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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 11. / 2012
pro týden:
4. 4. 2012 – 11. 4. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

Z DOMOVA

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se bude konat dne 11. dubna
2012 od 19.00 hod v budově OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Schválení závěrečného účtu za rok 2011
3) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011
4) Nákup a prodej obecních pozemků
5) Různé – Informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
6) Závěr
Petr Krupka - starosta obce
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REALITY V LOUŽNICI a okolí

Podhorská chalupa, Loužnice 195m2
Cena: 1.280.000 Kč
Exklusivně nabízíme stylovou chalupu, která se
nachází v malé vesničce mezi Českým Rájem,
Jizerskými horami a Krkonošemi. V chalupě se
nacházejí 2 bytové jednotky s vlastním vchodem
(2+kk, 4+kk). Voda je zavedena i k dispozici i z
vlastní studny. K domu náleží pěkná udržovaná
zahrada s ovocnými stromy o rozloze 637 m2.
Parkování možné přímo u chalupy. Chalupa je vhodná
pro rekreaci.
http://realitymix.centrum.cz/detail/louznice/podhorska
-chalupa-louznice-195m2-3666560.html

RD 4+1
Loužnice
Cena:
2.249.000
Kč
Nabízíme
cihlový RD
4+1 v klidné
části obce
Loužnice ležící
nedaleko
města Železný Brod. Zastavěná plocha domu činí 91
m2, obytná je 110 m2. Dům prošel v roce 2006
částečnou rekonstrukcí. V přízemí se nachází zádveří,
vstupní chodba, dřevěné schodiště, kuchyň, obývací
pokoj, ložnice a koupelna se sprchovým koutem,
vanou a toaletou. Dále pak dílna, kotelna a uhelna. V
patře jsou dva pokoje, balkon, odkládací prostor a
půdní prostor. Majitelé v domě ponechají kotel na
tuhá paliva.
O vytápění se stará kotel na tuhá paliva s rozvody
ústředního topení nebo akumulační kamna. Voda je k
dispozici z vlastní studny, odpady jsou svedeny do
kanalizace.
K domu náleží přístřešek na auto a pěkná udržovaná
zahrada s ovocnými a okrasnými dřevinami o rozloze
527 m2. Celá nemovitost je oplocena.
http://severo.ceskereality.cz/rodinne-domy/mestskedomy/?id=CWP29865802065

Prodej velkého RD v
obci Loužnice
Cena: 1 560 000 Kč
KPN reality vám nabízí
velký dům, který se dá
využít jak pro bydlení, tak
pro podnikání, jelikož
nabízí velké množství
prostoru. V Přízemí se
nachází bytová jednotka
3+1 a další obytné
místnosti. V patře je 4+1, dá se využít na bydlení či na kanceláře,
nebo zázemí firmy. Půdní prostor je možné také využít. V domě je
el.připojka, septik na pozemku a vlastní studna. Poloha u důležité
komunikace Praha - Harrachov. ÚT na pevná paliva.
http://realitymix.centrum.cz/detail/louznice/prodej-velkeho-rd-vobci-louznice--jablonec-nad-nisou-3014349.html

Rodinný dům (Vesnický
RD) Loužnice
Cena: 1.950.000 Kč
PATRIA REALITY nabízí
prodej RD 4+1 v Loužnici
na pomezí Českého ráje,
Krkonoš a Jizerských hor.
Zastavěno 313 m2, celková
plocha 2157 m2, k domu
náleží i stodola.
Přízemí: veranda, síň,
obývací pokoj s jídelním a kuch. koutem, pokoj, koupelna s WC.
1. patro: velký a malý pokoj, půda, horní půda.
Dům je částečně podsklepen, vytápění: kotel ÚT na tuhá paliva,
krb s výměníkem, studna, jímka.
Klidné místo na okraji Loužnice, v obci obchod, hospoda, autobus
do Železného Brodu a Jablonce n. Nisou. Hypotéku zařídíme.
http://severo.ceskereality.cz/rodinne-domy/?id=YCR12061YCRCR-3457n

Prodej, dům rodinný,
107 m²
Cena:1 290 000,- Kč
Přízemní domu s
částečným podsklepením
a částečně obytným
podkrovím. Voda je
čerpána z vlastní studny,
odkanalizováno do
žumpy, vytápění lokální
na TP a el. akumulačními kamny, ohřev vody el. bojlerem.
Celoročně dobrý příjezd, dobrá autobusová dostupnost větších
měst. Velmi pěkný výhled do okolí. Vhodný k trvalému bydlení i k
rekreaci.
http://nemovitosti.finance.cz/detail/prodej/dum/rodinny/louznice-/739644764
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ZE SVĚTA

JABLONECKO - Mezi největší
poklady Jablonecka a Železnobrodska
patří bezesporu bižuterie a sklo.
Dovést k jejich současným nalezištím
má aktivní cestovatele nový adresář
firem z oborů bižuterie a sklo.
"Záměrem nebylo nabízet turistům
umělé atrakce, ale poskytnout jim
praktickou pomůcku pro vlastní cestu
za pravými poklady našich regionů,"
uvedla Hana Herkommerová, vedoucí
turistického informačního centra v Jablonci. Katalog
letos vychází po téměř třech letech, na rozdíl od
původních vydání v pozměněné podobě, ale ve stejně
praktickém provedení. Vznikl tentokrát ve spolupráci
mezi turistickými informačními centry měst Jablonce
nad Nisou a Železného Brodu, protože jde o jedno ze
společných lákadel pro turisty navštěvujících tyto dva
sousední regiony. "Díky nečekaně silné odezvě firem
na nabídku zveřejnění vznikl dosud nejobsáhlejší
adresář této řady. Mnoho firem posílilo svůj
adresářový zápis navíc buď obrázky produkce, nebo
doprovodným vlastním inzerátem - adresář je tak
zároveň bohatým vizuálním přehledem," přiblížila
Hana Herkommerová. Tištěná verze je k dispozici v
místních informačních centrech a prostřednictvím
agentury CzechTourism bude distribuována na
turistických veletrzích a zastoupeních v zahraničí.
Adresář si mohou zájemci vyhledat i na webu - na
www.jablonec.com - sekce Bižuterie a sklo. Adresář
je trojjazyčný - česko-německo-anglický - a kromě
adresářové části obsahuje i prezentace měst Jablonec
nad Nisou a Železný Brod a jejich kulturních zařízení
a významných místních akcí spojených s bižuterií a
sklem.
http://www.jablonec.com/filemanager/files/60639.pdf
PLAVY - Škodu za zhruba
půl milionu korun způsobil
požár na rodinném domě v
Plavech.„Při požáru nedošlo
k žádnému zranění, protože
se v domě nikdo
nenacházel. Dům hlídal
pouze velký pes, který se
bohužel udusil," uvedl
velitel tanvaldských hasičů
Ladislav Žák. Příčina vzniku
požáru je v šetření. K
požáru domu vyrazili hasiči
ve středu 28. března po poledni. Upozornili je
sousedi, kteří viděli kouř jdoucí přes střechu. Na
likvidaci požáru hasiči použili dva vodní proudy, z
požářiště také vytáhli jednu propanbutanovou láhev a
malorážkové náboje. Hasiči zasahovali kvůli velkému
zakouření v dýchacích přístrojích. Zhruba po půl
hodině požár lokalizovali a kolem půl druhé započaly
dohašovací práce.
S požárem bojovali profesionální hasiči z Tanvaldu,
Jablonce nad Nisou, posílily je jednotky dobrovolných
hasičů z Držkova, Plavů - Haratic a Zlaté Olešnice.

