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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 9. / 2012
pro týden:
14. 3. 2012 – 28. 3. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

Z DOMOVA
Další Loužnický Zpravodaj, číslo 10,
vyjde 28. 3. 2012
--------------------------------------------------------------------OTEVÍRACÍ DOBA – HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

Od pátku 16. 3. až do čtvrtka 22. 3. je v Hospůdce
ZAVŘENO
V pátek 23. 3. a v sobotu 24. 3. je OTEVŘENO –
kuchyň je zavřená a káva se vaří do 22 hodin.
---------------------------------------------------------------------MOTO KLUB KUMPÁNI LOUŽNICE
Vás zvou na pivo do své klubovny, v čase
kdy je zavřeno v Hospůdce Na Záduší.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pátek 16. 3. 2012 ………………od 16 hodin
sobota 17. 3. 2012………………od 18 hodin
---------------------------------------------------------------------POZOR!
V neděli 25. března ve 2:00 hod začíná
letní čas, tj. posuneme si hodiny o
hodinu napřed - na 3:00 hodin.
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HALUŠKOVÝ BÁL 2012
Další, již třetí ročník, tohoto slavného bálu máme za sebou. Sokolovna od odpoledních hodin
voněla haluškami, hudba hrála skvěle a tak všichni
účastníci tančili a dobře se bavili až do ranních hodin.
Díky všem dámám, které přišly pomoci se škrábáním
brambor a těm, které vydržely až do ranních hodin stát u
plátu a péci, skvělé halušky. Jim patří veliký dík, že se
haluškový bál povedl. Doufejme, že tato tradice bude pokračovat a v příštím
roce se uskuteční další ročník.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/HALUSKOVY_BAL_2012
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SOKOL LOUŽNICE - STOLNÍ TENIS
TANVALD E - LOUŽNICE B 8:10
Ve třech jelo B mužstvo do Tanvaldu, přesto bylo s posledním týmem tabulky favoritem. Sice domácí Tanvald vedl
5:0, ale Pavlata, Blažek a Živný to přesto dokázali zvládnout. A až zápas Blažka Tomáše s Erlebachem, který po
boji vyhrál 3:2 rozhodl o vítězství 10:8 pro Loužnici.
Body: Pavlata 4,5 Blažek 3,5 Živný 2
ŽELEZNÝ BROD B - LOUŽNICE A 14 :4
Do souboje s prvním týmem tabulky jsme nastoupili opět ve stejné sestavě jako na Bratříkově. Domácí jsou jako
vždy nažhavení na náš vzájemný zápas hlavně z důvodů jejich souboje s našim kapitánem Slavíkem Miroslavem.
Jejich sestava Vít, Kvapil, Hloušek, Bareš a Bachůrek byla pro naše zbylé hráče Jehličku, Blažka a Živného velice
silná a jen Jehlička získal dva dílčí sety. A tak jen Slavík si z domácích borců "užil" a postupně jednoho po druhém
porážel. To , že ztratí v Železném Brodě jen jeden set v zápase s Kvapilem nečekal ani on. Byl prostě ten den
borec. To označil i soupeř.
Body: Slavík M. 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLEJBAL
Volejbal se bude hrát v pátek 23. 3. a v sobotu 24. 3. 2012

OTEVÍRACÍ DOBA – HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
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ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ
BROD - Vítěze
soutěže o
podobě Malého
náměstí zná
radnice v
Železném
Brodu. S
konečnými
vizemi architektů se mohou zájemci seznámit od 19.
března na speciální výstavě, která potrvá týden.
„Bude probíhat v zasedačce zastupitelstva v budově B
a ukážeme na ni všechny návrhy došlé do soutěže,"
uvedl starosta města André Jakubička. Starostu
zájem architektů o soutěž potěšil, sešlo se 31 návrhů.
„Potvrdilo se, že soutěž byla dobře nastavena.
Přihlásila se řada renomovaných architektů. Dva
návrhy dorazily dokonce z Bratislavy," poznamenal
André Jakubička. Porota jako nejlepší vyhodnotila
společný návrh Pavla Griza, Terezy Kučerové a
Patrika Zamazala z Prahy. Na druhém místě se umístil
návrh Atelieru Urbi z Brna a na třetím dílo Daniela
Baroše a Michala Nejezchleba z Rožnova pod
Radhošťem. Podle starosty začnou už letos pracovat
na projektové dokumentaci, která je nutná k
rekonstrukci takzvaného malého rynku. „Návrhy v
soutěži řešily širší území, začneme první etapou, což
je samotné Malé náměstí," přiblížil Jakubička.
Konečná podoba náměstí přitom nemusí odpovídat
vítěznému návrhu. „Zajímavé vize se objevily i u
dalších," nastínil starosta. Malé náměstí nebo-li rynk
se nachází v historickém centru města na pravém
břehu řeky Jizery při soutoku s potokem
Žernovníkem. Místo pohledově ovládá vyvýšená
dominanta kostela sv. Jakuba Většího s věží
historické dřevěné zvonice. Náměstí je vstupní
bránou do památkové zóny Trávníky, jeho podoba ale
tomu vůbec neodpovídá. Městu zejména vadí, že je v
současné době malý rynk v podstatě křižovatkou,
silniční provoz tam ovšem hodlá zachovat i po
přestavbě. Ta by mohla v ideálním případě začít příští
rok. Záležet ale bude, zda bude vypsaný nějaký
vhodný dotační titul.

JABLONEC n.N Černé stuhy na
autech taxislužby,
fotografie muže
nalepené na
bočních sklech,
ticho a slzy.
Taxikáři z Liberce,
Jablonce nad
Nisou i dalších
měst dnes uctili památku svého kolegy Jaroslava Malíka,
který byl na konci února brutálně zavražděn při výkonu
svého povolání. Na pietní cestu z Liberce do Jablonce, kde se
od 15 hodin konal pohřeb, vyrazilo v půl druhé od Tipsport
arény bezmála sto taxíků. Kolegové projeli Libercem, po
rychlostní komunikaci vyrazili do sousedního města, minuli
místo, kde byl sedmačtyřicetiletý Malík nalezen mrtvý v kufru
svého vozu, a nakonec zaparkovali u jabloneckého hlavního
hřbitova. „Děkuji všem, kteří dnes přijeli uctít Jardovu
památku. Chci vás poprosit, abychom jeli potichu, troubit
nebudeme," požádala u arény všechny přítomné majitelka
taxislužby Central Taxi Alena Šťastná. Svou krátkou řeč
musela přerušit, pláč jí nedovolil pokračovat.
Na celou pietní akci dohlíželi policisté, kteří umožnili obří
koloně klidný a jednoduchý průjezd. Například na kruhových
objezdech zastavovali dopravu, aby procesí automobilů
zůstalo jednolité. K působivé situaci došlo v serpentinách
před Lukášovem. Do černých stuh oděné taxíky zde minuly
několik svatebně ozdobených aut.
ŽELEZNÝ BROD - V pátek
27. dubna 2012 od 8 hodin
proběhne na služebně
městské policie (nám. 3.
května 1, budova radnice,
přízemí) prodej stánkových
míst na Železnobrodský jarmark 2012 zóna modrá (ul.
Jiráskovo nábřeží) a zóna žlutá (ul. Obránců míru).
Upozorňujeme neziskové organizace umísťované v zóně
zelené (Malém náměstí), aby své přihlášky na stánkový
prodej předložily na služebně městské policie nejpozději do
konce měsíce dubna 2012. Poté budou i tato místa zaplněna
komerčními prodejci. Žádáme, aby zájemci o stánkový prodej
nechodili na služebnu městské policie před uvedeným datem
(nelze potvrzovat rezervaci před termínem 27. 4. 2012).
Děkujeme za pochopení.
Více info na www.zeleznybrod.cz - Železnobrodský jarmark
2012

