolik místa by
zabrala jednotlivá patra naskládaná vedle sebe, musí vám být jasné, že tohle řešení se
prostorově vyplatí. Esteticky působivější by ale bylo použít jen jeden materiál.
Nebo jako police – bedna místo poliček - Nevíte, kam odložit po práci drobné nářadí, kachlíky a
další maličkosti? Řešení je jednoduché. Nejdříve 2 nepotřebné bedničky, natřete barvou, jaká se
vám líbí, případně je můžete dozdobit i s pomocí ubrouskové techniky. Když barva a lepidlo
uschnou, připevníte bedýnky na stěnu pod sebe a máte originální skříňku na odkládání.
PLASTOVÉ LÁHVE =MINI skleníky, či květníky, či chrániče květin
Máte hodně plastových lahví a poctivě jejich šetříte, abyste je na "jeden šup" vyložili do kontejneru na
plasty? Nevyhazujte je a sbírejte je dál! Ještě vám totiž mohou být užitečné. Na výrobu mini skleníku
použijte láhev vyrobenou z průsvitného plastu, protože na předpěstování kvalitních sazenic je nezbytným
předpokladem dostatek světla. Před použitím ji důkladně umyjte a pak ji podélně rozkrojte tak, aby jedna
strana byla rozřezaná úplně a druhá jen částečně. Láhev naplňte substrátem a vysejte osivo. V tomto
případě výsev nepolévejte, pouze ho mírně zavlažte, protože voda nemá kudy odtékat. Uvnitř se vytvoří
příznivé mikroklima s dostatečnou vlhkostí vzduchu. O několik dní se objeví první děložní listy mladých
rostlinek.
KARTÓNOVÉ TRUBKY = Zakořeňovače
Trubky z toaletního papíru mají několik výhod, je jich dostatek, jsou pevné, dobře
vstřebávají vodu a jsou ekologicky neškodné. Postačí, pokud je rozdělíte na poloviny,
které naplníte substrátem. Stejně dobře vám může posloužit i trubka z kuchyňských
utěrek, kterou podle potřeby rozdělte na tři nebo čtyři části. Stejně jako podložka na
vejce, i kartonové trubky jsou vyrobeny z hrubšího recyklovaného papíru, který při
výsadbě nařízněte. Tak jako všechny sazenice, i v tomto případě je nezbytné otužovat
jejich a před vysazením vydatně zavlažit, aby se lépe přizpůsobili vnějším podmínkám.
BANÁNY = krásné růže
Zdají se vám vaše růže nějak neduživé? Dejte si pár banánů a prázdné slupky potom zakopejte
zhruba 10 centimetrů pod zem, v těsné blízkosti růží. Uvidíte, jak vám za pár dnů krásně pokvetou.
ZAHRADA = Užívat si života!
Zastavte se v každodenním shonu na chvíli v přírodě nebo ve své zahrádce, zeptejte se rostlinek a živočichů jestli je
všechno OK, načerpejte energii, vnímejte krásu a usmívejte se! Jinak nic z toho co děláte, nemá smysl.
U nás v horách to platí dvojnásob, protože když něco vyroste je to velká radost 
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LOUŽNICKÉ TRADICE
„TANEČNÍ“
V mnoha rodinách, kde jsou nyní středoškoláci a
mládež, probíhají přípravy na návštěvy tanečních
kurzů.
V naší republice návštěva tanečních kurzů, kolem
16 věku mládeže, neodmyslitelně patří ke
střednímu vzdělání.
I když se většině mladým, do kurzů nechce (jsou i
výjimky), tak v pozdějších letech jsou rádi, že mají
kurz tance a na plesech nevypadají jako nemehla
a můžou si zatančit.
A také není nad to, když nevěsta si může zatančit
na své svatbě a najde se také spousta jiných
rodinných a společenských příležitostí, kde tanec
neodmyslitelně patří k zábavě.
Myslím si, že naše republika na tuto tradici může
být pyšná, v jiných státech učení tance a kurzy pro mládež, tak samozřejmé nejsou.
V našem kraji, již léta patří ke špičce ve výuce tance dvě taneční školy. Jsou to TOPDANCE STUDIO JÄGEROVI
S.R.O. a TANEČNÍ ŠKOLA J. SVOBODA.
Vzpomínáte na svoje Taneční? Bílé rukavičky, dívky v šatech, chlapci v kvádru a všichni lehce nervózní.
A KDE SE TANEČNÍ U NÁS VZALY?
Tanec v rozličných podobách člověka provázel celým
jeho bytím. Tančili lidé ve společnosti prvobytně
pospolné. Tanec patří mezi nejstarší projevy člověka.
Důkazem toho jsou archeologické objevy, malby a
rytiny na stěnách jeskyň, ve kterých pravěký člověk žil
a primitivními nástroji ryl či maloval na stěny události
ze svého života - lov, boj, kmenové obřady.
Nevysvětlitelné a nepoznané přírodní jevy byly
pramenem k tancům s maskami, zaklínacím tancům
démonů a tanců plodnosti, které se tančily ve
významných momentech člověka. Později připojil
člověk k těmto tancům, které zaměstnávají hlavně
nohy, pohyby - otáčení a švihy - horní částí těla a
paží. Při tancích většinou tančily ženy samostatně a
muži též.
Lidové tance se tancovaly především na venkově. Přenášely se spolu se zvyky a pověstmi z pokolení na pokolení
a ovlivnily i vznik společenských dvorních tanců, které sloužily pro zábavu vyšších společenských vrstev.
Přirozenost a nevázanost lidového tanečního projevu však nevyhovovala vznešenému postavení šlechty, proto si
šlechta tyto tance přizpůsobovala svojí noblese a vkusu.
Umění dobře tančit není každému do vínku dáno. Postavení učitele tance ve šlechtické společnosti minulého
století bylo značné. Taneční mistr dokonce mohl sedět u stolu s pánem a významně se podílel na jeho
společenské prestiži. Šlechtic, který neuměl tančit, byl poněkud méně šlechticem.
Zajděme však do posledních století. V naší unikátní zemi, co do formy a zájmu o vyučování společenskému tanci,
se učitelé tance začali sdružovat v CECHU TANEČNÍCH MISTRŮ již v 18. století. Společenskou prestiž si členové
tohoto cechu samozřejmě udržovali, a to jak ve vystupování, oblečení, schopnosti konverzace a samozřejmě
znalostí taneční. Nároky na tanečního mistra byly daleko větší, než jsou v současné době a dosáhnout titulu
TANEČNÍ MISTR nebylo nikterak snadné.
Taneční kurzy v masovém měřítku, které jsou pro generace a generace Čechů nedílnou součástí jejich dospívání
je součástí českého kulturního dědictví. Nikde na světě se to takhle nedělá, ve většině zemí platí, že kdo se chce
naučit tančit, zaplatí si lekce v tělocvičně. U nás se oblast společenského tance propojila se společenskou
výchovou a převzala do sebe hodně ze společenské noblesy první republiky.
Sláva tanečních kurzů začala ve 30. letech 19. století, kdy se těm prvním říkalo taneční salony.
Hromadné kurzy tance jsou však doménou uplynulého století a nerozšířily se po celém světě, jak by se zdálo
potřebné.
I takové velmoci jako je Anglie, Norsko a Německo, kde společenský tanec a zejména jeho soutěžní, sportovní
forma je tak oblíbená, neznají hromadné taneční kurzy, jako jsou ty u nás.
I v letošním roce je nabídka tanečních bohatá a vyberou si mladí i starší.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