ŽELEZNÝ BROD
Rozšíření úředních hodin
Od pondělí 2. dubna 2012 dochází k rozšíření úředních hodin
městského úřadu, a to v pondělí do 18 hodin. Pro některé
agendy platí nově rozšířené úřední hodiny v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 12.00. Pokoušíme se tak vyjít co možná
nejvíce vstříc našim občanům a klientům.
Proč se rozšířené úřední hodiny netýkají celého úřadu a
všech jeho agend? Na tuto otázku nutno odpovědět, že
mimo úřední hodiny pracovníci vyřizují přijatá podání,
provádí úkony správního řízení (místních šetření, veřejná či
neveřejná jednání, vydávání správních rozhodnutí), spravují
agendu spisové služby, účastní se jiných jednání, porad či
školení, a proto nemusí být k dispozici na úřadě.
I u vybraných agend se rozšíření úředních hodin neobejde
bez komplikací. Zejména v případě nemoci nebo čerpání
letních dovolených mohou být úřední hodiny jednotlivých
odborů omezeny, jelikož agendy vykonává jen minimální
počet úředníků a možnosti jejich zastupování jsou omezené.
Změnu úředních hodin po dvou měsících vyhodnotíme z toho
hlediska, zda je trvale udržitelná.
Nadále však platí, že naléhavé žádosti lze po předchozí
dohodě vyřídit i mimo uvedené hodiny.
Úřední hodiny
Pondělí 8.00 - 18.00
Středa 8.00 - 17.00
Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy
Odbor vnitřních věcí: Podatelna, CzechPOINT, Ověřování,
Občanské průkazy, Cestoví doklady, Evidence obyvatel
Odbor dopravy: Registr vozidel, registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční: Pokladna
Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Otevírací doba Turistického informačního střediska
Říjen - duben
Pondělí - pátek 8:00-12:00, 12:30-16:00
Sobota 9:00-12:00
Květen - září
Pondělí - pátek 9:00-12:00, 12:30-17:00
Sobota 9:00-12:00
Autor: Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu
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NAVAROV - Záchranáři párají po jednom vodákovi,
který spadl v sobotu před 13. hodinou z raftu do řeky
Kamenice v Navarově, části obce Zlatá Olešnice.
„Zatím se ho nepodařilo nalézt," uvedla krátce po
nahlášení události mluvčí záchranné služby Lenka
Markovičová. Vodák podle ní spadl do vody u mostu
pod peřejemi.

ŽELEZNÝ BROD - Vítězství z krajského kola soutěže
Projektu Enerso si odnesli studenti z Železného
Brodu. Vyhráli Andrea Červenková, Markéta,
Šourková a Michal Dostál ze Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské za práci M.A.M.
EKOSPORT. „Naším cílem bylo vymyslet posilovací
stroj, který by využil produkovanou energii lidského
těla. Jde o stroj, který je zvětšeninou běhacího kola,
které mívá v kleci křeček. Člověk by svým během
vytvářel elektrickou energii, která by se ukládala v
akumulátoru a následně by byla například použita k
napájení osvětlení ve fitcentru," popsal Michal Dostál.
Středoškoláci prezentovali projekty na téma - Úspory
energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v
dopravě. Soutěže se zúčastnilo osm škol s 15
projekty. Celorepublikové finále se uskuteční v závěru
příštího týdne v Pardubicích.

2012

Lučany nad Nisou - Sedmačtyřicetiletý muž zemřel v
pondělí v noci po srážce s městským autobusem. Řidič si
pěšího nevšiml a vlekl ho 300 metrů. Chodec na místě
zemřel. „Případ si převzal policejní vyšetřovatel kriminální
služby, kdy 37letý řidič autobusu je podezřelý ze spáchání
přečinu usmrcení z nedbalosti," uvedla mluvčí policie Ludmila
Knopová. Tragická nehoda se stala v pondělí 2. dubna ve
22.55 v Lučanech nad Nisou. Muže pohybujícího se o
francouzských holích zachytil řidič při otáčení autobusu
městské linky číslo 4. „Autobus muže vlekl zhruba 300 metrů
až na další autobusovou zastávku," popsala Knopová.
Šofér autobusu si střetu vůbec nebyl vědom. Upozornil ho na
to až řidič jednoho osobního auta. „Policisté žádají tohoto
svědka události, aby zavolal na telefon 974 474 450 nebo na
linku 158," dodala Knopová.

JABLONEC n/N - Dva nové nízkopodlažní autobusy jezdí od
čtvrtka 29. března po Jablonci. Dopravní podnik si je pořídil s
pomocí evropské dotace. Jsou vybavené i speciální plošinou,
která umožňuje nástup vozíčkářům nebo maminkám s
kočárky. „Většina autobusů, které nyní máme v Jablonci, je
nízkopodlažních. Tvoří zhruba 80 až 90 procent našeho
vozového parku," nastínil ředitel dopravního podniku Luboš
Wejnar. S pomocí evropské dotace si dopravní podnik pořídil
celkem šest autobusů. Původně je firma Tedom měla
dodávat postupně po dvou ve třech letech. Dopravce se ale s
výrobcem dohodl na změně. „Přišly najednou, zbývající čtyři
na nasazení do pravidelného provozu připravujeme," uvedl
ředitel. Cestující by se jimi měli poprvé svézt někdy v
průběhu dubna. Vozidla pořídili v rámci projektu Zlepšení
dopravní obslužnosti Jablonecka. Celkově stála 48,5 milionu
korun, dotace činila 15,8 milionu. V provozu je nyní v
Jablonci 34 autobusů, 20 z nich je plynových.

www.nasejablonecko.cz
TOTO JE JEN MALÁ UKÁZKA Z TOHO CO VŠE NAJDETE V TÝDENÍKU NAŠE JABLONECKO
TÝDENÍK MŮŽETE ZAKOUPIT NA POŠTĚ V LOUŽNICI
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KULTURA a POZVÁNKY

