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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 13. / 2012
pro týden:
18. 4. 2012 – 25. 4. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ Č. 2/12 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE
KONANÉ DNE 11. 4. 2012
1/ ZO bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání.
2/ ZO schválilo zprávu o závěrečném účtu za rok 2011 bez
výhrad.
3/ ZO schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011 bez výhrad.
4/ Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení následujících
pozemků v katastrálním území Loužnice vyznačených v
geometrických plánech č. 295-1/2012 a č. 297-1/2012,
vyhotovených zeměměřickou kanceláří BROKEŠ–ZÁZVORKA,
s.r.o., Souběžná I. 643/49, Praha 5:
• p.p.č. 965/2 o vým. 34 m2 od spoluvlastníků Otakara
Kramáře, bydl. Brozany, Staré Hradiště u Pardubic, Lenky
Strašákové, bydl. Pardubická 567, Choceň, a Radmily
Škopánové,
bydl. Václaví 22, 512 63 Rovensko pod
Troskami,
• p.p.č. 945/3, o vým. 27 m2 od manželů Ing. Michala
Zamrazila, bydl. Střelničná 1971/32, Praha 8 Libeň, a
Naděždy Zamrazilové, bydl. Mattioliho 3274/3, Praha 10
Záběhlice,
• p.p.č. 924/2, 917/2 a 919/2 o celkové výměře 175 m2
od manželů Bedřicha a Olgy Rathouských, bydl. Loužnice 62.

Z DOMOVA

POZOR!
Máte již zaplaceno?
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V LOUŽNICI
nádoba

Četnost odvozů

110 l kovová

1 x týdně

120 l plastová 1 x za 14 dnů

Cena včetně DPH
2 500,-Kč
1 700,- Kč

Pro rok 2012 jsou platné následující sazby za odvoz
a zneškodnění směsného komunálního odpadu
Cenu za odvoz směsného komunálního odpadu a
jeho zneškodnění je třeba zaplatit v souladu s
platnými smlouvami o odvozu a
zneškodnění směsného komunálního
odpadu do 30. 4. 2012.
Poplatek ze psů pro rok 2012: Za jednoho psa
80,- Kč a za každého dalšího psa 120, Kč.
OÚ Loužnice
----------------------------------------------------------------------------

5/ ZO má záměr prodat parcely 680/24 a 680/25.
6/ ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z
Grantového fondu Libereckého kraje (neinvestiční program
obnovy venkova č. 17)
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Z DOMOVA
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 14. 4. 2012 v 10.50 hodin, proběhl
v naší obci, již každoroční svoz nebezpečného
odpadu.
Další svoz proběhne na podzim.
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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