MARINOVANÁ RYBA V
ČERVENÉ ŘEPĚ
1 filet čerstvé ryby i s kůží
(losos, pstruh apd.), asi 900
g, 2 větší červené řepy, 150 g mořské soli, 150 g
krupicového cukru, 2 lžíce čerstvě drceného černého
pepře, 3 drcené jalovčinky, 1 bobkový ́ list, nadrcený
či umletý, 1/2 lžičky estragonu, 150 g čerstvého
kopru, klínky citronu, opečená bageta, snítky kopru,
zakysaná smetana a pár kapek olivového oleje
k podávání. Filet začistěte a položte kůží dolů do
pekáčku či zapékací mísy. Oloupejte a nastrouhejte
řepy (vezměte si gumové rukavice, jinak budete mít
červené ruce). Koření podrťte v hmoždíři nebo
rozmixujte. Nasekejte polovinu kopru a pak ho
smíchejte s kořením, solí, cukrem a řepou.
Naneste marinovací směs na lososa, rovnoměrně
rozprostřete a překryjte fólií či alobalem. Zatižte
prkénkem nebo pekáčem se zátěží. Uložte na dva dny
do lednice. Z marinované ryby setřete všechnu řepu s
kořením a filet opláchněte pod studenou vodou a
osušte. Odstraňte kůži – můžete ji seříznout nožem,
ale jde to snadno i rukou; prsty přidržujte maso. Filet
posypte zbylým, sekaným koprem a pevně zabalte do
fólie a dejte znovu na 2–8 hodin do chladu. Před
podáváním krájejte na tenké plátky a podávejte s
klínky citronu, snítkami kopru, několika kapkami
olivového oleje, zakysanou smetanu a pečivem.
Marináda z červené řepy dodá rybě nejen skvělou
chuť, ale i nádhernou barvu. Kůže na spodní straně
zajistí, že marináda zbarvuje maso efektně odshora.
KUSKUS S KUŘETEM
1 lžíce olivového oleje, 1 cibule,
na tenká kolečka, 200 g
kuřecích prsou, na kostky, kus
čerstvého zázvoru, 1–2 lžičky
pálivé paprikové pasty (prodává se jako harissa), 10
sušených meruněk (lépe nesířených), 1/2 cizrny ze
400g konzervy, slitá a propláchnutá, 200 g kuskusu,
200 ml horkého kuřecího vývaru, hrst čerstvého
koriandru, k podávání.
Olej zahřejte na velké pánvi a minutu dvě na něm
opékejte cibuli, aby tak tak změkla. Přisypte kuře a
opékejte ho sedm až deset minut, mělo by se propéct
a cibule zezlátnout. Navrch nastrouhejte zázvor,
přimíchejte harissu a opékejte ještě minutu.
Vmíchejte meruňky, cizrnu a kuskus, pak vlijte vývar
a jednou zamíchejte. Přiklopte víkem nebo těsně
překryjte alobalem a nechte pět minut stát, aby
kuskus změkl a tekutina zmizela. Kuskus načechrejte
vidličkou a posypte nasekaným koriandrem. K
podávání dejte na stůl harissu pro ty, kdo to rádi
ostré.

