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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 12. / 2012
pro týden:
11. 4. 2012 – 18. 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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VELIKONOCE 2012 „ZELENÝ
ČTVRTEK“ – Pokud jste si na Zelený
čtvrtek odpoledne udělali procházku
Loužnicí, mohli jste potkat skupinky dětí s
košíky a řehtačkami, jak u každého domu
koledují. Jedná se o velmi starý velikonoční
zvyk, nikdo už ani netuší, zda je zde od
samého začátku, či přišel později. Nicméně
již se stále dodržuje a účastní se jej
všechny Loužnické děti. Loužnice je jedna
z mála obcí v širokém okolí na Jablonecku,
kde je tato koleda stále živá, pak už snad
jen na Moravě. Koledníci svým zpěvem
koled a řehtáním řehtaček, těch je bohužel
stále méně, nahrazují vyzvánění zvonů,
které odlétly do Říma.
Letošní koleda se opravdu vydařila, sice
počasí nepřálo, ale přišlo hodně
koledníčků.
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VELIKONOCE 2012 – „VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ“ –
Tak jako každý rok, již po staletí, i letos v naší obci
chodili na Velikonoční pondělí skupinky chlapců s
pomlázkami. Chodili dům od domu a každou ženu, dívku
či holčičku vyšlehali pomlázkou, ta jim za to darovala
vajíčko či nějakou sladkou dobrotu. Sice je tento zvyk v
naší obci stále živý a dodržovaný, ale chodí mládenců a
pánů stále méně.
Letošní velikonoční pondělí, i když byly až začátkem
dubna, přinesly velmi aprílové počasí. V sobotu a
v neděli se střídal déšť, sníh, sluníčko, vítr a v noci ze
soboty na neděli napadl sníh a z neděle na
pondělí bylo kolem -10°C.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_VELIKONOCE_2012/
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HASIČI LOUŽNICE
Vás zvou

dne 30. 4. 2011
Na tradiční

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

a lampionový průvod,
v 19 hodin od hasičárny

Na koupališti na Vás bude čekat vatra s čarodějnicí,
občerstvení, dobrá zábava, a pokud,
počasí a podmínky dovolí, bude i již tradiční pouštění lampionků na vodu

Místo pro vatru, na koupališti, je připravené. Pokud máte dřevo a další
přírodní materiál ke spálení, můžete jej zde odkládat. V žádném případě
se nebudou spalovat umělé hmoty a pneumatiky!
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ZE SVĚTA

DESNÁ V JIZ. HORÁCH - Také
desenští skokané pro letošek už odloží
lyžařské náčiní. Poslední mazání
proběhlo ve skokanském areálu, kde
nechyběli jak závodníci klubu, tak i
rodiče, kteří se společně s nimi přišli
rozloučit ze zimní sezónou. Také
trenéři skokanských a sdruženářských nadějí si nenechali ujít tuto
poslední příležitost, kdy mohli nasadit lyže a tak bylo ve skokanském
areálu pořádně rušno.

LÍŠNÝ – MALÁ SKÁLA - Cyklostezku
staví podél řeky Jizera mezi Líšným a
Malou Skálou. V místě budoucí stezky pro
cyklisty a pěší už dělníci odstranili
překážející stromy a keře, nyní se pracuje
na úpravě povrchu. S otevřením
cyklostezky se počítá na konci května
letošního roku. „Na levém břehu řeky se
buduje úsek stezky v délce zhruba 1,4
kilometru," uvedl Jiří Lukeš, ředitel
sdružení Český ráj, které je investorem
stavby cyklostezky. Nová stezka povede
většinou po nezpevněném povrchu,
asfaltový bude jen krátký úsek ve stoupání
k obecnímu úřadu v Líšném. Cyklostezka
mezi Líšným a Malou Skálou je součástí
rozsáhlejší stavby, na níž získalo sdružení
Český ráj evropskou dotaci. Po jejím
dokončení získají cyklisté novou stezku
vedoucí z Líšného až do Dolánek. Výstavba
si vyžádá 33,4 milionu korun a hotová
bude příští rok na jaře. „V květnu bude
zahájena výstavba v úseku Rakousy Loužek, včetně úpravy pěší lávky na
železničním viaduktu. Tento úsek by měl
být dokončen v srpnu, respektive v září
2012. Výstavba nejnáročnějšího úseku
Rakousy - Malá Skála s dvěma mosty přes
řeku začne v srpnu 2012 s dokončením v
dubnu, respektive květnu 2013 před letní
turistickou sezonou," upřesnil Lukeš.
V každém úseku budoucí stezky rozmístí
informační systém a mobiliář. Na několika
místech stezky budou k dispozici stoly s
lavicemi, samostatné lavičky i stojany na
kola. Stezka bude sloužit cyklistům a
pěším. Většina nově budovaných úseků
bude mít prašný povrch, nebude tedy
vhodná pro kolečkové brusle či lyže. Toto
mimo jiné vychází z podmínek Správy
CHKO v rámci územního a stavebního
řízení. Stavěná cyklostezka je součástí
projektu Greenway Jizera, jejímž cílem je
mít stezku pro cyklisty podél celého koryta
Jizery.