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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MĚSTYS ZÁSADA
Veřejný dětský závod v obřím slalomu a maškarní na lyžích
Pro velký úspěch v loňském roce jsme se rozhodli uspořádat
II. ročník dětského závodu v obřím slalomu. Už jen vybrat
termín nebyla jednoduchá záležitost, limitovala nás spousta
faktorů, ale nejdůležitějším z nich, byla časomíra, kterou si
zapůjčujeme u TJ Frýdštejn a ta byla volná nejdříve 3. 3.
2012 a tak se pro nás tento datum stal i termínem závodu.
Již měsíc předem začaly první přípravy závodu. Oslovili jsme
sponzory, kteří by naši akci podpořili, připravili plakáty,
nakoupili jsme první dárky pro děti a z loni jsme věděli, že
to nejtěžší nás teprve čeká.
Dva týdny před závodem jsme získali hlavního partnera
našeho závodu a tím se stalo RWE. Přemýšleli jsme jak
rozšířit informaci mezi co nejvíc lidí a napadla nás reklama v RCL. Natočili jsme rozhovor a spoty o našem závodu
vysílali 5x denně.
Přiblížil se termín závodu a vše vypuklo. Denně chodily desítky přihlášek a
lidé volali o informace. Nejhorší z čeho jsme měli strach, bylo počasí, v úterý
před závodem začalo pršet a předpověď na sobotu nebyla příznivá. V pátek
odpoledne, kdy přípravu závodu vrcholily, se začalo nebe protrhávat.
Start našeho závodu se blíží, a protože u nás vyhrává každý, po přijetí všech
přihlášek v pátek večer, začalo připravování dárků. Doma se nedalo chodit,
všude se válely krabice plné dárků, které bylo potřeba rozdělit do tašek.
Pustili jsme se do toho a v půl třetí ráno bylo hotovo :o))
Tak a teď honem spát, v šest ráno vsát a v sedm je sraz na sjezdovce.
A dorazili ráno
všichni,
kamarádi, kteří nám slíbili pomoc a bez nichž by to
nešlo, zaměstnanci agentury, kterou najalo RWE začali
stavět reklamní banery, nafoukli dva ohromné panáky
do prostoru cíle a začalo finále. Připravit čísla, startovní
listinu, zapíchat slalom, připravit časomíru, oddělit trať
o zbytku sjezdovky ….. Počasí nám přálo, na obloze
zářilo sluce již od samého rána, práce nám šla od ruky
a v půl deváté už dorazili první závodníci.
Z původních 135 přihlášených nám odstartovalo 122
dětí, 109 lyžařů a 13 snowboardistů. Všichni byli
připraveni s dobrou náladou zdolat trať našeho závodů. Pro ty nejmenší byl připraven závod na dětském vleku. A ve
12 hodin už jsme vyhlašovali naše nejmenší vítěze. Pro každého závodníka byla připravena taška plná překvapení a
diplom, pro první tři i medaile. Na velkém vleku to bylo těžší, jela se dvě kola a při tom druhém už sníh začal
polevovat a trať se stávala náročnější. Naštěstí
vše dopadlo dobře a všichni závodníci projeli ve
zdraví cílem.
Když jsme viděli těch rozzářených 122 párů
dětských oči, věděli jsme, že už jen proto
nebudeme litovat času a práce ani v příštím
roce a uspořádáme ročník číslo III.
Týden po závodu jsme pro naše nejmenší
uspořádali maškarní na lyžích. I při nepřízni
počasí maminky vyrobily krásné masky a děti na
svah dorazily. Bylo parádní dívat se jak se náš
had masek vlní sjezdovkou. Ale lyžováním to
nekončilo, děti měly možnost si zasoutěžit.
Začali jsme jízdou na skibobu, potom děti
zdolávaly překážkovou dráhu, házely
snowboardovými botami do cíle sestaveného z lyží a největší úspěch mělo sjíždění sjezdovky na pytlích. V půl páté
jsme odměnili všechny masky, rozloučili se s účastníky a slíbili jim, že když to jen trochu půjde, připravíme pro ně
příští sezónu alespoň stejně hezkou, jako byla tahle. (JL)
http://www.skizasada.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

Výstava návrhů soutěže Malé náměstí v Železném Brodě

Po vyhodnocení návrhů vyhlášené soutěže na ztvárnění řešení Malého náměstí v Železném Brodě budou
všechny došlé návrhy veřejně vystaveny, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost. Návrhy budou
vystaveny od 19. do 26. března 2012 v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu v Železném Brodě, ve 3.
patře budovy B, v následujících hodinách:
pondělí – pátek: 14 - 18 hod.
sobota – neděle: 9 – 12 hod. 13 – 16 hod.
pondělí 26. 3.: 14 – 16 hod.
V pondělí jsou otvírací hodiny výstavy zkráceny z důvodu jednání
zastupitelstva města od 16.30 hod.
Vystavené návrhy jsou představami autorů, jak by mohl vypadat prostor
Malého náměstí a bezprostředního okolí, jedná se o architektonickourbanistickou vizi řešení místa, nad kterou bude vyhlašovatel soutěže, Město Železný Brod, ještě vést diskuze.
Výsledky úvah a diskuzí pak promítne do dalších kroků, kterými bude rozpracování do podrobnějších stupňů
projektové dokumentace. Odborná porota v rámci svého hodnocení návrhů doporučila zadavateli realizovat
kterýkoliv ze tří oceněných návrhů. O těchto návrzích chce vedení města, ve spolupráci s městským
architektem, jednat s autory návrhů. Na základě těchto jednání pak bude rozhodnuto, který návrh a v jaké
definitivní podobě se po rozpracování do projektové dokumentace dočká realizace. V úvodních fázích budou
řešeny veřejné prostory v majetku Města Železný Brod. Součástí požadavků na zpracování návrhů bylo i
umístění lávky přes řeku Jizeru v prostoru Malého náměstí. Na její realizaci však nebudou závislé úpravy Malého
náměstí, je snahou Města Železný Brod tuto lávku zpřesnit v rámci projektové dokumentace průtahu cyklostezky
Greenway Jizera Železným Brodem. Soutěž měla pouze navrhnout nejvhodnější umístění lávky, aby koncepčně
nerušila celkovou situaci Malého náměstí.

http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/informace_obcani/vystava-navrhu-souteze-male-namesti-vzeleznem-brode.html
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ČERNÁ KRONIKA

INFO ČERNÉ ÚDOLÍ
 Ve středu 7. března v 17.40 došlo na silnici
I/10 v katastru obce Železný Brod k dopravní nehodě.
19letý muž z Železného Brodu, který jel s vozidlem
značky Honda Civic ve směru od Turnova do Železného
Brodu, nezvládl průjezd levotočivé zatáčky. Zřejmě
vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel do protisměru, narazil
do travnatého břehu a následně do kamenného
propustku. Po nárazu se vozidlo vrátilo zpět na
komunikaci a narazilo do svodidel po pravé straně
komunikace. Při nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho
spolujezdce sedícího na předním sedadle. Oba dva byli
převezeni do Nemocnice Liberec. Způsobená škoda
představuje částku 51 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních nehod.