VÝPEČKY PO FORMANSKU
2 kg vepřového bůčku bez kosti, 200 g
uzené bílé slaniny, na kostičky, 4
cibule, nakrájené nahrubo, stroužky z 1
palice česneku, na plátky, 2 lžičky
kmínu, 2 lžičky drceného pepře, 250 ml
světlého piva a sůl.
Bůček nakrájejte na kostky o hraně 1,5 cm. Promíchejte
ho s ostatními přísadami a v pekáči zakrytém alobalem
nechte přes noc do chladu rozležet. Stále zakryté dejte do
trouby, zapněte ji na 170 °C a pečte zvolna asi 2 hodiny
doměkka. Podle potřeby můžete podlít vodou. Odkryjte,
maso podrťte šťouchadlem na brambory a pečte ještě 20
minut dozlatova. Přendejte do uzavíratelné nádoby a
zalijte vypečeným tukem i šťávou z pekáče. Dejte
ztuhnout do chladu. Mažte na chleba a podávejte s
feferonkou či okurčičkou.
KYNUTÉ KNEDLÍKY
VAŘENÉ V PÁŘE
20 g droždí, 1 lžička
krupicového cukru, 350–
400 ml vlažného mléka,
600 g hrubé mouky, 2

lžičky soli
nastrouhaná kůra z 1/2–1citronu (nemusí být), 2 žloutky,
ovoce.
Z droždí, cukru, hrstky mouky a poloviny mléka nechte
vzejít kvásek. V míse smíchejte zbývající mouku se solí a
citronovou kůrou. Utvořte důlek a do něj vlijte žloutky a
kvásek. Pak postupně přidávejte zbývající mléko a
vařečkou hněťte tak dlouho, až získáte tuhé těsto.
Zakryjte a nechte na teplém místě asi hodinu a půl
kynout. Vykynuté těsto prohněťte, naplňte ovocem, podle
chuti a pak z něj vyvalujte koule o velikosti tenisového
míčku. Nechte je asi 15 minut kynout na pomoučněném
válu. Mezitím nalijte do širokého hrnce asi 5 cm vody, na
vršek napněte utěrku a upevněte ji provázkem (jako
byste chtěli z hrnce udělat buben). Postavte na vařič a
přiveďte vodu k varu. Na utěrku naskládejte koule,
přiklopte druhým hrncem a vařte je asi 10 minut (v půlce
vaření je můžete obrátit). Uvařené knedlíky dejte na talíř
a propíchněte vidličkou, aby vyšla pára.
MAKOVÝ A OŘECHOVÝ
ZÁVIN
300 g polohrubé mouky, 15 g
droždí, 40 g cukru, žloutek, 50 g
tuku, hrníček vlažné vody, na
náplň: 200 g mletého máku, 1,5 dl mléka, 50 g cukru,
lžičku skořice, po hrsti rozinek a badyánu
Ze surovin připravíme těsto, které necháme vykynout.
Potom je vyválíme na obdélník a potřeme makovou
náplní. Mák spaříme teplým mlékem, přidáme cukr a
ostatní přísady, dobře promícháme a necháme
vychladnout. Podobně připravíme i náplň ořechovou.
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Z HISTORIE