JABLONEC n.N - Kilogramovou
medaili Františka Palackého od
čtvrtka razí Česká Mincovna v
Jablonci. Zlatá investiční medaile
je třetí z osmičlenné série
věnované českým bankovkám.
Vychází v nákladu sto kusů a
kupec za ni musí zaplatit 1,38
milionu korun. Od roku 2005, kdy mincovna vydala
první kilogramovou investiční medaili, vzrostla jejich
emisní cena o téměř 180 procent. První se prodávaly za
půl milionu korun. Největší podíl na tak výrazném
nárůstu měla rostoucí cena zlata. Podle obchodního
ředitele mincovny Tomasze Surdyho i přes rostoucí
ceny zlata zájem neuvadá. Spíše naopak. „Kdo nevěří
tištěným penězům, přesouvá se do zlata," konstatoval.
Nedávno podle něj kupříkladu jeden jejich zákazník
prodával zlatou kilovku z roku 2010. Před dvěma lety
za ni zaplatil 950 000 korun, nyní za medaili s motivem
Masaryka dostal o třetinu více. „Částku vám neřeknu,
prodávala se ale za tržní cenu," nastínil Surdy. Ta se u
umělecky zpracovaných kilovek nyní pohybuje kolem
1,4 milionu korun. Podle obchodního ředitele však
takové medaile mají větší cenu, pokud se jedná o
ucelenou kolekci. V současnosti zájemci „sbírají"
medaile věnované českým bankovkám. „Objevují se
nám i zájemci, kteří si je dokupují, aby měli kompletní
kolekci," zmínil Tomasz Surdy. Zlatou medaili s
motivem Masaryka i Emy Destinnové vlastní podle
Surdyho kolem 40 zákazníků.
Zřejmě nejznámější odběratelkou zlatých kilovek je
seniorka z Liberecka. Ta si pravidelně od roku 2005,
kdy je mincovna začala nabízet, kupuje čtyři medaile.
Loni si jich vzala dokonce šest s motivem Destinnové.
„Nevíme, proč odběr navýšila a ani to nezjišťujeme,"
konstatoval obchodní ředitel. Letos je podle něj zatím
zamluveno 29 ze 100 medailí, seniorka ale mezi
zájemci zatím není. „Obvykle se nám ozývá s
odstupem. Pokud zachová tradici, mělo by to být někdy
v květnu," dodal Surdy. K dispozici jsou podle
obchodního ředitele i kilové medaile z loňského roku.
„Prodali jsme jich zatím 84," upřesnil. Nyní ale stojí více
než loni při emisi. Před rokem se prodávala jedna za
1,2 milionu, nyní je na úrovni ceny Palackého. Je to
přesto stále ještě znatelně méně než loni na konci
srpna - tehdy za ni zájemci platili 1,5 milionu korun.
Zlaté investiční medaile si kupují zejména klienti, kteří
oceňují i jejich uměleckou a sběratelskou hodnotu.
Takové medaile ale nejsou osvobozeny od 20procentní
DPH jako „obyčejné" zlaté slitky. O ně je zájem
nepoměrně větší, mincovna jich měsíčně prodá za 50
až 70 milionů. Autory medaile s motivem Františka
Palackého jsou akademický malíř Oldřich Kulhánek a
akademický sochař Vladimír Oppl. Medaile o průměru
85 milimetrů budou očíslované a doplněné grafickým
listem. Na averzní straně je portrét Palackého. Na
reverzní je vyobrazena velká orlice jako symbol Moravy
a Slezska. Orlici protíná silueta kroměřížského zámku,
kde se Palacký v roce 1848 zúčastnil zasedání
ustanovujícího říšského sněmu habsburské monarchie.