11.3.2012 13:30 do 14:35 na silnici 10 u obce Pěnčín – Červený Dům - okres Jablonec nad Nisou; u
odbočky na Jablonec za Loužnicí - Pozor! Předmět na vozovce; - dopravní značka na vozovce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------neznámý pachatel. Do chaty vniknul po vyražení
dřevěné podlahy verandy a poté přes WC a
koupelnu se dostal do vnitřních prostor. Předmětem
jeho zájmu byly měděné rozvody topení, které
zohýbal, znehodnotil a co mohl, tak odcizil. Z
rozvodů topení postupně vytekla topná nemrznoucí
kapalina, která navíc poškodila zařízení chaty.
Pachatel přibral i řadu lahví různého alkoholu, 15
metrů třížilového kabelu k cirkulárce a starožitné
zdobené hrnky na čaj. Celkově způsobená škoda
byla vyčíslena na částku 96 000 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Tanvald případ
TANVALD - V čtvrtek 8. března v době mezi 12.45
zadokumentovali, zajistili řadu stop a nyní případ
a 15.00 došlo v Tanvaldě v Údolí Kamenice k
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,
odcizení vozidla značky Škoda Octávia. Vozidlo
poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
zaparkované na parkovišti poblíž domu zloděj odcizil
i s věcmi, které v něm majitel zanechal. Kromě
JABLONECKO - Policisté už několik dnů neúspěšně
dětské autosedačky to byly dvoje sjezdové lyže
pátrají po 44leté Elen Stejskalové z Jablonce.
značek Volkl a Atomic, dvoje lyžařské boty, páteřní
Nepomohlo jim ani nasazení
chránič, zimní lyžařské rukavice značky Loap a
policejního vrtulníku. Žena
lyžařské brýle značky Blizzard. Hodnota odcizeného
odešla z domova v Jablonci v
vozidla a věcí uvnitř byla vyčíslena na částku 302
úterý 6. března v 8.30 s tím, že
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald
odjíždí na pracovní školení do
vyhlásili po vozidle pátrání a případ šetří pro
Turnova. "Tam dojela v 10.30 a
podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání
od té doby o ní nikdo nemá
cizí věci, za což pachateli v případě dopadení hrozí
žádnou informaci. Bylo zjištěno,
trest odnětí svobody v trvání až dva roky.
že v minulosti se tato žena
opakovaně pokusila o sebevraždu," uvedla mluvčí
KOBEROVY - Na silnici III. třídy v katastru obce
policie Ludmila Knopová. "Žádáme osoby, které
Koberovy došlo ve čtvrtek 8. března v 8.50 k havárii
mohou k pohybu pohřešované poskytnout
vozidla značky Citroen Jumper. 25letý muž z
jakoukoliv informaci, aby zavolaly na linku 158,"
Rokycan jel klesáním ve směru od Koberov na
dodala Knopová. Čtyřiačtyřicetiletá žena je vysoká
Malou Skálu. Před ostrou levotočivou zatáčkou začal
160 centimetrů. Má hubenou postavu, oválný
brzdit, ale na kluzkém zasněženém povrchu vozovky
obličej, zelené oči a plavé rovné vlasy. Na sobě
dostal smyk, vjel vpravo mimo vozovku, následně
měla: černý delší kabát, černé kozačky, džínové
sjel z příkrého srázu a vozidlo se převrátilo na pravý
kalhoty a černou kabelku.
bok. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění, pouze
Po několika dnech se podařilo policistům najít
k hmotné škodě ve výši 71 000 Kč. Nehoda byla
44letou Elen Stejskalovou z Jablonce nad
vyřešena na místě blokovou pokutou ve výši 1 000
Nisou. „V sobotu byla žena živá vypátrána v
Kč.
Turnově," sdělila mluvčí policie Ludmila
Knopová.
TANVALD - Do rekreační chaty na Horním
Polubném se v průběhu uplynulého týdne vloupal
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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
14.3.

Den: 5/9°
Noc: 5/1°

NEDĚLE
18.3.

Den: 13/17°
Noc: 6/2°

ČTVRTEK
15.3.

Den: 5/9°
Noc: 5/1°

PONDĚLÍ
19.3.

Den: 14/18°
Noc: 7/3°

ÚTERÝ
20.3.

Den: 13/17°
Noc: 7/3°

STŘEDA
21.3.

Den: 11/15°
Noc: 8/4°

PÁTEK
16.3.
SOBOTA
17.3.

Den: 8/12°
Noc: 6/2°
Den: 11/15°
Noc: 6/2°

15.3.
Na svatého Longina práce v poli začíná.

PRANOSTIKY

21.3.
Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
Svatý Benedikt - má se ječmen a cibule sít.
Za rovnodenní větry nelení.

17.3.
Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne 40 dní.

22.3.
Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.

19.3.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Josefa širočina ničí poslední ledy.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.

25.3.
Panny Marie zvěstování zimy nevyhání.
Zvěstování jaro zvěstuje, zima přec nepolevuje.
Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Na den Zvěstování Panny Marie déšť - urodí se rež.
Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
Panny Marie Zvěstování - zelených semen rozsévání.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Matka Boží trávu množí.

20.3.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

STAROČESKÝ HOROSKOP

na cikánky.

Beran 20. 3. – 19.4.
Berani jsou ctižádostiví, nezávislí, odvážní, mají radost z práce, potřebují konat. Jsou tvrdohlaví,
netrpěliví.
Muž Beran: pod touto planetou zrozený, nechť se vystříhá přílišné důvěrnosti k přátelům, ať se
také chrání střelné zbraně a osob zrzavých vlasů.
Žena Beran: Pod touto planetou narozená, nechť jest opatrná na oheň, zvláště ať si dá pozor

OBLOHA
Slunce

Vychází: 6:20
Zapadá: 18:05

Slunce putuje v Rybách a 20. Března v 6 hodin 14 minut SEČ vstupuje do
znamení Berana. Den a noc jsou stejně dlouhé, nastává jarní
rovnodennost. Začíná astronomické jaro.
V březnu spatříme na obloze ve večerních hodinách zřetelně pásovitou
strukturu oblačnosti a za dobrých podmínek i obrovský vír – Velkou rudou
skvrnu. Rychlost proudění atmosféry v této oblasti mnohonásobně
převyšuje sílu orkánu – rychlost větru dosahuje až 600 km/h. I v menších
dalekohledech je možné spatřit jeho čtyři největší měsíce – Io, Europu,
Ganymeda a Callista. S výjimkou večera můžeme také na březnové obloze
pozorovat planetu Saturn, který se nachází těsně před opozicí (nastává
15.4.). V dalekohledu můžeme obdivovat krásu jeho prstenců, tvořených
úlomku ledu a kamenů. Za dobrých pozorovacích podmínek uvidíme také
pásy oblačnosti a měsíc Titan.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

15. 3. 2012
18. 3. 2012
18. 3. 2012
21. 3. 2012
21. 3. 2012
26. 3. 2012
27. 3. 2012
28. 3. 2012
28. 3. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Beata Hendrychová (Halamovi)
Veronika Hrušková (Hrubý)
Hana Nechanická
Šárka Kracíková
Dagmar Rajtrová (Hrubý)
Jaroslav Hnídek ml.
Emil Linka
Božena Zelníčková
Jan Ondřej (Udatný)