JABLONEC N.N. - Poprvé v
jablonecké nemocnici koncem
března vyšetřili srdce pacienta s
kardiostimulátorem pod
magnetickou rezonancí. Vyšetření
pod magnetickou rezonancí
umožnil nový typ
kardiostimulátoru. „Pacientům se
starším typem jsme nemohli
vyšetřit srdce, protože hrozilo, že dojde k přerušení funkce přístroje a
úmrtí pacienta," objasnil Rostislav Polášek, přednosta Kardiocentra v
Liberci, kde nový kardiostimulátor vyšetřovanému pacientovi
implantovali. Tím odvážným pacientem se stal Jaroslav Pivrnec. Po
celou dobu hodinového vyšetření hlídali jeho životní funkce lékaři
interny a personál radiodiagnostického oddělení s ním komunikoval
pomocí hlasového zařízení. „Při zátěžovém vyšetření srdce jsem cítil
mírnou bolest hlavy. Věděl jsem, do čeho jdu a strach jsem neměl. Ale
vyšetření se mi zdálo moc dlouhé," sdělil své pocity. Nový typ
kardiostimulátoru implantují lékaři v současnosti jedné třetině pacientů
se srdečními problémy, v budoucnu se tento počet zvýší na 75 procent.
Magnetickou rezonancí získají lékaři jedinečné informace u specifických
nemocí, jako jsou onemocnění mozku, míchy a u některých lokalit
srdce. V jablonecké nemocnici provedou dvacet vyšetření magnetickou
rezonancí denně, třikrát týdně jde o vyšetření srdce.
MĚSTYS ZÁSADA
- Fotbalový klub
Zásada uspořádal
besedu s
promítáním
obrázků obce
Zásady. Jak řekl
pamětník pán Šída
první zmínky o obci
pocházejí z let
1300-1350. Na
místě dnešní
obecné školy
stávala tvrz rodu Čuchů ze Zásady, v první polovině 15. století patřil
tomuto rodu také hrad Navarov. Zásada se po celém světě proslavila
sklářskou výrobou, která se zde dochovala do dnešních dnů. V letech
1918-1948 nastal obrovský rozkvět Zásady, obec v té době měla název
Malá Paříž. V roce 1928 byla slavnostně otevřena Masarykova jubilejní
měšťanská škola. Poutavou besedu navštívilo rekordně 83 občanů a už
dnes se uvažuje o dalším pokračování.
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VALDŠTEJN
- V Českém
ráji
specializovaná
firma odlomila
pískovcový
masiv, který
ohrožoval turisty na cestě na hrad
Valdštejn. Cesta na hrad tak bude na
hlavní sezonu opět otevřená. Řízenému
pádu skalního bloku předcházel samovolný
sesuv pískovce v půlce listopadu. "První
blok, který se zřítil, do tohoto praštil.
Vzniklo v něm několik nových trhlin a blok
popojel o pár centimetrů ven. Pukliny byly
otevřené na tři čtyři centimetry," uvedl
geolog Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Jan Mertlík. Geologové skálu od podzimu
sledovali pomocí kamer. Zaznamenali
milimetrové posuny, které signalizovaly
hrozící nebezpečí. Lesy ČR proto
přistoupily k odstranění narušeného bloku.
Provedla ho specializovaná firma za
pomoci gumových vaků, které vložila mezi
skály a nafoukla dusíkem. "Když ten blok
shodili, tak se vršek odvalil až na silnici,
což dokázalo, že kdyby to spadlo
samovolně, tak by tam ohrožení silnice
stoprocentně bylo. Otázkou je, kdy by to
spadlo," podotkl Mertlík.
Kdyby skála nebyla nad silnicí, správa
CHKO by podle něj takový zásah
nepovolila. Další nedaleké pískovce, které
ztrácejí stabilitu, bude potřeba zajistit.
Stojí na nich totiž samotný hrad Valdštejn
SMRŽOVKA - Město nabízí
lidem zasílání krátkých
zpráv. Tato služba je
vhodná pro ty, kteří neslyší
hlášení městského rozhlasu.
"Zasíláme zprávy, které
například informují o
termínech svozu tříděného
odpadu z domácností, o
splatnosti místních poplatků, o konání
sportovních, společenských a kulturních
akcí," uvedla Alena Souralová, tajemnice
smržovského městského úřadu. Zprávy ve
Smržovce sice vyhlašují městským
rozhlasem, ten ale v některých odlehlejších
částech není slyšet. Zájemci o zasílání
krátkých zpráv formou sms či emailu se
mají možnost zaregistrovat na sekretariátu
starosty na telefonním čísle 483 369 311
nebo poslat e-mail se svým telefonním
číslem na adresu mesto@smrzovka.cz.

2012

ŽELEZNÝ BROD Železnobrodská radnice uspěla
s žádostí o dotaci na
digitalizaci kina. Zastupitelé
města ale nejsou jednotní v
názoru, zda ji má kino
skutečně projít. Rozhodnutí by
mělo padnout v polovině
května. Starosta města André
Jakubička míní, že digitalizace
je důležitá pro přežití kina. „Nelze provozovat nezdigitalizované kino,“
uvedl na posledním jednání zastupitelstva, které ale nepřineslo žádný
výsledek. Pokud v květnu nebudou zastupitelé s digitalizací souhlasit,
bude to podle něj znamenat uzavření kina, které nebude moci nabízet
nové filmy. Vychází z toho, že na konci minulého roku skončila drtivá
většina distribučních společností v Česku s výrobou 35 mm filmových
kopií a od ledna 2012 filmy nadále distribuuje výhradně v digitální
podobě. Mezi největší oponenty digitalizace patří poslanec a bývalý
starosta města Václav Horáček. „Je naprosto zbytečné investovat
takové peníze. I výsledky ve velkých městech ukazují, že návštěvnost
digitalizovaných kin klesá. Tady jsou tři velká pěkná kina do 20
kilometrů. Kdo chce vidět premiéru, tak si tu cestu najde,“ nastínil.
Peníze by podle něj bylo lepší investovat do chátrající sokolovny.
Nezájmu diváků v případě digitalizace se ale současný provozovatel
kulturního centra KC Kino David Pešek neobává. Patrné je to podle něj
na statistice. Zatímco loni na podzim a v zimě na filmy chodilo v
průměru 30 návštěvníků, nyní jich je polovic. „Pokles je dán
jednoznačně tím, že nemůžeme nabídnout lidem premiérové filmy,
které lákají většinového diváka,“ konstatoval. Železný Brod získal od
Státního fondu na podporu kinematografie 550 tisíc korun na nákup
potřebné techniky to, ale nebude zdaleka stačit. Radnice k tomu bude
muset přidat další zhruba dva a čtvrt milionu korun. Ani to ale podle
mínění Horáčka nebude celkové číslo. „Nemyslím si, že bude možné
novou digitální techniku připojit na starou elektroinstalaci. Domnívám
se, že na novou budou potřeba další dva miliony,“ doplnil. Proti je i
místostarosta města Miloslav Louma. Nebrání se sice digitalizaci, ale
obává se dalších investic do chátrající budovy. „Digitalizací se zavážeme
v tomto prostoru, který si dlouhodobě vyžádá velké investice. Moje
představa je mít malé kino,“ zmínil. I on vychází ze statistik. Spočítal si,
že na zhruba čtyři pětiny představení stačí místnost o velikosti školní
třídy. Stěhování by ale znamenalo, že by město přišlo o vhodný prostor
na přednášky, na něž chodí i přes sto lidí. Podle Jakubičky navíc ani jiné
vhodné místo pro kino nemají. „Nemáme jiný prostor, jehož úprava by
vyšla levněji,“ míní. Radnice by navíc musela řešit další problém, co s
nevyužitou budovou. Podle čtyři roky starého odhadu potřebuje budova
stavební úpravy za více jak 30 milionů korun. Nutné pro provoz kina
nyní radnice považuje bezmála sedm milionů, a to bez nákladů na
nákup digitalizační techniky. Dohromady tedy skoro deset milionů.
Podle Peška ale kino tak velkou investici nepotřebuje. „Rampu pro
vozíčkáře za 2,5 milionu jsme udělali s tchánem zdarma. Problém pro
ně je dostat se jen na záchod, přístup do sálu je bezbariérový. Škrtnout
si můžete i 1,25 milionu na akustiku. Sál interiérové akustické opravy
nepotřebuje, vycházím z ohlasu hudebníků,“ popsal.
Zastupitelstvo se digitalizací bude znovu zabývat 14. května. Návrh
podle starosty bude pravděpodobně v nezměněné podobě. „Na
posledním jednání byla velká absence, tři zastupitelé nehlasovali,“
konstatoval. Zastupitelstvo je 15členné, pro digitalizaci na posledním
zasedání hlasovalo šest zastupitelů.