Železný Brod a jeho okolí
Městské divadlo
DUBEN
11.4. Šťastná hodina paní Zuzany Maléřové s
herečkou Naďou Konvalinkovu, vstupné: 90 Kč předprodej probíhá na TIS Železný Brod
Dubnový maraton ochotnických souborů: 16.4.
Drůbeží nářez (Nakafráno, Turnov),
18.4. Potopa světa (DS Jizeran, Rakousy),
21.4. Prázdniny snů (DS Vojan, Libice n. C.) a 22.4. Kočičí
hra (DS Tyl Železný Brod, o.s.)
23.4. Polízanice malé čarodějnice, Tramtárie, Olomouc,
vstupné: 35 Kč - pro školy, uvítáme i maminky s dětmi na
MD
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ČERNÁ KRONIKA

INFO ČERNÉ ÚDOLÍ
 29.3.2012 13:00 na silnici 10 v obci Plavy okres Jablonec nad Nisou; na železničním přejezdu v
katastru obce PLAVY - nehoda; havarované vozidlo; DN - kamionu (ESP), poškozeny závory ŽP, kamion
ujel.
 31.3.2012 17:40 do 18:45 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou Pozor!
Předmět na vozovce; před vodní elektrárnou ve směru od Malé Skály vpravo na svodidlech strom
zasahující z části do vozovky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 24. března v 5.00 hodin zastavila hlídka policistů obvodního oddělení v ulici
Pelechovská v Železném Brodě řidiče motorového vozidla značky Fiat Panda. Kromě kontroly dokladů byla u řidiče
uskutečněna i dechová zkouška. Ta pro něho nedopadla dobře. Naměřená hodnota 1,95 promile alkoholu v krvi
svědčí o značném množství vypitého alkoholu před jízdou. V současné době je muž podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční trest odnětí svobody.
NOVÁ VES - Do rekreační chaty, která se nachází v katastru obce Nová Ves n.N., se v průběhu uplynulého týdne
vloupal neznámý pachatel. U chaty vytrhl rám okna, vnikl dovnitř, interiér prohledal a odnesl si několik lahví
alkoholu, slané pečivo a další trvanlivé potraviny. Majiteli chaty z Prahy způsobil zloděj škodu ve výši 9 000 Kč.
Největší je samozřejmě škoda na znehodnoceném okně, které bude majitel muset nahradit jiným. Policisté
Obvodního oddělení Smržovka případ zadokumentovali, zajistili řadu stop a nyní pátrají po pachateli, který může
být za přečin krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody potrestán odnětím svobody v trvání až
tři roky.
ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 28. března v 7.00 došlo na silnici II. třídy v katastru obce Železný Brod ke střetu
osobního vozidla a srnky. 34letý muž ze Semil jel s vozidlem značky VW Golf ve směru od Semil na Pelechov, když
tu znenadání mu do jízdní dráhy vběhl srnec. Řidič již nedokázal střetu zabránit a došlo ke srážce, na kterou zvíře
doplatilo smrtí. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 12 000 Kč.
ŽELEZNÝ BROD - V Železném Brodě v ulici Na Poušti odcizil neznámý pachatel měděné svody z kostela sv.Jana
Nepomuckého. Zloděj odcizil 17,5 metru měděných žlabů a 12,5 metru měděných svodů z budovy zákristie.
Římskokatolické farnosti způsobil škodu ve výši 12 000 Kč. Případem se zabývají policisté Obvodního oddělení
Železný Brod, kteří případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Pachatel může být potrestán trestem
odnětí svobody v trvání až dva roky.
MALÁ SKÁLA - V sobotu 31. března chtěl neznámý pachatel na Malé Skále – Vranovém odcizit vozidlo značky
Mitsubishi Lancer Evo. Krádež chtěl spáchat po 2.00 hodině ranní a to tak, že vozidlo bez nastartování chtěl
odtáhnout na laně. Při tažení však došlo k sepnutí alarmu, který pachatele vyplašil, a vozidlo zůstalo na místě.
Kdyby se krádež podařila, vznikla by majitelce vozidla hmotná škoda ve výši 500 000 Kč. Zloději v případě
dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
KOBEROVY - V průběhu noci z neděle na pondělí došlo v Koberovech ke krádeži zaparkovaného motorového
vozidla. Neznámý pachatel zde nezjištěným způsobem odcizil vozidlo značky Mercedes Benz Sprinter bílé barvy,
které bylo zaparkované na odstavné ploše před domem uprostřed obce. Spolu s vozidlem byly odcizeny i 4 kusy
hliníkových disků s letními pneumatikami a velká gola sada. Celkově způsobená škoda představuje částku 800 000
Kč. Policisté Obvodního oddělení Železný Brod případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a
neoprávněného užívání cizí věci, za což pachateli v případě dopadení hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
TANVALD - Na svoji lehkovážnost doplatil v pondělí 2. dubna 50letý muž z Prahy. V odpoledních hodinách byl v
nákupním centru v Tanvaldě v Krkonošské ulici nakupovat. Do košíku si odložil i ledvinku s doklady, penězi a
platebními kartami. Neznámý pachatel mu během nákupu ledvinku nepozorovaně odcizil a teprve u pokladny muž
zjistil, že bude mít nákup dražší o více než 2 500 Kč. Policisté varují občany, aby svá příruční zavazadla
nenechávali v průběhu nákupu bez dozoru. Zloději čekají na okamžik, kdy se věnujete výběru zboží z regálů a
zavazadlo vám nepozorovaně odcizí!
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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
4.4.

Den: 12/16°
Noc: 6/2°

NEDĚLE
8.4.

Den: 7/11°
Noc: 3/-1°

ČTVRTEK
5.4.

Den: 6/10°
Noc: 4/0°

PONDĚLÍ
9.4.

Den: 6/10°
Noc: 4/0°

PÁTEK
6.4.

Den: 6/10°
Noc: 2/-2°

ÚTERÝ
10.4.

Den: 6/10°
Noc: 4/0°

SOBOTA
7.4.

Den: 7/11°
Noc: 2/-2°

STŘEDA
11.4.

Den: 7/11°
Noc: 3/-1°

5. 4.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

PRANOSTIKY

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v
máji vyschne.

6. 4.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.

Na mokrý duben - suchý červen.

7. 4.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

8. 4.
Prší-li na Boží hod velikonoční, bude v létě nouze o vodu.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
Na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší.

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo
strom.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Na velikonoce jasno, bude laciné máslo.

10.4.
Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.

STAROČESKÝ HOROSKOP

SVĚCENÍ KOČIČEK - Na Květnou se v kostele světí kočičky. Posvěcené kočičky se potom odnesly domů, kde se
aspoň po třech prutech dávaly na různá místa – na „půnebí“ = na půdu, do chlíva, stodol, do „sencí“ (světnice)
za křížek... Také do žita na poli, aby vysoko narostlo. Vyměnily se tak za staré pruty z minulých Velikonoc.
Kdo nechtěl být přes rok zapomnětlivý, tři svěcené kočičky spolkl. Chlapci také „švíkají“ (švihají) pruty děvčata,
aby byly čiperné. Stejně tak máma švihne své dítě, aby nebylo líné. A konečně pasák – ten vyhání dobytek na
první jarní pastvu také prutem z posvěcených kočiček, aby byl dobytek zdravý a silný.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:34
Zapadá: 18:38

Ve středu 4. 4. ve 23 hodin nastává konjunkce Venuše s Alcyone,
nejjasnější hvězdou Plejád. Venuše bude 0,3° jižně a prochází okrajem
hvězdokupy.