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

SMRŽOVKA - I. část

- Smržovka je
obec, která má dnes 3550 obyvatel a zhruba 1200
budov. Leží v Jizerských horách v Libereckém
kraji, při říčce Kamenici na silnici mezi Jabloncem
nad Nisou a Tanvaldem, v nadmořské výšce 585
metrů.
Její jméno vzniklo substantivizující příponou -ka z
přídavného jména smržová, tj. hora, porostlá
lesem, v němž roste hojně smržů. Němečtí
osídlenci, pozvaní majitelem panství, toto jméno
slyšeli, ale správně jej nepochopili a spletli je s názvem husitské zbraně smržovky neboli řemdihu, což byla palice,
která měla na tlustém konci železné paprsky nebo špičky a vzdáleně byla podobná smrži. Německy se proto
nazývala Morgenstern (= hvězda jitřenka; později byl tento název přenášen na věci, jejichž podoba byla
srovnávána s jitřenkou). Pod vlivem českého jména byl teprve v 2. pol. 17. století vkládán do německého jména
smysl Morchel = smrž. Tak se dostal smrž na obecní pečeť a vždy častěji bylo psáno Morchenstern místo
Morgenstern. Ve znaku je smrž dodnes, stejně jako dvě zlaté hvězdy, připomínající jitřenku.
Vznik Smržovky je spjat s počátky kolonizace Jizerských hor v 1. polovině 16. století. Prvotní osídlenci hovořili
německy, neboť většinou přišli z německé strany Krušných hor, ale od počátku tu žily obě hlavní etnické skupiny
v Čechách, jazykově česká a německá, vedle sebe jako poddaní českého krále, podílely se na přeměně lesnatých
kopců na zemědělskou půdu a sdíleli spolu nepřízně osudu i šťastnější období rozkvětu.
Území v tehdejším Boleslavském kraji, na němž Smržovka
vznikla, bylo součástí panství Semily, jež ještě v 15. století
vlastnil český šlechtický rod Valdštejnů, poté Smiřičtí. Po bitvě
na Bílé Hoře (1620) bylo panství Smiřickým zkonfiskováno a r.
1622 byl do jeho držby uveden Albrecht z Valdštejna. Od r.
1635 se vlastníkem Smržovky stala hrabata Desfoursové,
později Desfours-Walderode, a ta ho vlastnila až do r. 1848,
značnou část pozemkového vlastnictví pak v modifikované
podobě jako velkostatek až do konce 2. světové války.
Stejně jako jinde v Čechách, i na semilském a později po jeho
oddělení na smržovském panství, si majitel, který zosobňoval
vrcholnou autoritu, najímal na výkon nejrůznějších správních
funkcí zaměstnance, především z řad nižší šlechty a
měšťanstva. Tito úředníci spravovali panství po stránce
soudní, ekonomické a fiskální. Samospráva byla původně
organizována kolem rycht. Rychtáři, kteří byli nejenom nejnižšími úředníky vrchnosti, ale zároveň představiteli
samosprávy, měli k výkonu své funkce k ruce několik vesnických konšelů. A právě Smržovka byla jedním z míst,
kde se rychta nalézala, první známý rychtář byl Christian Posselt v r. 1647. V r. 1683 tu byl zřízen vrchní soud pro
celé panství, smržovský rychtář se nazýval vrchním rychtářem. Co víme o ostatních obyvatelích? Ze soupisu
poddaných podle víry z r. 1651 se mnoho konkrétního o panství Semily nedozvíme. Je však jisté, že obyvatelstvo
bylo v předbělohorské době z největší části protestantské, a částečně zůstalo i po vypovězení evangelického
faráře po Bílé Hoře. Dřevěný katolický kostel byl postaven až v závěru Třicetileté války (1618-1648). Tehdy už se
obyvatelstvo začalo vlivem rekatolizačního procesu více či méně dobrovolně přiklánět ke katolicismu, jediné
legální konfesi v zemi.
Počty obyvatel v jednotlivých lokalitách můžeme zjistit lépe až z Berní ruly, prvního českého pozemkového
katastru, který byl pořízen v následujících letech. Ta uvádí, že se na panství Semily nacházela 2 městečka a 19
vesnic. Berní rula ale zachycuje jenom ty obyvatele, kteří vlastnili nějaký zdanitelný (tedy nemovitý) majetek.
Podle ní bylo ve Smržovce 19 sedláků, 15 chalupníků a 12 tzv. zahradníků. Obyvatelé Smržovky se také často
přiživovali vykonáváním řemesel, což byla nutnost, daná malým výnosem půdy v horské oblasti.
Nejčastější řemeslo bylo tkalcovství, tkalců je ve Smržovce zachyceno 8, ale také také soustružnictví. Již tehdy
ovšem v okolí Smržovky působila řada skelných hutí, které stály na počátku slavné éry smržovského skla.
V roce 1662 bylo smržovské zboží odděleno od semilského panství, r. 1678 se z ní stal svěřenský statek (tzv.
fideikomis). Po požáru hospodářského dvora s pivovarem se na počátku 18. století začalo budovat nové
hospodářské a správní centrum vrchnosti včetně tzv. Zámečku, jež sloužil jako letní sídlo vrchnosti. Vedle stál
dům pro úřednictvo, kde byla i vrchnostenská kancelář. Ten byl v roce 1974 zbořen i s pivovarem. V blízkosti
ležela ještě další hospodářská stavení……… pokračování příště
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PRO ZASMÁNÍ