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
 6.4.2012 00:45 do 01:45 na silnici 28216 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; u mostu
přes Jizeru nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Havárie osobního auta
 7.4.2012 16:30 do 18:25 na silnici 10 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou všechny nehody
byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; DN - 2 x OA, bez zranění, jedno vozidlo mimo
komunikaci, omezen jeden jízdní pruh
 8.4.2012 07:05 do 09:10 v ulici Pelechovská v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; Železný Brod
- Semily - ul. Pelechovská dopravní problém; sníh na vozovce; 1 x NA stojí na komunikaci a nemůže
vyjet
 9.4.2012 10:15 do 11:15 na silnici 28730 v obci Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; mezi Dolní Černou
Studnicí a Krásnou - nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; - havárie OA bez zranění.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------značky Renault 19, které jelo za ním, nezastavil a
DRŽKOV - V průběhu noci z pondělí na úterý došlo
zezadu do škodovky narazil. Na tom by nebylo nic
v Držkově ke krádeži pohonných hmot. Neznámý
neobvyklého, kdyby řidič Renaultu poté nesešlápl
pachatel nezjištěným předmětem prorazil palivovou
plyn a neujel z místa činu. Jediné, co po něm
nádrž vozidla značky Iveco Eurocargo a odcizil z ní
zůstalo, byla na zem upadlá registrační značka.
70 litrů nafty. Zřejmě nebyl příliš šikovný, protože
Policisté při šetření nehody zjistili, že vozidlo Renault
spousta nafty vytekla na zem. Společnosti vlastnící
bylo podle registrační značky hlášeno 1. dubna v
nákladní vozidlo vznikla škoda ve výši 12 000 Kč.
Mladé Boleslavi jako odcizené. Tímto setkání
Policisté Obvodního oddělení Železný Brod případ
policistů s vozidlem Renault pro tento nekončilo. O
šetří pro podezření ze spáchání přečinu poškození
hodinu později si jiný muž, který se vracel z Liberce
cizí věci.
domů do Jablonce n.N. všiml, že z lesa v Lukášově
vychází černý kouř. V lesním porostu bylo poté
ZÁSADA – BERANY - Do přístavku u rekreační
nalezeno zapálené hledané vozidlo Renault. V okolí
chaty v obci Zásada – Berany se v průběhu
se nikdo nepohyboval. Co vše se s vozidlem za
uplynulého týdne vloupal neznámý pachatel. Vylomil
poslední dny odehrálo, a kdo je pachatelem, šetří
vstupní vrata objektu vedoucí do technické
policisté Obvodního oddělení Mšeno.
místnosti, vnikl dovnitř a odnesl si křovinořez značky
Mountfield, motorovou pilu značky Mccoulage a
ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE - Dvě vozidla se v
pracovní stroj značky Terra. Lup ho zřejmě uspokojil
sobotu odpoledne srazila v nepřehledných
natolik, že do obytné části chaty již nešel.
serpentinách silnice I/10 mezi Železným Brodem a
Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 29 000
Tanvaldem. Při srážce se zranila žena, pro kterou
Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ
záchranáři přiletěli vrtulníkem. K nehodě došlo
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a
porušování domovní svobody, za což pachateli v
kolem sedmnácté hodiny poblíž Bratříkova. Na
případě dopadení hrozí až tříletý trest odnětí
pomoc přispěchaly jednotky profesionálních hasičů z
svobody.
Tanvaldu a Jablonce. „Srazily se Škoda Octavia a
Volkswagen Polo. Zraněná spolujezdkyně z
JABLONEC N.N. - Ve čtvrtek 5. dubna v 7.00 hodin
Volkswagenu už byla při našem příjezdu v péči
se v prodejně tabáku v Máchově ulici v Jablonci n.N.
liberecké Letecké záchranné služby,“ konstatoval
stala loupež. Do prodejny vstoupil muž, který po
velitel zásahu tanvaldských hasičů Miroslav Novák.
prodavačce požadoval cigarety. Když mu je 77letá
Hasiči na místě provedli protipožární opatření a
prodavačka chtěla podat, vstoupil za pult. Žena
zasypali uniklé provozní kapaliny. Vzhledem k tomu,
muže chytila za bundu a nastalo přetahování, kdy
že ke střetu došlo v nepřehledném úseku zatáček,
žena nakonec upadla na zem. Muž ze šuplíku s
řídili hasiči v místě nehody dopravu a operační
hotovostí odcizil několik bankovek a mince, v
středisko informovalo o dočasné neprůjezdnosti
celkové hodnotě 2 000 Kč. K popisu osoby pachatele
komunikace.
víme, že se jednalo o muže bílé pleti, bez vousů,
věk 30 až 35 let, hubené 190 až 195 cm vysoké
JABLONEC N.N. - Pondělí velikonoční nebylo
postavy. Na sobě měl fleesovou červenou bundu s
příznivě nakloněno stavebníkům pracujícím na
černými doplňky, tmavé kalhoty, na hlavě černou
stavbě nové protipovodňové štoly v Jablonci n.N.
kšiltovku, na očích tmavé brýle s hranatými
Neznámý pachatel jim odcizil 159 metru více
obroučkami. Zloděj se dopustil spáchání trestného
žílového měděného kabelu, který byl natažen mezi
činu loupeže, za což mu může hrozit až desetiletý
oploceným parkovištěm v ulici Palackého a hlavní
trest odnětí svobody. V dalším šetření pokračují
hrází Jablonecké přehrady. Přestože kabel byl
policisté kriminální služby.
připojen k zdroji elektrického proudu, zloděj kabel
nezjištěným způsobem oddělil a včetně jedné
JABLONEC N.N. - Ve středu 4. dubna v 18.00
koncovky ho odcizil. Celkově způsobená škoda
došlo v Tovární ulici v Jablonci n.N. k střetu dvou
představuje částku 46 000 Kč. Policisté Obvodního
vozidel. Zatímco řidič vozidla značky Škoda Felicia
oddělení Mšeno případ zadokumentovali a nyní
jedoucí ve směru na Mšeno zastavil před přechodem
pátrají jak po kabelu, tak po pachatelích. Zloději
pro chodce, aby umožnil chodci přejít, řidič vozidla
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trvání až dva roky.

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
11.4.

Den: 12/16°
Noc: 6/2°

NEDĚLE
15.4.

Den: 9/13°
Noc: 5/1°

ČTVRTEK
12.4.