Měsíc

Vychází: 14:42
Zapadá: 3:34
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

5. 4. 2012
5. 4. 2012
6. 4. 2012
7. 4. 2012
9. 4. 2012
10. 4. 2012
10. 4. 2012

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

Anna Celestýna Bláhová (Linkovi)
Martin Dimmer
Kateřina Formánková
Magda Slíčková (Kurfiřtová)
Božena Zurynková
Ladislava Šikolová
Ema Krupková

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

VÝROČÍ
4.4. 1911 – Václav Čtvrtek,
český prozaik
5.4. 1937 – Bylo otevřeno
Letiště Praha-Ruzyně.
5.4. 1355 – Karel IV. byl v
Římě korunován římským
císařem.
6.4. 1951 – Josef Rakoncaj,
český horolezec
8.4. 1912 – Jozef Gabčík,
československý voják
9.4. 1891 – Vlasta Burian,
český herec
9.4. 1933 – Jean-Paul
Belmondo, francouzský
herec
10.4. 1912 – Southampton:
Zaoceánský parník Titanic
vyplul na svou první plavbu.
10.4. 1878 – Eduard Štorch,
spisovatel, pedagog
11.4. 1549 – Jiří Melantrich z
Aventina dokončil tisk
prvního vydání své Bible,
později známé jako Bible
Melantrichova či Melantriška.
11.4. 1792 – Ve Francii byla
vynalezena gilotina.
VÝZNAMNÉ DNY
4.4. - Mezinárodní den proti
nášlapným minám
7.4. - Den vzdělanosti,
Světový den zdraví
8.4. - Mezinárodní den
Romů
11.4. - Mezinárodní den
solidarity osvobozených
politických vězňů
Světový den Parkinsonovy
nemoci, Mezinárodní den
boje proti hluku

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1947 - 1957
Poněvadž od roku 1947 – 1957 nebyla
kronika vedena, bylo rozhodnuto a
dohodnuto s osvětovým inspektorem,
ustanovit komisi, která vypracuje přehled
všech událostí za toto desetiletí. Členové
komise: Ladislav Bartoníček, byl pověřen
vypracováním zprávy o vývoji průmyslu a
výstavbě v naší obci. Jiří Rubeš napsal
historii naší národní školy v těchto letech.
Zdeněk Holý zachytil otázku vývoje
zemědělství a založení JZD. Soudruh Oldřich
Kurfiřt zhodnotil politický vývoj naší obce a
Josef Pavlata doplnil tyto zprávy
dokumentárními snímky. Ludmila Vavřínová
zaznamenala sňatky, narození a úmrtí
v letech 1947 – 1957.
Část politická – rok 1948
Tento rok byl bohatý na politické události.
Podle záznamu v předešlém roce 1947 to ve
vládě jaksi skřípalo, tj. nebylo dohody a
spolupráce mezi všemi čtyřmi stranami národní fronty. Situace se během února tak
vyhrotila, že dne 23. února na 24. února došlo ve vládě ke krizi a dvanáct ministrů
podalo demisi. Soudruh Klement Gottwald, tehdejší předseda strany KSČ a předseda
vlády prohlásil, že žádný z odstoupivších ministrů se do vlády zpátky nesmí vrátit a také
se nevrátil. Vládní krize trvala 5 dní a během této doby jmenoval president Dr. Edvard
Beneš vládu novou. Sociálně demokratická strana se spojila se stranou komunistickou a
tak národní fronta má nyní pouze tři strany.
Došlo k dalšímu znárodňování veškerých průmyslových podniků, ve kterých bylo méně
než 50 zaměstnanců. Tak v našem kraji došlo k znárodnění veškerého sklářského
průmyslu. Zde také nutno podotknuti, že toto usnesení se nelíbilo našim sklářským
výrobcům, ačkoliv byli ve svém podniku ponecháni jako vedoucí.
V měsíci dubnu ze zdravotních důvodů odstoupil president E. Beneš a za něho zvolen
první dělnický president Klement Gottwald. Po této vládní změně odešli ilegálně za
hranice někteří bývalí ministři a všichni ti, kterým se nelíbilo naše vítězství dělnické
třídy. Byli to určití nespokojenci zde u nás: Bohumil Tomeš, Loužnice čp. 74, rodák ze
Zásady, později pak při všesokolském sletu opustil cestou ilegální svou vlast poměrně
mladý člověk Mnislav Tom…….pokračování příště
(foto: fotografie silnice od „Pavlatů“ dolů k „chaloupce“ – fotil pan Pavlata jaro 1948)
(pozn. redakce: také vás při čtení těchto řádků mrazí?)
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ŠŤOVÍK KYSELÝ (KYSELÁČ LUČNÍ)
Šťovík kyselý je vytrvalá bylina. Velmi často jej
nacházíme především na vlhkých loukách, a to
hlavně v květnu, kdy z přízemní růžice kopinatých
listů vyrazí až 50 cm vysoký holý stonek s latou
drobných červenozelených květů, které vysoko
vyčnívají z nízké trávy. Tehdy je vhodná doba pro
sběr mladých listů.
Je zdrojem železa, karotenu, křemíku, draslíku, manganu a vitaminu C.
Podporuje tvorbu krve a povzbuzuje činnost tlustého střeva. Výborný je
ve všech bylinných očistných kůrách.
Šťovík přidáváme do polévek nebo omáček a také je výborný v salátech.
Je vhodné ho před upotřebením na chvíli namočit v mléce nebo smetaně,
tak mírně potlačíme negativní účinky kyseliny šťavelové.
Sbírá se list, méně často oddenek, obojí v období dubna až května.
Obsahuje kyselinu šťavelovou, šťavelan (díky kterýmžto látkám chutná
kysele), antrachinonové deriváty, organické kyseliny, vitamín C, oxalát
draselný, flavonové glykosidy, minerální látky aj. Šťovík je dnes pokládán
za drogu zastaralou, v současnosti se užívá převážně jen zevně ve formě
kašovitých obkladů na různé kožní defekty nebo ve formě kloktadla při
aftech v ústech. Kašovité obklady se osvědčily i při některých formách
lupénky (přikládají se denně na dobu 20 až 25 minut). Vnitřně se drogy
užívá jen zřídka, neboť přítomná kyselina šťavelová se v organismu
slučuje s vápníkem v nerozpustný oxalát vápenatý, jenž se může
usazovat v močových cestách ve formě kaménků (a kromě toho je tímto způsobem z organismu odčerpáván
vápník). Při konzumaci většího množství může droga působit i toxicky podobně jako šťavel kyselý, jenž se i v
léčitelství někdy používá stejně jako šťovík.
ŠŤOVÍK V ČESKÉM HERBÁŘI Z ROKU 1899:
Šťovík (Rumex), má lodyhy několik stop vysoké, květy drobounké, červeno-zelené. Roste na lukách; má chuť
nakyslou, kvete od máje do července.
Rozeznává se několik druhů: a) sloučený (R. conglomeratus), 1½ st. vysoký, roste na vlhkých místech v střední
Evropě; kořen barví na žluto; potřebuje se též v lékárnách, b) Lesní (R. sanguineus) podobá se předešlému,
kořen mají v lékárnách; odrůdek jeden jest zelený, druhý po lodyze a žilách, i zebrách krvavý, c) Žlutý (R.
patientia), lodyhy 3—6 st. vysoké; roste v místech vlhkých v jižní Evropě a v Levantu. Nať zakyslá se požívá; též
se potřebuje v lékárně jako i kořen, d) Obecný (R. acetosa), lodyha 1—2 stopy vysoká; roste na lukách a kvete v
květnu až do července. Listy nakyslé, jedí se jako špenát, potřebují se co koření; též jako léku chladícího se jich
užívá. Také při zánětech účinkuje dobře; semeno prý zahání škrkavky; kořen zahání boule a opuchliny, zvláště na
krku; listí ve víně vařené zahání prý lišeje a volata. Též za lék počišťující slouží. Kořenu jednoho druhu se užívá
jako revně (rabarbory). Stlučený s octem a medem dává masť na bolení hlavy dítek.
Též ke kloktání užívá se odvaru; na prášek stlučen, upotřebí se ve Švédsku jako zubní prášek.
Kořen šťovíku užívá se ve zvěroléčitelství jakožto lék posilující ústrojí zažívací, proti katarrhům chronickým,
průjmu a pod. nemocím.
Proti lišejům, svrabu a červům dává se ode dávna zevně i uvnitř. Sušený kořen dává se uvnitř koním a skotu po
30—60, ovcím a prasatům po 12—24, psům po 2—6 gr., denně 2—3krát; čerstvého kořene dává se čtvernásobná
dávka najednou a sice jako lektvař nebo pilule.
Odvar nebo čerstvý kořen rozmačkaný dává se o sobě nebo smíšen s jalovcem, puškvorcem sírou a j. Zevně dává
se kořen proti lišejům a svrabu, buď jako masť nebo se jím umývá. V tomto případu svaří se 30 gr. kořene ve
vodě, pivě neb octě a přidá se ještě jiný lék. Tím se místa, kde se svrab zahnízdil, umývají 5—6 dní, vždy jednou
za den. Masti dělají se bud z prášku kořene se sádlem vepřovým, nebo se přidá síra, čemeřice, bobek a j.
Šťovíková polévka česká
400 g šťovíku, 70 g másla, 30 g hladké mouky, 1 žloutek, 1l8 l smetany, 60 g žemle, sůl, pepř, petrželka, vývar z
kostí
Jemné listy šťovíku nakrájíme na kousky, osmažíme ve 30 g másla, přidáme vývar, petrželku, sůl, pepř a uvaříme
doměkka. Potom proli-sujeme. Z 30 g másla a mouky připra-víme světlou jíšku, zředíme vývarem, dobře povaříme
a spojíme s proliso-vaným šťovíkem. Znovu povaříme, přikořeníme, sejmeme z ohně a vmí-cháme žloutek
rozkvedlaný ve smeta-ně. Podáváme s kostičkami ze žemle osmaženými na 10 g másla.
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ZAHRADA
Umíte uplést pomlázku?
Pokud ne, tady máte návod:

Pomlázkové právo, právo šlehání, začíná pro mládence o půlnoci z neděle na pondělí velikonoční.
Takže je tak akorát čas se poohlédnout po vhodných proutcích.
Zpráva z roku 1610 uvádí, že v době velikonoc se v samotné Praze prodávaly po ulicích dlouhé
pestrobarevné metly. Každý muž prý si koupil alespoň jednu a běhal s ní po městě. Ženy šlehali po
ramenech i po rukách a požadovali od nich velikonoční vejce. Totéž opakovaly o posledním
velikonočním svátku dívky.
Pomlázkou se nazývá svazek živých, narašených prutů, stejný název má den i koleda, kterou koledníci
dostanou. Víra, že životadárná, omlazující a uzdravující síla přechází z živého prutu šleháním na
člověka i na dobytek, má zřejmě kořeny kdesi v předkřesťanských dobách. Za toto omlazení,
pomlazení, se musí platit. A platí se opět něčím magickým, co v sobě ukrývá symbolickou i skutečnou
přítomnost nového života - vajíčkem.
První koledník, který přišel do domu, byl dobře odměněn. Jeho pomlázkou, kterou vzala hospodyně do
bílého šátku, vyšlehala všechen dobytek, aby byl po celý rok zdravý a čilý. Vyšlehat se musela nejen
mladá děvčata, ale všechny ženské ve stavení; i stará babička musela dostat svůj díl "pomlazení".
Pomlázka může být nahrazena prostým naraženým prutem nebo větvičkou pichlavého jalovce, ale
hrdostí každého chlapce a mládence byla pomlázka umně spletená z vrbových proutků. Chodí-li chlapci
ve větší skupině, nosí jeden z nich veliký, i několikametrový "korbáč", "žílu" nebo "tatar", až ze 60ti
prutů splétanou pomlázku, bohatě zdobenou pentlemi, na kterou děvčata přivazují další barevné
pentle.

POMLÁZKA Z 6 PROUTKŮ - DO KULATA
Proutky rozdělíme opět na půl tak, že máme
v každé ruce po třech.
Horní proutek z levé strany provlékneme
kolem středního proutku na pravé straně a
vrátíme na spodní pozici zpět na levou
stranu. Totéž učiníme s pravým horním
proutkem. Tak postupujeme střídavě až ke
konci proutku. Dobře, ale citlivě utahujeme.
POMLÁZKA Z 8 PROUTKŮ - DO KULATA
Rozdělíme proutky na čtyři a čtyři a pleteme jako
ze šesti, s tím rozdílem, že horní proutek z jedné
řady vždy obtáčíme kolem dvou středních na
protilehlé straně.
Až se bude pletení chýlit ke konci, nezapomeňte
zavčas vplést mezi proutky barevné stuhy a
provázek na závěrečné svázání pomlázky.

Videa jak uplést pomlázku:
 http://alik.idnes.cz/video-jak-se-plete-pomlazka-ddt-/alikalikoviny.asp?c=A090411_215335_alik-alikoviny_mrk
 http://www.youtube.com/watch?v=WcawgyLazcc

Stránka 11 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 11.