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

VÝROČÍ
14. 3. 1942 – Jožka Černý, zpěvák lidových
písní
17. 3. 1896 – Josef Sudek, český fotograf
18. 3. 1967 – Mahulena Bočanová, česká
herečka
20. 3. 1933 – Luděk Munzar, český herec
22. 3. 1892 – Karel Poláček, spisovatel
23. 3. 1897 – Bylo povoleno studium žen
na Filozofické fakultě UK.
23. 3. 1887 – Josef Čapek, český malíř a
spisovatel

VÝZNAMNÉ DNY
14.3. - Mezinárodní den akcí proti
přehradám a pro řeky, vodu a život, Den
čísla pí
15.3. - Světový den práv spotřebitelů
19.3. - Mezinárodní den invalidů
20.3. - Světový den divadla pro děti a
mládež
Světový den frankofonie
21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění
rasové diskriminace
Mezinárodní den zdravého spánku
Světový den poezie
Mezinárodní den loutkového divadla
Světový den Downova syndromu
22.3. - Světový den vody, Mezinárodní den
invalidů
23.3. - Světový meteorologický den
24.3. - Den Horské služby v České
republice, Světový den boje proti
tuberkulóze
27.3. - Mezinárodní den divadla

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1947
Hasičský sbor v tomto roce
pořádal svůj ples, v létě
několik cvičení se
stříkačkou a velmi četně se
účastnil slavností
hasičských v Zásadě a
v Hamře
V létě tohoto roku navštívil
naši obec náš rodák
Vítězslav Tomeš, učitel
z čp. 49, který před 19 ti
léty se odstěhoval do Jižní

Afriky a dosud tam žije.
Jmenovaný uspořádal v Sokolovně přednášku se světelnými obrazy a
tamním životě.
Ve sklářství jest celkem dobrá zaměstnanost, ač naši faktoři naříkají na
vysoké daně, které jim odčerpávají jejich zisky a často je slyšet výrok, že
dělník je na tom lepší nežli zaměstnavatel. Prozatím ale v autech jezdí
jen oni a dělníci dosud chodí pěšky.
V tomto roce se v Loužnici narodili: Jaroslav Schejbal čp. 79, Miroslav
Hrubý čp. 63, B. Kurfiřt čp.
71
V tomto roce zemřeli:
Jaroslav Schejbal čp. 79 –
nájemce, Josef Daníček čp.
73 – šofér firmy Linka
Vojtěch. Jmenovaný Daníček
zemřel po krátké nemoci
jater. Byl to dobrý člověk a
v každém ohledu řádný
občan.
Dále zemřela výměnkářka Marie Novotná z čp. 9 ve stáří 86 let.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
PAMPELIŠKA
čtvrtý den v kombinaci
s ovocem. Pátý a šestý
den přidáme nízkotučné
jogurty a sýr. Sedmý
den si můžeme
pochutnat i na
dušeném kuřecím mase
nebo rybě. Nezapomínáme na dostatek
tekutin- vody, čerstvé džusy, zeleninové
šťávy nebo slabé bylinkové čaje. Vhodné je
začít v sobotu, abyste první dva
nejnáročnější dny byli v pohodě a mohli
případně i odpočívat.
Bylinky
K očistě těla výborně poslouží také bylinky.
Snad nejznámější pročišťovací bylinkou je
kopřiva a smetánka lékařská. Vhodná je
14denní kúra, po kterou pijete 3x denně
šálek bylinkového odvaru. Kopřiva čistí krev,
játra a pleť, pampeliška odlehčí zažívacímu traktu.
Pro nastartování organismu je vhodné každé ráno
nalačno vypít sklenici vlažné minerálky s
vymačkanou citronovou šťávou, nebo sklenici vody
s jednou lžící jablečného octa, který povzbuzuje
látkovou výměnu a vyplavuje z těla odpadové látky.
Pro jarní kúry se dále doporučují čaje z jahodníku,
maliníku, černého rybízu, břízy. Do polévek také
můžeme přidat mladé listy kopřivy, chudobky,
řebříčku, jahodníku a dalších.
Pohyb
Pohyb povzbudí krevní oběh, zlepší se nálada,
zatočíme se stresem, zhubneme, posílíme
kardiovaskulární systém, a pokud budeme sportovat
opravdu poctivě, potem odplavíme z našeho těla
škodliviny. Teplejší počasí, které po zimě přichází,
nás přímo láká ven, kde se dají provozovat různé
sportovní aktivity- jogging, cyklistika, procházky,
každý si může najít, co je jeho srdci blízké. Nejenom
při zvýšeném pohybu, ale celkově k pročištění
nezapomínejte dodržovat pitný režim, tedy dva až
tři litry čisté neperlivé vody, zředěných džusů, vody
a bylinkových čajů. Výborné jsou také čerstvě
vylisované šťávy z ovoce a zeleniny.

O tom, že je pampeliška
nejen krásná ale i velmi
léčivá bylina věděli už staří
Řekové. V Antice se mléko
z pampelišek doporučovalo
proti pihám a k léčbě
očních zánětů. Šťáva z
čerstvých rostlin se
používala proti únavě a
celkové slabosti. Oblíbené
byli zejména jarní bylinné
kúry.
Pampeliška obsahuje široké
spektrum léčivých látek.
Obsah inulinu v podzimních
měsících je až 40 procent.
Množství vitamínu C je
naopak nejvýznamnější
hned na jaře. Z dalších
látek je známa přítomnost aminokyselin, hořčin,
tříslovin a kaučuku.
Extrakt se užívá k léčbě ekzémů, zmírnění
žlučníkových a ledvinových kolik, při
nemocech jater a sleziny, zvýšené kyselosti
žaludku a pálení žáhy.
Mladé listy jsou bohaté na obsah vitamínu C a
minerálních látek. Z minerálních látek je význam
zejména mangan a draslík. Jarní salát připravený z
těchto listů v mnohých zemích zastupuje salát
hlávkový. Povzbuzuje trávení a podporuje chuť k
jídlu.
Dnes se droga nejčastěji používá jako součást
žlučníkových a močopudných čajů. Využívá se i
jejího chuť povzbuzujícího působení. Jako podpůrný
lék se užívá při léčbě cukrovky.
Nálev se připraví ze 2 čajových lžiček sušené byliny
na jeden šálek vody. Při zánětlivém postižení
močového ústrojí, ledvinových a žlučových
kamenech, při zvýšené kyselosti žaludku a pálení
žáhy se užívá čaj nejlépe v dávce jeden šálek
dvakrát denně.
Pampeliškový salát z mladých lístků se pro vysoký
obsah vitamínu C připravuje nejčastěji na jaře.
Příprava je jednoduchá - mladé listy pampelišky
nadrobno nakrájíme, přidáme trochu najemno
nasekané cibule, trochu octa a oleje a špetku soli a
cukru.

Jarní polévka
2 lžíce smetany, 1 hrst listů pampelišky, 1 hrst listů
jahodníku, 50g másla, 1,25 l vody, 1 hrst listů
kopřiv, 1 ks vejce, 2 lžíce hladké mouka, sůl, mletý
bílý pepř.
Z poloviny másla a mouky připravíme světlou jíšku,
kterou zalijeme vodou, osolíme, opepříme a krátce
povaříme. Bylinky omyjeme, necháme okapat,
jemně nasekáme, pak je podusíme na másle a
vmícháme do polévky. Polévku z listů pampelišky,
jahodníku a kopřiv krátce povaříme. Zjemníme ji
vejcem rozšlehaným ve smetaně, ale polévku již
nevaříme. Polévku z listů pampelišky, jahodníku a
kopřiv podáváme s topinkami.