Den: 10/14°
Noc: 5/1°

PONDĚLÍ
16.4.

Den: 8/12°
Noc: 6/2°

PÁTEK
13.4.

Den: 11/15°
Noc: 6/2°

ÚTERÝ
17.4.

Den: 8/12°
Noc: 6/2°

SOBOTA
14.4.

Den: 10/14°
Noc: 5/1°

STŘEDA
18.4.

Den: 9/13°
Noc: 5/1°

14.4.
Na svatého Tiburcia má se všechno zelenat.

PRANOSTIKY

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.

Keltský horoskop - stromy

Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru
nenajde.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy
vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.

STAROČESKÝ HOROSKOP

1. dubna - 10. dubna - JEŘÁB
Ačkoliv se to nezdá, jemnost je silná a vytrvalá. Dokáže se účinně postavit proti všem
obtížím osudu. Máš sklon k filosofování, projevuješ umělecké nadání. Miluješ vášnivě a
často měníš sympatie.
11. dubna - 20. dubna - JAVOR
Člověk narozený ve znamení javoru se vyznačuje originalitou, v davu je vždycky někým, a
přesto je ve skutečnosti nesmělý a velmi zdrženlivý. Má hrdost a veliké ambice, třebaže bývá často cynický. Je
citlivý na pochvalu, neobyčejně inteligentní. Má dobrou paměť. V lásce je velice složitý. Chce imponovat, ale
zároveň se pokouší vnucovat své rozmary a vůli.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:19
Zapadá: 18:49

Na dubnové obloze neuvidíme planetu Merkur. Venuši spatříme v první
polovině noci vysoko nad západním obzorem. Koncem měsíce dosahuje
největší jasnosti. Jupiter najdeme v souhvězdí Berana. Bude jako minulý
měsíc ve společnosti Venuše večer nízko nad západním obzorem. Dobrá
viditelnost planety Jupiter končí v polovině dubna. Mars uvidíme kromě
jitra na obloze po celou noc. Ze souhvězdí Lva se bude v polovině měsíce
dubna přesouvat do souhvězdí Panny. Saturn budeme moci pozorovat
kromě večera po celou noc. Najdeme ho v souhvězdí Panny.
22. 4. ráno bude mít své maximum meteorický roj Lyridy. Očekávaná
frekvence je 12 světelných stop za hodinu. Aktivita roje začíná 16. dubna a
končí 27. dubna.
24. a 25. dubna na večerní obloze najdeme Venuši v blízkosti Měsíce.

Měsíc

Vychází: 23:53
Zapadá: 7:24
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

12. 4.
12. 4.
12. 4.
14. 4.
16. 4.
16. 4.
17. 4.
17. 4.
18. 4.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

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

Petr Blažek
Dan Pohl
Zbyněk Rathouský
Bohuslav Rogers
Pavel Černý
Štěpán Ondřej (Udatný)
Petr Šourek ml.
Nikola Pohlová
Jan Tomíček

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

VÝROČÍ
12.4. 1012 – Na český
knížecí stolec nastoupil vládu
kníže Oldřich.
13.4. 1950 – V celé ČSR
proběhla „akce K“ – likvidace
mužských řádů a řeholí. Po
skončení této akce v květnu
bylo 2376 mnichů
soustředěno do internačních
klášterů či táborů nucených
prací.
13.4. 1927 – Jiřina
Fikejzová, česká textařka
14.4. 1922 – Stella
Zázvorková, česká herečka
14.4. 1938 – Petr Nárožný,
český herec
15.4. 1452 – Leonardo da
Vinci, italský polyhistor († 2.
května 1519)
16.4. 1889 – Charlie Chaplin,
anglický filmový tvůrce (†
25. prosince 1977)
17.4. 1826 – Vojtěch
Náprstek, český vlastenec a
etnograf
18.4. 1920 – První Volby do
parlamentu Československé
republiky 1920
VÝZNAMNÉ DNY
12.4. - Světový den letectví
a kosmonautiky,
Mezinárodní den boje proti
hluku
14.4. - Světový den
monitoringu diabetu
18.4. - Mezinárodní den
památek a historických sídel

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1948 - 1950
1948 - V květnu
tohoto roku byly volby
do parlamentu podle
nového volebního
klíče: byla sestavena
jedna kandidátka celé
národní fronty všech
tří stran. Kromě 18
občanů, kteří volili
bílým lístkem, všichni
občané splnili svou
občanskou povinnost
odevzdání hlasů pro
kandidáty národní

fronty.
V červnu byl v Praze celostátní sjezd studentstva mezi nimi byli i studenti od nás.
V červenci se odbýval XI. Všesokolský slet, jehož se aktivně zúčastnilo mnoho členů
naší sokolské jednoty a mnoho našich občanů jako návštěvníků.
V srpnu byla v Praze zemědělská výstava, kterou shlédlo též mnoho našich občanů. Do
Prahy jeli nákladním autem národního podniku 03.
V září zemřel president Dr. Edvard Beneš, jehož pohřbu se zúčastnilo též několik
zdejších občanů.
1949 – V naší obci byla tohoto roku sestavena a založena organizace mládeže – ČSM.
Předsedou byl zvolen Zdeněk Holý. Dále byl založen svaz československo – sovětského
přátelství v čele s předsedou s. Jos. Jirátem, zdejším ředitelem zdejší národní školy.
V tomto roce uprchl za hranice náš občan František Tom, který byl zaměstnán ve svém
bývalém podniku jako technický úředník národního podniku Umělecké sklo.
1950 – Reorganizace místního národního výboru: Předseda Josef Černý dne 26. 4.
podal resignaci. Do 30. 6. měl být zvolen nový předseda MNV. Rekonstrukce byla
provedena a předsedkyní místního národního výboru v Loužnici byla všemi hlasy
zvolena soudružka Marie Špidlenová.
29.dubna se zastřelil soudruh Vladimír Svatý toho času předseda místní organizace
KSČ.
Po těchto nových volbách v národním výboru nastává v obci klid. Občané se zapojují do
veřejné práce a naše obec pomalu se dostává kupředu, rosteme a budujeme nový
společenský řád bez pánů a jdeme do nových, šťastnějších dob k vytčenému cíli –
socialismu.
Kupředu – zpátky ani krok!
(foto: orání pole pod „Posranou hrobkou“)
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
PETRŽEL ZAHRADNÍ
Petržel byla ve starověku ceněna více jako léčivka
než jako koření. Petržel lze použít vnitřně i zevně.
Petržel pochází pravděpodobně u východního
Orientu. Její dobře známá vůně a její chuť pochází z
éterického oleje s komplexní, proměnnou skladbou.
Čerstvé listy obsahují kromě toho rychle se
rozkládající alkaloid, železo, vápník, fosfor a
vysoké procento vitaminů A a C. Petržel se má
používat pokud možno čerstvá, protože zahřátím se
zničí nejlepší substance. Není jenom kořením do
jídel, ale i vynikající léčivou bylinkou.
Známe především dvě odrůdy: petržel s kadeřavými
listy a hladkolistou petržel. K dekoračním účelům se
často používá petržel s kadeřavými listy, která však
ve velké části světa není známá. Hladkolistá je
mnohem rozšířenější a má také pikantnější chuť.
Petržel je dvouletá rostlina z čeledi mrkvovitých,
stejně jako kopr, kmín a jiné bylinky, používané jako
koření. V prvním roce vytváří růžice jednoduše
vykrajovaných nebo kadeřavých listů.. Petržel
můžete také sušit. Přitom sice ztrácí něco ze své
silné vůně, přesto však je
doma usušená petržel
mnohem lepší než kupovaná.
Petržel si podržela svou oblibu
přes velkou konkurenci jiného
koření. Zprvu se sbírala jen
nať bylin divoce rostoucích v
hornatých a skalnatých
terénech. Kořen neměl
význam, pěstovat se začala
výlučně kvůli nati.
Petržel v malé dávce působí
povzbudivě na chuť k
jídlu, podporuje trávení a
zvyšuje vylučování moči,
proto je součástí
urologických čajů. Má
také antibakteriální
účinky. Na zregenerování
pokožky postačí sedm dní
natírání čerstvou šťávou. Odvar ze semen
uvolňuje hladké svalstvo v celém těle a
zmírňuje bolesti hlavy, migrény a podrážděný
žlučník. Žvýkání čerstvé petrželové natě
odstraňuje v dechu zápach po cibuli a
česneku. Velké dávky (hlavně kořen a plody) jsou
škodlivé až jedovaté, zvláště u žen během
těhotenství. Vyvolávají mimo jiné stahy
dělohy, vedou k jejímu překrvení a k
překrvení zažívacího traktu. Po porodu může
naopak kořen petržele pomoci s vylučováním
mléka a ke stahům dělohy.
Pozitivní vliv petržele na naše zdraví
Užití vnitřně v nálevu: při onemocnění ledvin a
močového měchýře, při močových kamenech, při