Přijde babka na úřad a povídá úředníkovi: "Čest
práci, soudruhu"! Úředník jí povídá: "Babičko, vy
jste si asi spletla dobu". Babka odpovídá: "Dobu
možná, ale tebe ne!".
Byli jsme oblečeni a připraveni odejít na
Silvestrovskou party. Zavolali jsme do taxislužby
a objednali taxíka. Taxík přijel, a když jsme
vycházeli z domu, tak kočka, kterou jsme
předtím vyhnali na dvůr, proklouzla pod našima
nohama zpět do domu. Nechtěli jsme, aby
zůstala uvnitř domu, protože se vždy když je
tam sama, snaží sežrat andulku. Manželka si šla
sednout do taxíku, zatímco já jsem se vrátil
dovnitř, abych vyhnal kočku z domu. Manželka,
která zatím čekala v taxíku nechtěla aby taxikář
věděl že dům bude celou noc prázdný. Takže
sdělila taxikáři, že se hned vrátím, že jsem
jenom šel dát dobrou noc své matce.
Po pár minutách jsem si sedl do taxíku vedle
manželky. "Lituji, že mi to trvalo tak dlouho,"
řekl jsem, když jsme se rozjížděli. "Ta kráva
pitomá se schovávala pod postelí. Musel jsem ji
šťouchat ramínkem do zadku, abych ji dostal
ven! Snažila se mi utéct, tak jsem ji chytil pod
krkem. Pak jsem ji musel zabalit do deky, aby
mě nepoškrábala. Povedlo se ale! Odtáhl jsem ji
po schodech dolů a vyhodil zpět na dvorek!
Doufám, že se zase nevysere do zeleninového
záhonu!"
Ticho v taxíku bylo ohlušující…
Chytí rybář zlatou rybku, a ta mu slíbí za
svobodu splnění jednoho přání. Rybář: „Chci žít
věčně!“ Rybka: „Bohužel, toto je jediné přání,
které ti splnit nemohu. Přej si cokoliv jiného.
“Rybář: „Dobře, tak chci umřít, až v Česku
přestanou politici krást. “Rybka: „Ty hajzle
jeden…“
Dívka povídá otci: "Tati...jeden kluk ve škole mi
říkal něco čemu sem nerozuměla. Říkal, že mám
hezký čelní sklo, překrásný kufr, supr karoserii a
moje nárazníky jsou bezchybný..." Otec na to:
"Řekni mu, že si ještě v záruce, a jestli se
opováží otevřít ti kapotu, aby zkontroloval
hladinu oleje , tak mu urvu výfuk....!!!!!!!.

MOUDRÁ VĚTA

Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy. Jan Werich
TIRÁŽ
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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

REKLAMA
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