Jarní očista organismu
První den jezte pouze zeleninové saláty ze syrové
zeleniny a to v pěti dávkách v libovolném množství.
Druhý den je na programu ovoce, opět v pěti
dávkách, volte hlavně méně sladké ovoce, vynechte
hroznové víno, nebo banán, vhodný je například
ananas, meloun, mango. Po těchto dvou dnech
začneme do jídelníčku pomalu zařazovat další
potraviny, brambory, celozrnné pečivo, těstoviny
nebo rýži, třetí den v kombinaci se zeleninou a
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ZAHRADA
DOMÁCÍ CHOV SLEPIC
ROZLOBILA VÁS CENA VAJEC? ROZHODLI JSTE
SE PRO VLASTNÍ CHOV SLEPIC?
Domácí chov drůbeže je tak vlastně
Nejprve než se postíte do stavby kurníku a nákupu
vedle kompostování nejekologičtější
slepic, zeptejte se na chovatelské rady někoho, kdo již
likvidací bioodpadu.
slepice doma chová.
Po celý den musí mít slepice vodu.
Domácí chov slepic je u nás asi nejčastěji
Prodávají se kompletní krmné směsi pro slepice, potom
provozovaným chovem hospodářských zvířat u
si již s krmením nemusíme dělat
malochovatelů. Ohrádky s
hlavu. Slepicím dejte k dispozici
různobarevnými druhy slepic
tzv. grit – křemenné kamínky,
najdeme stále ještě hojně
které potřebují k trávení
nejen na venkově, ale i
potravy.
kdekoliv jinde na zahrádce.
Slepice se stávají obětí dravců,
Drůbež často tak slouží jako
ať už je to sousedův pes nebo
likvidátor zbytků rodinných
kuna. Kurník je proto třeba na
obědů a večeří a odpadů z
noc dobře uzavřít, aby tam
kuchyně. Zároveň zpestřuje
nemohla nevítaná návštěva
jídelníček kvalitními domácími
vniknout. Zvláště zmíněná kuna
vajíčky. A vzhledem k tomu, že
se dokáže protáhnout i velmi
tento pták je nenáročný tvor,
malým otvorem.
je jeho chov velmi oblíben.
V malochovech se bohužel
K chovu musíme mít vhodné
vyskytuje jistý druh kanibalismu, kdy se slepice
podmínky, kurník a oplocený výběh, dále určité
navzájem napadají a požírají si peří. Ve většině případů
příslušenství, jako jsou napáječky, krmítka, hnízda pro
je důvodem vysoká koncentrace zvířat. Zvětšete výběh
snášení vajec, písek na popelení. Hnízda by měla být
nebo věnujte pár kusů sousedovi.
umístěna v šeru a vystlaná slámou nebo hoblinami. Celý
kurník včetně vybavení je nutné
Kurník - Pokud jde o
vydezinfikovat, pokud tam již
stavbu do 25 m2, pak je
předtím zvířata byla (vařící voda
třeba ohlášení
s chloraminem apod.). Výběh je
stavebnímu úřadu
dobré zkontrolovat a odstranit
(územní řízení potřeba
ostré předměty a hrany, o které
nebude). Pokud by měl
by se mohly slepice zranit.
více jak 25 m2, pak už by
Dodavatele kuřic je lepší znát
bylo zřejmě potřeba
(kvůli informacím, jako je chov a
stavební povolení a
krmivo kuřic apod.) a dobře
pravděpodobně i územní
zvážit okolnosti dopravy, aby se
rozhodnutí (v
ptáci nemuseli převážet do
jednoduchých případech
nového domova zbytečně daleko.
může však stavební úřad
Nejlepší je připravit slepicím
spojit územní a stavební
podobné podmínky, jaké měly
řízení v jedno). Doporučujeme tuto záležitost
dříve. Druhou možností je zakoupení vynesených slepic
konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.
z drůbežárny, většinou za velmi nízkou cenu, někdy i
zdarma. Ptáci sice vypadají špatně, potřebují nejdříve
Kolik vajec slepice snese?
odpočinek, než začnou snášet, ale později je jejich
Již při vylíhnutí je kuře vybaveno určitým počtem
snáška velmi vysoká. Takže tímto „dobrým skutkem“
vaječných buněk (základy žloutků), což odpovídá počtu
rozhodně tratit nebudete. Právě naopak. Zvířata se vám
vajec, které je slepice schopna za život vyprodukovat.
za své vysvobození bohatě odmění.
To, jak rychle budou vaječné buňky použity k tvorbě
Co se týče krmení, slepice nejsou náročné. Milují zelený
vejce silně závisí na plemeni, krmení, hygieně a
porost, pšenici, obilný šrot (prodává se v různých
způsobu života slepice. Nejvíce vajec snese slepice v
variacích). Opatrně s kukuřicí, obsahuje hodně energie,
prvním snáškovém období, které je ukončeno
slepice tloustnou a méně snášejí. S domácími zbytky
pelicháním a je obdobím fyziologického klidu. Po
rovněž raději obezřetně, musí být v nezávadném stavu.
výměně peří začne slepice znovu snášet. Ve druhém
Staré pečivo, brambory aj. slepice sezobe s chutí. Tato
snáškovém cyklu snese slepice méně vajec, která jsou
„recyklace“ zbytků z kuchyně je v malochovu drůbeže
však větší než v prvním snáškovém cyklu. Znásobí-li se
velmi oblíbená, protože se jedná celkem o výbornou
počet vajec jejich hmotností, je výsledná hmotnost
alternativu kompostování s užitkem. Minimalizujete
vajec v obou cyklech téměř shodná.
odpad naprosto jednoduchým a ekologickým způsobem.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
VELIKONOCE 2012
STŘEDA - 22. 2. - POPELEČNÍ STŘEDA - Obyčejů a zvyků v
poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj byl
něčím odlišný, měl svá specifika. Téměř všude končila masopustní
zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či
někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože
nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci
nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Bakcha. Pochování basy bylo
jakousi parodií na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na
desku nebo na prostřený stůl či na máry se položila figurína nebo
samotná basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s
upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav
a za tklivého nářku byla slavnostně vynesena ven ze sálu a
„pohřbena“. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes
půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě. Po pochování basy čas nevázaného veselí definitivně skončil, nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na
rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli se domů. Život se opět vrátil do klidných kolejí.
1. NEDĚLE - 26.2 - ČERNÁ, PRÁZDNÁ, PUČÁLKA NEDĚLE - Černou nedělí je nazývána podle černého
oděvu žen, který nosily kvůli smutku ze smrti Ježíše. Kromě názvu Černá se užívají i pojmenování Liščí nebo
Pučálka. Liščí neděle je odvozena od zvyku, kdy hospodyňky pekly preclíky a zavěšovaly je na stromky. Dětem se
pak vyprávělo, že je nadělila liška. Název Pučálka se pojí s typickým pokrmem z praženého hrachu. Pučálka se
však nazývala i maškara vystrojená do oděvu z hrachoviny, která vcházela do stavení a pro zajištění bohaté úrody
rozhazovala po světnici zrna hrachu. Pučálka se nepřipravovala jen doma, ale i v hospodách, prodávali ji také
pouliční prodavači ve městech. V horním Pojizeří se tuto neděli pekly preclíky, známé jako Ponikelské. Maminky je
v noci navlékaly na pruty v zahradě a děti je ráno musely hledat.
PUČÁLKA: Hrách, voda, máslo, sůl, pepř nebo skořice.
Celý suchý hrách zalejeme vlažnou vodou, aby nabobtnal. Vodu další den slejeme tak, aby hrách zůstal napůl
ponořený, a necháme jej ještě další den. To už na něm rostou malé klíčky. Na velké pánvi roztavíme lžíci másla,
přisypeme hrách a mírně opečeme. Jemně osolíme a opepříme. Někde se pučálka podávala sladká, posypaná
skořicí.
2. NEDĚLE – 4. 3. - PRAŽNÁ NEDĚLE - Druhá postní neděle, se nazývá podle
pokrmu z pražených, naklíčených zrn. Někdy se tato neděle označuje jako
samometná. Už svým názvem evokuje smýčení, čištění a pulírování, kterému se více
či méně dobrovolně hospodyňky věnovaly.
3. NEDĚLE – 11. 3. - KÝCHAVNÁ KOPŘIVOVÁ NEDĚLE - Pokud si letos na tuto
neděli kýchnete 3krát za sebou, dle pověry byste si po celý rok měli užívat pevného
zdraví. V historii se však na tuto neděli též vzpomínalo na oběti moru. V Pojizeří byla
tato neděle nazývána Kopřivná. Název souvisel s vejci, vařenými v nálevu z kopřiv.
Musely je jíst hlavně děti, aby byly zdravé.
4. NEDĚLE - 18.3 - DRUŽEBNÁ NEDĚLE - Na 18. března letos připadla postní
neděle, při které se scházeli přátelé ke společnému posezení. Při těchto setkáních se
konzumovaly typické koláče zvané "družbance". V tento den se také chodívalo na
námluvy.
V Pojizeří se v tuto neděli roznášely drobečky na pole pro dobrou úrodu. Dívky si do
vlasů vpletly věneček z planých hrušek, nabraly hrst drobečků a sypaly je do polí.
5. NEDĚLE - 25.3. - SMRTNÁ NEDĚLE -Ač smutný název, jistě na mnoha
vesnicích je plný radosti a veselí. Konává se totiž rituál vynášení smrti a donášení
nového léta. Bohyně smrti Morana bývá zhotovována ze slámy, ustrojena do ženských šatů a upevněna na velkou
dřevěnou tyč. V některých oblastech se pálí, jinde se vhazuje do vody. Poté se nazdobí léto, jinde též líto, které
tvoří smrček zdobený vejci a mašlemi, a chodí se s ním koledovat.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