ledvinové kolice, při zánětu
prostaty, při menstruačních
potížích, při střevní kolice,
proti chudokrevnosti, ke
zmírnění bolesti hlavy, k
posílení imunitního systému, k
povzbuzení činnosti jater a
žlučníku, při dně
Užití zevně: k odstranění pih, proti kožním
parazitům
Nať i kořen petržele najdou v kuchyni uplatnění v
mnoha jídlech, dodávají pokrmům sladce kořeněnou
chuť. Aroma listů petržele se vařením rychle ztrácí,
kořen je konzumován samostatně jako zelenina,
nebo se přidává pro zlepšení chutě do polévek a
omáček. Jeho chuť a aroma totiž neoslabuje ani
dlouhé vaření. V oblasti kolem Středozemního moře
je ke grilované rybě servírována vynikající omáčka
připravená z nakrájených listů petržele, česneku a
olivového oleje. Francouzští kuchaři často kombinují
petržel s ostatními bylinkami (tzv. směs jemných
bylinek – pažitky, estragonu, kerblíku a
petržele).
Čaj z Petržele zahradní
Vývar má především močopudný
účinek. Používá se při chorobách ledvin,
močových cest, při nadýmání, střevních
kolikách a menstruačních poruchách.
8 lžiček sušeného kořenu, 40 cl vody,
skleněná nádoba, sítko
Do skleněné nádoby z varného skla
nasypeme sušený kořen, zalijeme ho
vroucí vodou, necháme 20 minut
luhovat, přecedíme přes sítko do
vyhřátých šálků a podáváme.
Zeleninová detoxikační polévka
1/2 šálku nakrájeného květáku, 1/2
šálku nakrájené brokolice, 1/2 šálku
nakrájené petržele, 1/2 šálku nakrájené
mrkve, 1/2 šálku nakrájeného celeru, 1/2 šálku
nakrájené cukety, asi 2,5 cm čerstvého zázvoru, 1/3
šálku rýže Basmati, 1 ks hřebíčku, 3 ks celého
pepře, špetka mletého pepře, špetka mleté papriky,
1,5 l vody, sůl
Do většího hrnce nalijeme vodu a přivedeme k varu.
Zázvor oloupeme a nakrájíme na 4-5 kousků,
vložíme do vody, přikryjeme poklicí a necháme vřít
na mírném ohni. Mezitím propláchneme rýži a
okapanou ji vložíme do polévky, zesílíme oheň a
vaříme. Očištěnou pokrájenou zeleninu přidejte k
rýži do vody a vařte dalších 10 minut. Dochuťte
kořením a můžete konzumovat.
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ZAHRADA
JAK VYROBIT LAMPIÓN

Pokud máte chuť vyrobit si se svými potomky vlastní lampión a nevíte, jak na to,
připravili jsme pro vás několik tipů:
Lampión ze sklenice
K výrobě lampiónu budete potřebovat sklenici (nejlépe širší, třeba od kompotu), barevný
papír, lepidlo, drátek a také svíčku v kalíšku. Z barevného papíru můžete buď vystříhat
různé tvary, nebo natrhat, nastříhat malé kousky. Ty pak nalepíte na sklenici (v případě
malých kousků vytvoříte jakousi mozaiku). Nepolepte však sklenici po celém povrchu, aby
mohlo světlo ze svíčky prosvítat. Pozor na to, aby papír také nepřesahoval přes okraj
sklenice. Poté vezměte drátek, obtočte ho okolo hrdla sklenice a vytvořte očko (z jedné
strany sklenice na druhou). Drát musí pevně držet, aby lampión při průvodu nespadl a
nerozbil se. Nakonec vložte, popřípadě upevněte (nejlépe lepidlem) svíčku (kalíšek) a
můžete vyrazit.
Papírový lampión
K výrobě tohoto typu lampiónu budete potřebovat čtvrtku, papír na pečení, kulatou
papírovou krabičku od sýra – 2 kusy (či něco podobného. Lze ovšem i vyrobit ze čtvrtky
či kartónu), lepidlo, drátek, barevný papír, pastelky a samozřejmě malou svíčku v
kalíšku. Nejdříve změříme obvod krabičky od sýra. Poté vezmeme čtvrtku a narýsujeme
obdélník, jehož délka bude dlouhá stejně jako obvod krabičky plus cca 1 centimetr (na
slepení). Výšku pak zvolíte dle toho, jak chcete mít vysoký lampión – například 30 cm.
Obdélník vystřihnete a polepíte z jedné strany papírem na pečení. Poté druhou stranu
vyzdobíte vystřiženými tvary (měsíček, hvězdičky či jakékoliv další tvary, fantazii se meze
nekladou), popřípadě na ní můžete nakreslit obrázky. Zajímavá může být i výzdoba
mašličkami, sušenými květinami a podobně. V jedné krabičce od sýra (respektive ve
víčku) vystřihnete kulatý otvor. A můžete začít sestavovat lampión. Obdélník přilepíte ke
krabičkám od sýra (část s otvorem bude tvořit vrchní okraj lampiónu, druhá část spodek)
a po straně slepíte (strana s papírem na pečení bude uvnitř). Nakonec přiděláte drátek a
dovnitř přilepíte svíčku.
Lampión z papírové tašky
Poslední tip na výrobu lampiónu je velmi snadný a také rychlý. K výrobě lampiónu
budete potřebovat papírovou tašku, barevný papír, popřípadě průhledný papír,
lepidlo a baterku (svíčky nelze doporučit, papír by mohl začít hořet). Na papírové
tašce vystřihnete několik otvorů, kterými bude prosvítat světlo z baterky. Lze je
přelepit průhledným papírem, anebo je použít pro další výzdobu tašky (mohou tvořit
oči či ústa figurky, nebo třeba měsíčku a podobně). Poté ozdobíte zbytek tašky
různými motivy. Těsně před začátkem průvodu vložíte do tašky rozsvícenou baterku.
Led baterka je bezpečná a skvěle svítí. Tip: pokud nejste příliš zruční či chcete mít
obrázky naprosto dokonalé, pak můžete využít například vánoční formičky (tvar
obkreslíte) či vystříhat různé obrázky z dětských časopisů (využít lze ale také
reklamní letáky a podobně).