2012

LOUŽNICKÉ TRADICE
VELIKONOCE 2012
ČTVRTEK - 5. 4. 2012 - ZELENÝ ČTVRTEK - Na Zelený čtvrtek se jedla zelená strava (špenát, salát,
zelí, kopřivy), aby byl člověk celý rok zdráv. V kostele zazní naposledy zvony, které „odlétající do Říma“ a umlknou
až do Bílé soboty. Existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi,
aby se ho držely. Hlas zvonů nahrazují o
Velikonocích nejrůznější řehtačky.
od čtvrtka se chodí klapat a v sobotu se obejde
ves s klapáním a poté se začne zpívat tato
básnička a vybírá se od klapání.
Píseň dětí, které zpívali písničku a klapaly
kalapačkami:
Jidáši zrádce, cos to učinil,
žes svého pána,
židům prozradil.
Židi nevěrní, jako psi černí,
kopali jámu,
Ježiši Pánu,
aby ho jali,
ukřižovali.
Na velký pátek,
do hrobu dali.
A na bílou sobotu zase ukřižovali.
Páni a paní dejte něco od klapání.
PÁTEK - 6. 4. 2012 - VELKÝ PÁTEK - Nejtišší den v roce. V evangelických rodinách sváteční den zpěvu
pašijových písní a modliteb, den bez práce i bez obyčejů, čas pozastavení všeho vnějšího běhu světa, jaký
každoročně pociťujeme podobně v den úmrtí nejdražších. Lidové přívlastky Bolestný, Tichý pátek vyjadřuje
smutek, pokání a půst věřících pro památku ukřižování a smrti Ježíše Krista. Je to velký svátek křesťanů, zvláště
protestantů. Podle lidové víry je Velký pátek dnem nadpřirozených sil dobrých i zlých; čarodějnic a nepřejících.
Proto je časem velké účinnosti obyčejů, věšteb a modliteb, dnem osudovým. Zvláště pro člověka toho dne
narozeného. Zemřít na Velký pátek je ale dobré. Zvláštní moc Velkého pátku je v paměti 19. A 20. Století spojena
s třemi časovými mezníky. Je to doba čtení nebo zpěvu pašijí v kostele, odpolední třetí hodina Ježíšovy smrti na
kříži, nejzávažnější je ráno před východem Slunce. Povahu Velkého pátku jako výlučného svátku určuje řád
zákazů, z nichž některé jsou společné pro přípravu a svěcení více obřadních dní v roce. „Na Velký pátek nepohneš
zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš,
nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.“ Asi čtyřicet států uznává Velký pátek jako den pracovního klidu, mezi nimi
například Austrálie, Brazílie, Kanada, Německo a Spojené království. V Rakousku mají nárok na den volna pouze
evangelíci, starokatolíci a metodisté.
SOBOTA - 7. 4. 2012 - BÍLÁ SOBOTA - Ve srovnání s biblickou zvěstí o Ježíšově narození nebo utrpení
Panny Marie nad smrtí syna, které mají v lidové kultuře svoje reflexe slovesné a výtvarné, zůstává pro nás lidové
pojetí Kristova mrtvých vstání spíše skryté. Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a
návštěvy Božího hrobu, a přináší zlom. Tmu a ticho v katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a varhany,
aby myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho zmrtvýchvstání. Bílá sobota představuje hudební
umění venkovských kantorů, muzikantů a zpěváků na kostelních kůrech a slavnostní atmosféru procesí a průvodu
Vzkříšení. Znamená konec půstu, pečení velikonočních beránků a mazanců, poslední hrkání chlapců s
koledováním, toleruje výstřelky mládeže a chodníčky zamilovaných. Posvátný čas kostelního zvonění na Bílou
sobotu byl dalším a většinou posledním vyvoleným časem pro konání blahonosných obyčejů pašijových dní: za
čistotu domova a hojnost (tlučení do prahů, zvonění klíči i mincemi), za sílu (zvedání těžkých břemen), za zdraví a
krásu. Umývání v pramenité vodě, která byla novou vodou výhradně na Bílou sobotu během prvního zvonění.
Zvláštní pozornost patřila v tomto ovocným stromům: Za jejich „probuzení“ k příští úrodě se postřikovaly vodou,
někde hospodyně během zvonění otírala stromy čerstvě zadělaným těstem mazance nebo jiného obřadního
pečiva. Nejčastěji lidé stromy třásli. Ke katolickým obřadům Bílé soboty dodnes patří Svěcení vody, nové křty
dospělých a obnova křesťanského slibu věřících. Pro věřícího mohou být rituálem společného vstání s Kristem,
projevem spoluúčasti člověka na velikonočním znovuzrození.
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VELIKONOČNÍ - Obřady Vzkříšení otevřely
hlavní velikonoční svátek, Hod Boží velikonoční, a s ním
sváteční období osmi neděl vrcholící Hodem božím
svatodušním. Podle pamětí z počátku 20. Století bylo
nepsaným zákazem prací o velkém svátku nezametat,
nestlat, nevynášet hnůj z chlévů, nemýt nádobí, nešít,
nečistit boty, a někde také nevařit. Stravě se ovšem po
dlouhém předvelikonočním půstu dostává na Hod Boží
velikonoční zvláštního významu: mnoho zpráv při tom
líčí, že o velikonočním hodu se lidé postili až do skončení
bohoslužeb, a ani potom neobědvali maso: jediným
svátečním přepychem bylo posvěcené pečivo. Někde pro
chudobu nebo pro obyčej požívat jako první svěcený
pokrm, jinde čas prožitý v kostele; místy proto ženy
připravovaly sváteční oběd dopředu na už na Bílou sobotu. Dodnes nosí katolíci a pravoslavní velikonoční pokrmy
k posvěcení: čím dále na východ, tím bohatší tradice svěcení pokrmů, tím objemnější obřadní koláč a košíky s
uzenou šunkou i klobásami. Z hlediska stravy se o Velikonocích setkávají dvě krajnosti: půst (je nejdelší a na
Velký pátek vrcholí nejpřísněji) a hojnost. Hodové stolování na první velikonoční neděli, uvedené podle tradice
katolických rodin modlitbou a svěceným vejcem, liší se podle zámožnosti či chudoby i podle krajů. Zvláštní
postavení mělo ve velikonočním jídelníčku vejce a s ním pečivo. Vejce jsou též základem mazance, který je u nás
nejstarším doloženým velikonočním pečivem a spolu s beránkem patří k nejstarším velikonočním svěcenkám:
mazanec je hodovým pokrmem, darem i rituálním prostředkem. Podle staročeských kuchařek byl velikonoční
mazanec koláč syrnej veliké noci, tj. nesladké pečivo připravované ze strouhaného sýru a většího množství vajec.
Okrouhlý bochníkový tvar a znamení kříže si ponechal. Mazance jsou v textech dívčích koled i v pomlázkových
koledách. Oproti velkým kulatým mazancům a koláčům známe i kontrastně malé velikonoční pečivo. Postní jidáše
(jidášky), a ještě drobnější Boží dárečky. Figurky, panáčky, ptáčky, preclíčky atd. K velikonočnímu hodu jako
svátku křesťanů patří především beránek, podle bible obřadní pokrm Židů před jejich odchodem z Egypta. Jako
symbol čisté oběti je beránek předobrazem křesťanských Velikonoc a podobenstvím Spasitele. Jako obřadní
velikonoční pokrm a svěceninu známe beránka od středověku dodnes. V historických zprávách ale jen těžko
poznáme, zda šlo o maso nebo pečivo. Kromě jehněčího masa se na sváteční velikonoční stůl podávalo také
kůzlečí nebo telecí. Požívání masa a masitých pokrmů na Boží hod velikonoční se ovšem různí. Typické pro
velikonoční hodování jsou spíše kombinace masa, zvláště sekaného, s vejci nebo s pečivem, a také s kopřivami,
libečkem i dalšími zelenými bylinkami. Různé nádivky a směsi.
PONDĚLÍ - 9.4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
- České Velikonoce charakterizuje živá tradice pomlázky,
konané po církevních velikonočních slavnostech převážně
na Velikonoční
pondělí, které patří
k hlavním dnům
jarního koledování.
Velikonoční
pomlázku známe z
našich pramenů od
středověku a má
více podob. Jiná je
na venkově, jiná je
ve městech, liší se i
od západu na