KRÁLÍK NA ŠALVĚJI
A ČESNEKU
1 králík, sůl a čerstvě
mletý pepř, 2 lžíce
hladké mouky, 200 ml
panenského olivového
oleje, 5 snítek šalvěje, 20 stroužků česneku,
neoloupaných, 300 ml bílého vína, křupavá bageta či
bramborová kaše k podávání.
Oddělte z králíka stehna. Hřbet rozdělte na třetiny. Porce
osolte, opepřete a poprašte moukou.
Postupně v širokém litinovém hrnci opečte na 2 lžících
oleje dohněda. Vraťte všechno maso do hrnce, přidejte
šalvěj, česnek, zbylý olej (nebojte se toho!) a víno.
Přiklopte, ztlumte oheň na minimum a nechte pomalu
bublat 2 až 2 a 1/2 hodiny. Omáčka by měla zhoustnout a
maso by mělo odpadávat od kostí. (Můžete králíka i péct v
troubě předehřáté na 160 °C asi 3 hodiny, ale všechny
složky se nespojí tak dokonale jako při vaření na sporáku.)
Omáčku případně dosolte a králíka podávejte s bagetou či
bramborovou kaší. Vymáčkněte si měkký ́ česnek ze slupky
na bagetu – je to dobrota!

KUŘE NA BRAMBORÁKU
Kuřecí stehýnka, 5 větších
brambor, 20dkg ang.
slaniny, 1 cibule, ml. kmín, 3
vejce, 3 housky, mléko, sůl,
majoránku, koření na
pečené kuře, máslo na

vymazání plechu.
Brambory nastrouháme nahrubo, osolíme a vymačkáme z
nich šťávu, přidáme osmahnutou slaninu na cibulce,
namočenou a vymačkanou housku v mléce a nakrájenou
na kostičky, všechno koření a celá vejce. Vypracujeme
těstíčko, které dáme na máslem vymazaný plech a na to
poklademe okořeněné kuře. Nejprve kuře položíme
obráceně vnitřní stranou navrch, pečeme a pak ho otočíme
zevní stranou, aby byla udělaná kůrčička na povrchu.
Je to fakt dobrota, všichni měli doma boule za ušima.

ZAPEČENÉ KLOBÁSKY
4–8 klobásek (podle velikosti), např.
vinné, vepřové grilovací i jiné, 2 cibule,
nakrájené na klínky, 2 lžíce olivového
oleje, sůl a čerstvě mletý pepř, 150 g
hladké mouky, 1 lžíce dijonské nebo anglické hořčice, 2
vejce, 300 ml mléka.
Předehřejte troubu na 190 °C. Rozložte klobásky a cibuli
do zapékací nádoby. Pokapejte olejem, osolte a opepřete.
Pečte asi 20 minut dozlatova. Mezitím prošlehejte mouku,
hořčici, vejce a mléko na hladké těstíčko, osolte a
opepřete. Nalijte k horkým opečeným klobáskám a cibuli a
vraťte do trouby na dalších 30–40 minut, až bude pokrm
zlatavý ́ a křupavý. Do zapékací směsi můžete přidat i dvě
hrsti nasekané pažitky.
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SKLÁDANÝ DORT
300 g hladké mouky, špetka kypřicího prášku do
pečiva, 4 lžíce krupicového cukru, 1 sáček
vanilkového cukru, špetka soli, 2 lžíce bílého vína,
175 g
másla
Na
drobenku:
125 g
hrubé
mouky, 3
lžíce
krupicového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 1
lžička vanilkového extraktu, 75 g másla, 80 g
mandlí, nasekaných
Na plnění: 250 g černorybízové marmelády, 2 lžíce
vodky, 3 sáčky ztužovače šlehačky, 1 sáček
vanilkového cukru, 1 vrchovatá lžíce moučkového
cukru, 750 ml smetany na šlehání.
Z mouky, kypřicího prášku, obou cukrů, soli, bílého
vína a másla vytvořte pevnou hmotu, zabalte do
fólie a nechte alespoň hodinu v lednici. Z mouky,
obou cukrů, vanilky a másla vyrobte drobenku a tu
také uložte do chladničky. Těsto vyndejte a rozdělte
na čtyři díly. Každý vyválejte na pečicím papíru na
placku o průměru 26 cm (viz Tipy & triky), posypte
čtvrtinou mandlí a drobenky. Každou upečte zvlášť
při teplotě 180 °C, trvá to asi 12 minut. Po upečení
každou placku hned nakrájejte na dvanáct výsečí.
Až budou placky upečené, nakrájené a vychladlé,
můžete začít natírat a skládat. Smetanu vyšlehejte s
oběma cukry a ztužovačem, marmeládu
propasírujte, zahřejte a smíchejte s vodkou.
Nakrájené korpusy poskládejte do kola, natřete vždy
smetanou, pokapejte marmeládou a přiklopte
dalšími díly. Skládejte tak, aby mezery mezi dílky
vycházely nad sebe. Pokud chcete mít jedno kolo na
skládaný dort jako druhé, obtáhněte si na pečicí
papír tužkou formu o průměru 26 cm nebo
kružítkem kruh
o poloměru 13 cm. Těsto pak vyvalujte z druhé
strany, aby
nechytlo barvu.