ŽELEZNÝ BROD - Důležitý krok k realizaci cyklostezky
vedoucí podél Jizery z Líšného do Železného Brodu učinila
železnobrodská radnice, když vypsala soutěž na
projektovou dokumentaci. Trasa dlouhá 4,5 kilometru by se
měla stát součástí takzvané Greenway Jizera. V současnosti
se již staví úseky z Podspálova na Semily i z Líšného do
Dolánek. Kdy se začne stavět úsek kolem Železného Brodu
se, ale zatím neví. Podle odhadu železnobrodského starosty
André Jakubičky se cyklostezku zřejmě podaří vybudovat až
za několik let „Budeme hledat možnost finanční podpory na
realizaci stavby, protože město z vlastních zdrojů nebude
schopno tento úsek zrealizovat," konstatoval starosta
Jakubička. Radnice zatím ani neví, kudy přesně trasa
povede. To by mělo vzejít z projektové dokumentace,
kterou zpracuje firma Pudis. Ta vyhrála ve výběrovém
řízení mezi 11 uchazeči s cenou 928 000 korun, nejdražší
nabídka byla za 2,2 milionu korun. „Pudis je poměrně
známá společnost, která zpracovává projekty od pěších
stezek a cyklostezek až po dálnice. Proto předpokládáme,
že své odborné zkušenosti využije při plánování cyklostezky
v poměrně složitém údolí řeky Jizery v souběhu se
železniční tratí a silnic," popsal starosta. Za optimální
považuje radnice variantu, kdy cyklostezka povede mezi
železnicí a řekou. „Pokud bude tento koridor pro
cyklostezku majetkově, ekonomicky nebo technicky
neprůchodný, bude zpracovatel řešit alternativní vedení.
Proto dnes ještě není možné určit, kudy přesně cyklostezka
povede," nastínil Jakubička. Radnice si také nechá prověřit
možné vedení cyklostezky po nově navržené lávce směřující
z Jiráskova nábřeží do prostoru Malého náměstí. „Zde ale
očekáváme problémy se založením lávky nad hranici stoleté
vody, proto také bude záležet na technickém řešení a na
souladu s koncepcí úprav Malého náměstí," zmínil
Jakubička. První návrh řešení by měl být hotový do 30.
srpna letošního roku, kdy bude předložen k vyjádření
veřejnosti, a to nejen v Železném Brodě, ale také v Líšném
a v Koberovech, přes jejichž území je cyklostezka navržena.
„Teprve na základě projednání, a předjednání majetkového
a technického řešení bude možno v projektových pracích
pokračovat," dodal železnobrodský starosta. S výstavbou
speciální cyklostezky ve směru na Podpsálov
železnobrodská radnice nepočítá, cyklisté by měli využívat
stávající silnici. Úsek cyklostezky z Líšného přes Železný
Brod do Podspálova je součástí projektu Greenway Jizera,
což je označení pro cyklostezku, která povede z Prahy na
soutok Jizery s Labem a dále podél Jizery až do Jizerských
hor, kde bude provázána s cyklostezkami na polské straně
území v rámci projektu Z údolí Jizery do údolí Bobru, což je
říčka protékající Jelení Horou.
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JABLONEC n.N. - V
březnu se v Jablonci
nad Nisou naplno
rozeběhla stavba
protipovodňové štoly,
která má město
uchránit před stoletou
vodou. Investici za
380 milionů korun už
ale stihl narušit zloděj. Neznámý pachatel na
Velikonoční pondělí kradl na staveništi mezi oploceným
parkovištěm v Palackého ulici a hlavní hrází přehrady
ve Mšeně. Zloděj z místa stavby odtahal 159 metrů více
žílového měděného kabelu. „Přestože kabel byl
připojen ke zdroji elektrického proudu, zloděj kabel
nezjištěným způsobem oddělil a včetně jedné koncovky
ho odcizil. Celkově způsobená škoda představuje
částku 46 000 korun," uvedla tisková mluvčí jablonecké
policie Ludmila Knopová. Po pachateli nebo pachatelích
i po kabelu v současné době pátrají policisté ze Mšena.
Pokud zloděje dopadnou, hrozí mu za krádež až dva
roky za mřížemi.
JABLONEC n.N. - Jablonecká
společnost Jablotron, výrobce
zabezpečovací techniky, získala
několik ocenění ve 14. ročníku ankety
CZECH TOP 100. Firma se umístila na
prvním místě v celorepublikové
kategorii Elektrotechnika, elektronika
a optika, a je také v čele žebříčku Nejobdivovanější
firma Libereckého kraje. „Dlouhodobě se v této anketě
umisťujeme na předních pozicích a těší nás to. Věříme,
že anketa odráží realitu, protože výsledky práce
každého z nás v Jablotronu pomáhají budovat pozici
jednoho z lídrů v oboru elektrotechniky. Vnímání v
rámci regionu si velmi vážíme, protože konkurence není
malá," řekl Mirek Jarolím, ředitel Jablotronu Alarms.
Sdružení CZECH TOP 100 vydává českou variantu
tohoto mezinárodně uznávaného žebříčku
nejobdivovanějších firem od roku 1999. Letošním
celkovým vítězem se stala mladoboleslavská Škoda.
Jablonecký Jablotron založili v roce 1990 a je zaměřen
zejména na vývoj, výrobu a prodej zabezpečovací a
signalizační elektroniky a poskytování bezpečnostních
služeb. Své produkty prodává do více než 80 zemí
všech světadílů. Holding v roce 2011 zaměstnával
celkem 469 pracovníků a dosáhl obratu přesahujícího
1,4 miliardy Kč.