Lampión z krabice od džusu
potřebujeme: krabici od džusu, nejlépe 2l, nůžky nebo nůž, balicí (alespoň trochu
průsvitný) papír, permanentní fix, tempery nebo vodovky, štětec, svíčka, tyčka nebo
rovná větvička. Krabici nahoře celou rozevřeme, seřízneme horní část v ohybech,
vymyjeme a necháme vyschnout. Na stěny rozvrhneme a fixou načrtneme otvory, které
následně vystřihneme nebo vyřízneme nožem. Stěny krabice oblepíme papírem a po
libosti pomalujeme. Pak už jen stačí na dno krabice přilepit svíčku a do horních rohů
připevnit drátek, na kterém pak bude lampión viset z tyčky.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
BLÍŽÍ SE ČARODĚJNICE - LAMPIONY A LAMPIONOVÉ PRŮVODY
Již několik let, s v naší obci, na čarodějnice - 30.4. - koná lampionový průvod
pro všechny děti z celé obce, ale i z okolí. Průvod začíná u hasičárny a po projití
kolem „Obeckého mlýna“ na koupaliště, v doprovodu hasičského auta, které
vyhrává z amplionu hudbu, se zapaluje vatra připravená na koupališti. Děti celou
cestu svítí lampiony a poté, když, je tma, svítí kolem koupaliště jako světlušky.
A co, na lampionový průvod, říká encyklopedie?
„Lampionový průvod je průvod, jehož účastníci nosí lampiony, svíčky nebo jiná
světelná zařízení. Konají se na celém světě k různým příležitostem převážně
náboženského, manifestačního či vzpomínkového charakteru. V Československu
se v období socialismu lampionové průvody s povinnou účastí žáků základních
škol konávaly v předvečer 9. května a hlavně 7. listopadu, a to obvykle k
místnímu památníku padlých rudoarmějců. V 60. letech se na
závěr lampionového průvodu ve velkých městech někdy konal i
ohňostroj.“
Původ lampionu je v Číně. Historie Slavnosti lampionů sahá až k
panovníkům dynastie Han (206 př.n.l. - 221 n.l.), kteří uctívali
prapůvod světa. Rituál se konal večer a jako osvětlení paláce se
používaly lampiony. Za normálních okolností platil pro prostý lid
zákaz nočního vycházení, ale této noci se každý mohl jít podívat
na vyzdobený a osvětlený noční palác. Rituální význam Slavnosti
lampionů se do dnešních dnů nedochoval. Svátek zakončuje
oslavy čínského Nového roku a primárně je příležitostí pro
vyvěšení lampionů, pojídání rýžových knedlíčků a luštění hádanek
na lampionech. Obchodníci vyvěšují lampiony před svými
obchody již několik dní před začátkem svátku, rodiny je věší na
svých verandách a zahradách. Za noci slavnosti se všichni
vydávají do ulic, aby si prohlédli lampiony vystavené po celém
městě. Oblíbeným motivem ozdob jsou vystřihnuté obrysy
běžících koní, kteří se otáčejí díky teplu, jež
V prvních letech po sametové
revoluci byste lampiónový
průvod v Česku zřejmě nepotkali. Byl jedním ze symbolů totality. Na
příkaz komunistických ideologů vyrážely 7. listopadu do ulic měst
celé školy a povinně rozsvěcely lampióny na počest Velké říjnové
socialistické revoluce. Teď opět přicházejí lampiónové průvody do
módy. Konají se při oslavách vzniku republiky nebo na svatého
Martina. V klášteře v Plasích uzavíral lampiónový průvod turistickou
sezónu, jinde vyrazí světýlka do ulic prostě jen tak.
Ve větší míře se lampionové průvody objevily za první republiky.
Například při desátém výročí vzniku Československé republiky
doplňoval lampiónový průvod oslavu spojenou s bohoslužbou.
Lampiónové průvody chodily též při narozeninách Tomáše Garrigue
Masaryka.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

Pikantní křidélka s omáčkou z modrého sýra
1 kg kuřecích křidélek, sůl a kajenský ́ pepř, 3 lžíce
olivového oleje, 2 stroužky
česneku, drceného
NA PIKANTNÍ OMÁČKU: 1
malá cibule, 2 stroužky
česneku, 400g konzerva
krájených rajčat, 2 lžíce
tabasca nebo jiné chilli
omáčky, 1 lžička
worcesterské omáčky, 2 lžičky medu, sůl
NA SÝROVOU OMÁČKU: 100 g sýra s modrou
plísní, rozdrobeného, 150 ml zakysané smetany, 2
lžíce majonézy, 1 stroužek česneku
K PODÁVÁNÍ: 2 mrkve, nakrájené na tyčinky, 2
řapíky celeru, nakrájené na tyčinky, chléb, 2 lžíce
majonézy.
Promíchejte přísady na sýrovou omáčku, (sýr
vidličkou trochu podrťte), osolte a opepřete.
Můžete si ji připravit i den předem. Z křidélek
odřízněte třetí, nejtenčí část, zbylé dvě rozdělte v
kloubu (jako v KFC). Promíchejte je s olejem,
česnekem, osolte a řádně okořeňte kajenským
pepřem. Rozložte je na plech s papírem na pečení
a pečte v troubě předehřáté na 200 °C asi 30
minut doměkka a dozlatova. Na pikantní omáčku
na másle zvolna opékejte cibuli a česnek asi 4
minuty do sklovité. Přidejte rajčata, tabasco,
worcester, med, sůl a vařte asi 25 minut.
Rozmixujte. Upečená křidélka v míse ihned
promíchejte s pikantní omáčkou. Podávejte s
tyčinkami celeru a mrkve, omáčkou a s chlebem.