ŠÁTEČKY Z
LISTOVÉHO
TĚSTA
1 balení
listového těsta, mouka na podsypání, 1 vejce
rozšlehané s 1 lžící mléka na potření
Na náplň: 1 broskvový kompot nebo čerstvé
broskve, 3 lžíce meruňkového džemu
Broskve nakrájejte na kostičky a promíchejte s
džemem. Rozválejte listové těsto, rádýlkem
nakrájejte čtverce, rozdělte na ně náplň, vytvořte
šátečky, potřete vejcem a upečte v troubě
předehřáté na 200 °C.
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Z HISTORIE

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

SMRŽOVKA - III. část

- Sklářství bylo také hlavní příčinou
rozmachu Smržovky. Zatímco před r. 1774 byla ještě vesnicí, v roce 1849 se
stala tržištěm (Marktplatz) a první jarmark neboli výroční trh se konal ještě
téhož roku. Na konci prosince 1868 byla Smržovka povýšena císařským
rozhodnutím a ministerským výnosem na městys (Marktgemeinde). V roce
1905 se pak dočkala statutu města a obdržela městský znak.
Spojení rychle se rozvíjejícího sídla se světem zprostředkovávala nejprve
pošta, pak krkonošská silnice vedoucí od Jablonce na Tanvald (1848-9). V r.
1875 byla postavena železniční trať Tanvald-Železný Brod, do Smržovky
však byla zavedena až v r. 1894, kdy byl otevřen nový úsek včetně
proslulého viaduktu.
V obci byly zřízeny spořitelny a bankovní filiálky (Obecní spořitelna,
Občanská záložna, Kreditanstalt der Deutschen, Zemědělská úvěrová banka
pro Čechy, Česká průmyslová a hospodářská banka), Smržovka byla
plynofikována (1897) a zřídila si elektrické osvětlení ulic (1900). Obecní úřad
(radnice) byl postaven r. 1866. Byla tu umístěna policejní stanice (zal.
1870), úspěšně se rozvíjelo německé školství. Stála tu lékárna, telegrafní a
telefonní úřad a chorobinec.
Průmyslový rozvoj však měl i druhou, méně přívětivou tvář. Celkové špatné životní podmínky nejchudších vrstev,
způsobené první velkou hospodářskou krizí v 70. letech 19. století, které zapříčinily vlnu emigrace, se projevily i
zde, a z okolí Smržovky se vystěhovalo do Brazílie několik set osob zhruba ve třech vlnách v letech 1872, 1873 a
1876.
Pracovní podmínky ve fabrikách také vedly k nespokojenosti zaměstnanců. Nejvýznamnější ze stávek se odehrála
v r. 1890, kdy se jí účastnilo 2000 brusičů a na jejíž potlačení byla povolána policie i armáda. Do sbírek a darů na
pomoc nejpotřebnějším přispěl i Theodor Desfours částkou 1000 zl. Ve Smržovce byla podpora přidělena 664
osobám.
Převratné změny se dotkly i společenského a kulturního života. Ve Smržovce působila řada osobností, z nichž
nejvýznamnější byla vynikající překladatelka české poezie, především Vrchlického, česko-německého původu
Marie Kwaysserová (1849-1913), historik, genealog, zakladatel muzea a kronikář Josef Meissner (1878-1970), a
židovská rodina Weisskopfů.
Od 40. let 19. století vznikaly ve Smržovce spolky jako houby po dešti. Mezi mnohými aktivitami lze zmínit
především mužský a ženský pěvecký sbor (1848, 1888), spolek veteránů (1867), sbor dobrovolných hasičů
(1868), ochotnický divadelní spolek (1886), městskou knihovnu (1910), biograf (1912). V téže době byly položeny
základy tělovýchově a sportu, na jejichž tradice dodnes Smržováci úspěšně navazují: r. 1868 vznikl tělovýchovný
spolek Turnverein, dále cyklistický spolek (1896), pobočka Německého horského spolku (1898), tělocvična spolku
Turnverein (1902), lázně (1909), sáňkařská dráha (1911). Úspěšně vzkvétalo i turistické zázemí, hotely, rozhledna
na Černé Studnici (1905), apod.
1. světová válka (1914-1918) znamenala pro Smržovku stagnaci. Jako všude, i tady měla obec své padlé, ale
válečné události ji bezprostředně nezasáhly, trpěla však nejenom válečným přídělovým systémem, ale i rekvizicí
zvonů (1917) pro výrobu zbraní.
Po vzniku Československé republiky v r. 1918 navázali Smržovští úspěšně na předválečný vývoj. Ze správního
hlediska se nic podstatného nezměnilo, Smržovka patřila nadále do okresního hejtmanství Jablonec nad Nisou a
do soudního okresu Tanvald, kde byla nejlidnatější lokalitou. V prvních obecních volbách zvítězila sociálně
demokratická strana.
Nárůst zájmu o bižuterii po 1. světové válce přináší do Smržovky další obchodníky a především práci.
Sportovní aktivity bylo možno provozovat na nových prostorách, bylo vystavěno kupř. fotbalové hřiště (1920) či
sportovní hřiště založené Dělnickým tělocvičným spolkem (1925), k rekreace sloužily i Vzdušno-světlo-sluneční
lázně (1924).
Ve Smržovce žilo v té době cca 7 tis. obyvatel, z nichž byly asi tři čtvrtiny Němců a čtvrtina Čechů. Ovšem hranice
mezi Čechy a Němci nebyla v našem městě nikdy přesně vymezená. Žilo zde mnoho lidí, kteří hovořili plynně
oběma jazyky. Jejich národnostní cítění kolísalo a někteří se vůbec nestarali o to, ke kterému etniku vlastně patří.
Za Rakouska-Uherska však ve Smržovce nebyly žádné české školy, neexistovaly české spolky. Někteří čeští rodiče
posílali své děti do české školy do Tanvaldu. To se po vzniku Československa změnilo. V roce 1919 byla ve
Smržovce zřízena dvojtřídní česká škola, v roce 1920 byla rozšířena o další třídu. V následujících letech vznikla i
česká měšťanská škola a škola mateřská.
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Postupně byly zakládány české spolky. Především to byla tělovýchovná jednota Sokol, Dělnická tělovýchovná
jednota DTJ. Tyto tělovýchovné spolky a také Turnverein se staraly nejen o tělesnou zdatnost svých členů,
především mládeže, ale také o výchovu ideologickou a národní. Všechny spolky pořádaly veřejná vystoupení. I
když takovou akci opačná strana vždy sledovala poněkud nevraživě, až do roku 1938 nedošlo při takových
příležitostech k vzájemným střetům a potyčkám.
Češi a Němci pořádali své slavnosti. Češi si připomínali
např. výročí upálení mistra Jana Husa, a především státní
svátek 28. říjen – vznik Československé republiky. Městem
procházel průvod s hudbou. V něm vynikali především
příslušníci československých legií (československých
jednotek bojujících na straně Dohody v 1. světové válce
proti Rakousku a Německu) odění zejména do
francouzských, italských nebo ruských uniforem, většinou s
řadou vyznamenání na prsou. Němci pořádali především
národopisné slavnosti. 1. máj slavily české i německé
levicové strany, především sociální demokraté, každá
zvlášť. Jen komunisté měli jeden společný průvod pro obě
národnosti.
V prvních komunálních volbách po vzniku republiky zvítězila
sociální demokracie. V dalších komunisté a až do roku 1931
byl ve Smržovce komunistický starosta. Pak ho ve funkci starosty vystřídal příslušník DNSAP (odnož německé
fašistické NSDAP). Jelikož měla tato strana v programu destrukci Československa, byla počátkem 30. let
zakázána. Místo starosty byl vládou na městský úřad dosazen vládní komisař, český podnikatel Josef Vobicka.
Dominantní roli mezi obyvateli Smržovky však sehrály především vztahy sousedské, které byly někde lepší, někde
horší, tak jako v každé jiné obci, a tlumily tak rozpory rázu sociálního i národnostního. Bylo samozřejmé, že na
všech veřejných místech (na úřadu, poště atd.) bylo možno bez omezení komunikovat česky i německy.
Ve 20. letech 20. století byla Smržovka prosperujícím městem s vysokou zaměstnaností. Vzkvétal průmysl textilní,
sklářský a na něj navazujícící průmysl bižuterní. Výrobky byly z 90% určeny na export.
V porovnání se sousedním Německem, kde ve 20. letech minulého století byly hospodářské poměry nuzné a kde
hyperinflace dusila jakoukoli ekonomickou aktivitu, byly zdejší hospodářské poměry dobré a začínající
irredentistické postoje nacházely u německého obyvatelstva pochopení zatím jen minimální.
Po vypuknutí světové hospodářské krize došlo ke zvratu. Zdejší výroba, závislá na exportu, byla mnohem více
postižena už od počátku r. 1930 než vnitrozemí. V sousedním Německu se po převzetí moci Hitlerem díky
rozsáhlému zbrojení začala ekonomická situace naopak stabilizovat. Když již v polovině 30. let krize v celém světě
pomalu ustupovala, praktikovaly mnohé státy, např. USA, Francie, Velká Británie, ale také Německo, na nichž byl
export zdejšího zboží závislý, ochranářskou politiku. To vedlo k tomu, že se bižuterní průmysl silně rozvíjel i v
mnoha jiných zemích, mnohdy jako výsledek průmyslové špionáže na Jablonecku, ale často též s pomocí zdejších
odborníků, Čechů i Němců.
Nevalná hospodářská situace byla jedním z důvodů nespokojenosti velké části německého obyvatelstva. Konrad
Henlein, vedoucí Turnvereinu, přeměnil postupně tuto organizaci v irredentistickou politickou stranu
Sudetendeutsche Partei – SdP. Jeho snahy byly nakonec korunovány Mnichovskou dohodou (1938), kdy spojenci
Československa, Francie a Velká Británie, podlehly nátlaku Hitlera a souhlasily s připojením českého a
moravského pohraničí. V říjnu 1938 se Smržovka stala součástí Velkoněmecké říše, její župy zvané Sudetengau.
Velká část českého obyvatelstva tehdy opustila Smržovku.
Německo pak rozpoutalo 2. světovou válku (1939-1945). Po jeho porážce rozhodli představitelé vítězných
mocností na konferenci v Postupimi o odsunu německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska. Tak
se tomu stalo i ve Smržovce, většina německého obyvatelstva jí musela opustit. Tyto události poznamenaly
pochopitelně tvář města jak po stránce etnické struktury, tak po stránce hospodářské.
Již po válce začalo docházet k socialistickému znárodňování veškerého průmyslu, tento proces byl dokončen po
komunistickém převratu v r. 1948. Ona doba tzv. reálného socialismu neumožňovala jakékoliv projevy
hospodářské podnikavosti jednotlivce, i když ani toto období nelze hodnotit z hlediska rozvoje jen negativně,
sklářský i textilní průmysl oblasti se rozvíjel a navázal na tradici předválečné výroby. Smržovka si podržela věhlas
hlavně na sportovním poli, sáňkařským sportem. V roce 1976 byla dokončena nová betonová sáňkařská dráha na
evropské úrovni a smržovští rodáci získávali ocenění na světových soutěžích.
Od roku 1989 jsme svědky nového vývoje Smržovky.
Zdroj: Muzeum místní historie Smržovka http://www.smrzovka.cz/
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PRO ZASMÁNÍ