východ.
Pojem velikonoční pomlázka má tři hlavní významy:
znamená obyčej šlehání dívek a žen jarními pruty, většinou spojené s
koledováním, pomlázka znamená také prut, častěji spletené pruty pomlázka jako velikonoční dar
Přestože v našich zemích je největší výskyt velikonoční pomlázky i
prostorová koncentrace obyčeje ve střední Evropě, jsou u nás lokality, kde
je pomlázka jako mrskání děvčat (žen) neznámá. Podle zpráv od konce 19.
Století místy v jihozápadních Čechách a jižních Čechách (mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi) děti
koledovaly o červené vejce bez mrskání.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

CIBULAČKA
100 g másla, 4 velké žluté cibule,
tence pokrájené na kolečka, 750 ml
hovězího nebo zeleninového vývaru,
sůl, 1⁄2 lžičky sušeného tymiánu nebo
mateřídoušky, 8 plátků bagety, 150–
180 g strouhaného sýra.
Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo nechte rozpustit
ve větším hrnci, přidejte na kolečka pokrájenou cibuli a
za stálého míchání ji nechte změknout a zezlátnout;
trvá to zhruba 15 minut. Pak cibuli přelijte vývarem, jeli potřeba, dosolte, přidejte tymián a vařte zhruba 20
minut. Plátky bagety dejte na chvíli opéct do trouby.
Polévku nalijte do čtyř hlubších talířů vhodných do
mikrovlnné trouby. Navrch každého posaďte dva plátky
bagety a lehce je potopte, zasypte sýrem a dejte na
pár minut zapéct do mikrovlnné trouby tak, aby sýr
krásně bublal a zezlátnul.

POMERANČOVÝ BERÁNEK
3 vejce, 1 vanilka, 12 dkg krystalu, 1 dl vlažné vody, 20
dkg výběrové
mouky, šťáva i
kůra z poloviny
pomeranče, 1
pudink se
smetanovou
příchutí, větší
půlka prášku do
pečiva, 1 dl oleje a
2 lžíce rozpuštěné
Hery
Ušleháme celá
vejce s cukrem do
husté pěny, přidáme olej a heru, opatrně přikapáváme
polovinu šťávy z pomeranče, potom přidáme kůru a
vodu. Do mouky zamícháme pudink a prášek do
pečiva. Vmícháme do těsta, zlehka promícháme a
vlijeme do vymaštěného a vysypaného beránka střední
velikosti. Pečeme pomalu v elektrické troubě vyhřáté
na 150 °C. Opatrně vyklopíme. Pokapeme druhou
polovinou šťávy (musíme pečlivě pokapat každé
místečko). Nakonec studeného beránka polijeme
čokoládou na vaření. (Dávám 15 dkg čokolády a 12,5
dkg hery). Vložíme do celofánu a jíme tak za 2-3 dny.
Beránek je celý voňavý pomerančem a krásně vláčný.

Vřele doporučuji! Je vynikající!

PEČENÁ JEHNĚČÍ
KÝTA SE ŠPENÁTEM A
NÁDIVKOU
1,2 kg jehněčí kýty
s kostí, mořská sůl a
čerstvě mletý pepř, 40
ml olivového oleje,
otrhané lístky ze snítky
tymiánu nebo
mateřídoušky, 10
stroužků česneku, 100 g
mrkve, na větší kostky, 100 g celeru, na větší kostky,
50 g rajčat, na větší kostky, 20 g hladké mouky, 400 ml
masového vývaru
Na nádivku 300 g toustového chleba, na kostky, 100 ml
mléka, 3 vejce, oddělené žloutky a bílky, 50 g másla,
rozpuštěného, 50 g nasekaných bylinek – petrželka,
pažitka, kerblík, tymián, mořská sůl a čerstvě mletý
pepř, rostlinný ́ olej na vymazání a strouhanka na
vysypání formy
Na špenát: 550 g čerstvého špenátu, 2 lžíce
slunečnicového oleje, 8 stroužků česneku, na plátky, 60
g cibule, nadrobno, mořská sůl a bílý ́ pepř, 100 ml
smetany ke šlehání, 1 lžíce másla a 1 lžíce mouky na
jíšku.
Jehněčí kýtu vykostěte (kost uschovejte), osolte a
opepřete. Tymián, čtyři prolisované stroužky česneku a
olej promíchejte v misce a směsí potřete kýtu. Maso
svažte provázkem, dejte do pekáčku a nechte přes noc
odležet. Druhý den do pekáčku přidejte kost, zbývající
neoloupané stroužky česneku, mrkev, celer a rajčata.
Podlijte vodou do výše 1 cm a pečte v troubě nejprve
25 minut při 165 °C, pak přikryjte a dopékejte pozvolna
při 120 °C doměkka asi hodinu a půl. Maso vyjměte a
výpek zahřívejte, až vystoupí tuk (pokud byla kýta
tučnější, část tuku slijte). Poprašte moukou, minutu
míchejte a pak zalijte vývarem. Prošlehejte, povařte 20
minut, přeceďte a dochuťte solí a pepřem. Chléb na
nádivku nechte zezlátnout v troubě. V misce ho
smíchejte s bylinkami, máslem, žloutky, solí a pepřem.
Nádivka by měla být vláčná a vlhká – pokud se drobí,
přilévejte postupně mléko. Z bílků ušlehejte pevný ́ sníh
a zlehka vmíchejte do směsi. Pekáček vytřete olejem,
vysypte strouhankou a naplňte nádivkou. Pečte v
troubě při 170 °C asi 20 minut dozlatova. Špenát
pořádně operte a důkladně osušte. Z másla a mouky
připravte jíšku. Na oleji zpěňte cibuli, přidejte česnek a
po chvíli špenát. Poduste ho, zalijte smetanou, přidejte
jíšku a pět minut povařte. Osolte a opepřete. Podávejte
s plátky kýty a nádivkou.
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Z HISTORIE