Kuřecí závitky se sýrem
4 kuřecí řízky, sůl a čerstvě mletý pepř, 4–8 plátků
moravského uzeného, 300 g uzeného sýra,
nahrubo nastrouhaného,
200 ml smetany ke
šlehání, bramborová
kaše k podávání.
Maso překryjte
plastovým sáčkem a
rozklepejte (na sílu asi 5
mm). Z obou stran osolte a opepřete. Posypte
nahrubo strouhaným sýrem a na něj rozložte
plátky uzeného. Pak zarolujte a spíchněte
párátkem. Závitky položte vedle sebe do pekáčku
a zalijte polovinou smetany. Posypte zbytky sýra,
který ́ vám zbyl po závitcích na prkénku. Dejte péct
do trouby předehřáté na 190 °C. Pečte asi 30–40
minut dozlatova, podle potřeby podlévejte zbylou
smetanou. V polovině pečení můžete závitky
obrátit.

Žemlovka na slano
Máslo, 4–6 housek, nakrájených na plátky, nebo 4–6 krajíců
toustového chleba, 150–200 g uzené krkovice, nakrájené na tenké
plátky, 100–150 g ementálu nebo jiného výrazného sýra, nakrájeného
na tenké plátky. 4 vejce, prošlehaná se solí a pepřem. Větší zapékací
misku vymažte máslem, dno poklaďte, trochu přes sebe, plátky
pečiva potřenými máslem, na ně naskládejte plátky uzeného a navrch
plátky sýra. Zalijte vejci a zapečte, aby vejce ztuhla a sýr se
rozpouštěl – asi 10–15 minut při 200 °C.
Trhanec s meruňkami

2 vejce, zvlášť žloutky a bílky, špetka soli,
250 ml mléka, 150 g polohrubé mouky, 1
lžíce nasekaných lístků máty nebo meduňky
+ pár lístků na ozdobu, šťáva a kůra z 1/2
citronu, 2–3 lžíce krupicového či třtinového
cukru, 500 g meruněk kompotovaných, 50–
100 g másla, moučkový ́ cukr na poprášení,
šlehačka, zakysaná smetana, našlehaný ́ tvaroh… k podávání. Žloutky
prošlehejte se špetkou soli a mlékem. Postupně přisypte prosátou
mouku, vmíchejte nasekanou mátu či meduňku a jemně
nastrouhanou citronovou kůru. Z bílků a lžíce cukru ušlehejte pevný ́
sníh a zlehka ho zapracujte do těsta. Rozpalte nepřilnavou pánev a
potřete ji kouskem másla. Lžící rozetřete část těsta po celé pánvi.
Pečte po obou stranách dozlatova. Takto postupně upečte čtyři
placky. Na talíři je roztrhejte pomocí dvou vidliček na menší kusy a
rozdělte na ně meruňky i se šťávou. Poprašte moučkovým cukrem,
ozdobte lístky máty nebo meduňky a ihned podávejte se zakysanou
smetanou, mascarpone či tvarohem;
můžete zakápnout likérem.
Cheesecake
250 g BeBe sušenek, 125 g másla, 600
g krémového sýra (Lučina, žervé,
smetanový sýr, tučný měkký tvaroh,
ricotta, mascarpone, pomazánkové máslo - nebo jejich kombinace),
250 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 lžička citrónové šťávy, 3
vejce + 1 žloutek, 2x 250 g zakysané smetany (jedna na potření
hotového moučníku)
V robotu podrtíme sušenky, přidáme změklé máslo a vytvoříme
kompaktní hmotu. (Jde to i ručně - v mikrotenovém sáčku sušenky
drtíme válečkem nebo paličkou na maso.) Hmotu upěchujeme na dno
kulaté otevírací dortové formy, které jsme vyložili pečícím papírem.
Celou formu je potřeba dokonale vytřít máslem. Podklad dáme do
ledničky, troubu rozehřejeme na 200°C a připravíme krém.
Smetanový sýr ušleháme dohladka, přidáme cukr, opět zašleháme a
stejně zapracujeme i ostatní suroviny - tedy zakysanou smetanu (250
g) a citrónovou šťávu. Vajíčka a žloutek vmícháme na závěr, jedno po
druhém a krém nalijeme na sušenkový podklad. Necháme 5 minut
stát v pokojové teplotě a vložíme do trouby. Po deseti minutách
snížíme teplotu na 110°C a pečeme dalších 20 minut. Troubu po celou
dobu neotvíráme! Vypneme troubu, pootevřeme dvířka (pokud mají
tendenci se zavírat, strčíme mezi ně a sporák vařečku) a necháme
dort asi dvě hodiny pozvolna vychládat. Vychladlý zakryjeme alobalem
a uložíme do ledničky do druhého dne. Před podáváním potřeme
povrch zakysanou smetanou prošlehanou se lžící moučkového cukru a
lžičkou citrónové šťávy.
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Z HISTORIE