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u
jedné přepážky stojí proplešatělý padesátník
a má před sebou hromadu růžových obálek
polepených srdíčky. Na každou stříkne z
lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu.
Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá.
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc
valentýnek podepsaných Hádej kdo!”
„Ale proč to děláte?” „Jsem právník se
specializací na rozvody!”
Jde koktavej a plešatej po ulici. Koktavej
povídá tomu plešatýmu: „Ttto by mmmě
zzajímalo, kolik dddáš zza holiče, hhhha
hhha?!” A ten plešatej mu povídá: „A mě by
zajímalo, kolik ty dáš za telefon?”
„Víš, jak udržíš pitomce 24 hodin v
nejistotě?” „To nevím, jak?” „Zítra ti to
řeknu!”
„Kde jsi vzal tak fantastickou sbírku CD
muziky? Ta musela stát peněz!”
„Ani korunu. Původně jsem měl jen jedno
CD, které jsem si pouštěl stále dokola 24
hodin denně. A pak z čista jasna mi sousedi
začali dávat stále nová a nová.”
Dohadují se tři filozofové o tom, co je na
světě nejrychlejší. První říká: „Nejrychlejší je
přeci světlo.” „Kdepak, milý pane kolego,
myšlenka - ta je přeci nejrychlejší...” povídá
druhý filozof. „Tedy nerad bych vypadal jako
negativista, pánové,” vstoupí do debaty třetí
filozof, „jsem si však jist, že naprosto
nejrychlejší je průjem... No považte - tuhle
jsem v noci dostal průjem a než jsem stihl
rozsvítit nebo něco vymyslet, tak jsem se
posral!”
V sále se ozve hlasatel: „V tomto sále byla
ztracena peněženka se sto tisíci korunami.
Majitel nabízí odměnu nálezci ve výši deset
tisíc!” Zvedne se muž a vykřikne: „Já za ni
dám jedenáct tisíc!”

MOUDRÁ VĚTA

Civilizace je nekonečné vytváření potřeb, které vůbec nepotřebujeme.
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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OBALY
KARTONÁŽKA LOUŽNICE
Březen - cenová akce na vybrané zboží
S přicházejícím jarem jsme pro Vás připravili zaváděcí
ceny následujících výrobků:

………...84,- Kč
Bublinková folie šíře 50 cm návin 100m……...161,- Kč
Bublinková folie šíře 1m návin 100 m…….…..323,- Kč
Lepící páska trans. šíře 48mm návin 66m………11,- Kč
Lepící páska Havana šíře 48 mm návin 66m…...11,- Kč
Flopak green pytel 0,5m3…………………….482,- Kč
Strechová folie 23My, šíře role 50 cm

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednávejte na:

info@obaly-sobe.cz

Tel. 483 385 154, 606 940 677
Sobe s.r.o., kartonážka Loužnice, Loužnice 82, Železný Brod

WWW.OBALY-SOBE.CZ
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