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

SPLZOV - Předek mlynáře Bartoše

přišel někdy kolem roku 1800 do Líšného
do mlýna č.5 z Vrátu z č. p. 7, které patřilo
Bartošům již před rokem 1680. V roce 1862
se dostali Bartošové do Splzova koupí
mlýna č.p.1. V zápise do Vodní knihy
provedeném dne 20. prosince 1873 je
zmínka o “smlouvě trhové” sepsané v
Železném Brodě dne 18. listopadu 1862,
kde je podepsán jako majitel mlýna č. 1
Josef Bartoš (odk.č 4) V záznamech z
jednání, která vedla firma Fränkel před
stavbou náhonu k továrně s líšenskými
majiteli pozemků, jsou ale Bartošové ještě
uvedeni.
Údajně po zániku mlýna č. p. 14 mlynář Bartoš postavil mlýn č. p. 1. Vzhledem k tomu, že číslování
domů bylo prováděno někdy v letech 1770-1780 a stavení má velice nízké číslo, je možné soudit, že
Bartoš jen nějaké starší stavení přestavěl. Tuto domněnku potvrzuje i poznámka z roku 1873 ve Vodní
knize semilského okresu: “Jak daleko knihy pozemné sahají, má tento
mlýn první knihovní složku před sto lety zřízenou”.
V první polovině devadesátých let 19. století v mlýně č.1 vznikla
brusírna skla, která byla po několika letech přeměněna na tkalcovnu
(odkč.5). Mlynář Bartoš, snad pravnuk toho prvního, zkusil štěstí na
burze, kde něco vyhrál a potom na radu kamarádů koupil několik
vagonů cibule z Egypta, na které vše prodělal. Přišel o mlýn a
nedaleký dům zůstal rodině jen díky penězům jeho ženy. V době kdy
byl ve mlýně nájemce Tobiška, stavení vyhořelo. Další majitel se
jmenoval Hušek, ten jej koupil jako spáleniště asi v roce 1935 za 40 000 Kč. a přestavěl na dům. Od
něho jej koupil továrník Šlechta z Lomnice nad Popelkou, který tam chtěl udělat barvírnu. Po roce
1948 byl bývalý mlýn znárodněn a nějaký čas v něm byl provoz n.p. Železnobrodské sklo.
Další, tedy již třetí mlýn u Splzova stával asi půl kilometru nad vsí v údolí Skuhrovského potoka. Ve
třicátých letech 20. století byl na jeho místě vidět ještě sklep – tzv. lednice, kde se točívalo vodní kolo.
Mlýnu se prý říkávalo “Čertův mlýn” a pozemky s jeho mizejícími zbytky donedávna vlastnila rodina
Daníčkova z Huntířova č.p. 27.
Ze Splzova se do Bzí jezdívalo tzv. Lískem – přímou ale
strmou cestou. Dnešní, oklikou vedoucí silnička do Bzí, byla
vybudována až kolem roku 1890 po velké průtrži mračen (v
roce 1888), která cestu Lískem silně poškodila Tato silnička
odbočuje ze silnice vedoucí ze Splzova do Huntířova v místě
kde Čertův mlýn stál. Je pravděpodobné, že tady již před tím
k němu nějaká cesta ze Bzí byla. Otázkou je, který mlýn již
ve 14. století patřil ke Bzí ? Farností bylo Bzí všem.
Ladislav Šourek
http://www.trosky.cz/rajnet/web/zobraz.asp?id=608
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PRO ZASMÁNÍ

Pán kupuje králíka: „Chcete samce nebo samici?”
„To je mi jedno, hlavně aby měl hodně mladých!”
Jeden bohatý páníček se rozhodl jet do Afriky, a
vzal si s sebou svého věrného psa. Pes začal honit
motýly a ztratil se. A jak se tak potloukal po buši,
vidí, jak se k němu řítí leopard se záměrem sežrat
ho. Pes se lekl, ale všiml si kostí roztroušených
kolem, usadil se a jednu z kostí začal poklidně
žvýkat. A ve chvíli, kdy se leopard chystá ke
skoku, pes řekne: „To vám řeknu, to byl ale dobrý
leopard, mňam, mňam! Jestlipak je jich tady ještě
víc!” Leopard to zaslechne a v poslední chvíli se
zarazí. Odplíží se do křoví a tam si řekne: „Fuj, ale
to bylo o fous!” Opice, která to všechno sledovala
ze stromu, usoudila, že tohle všechno by se mohlo
hezky zpeněžit. Šla za leopardem a za mírnou
odměnu mu vykecala, co všechno viděla a co se
stalo. Leopard se rozzuřil, že si z něho pes dělal
srandu a sdělil smrťácky: „Víš co, vopice, vlez mi
na záda a pojď se podívat, co já udělám tomu
psovi!” Pes uvidí leoparda, jak utíká s opicí na
zádech k němu a říká si: „Co udělám teď,
proboha!” Místo útěku si sedne zády k leopardovi
a předstírá, že ho ještě nevidí a právě v okamžiku,
kdy se k němu leopard přiblíží na doslech, hlasitě
zavrčí: „Hernajs, kde je ta zatracená vopice, co
jsem ji před chvílí poslal pro dalšího leoparda?”
Khon se rozhodl, že pojede na návštěvu za svou
rodinou do Izraele. Sbalí si pár věcí, sedne do auta
a jede. Na hranicích ho nechají celníci otevřít kufr.
Tam je v plátně zabalený obrovský obraz. „Co to
je?” „Jak to, co to je, snad kdo to je. Klaus.” Proti
tomu nemohli ani celníci nic namítat, tak ho pustili
dál. Dojede na místo a předvádí rodině svůj dar.
Rodina rozpačitě hledí na obraz a nejstarší se ptá:
„Kdo to je?” „Jak to, kdo to je. Snad co to je?
Platinový rám.”
Pan Roubíček jde po ulici a potká pana Khona,
který si pořád opakuje: „To se mi vůbec nelíbí,
všechno je obráceně, to se mi vůbec nelíbí,
všechno je obráceně...”
A tak se pan Roubíček zeptá: „Prosím jich, pane
Khon, co se jim nelíbí, co je obráceně?” No a pan
Khon mu odpovídá: „Dneska je celý svět vzhůru
nohama, všechno je obráceně, Židé válčí a Němci
obchodují!”

MOUDRÁ VĚTA

Láska je pro muže tím, čím ocet pro okurky. Konzervuje je.
TIRÁŽ
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