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

Spálov - Romantickým údolím Jizery obklopeným

prudkými stržemi vede nádherná turistická cesta nazvaná
Riegrova. Jedná se o část Riegrovy turistické stezky vedoucí
ze Železného Brodu přes Spálov do Semil a na horu
Kozákov. Na půli cesty ze Železného Brodu do Semil ležící
Spálov. Sem jsme se lze dopravit vlakem s pohodlným
přestupem v Turnově a Železném Brodě. Hned po výstupu
se ocitnete před Spálovským hotelem, u soutoku Jizery s
řekou Kamenicí, kde by nás neměl v sezóně překvapit větší
počet lidí s pádly v rukou - ze Spálova začíná být sjízdná
Jizera na raftech a kajacích. Od rozcestníku, který se
nachází vlevo od zastávky u cesty stoupající vzhůru se
vydáváme po červeném značení na druhou stranu - cestou
podél hotelu asi 100 metrů vzhůru směrem proti proudu Jizery
(značení není moc dobře viditelné). Prudším kopcem vystoupáme
kousek nad objekty technicky zajímavé spálovské elektrárny a
můžeme si odsud všimnout části vodního díla (náhonů a
stavidel) - další naše pouť již vede pěšinou asi 40 metrů ve
stráni nad hladinou Jizery proti proudu do lesa. Chvílemi jsme
nevěděli, jestli jít po úzké stezce nebo širší cestě, ale nakonec za
zákrutem zjišťujeme, že je to jedno, neboť obě cesty se scházejí
po asi 700 metrech u přepadového kanálu. (Širší cesta slouží
pouze k pohodlnějšímu dojetí auty k objektu vodního díla - o co
se jedná jsme se dozvěděli až později). Již u elektrárny mě
nebylo jasné, odkud berou vodu na elektrárenskou turbínu a až
na konci cesty u jezu mi došlo, že od jezu, který se nachází asi 4
km proti proudu ženou převážnou část vody Jizery dlouhým
podzemním tunelem s mírnějším sklonem, než má původní tok
Jizery. Na konci ve Spálovské elektrárně se voda dostává výše
nad hladinu a samospádem přes turbínu teče zpátky do koryta
řeky. Proto tak složitá soustava vodních děl. Jak jsem již avizoval
cesta nás vede až k jakémusi přepadovému kanálu a malému dřevěnému domku, ve kterém se zřejmě nachází
čistící šachta a hradla náhonu. Jelikož jsme byli dobrých 50 metrů nad hladinou Jizery docela mi zamrazilo při
pohledu škvírou mezi prkny baráčku do temné šumící a bublající hlubiny (asi první kilometr cesty).
http://www.interregion.cz/turistika/vylety/vylet_spalov_semily/vylet_spalov_semily.htm
Vodní elektrárna Spálov
Pro využití vodní energie Jizery byla v letech 1921–26 podle
projektu Ing. Dr. Antonína Jílka postavena průtočná
elektrárna, napájená podzemním přívodním kanálem,
dlouhým 1,7 km. Ten je ze tří čtvrtin vyražen ve skále, jen
poslední úsek je vyzděný v úbočí svahu. Elektrárna sestává
ze dvou budov: dolní a větší obsahuje turbinovou halu a
transformovnu, horní a menší plní úlohu vodního zámku, tj.
regulační komory pro ovládání přítoku vody na turbíny.
Původní instalovaný výkon zařízení, dodaného strojírnou v
Blansku a Křižíkovými elektrotechnickými závody, činil 2 MW.
V letech 1998–99 prošla elektrárna úplnou obměnou
technologie a opravou budov. Výkon se zvýšil na 2,4 MW.
Původní horizontální Francisovy turbíny byly nahrazeny
vertikálními Kaplanovými. Vnější vzhled budov byl obnoven v původním duchu raných 20. let. Jedno z historických
turbosoustrojí bylo osazeno na podstavec do zahrady před elektrárnou.
Kromě elektrárny je technickou pozoruhodností i nedaleký most přes Kamenici na silnici Železný Brod - Bozkov.
Stavba z roku 1938 překračuje koryto ve značné šikmosti. Problém je vyřešen výrazným odsazením os dvou
nosných oblouků.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=9382
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PRO ZASMÁNÍ

Anatomie dnešní mládeže

Řezník měl velice hloupého syna. Nechtěli ho vzít
na žádnou školu, tak se rozhodl, že ho vyučí za
řezníka. A říká mu: „Tohle je nejmodernější stroj,
strčíš do něj celého vola a vyjede párek." Vidíš?
Ty, táto - ozval se po chvíli syn: „A naopak by to
nešlo? Jak naopak? No, že by si tam strčil párek a
vylezl by vůl. Řezník se podrbal na bradě a povídá:
Chlapče taková mašina byla na světě jen jedna.
Tvoje máma...
Dvě kamarádky umřou a potkají se v nebi..
Když už jsou spolu, jedna se vyptává té druhé:
Jak jsi vlastně zemřela..? Zmrzla jsem, odpovídá
druhá.. A bolí to..? Tak na začátku cítíš
nepříjemnou zimu, potom tě začnou bolet prsty
a kosti a nakonec začínáš mrznout a usneš na
věky... No co ti budu povídat, hrozná smrt.. A co
ty, jak jsi zemřela.? No tak já jsem dostala infarkt.
A to jak? Tak to ti teda povím - Myslela jsem si, že
mě manžel podvádí, tak jsem se dříve vrátila z
práce a našla jsem ho doma spokojeně koukat na
televizi. Běžím do garáže, no nenašla jsem nikoho,
tak jdu do prvního poschodí a zase nikdo, rychle
běžím do druhého a taky nikdo. No a jak jsem
scházela dolů po schodech a z radosti, že mi
manžel není nevěrný jsem dostala infarkt a umřela
jsem... Ty si ale fakt blbá, kdyby ses koukla do
mrazáku, ještě bychom byly obě naživu ... !!!
Dva chlapi se baví o tom, co dostali k vánocům
Pojď k oknu... vidíš to krásný, modrý BMW?"
"No, tak to je opravdu moc pěkný." "Tak v takový
barvě jsem dostal tepláky..."
Přijde cikánka na sociální úřad pro dávky a
úřednice jí říká, že dávky ještě nejsou. Cikánka na
to : " A to ako prečo ? Bielym sa už nechce robiť ?
Přijde pán do obchodu se zvířaty a povídá
prodavači: "Prosil bych tři potkany, dvě myši, 25
švábů a 40 sklípkanů." "Uff, no, snad to dám
dohromady. Na co to vůbec potřebujete?" "Ale,
stěhuji se a ve smlouvě je bod: vrátit byt ve stavu,
v jakém jej dostal." "Vy jste šprýmař", usměje se
pobaveně prodavač. "No, mne to moc k smíchu
nepřijde odpoledne jdu vykopat toho dědu, ke
kterému jsem se tenkrát přistěhoval."

MOUDRÁ VĚTA

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům.
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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KARTONÁŽKA LOUŽNICE
Navštivte naší nově otevřenou kamennou prodejnu
v Loužnici

Duben – další rozšíření sortimentu
Zaváděcí ceny na vybrané zboží
Bublinková obálka 100x165 mm …………………….1,20 Kč
Bublinková obálka 150x220 mm …………………….1,80 Kč
Bublinková obálka 180x165 mm (CD) …………… 2,-

Kč
Kč
Zipový sáček 4x6 cm 100 ks ……………………… 5,Zipový sáček 6x8 cm 100 ks …………………………7,30 Kč
Zipový sáček 20x30 cm 100 ks ……………………..74,- Kč

……... 84,- Kč
Bublinková folie šíře 50 cm návin 100m……... 61,- Kč
Bublinková folie šíře 1m návin 100 m…….…..323,- Kč
Lepící páska Havana šíře 48 mm návin 66m…...11,- Kč
Flopak green pytel 0,5m3…………………….482,- Kč

Stretchová folie 23My, šíře role 50 cm

Další rozměry bublinkových fólií a zipových sáčkú skladem
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, 468 22
WWW.OBALY-SOBE.CZ
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