2012

TANVALD - Od úterý do
čtvrtka se v Tanvaldě
uskuteční jedinečné
rytířské představení,
které divákům v
Tanvaldě U Lesíka
sehraje Středověké
divadlo Traken. „Řinkot
zbraní a dusot kopyt,
středověk neskončil,
středověk žije ve Středověkém divadle Traken…,“ tvrdí
vedoucí souboru Petr Novák. Rytířské souboje na koních se
v Tanvaldě uskuteční v úterý 17., ve středu 18. a ve čtvrtek
19. dubna vždy od 17 hodin. „Pro diváky je připravena
nevšední podívaná v dobových kostýmech. Chybět nebude
ani statečná princezna a diváci budou tajit dech při
soubojích v rytířských disciplínách," láká diváky na
podívanou Novák.
Program vystoupení je velmi pestrý. A co diváci v Tanvaldě
uvidí? „V první části programu se plní různé dovednostní
disciplíny, například sekání špalíků mečem, lukostřelba
anebo údery dřevcem. Za to rytíři sbírají body a na závěr
se vyhodnotí nejlepší z nich," řekl vedoucí Trakenu. „Ve
druhé části už jsou k vidění souboje. A jde o opravdu o
hodně, vítěz má totiž právo na zbroj a koně protivníka. Jde
o takový středověký příběh, kde se střetává dobro se
zlem," dodává. Pro diváky bude postavena tribuna s
kapacitou 400 míst. Kromě Tanvaldu vystoupí Traken také
v Jablonci, a to od 10. do 13. května. Představení se
uskuteční na Tajvaně.
MALÁ SKÁLA - Úderem
desáté hodiny se v
sobotu 14. dubna
uskutečnilo tradiční
odemykání Jizery. Po
celou dobu mohli
dospělí i děti využít
různé sportovní atrakce
a navíc byly pro děti
připraveny soutěže a setkání s pohádkovými bytostmi.
Velkou pozorností pro návštěvníky byl balonový výtah upoutaný horkovzdušný balon, z něhož mohli návštěvníci
shlédnout na Maloskalsko z ptačí perspektivy. V jedenáct
hodin starosta Malé Skály Michal Rezler slavnostně odemkl
řeku Jizeru. Krátce poté odstartoval závod turistických lodí
na trase Malá Skála - Dolánky o Pohár Josefa Jíry, známého
maloskalského malíře, patriota a iniciátora myšlenky
obnovené Žluté plovárny. Závod byl určen všem věkovým
skupinám, mužům, ženám i smíšeným posádkám, vítězové
jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny, všichni účastníci
pamětní placky, hlavní cena pro absolutního vítěze je sud
piva! Po celou dobu pro pobavení návštěvníků hrála Hudba
u města Vídně a celou akci zajištovala půjčovna lodí Žlutá
plovárna, SK Tuleň, MaSka a Sundisk.

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

http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/kultura/
Městské divadlo
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.)
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
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE - KC Kino Železný
Brod
KC Kino Železný Brod ve spolupráci s taneční skupinou
SHAREFA Vás srdečně zvou v neděli 29. dubna 2012 od
16 do 19 hodin na oslavu 30. Mezinárodního dne tance.
Všichni zájemci se budou moci zúčastnit tanečního
workshopu, seznámí se s africkým, orientálním a indickým tancem.
Pro odvážné bude připraveno tetování hennou a zkouška tradičního
oděvu sárí. Akce je vhodná pro všechny věkové skupiny.
Těšíme se na nové tanečnice a tanečníky.
Vstupné dobrovolné.
PŘEHLED VÝSTAV NA ROK 2012
Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod
4.3. – 1.4. - Nikl Petr, obrazy a objekty
5.4. – 25.4. - "Miloslav Klinger 1922 - 1999" - hutní sklo
3.5. – 27.5. - Řezáč Václav, skleněné plastiky
31.5. – 24.6. - DDM Mozaika, práce dětí
28.6. – 22.7. Jonáš Vít, Kynčlová Zuzana, Havlíčková Marta, sklo
26.7. – 19.8. - Divín Josef, Strnadel Ondřej, sklo
23.8. – 16.9. - Brychta Jaroslav, sklo a kresby
20.9. - 30.9. - Wesley Rasko - skleněné plastiky
6.10. - 28.10. - Pelikán Stanislav - kresby
3.11. – 25.11. - Cais Milan, objekty
1.12..– 31.12. - Skleněné betlémy – 4. ročník

Stránka 6 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13.

2012

ČERNÁ KRONIKA

INFO ČERNÉ ÚDOLÍ
 Od 13.4.2012 17:45 do 18:45 na silnici 10 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou, délka
994m Pozor! Lidé na vozovce; odklízecí práce; - kácení stromu přes komunikaci, stojící kolona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------JABLONEC N.N. - Hlídka policistů Obvodního
oddělení Jablonec n.N. kontrolovala v úterý nad
ránem v centru města Jablonce n.N. 26letého muže.
Muž nesl měděné kabely a kanystry s naftou.
Vzhledem k tomu, že věci na první pohled pocházely
z trestné činnosti, byl muž předveden na Obvodní
oddělení a umístěn do cely. Policisté zjišťovali, čí
jsou odcizené věci. Žádná krádež tohoto druhu
nebyla do té chvíle hlášena. Po krátké době se na
obvodní oddělení dostavil 41letý majitel odcizených
věcí, který měl velké štěstí, že muže policisté
zastavili. Zloděj věci odcizil z kůlny u domu v
Družstevní ulici v Jablonci n.N. Některé věci odnesl
přímo a jiné si připravil u plotu domu k pozdějšímu
odnesení. Kdyby policisté muže nezastavili, vznikla
by majiteli škoda ve výši 4 500 Kč. Policisté dále
zjistili, že muž byl v roce 2010 Okresním soudem v
Jablonci n.N. pravomocně odsouzen za obdobný
trestný čin. V současné době je podezřelý ze
spáchání přečinu krádeže podle § 205/1a,2 trestního
zákoníku, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí
svobody.
SMRŽOVKA - V průběhu noci z středy na čtvrtek
došlo na Smržovce k vloupání do přístřešku u
čerpací stanice v ulici Jana Švermy. Neznámý
pachatel překonal dva zámky na vratech přístřešku
a odcizil jednu velkou a jednu malou tlakovou lahev
na acetylen a dvě tlakové lahve na kyslík. Majiteli
čerpací stanice zloděj způsobil škodu ve výši 50 000
Kč. Případem se zabývají policisté Obvodního
oddělení Smržovka, kteří případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli v
případě dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí
svobody.
DESNÁ - Ve čtvrtek 12. dubna v 23.20 jel ulicí
Krkonošskou v Desné 25letý muž z Kořenova. Při
řízení vozidla značky Audi A4 směrem od Tanvaldu
se plně nevěnoval řízení a zřejmě vlivem
mikrospánku vyjel vlevo mimo vozovku a narazil do
stěny domu. Dechová zkouška neodhalila, že by
muž řídil pod vlivem alkoholu. Stejně tak nedošlo k
žádnému zranění. Způsobená škoda byla vyčíslena
na částku 22 000 Kč.
JABLONEC NAD NISOU - V sobotu 14. dubna byl
v 7.15 hodin přistižen při krádeži v prodejně Albert v
ulici Na Vršku v Jablonci nad Nisou 18letý mladý
muž, který z regálu odcizil čtyři čokolády v celkové
hodnotě 292,- Kč. Vzhledem k tomu, že mladík byl

již v uplynulých třech letech za trestný čin krádeže
pravomocně odsouzen Okresním soudem v České
Lípě, zahájili policisté ve věci zkrácené přípravné
řízení. Pachateli již bylo sděleno podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za který mu nyní
hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
JABLONEC NAD NISOU - V době od 30. března
do 14. dubna dosud neznámý pachatel vytrhnul
kovovou petlici, kterou byla zajištěna sklepní kóje v
domě v ulici Smetanova v Jablonci nad Nisou. Z této
kóje následně odcizil jízdní horské kolo zn. Apache v
hodnotě 8.100,- Kč. Tímto jednáním se tak pachatel
dopustil trestného činu krádeže, za který mu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - V době od pátku 13. do
neděle 15. dubna neznámý pachatel odšrouboval
víčko palivové nádrže u nákladního vozidla zn. DAF,
které v té době bylo zaparkované v ulici Na Roli v
Jablonci nad Nisou. Následně z této nádrže odcizil
300 litrů motorové nafty v hodnotě 11.110,- Kč,
čímž se tak dopustil trestného činu krádeže, za který
může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
JABLONEC NAD NISOU - V pondělí 16. dubna v
noci krátce po půl třetí hodině strážníci Městské
policie zastavili v Jablonci nad Nisou v ulici Pražská
řidiče s vozidlem zn. Škoda 135 L Pick Up.
Provedenou kontrolou zjistili, že 37letý řidič má
Krajským soudem v Ústí nad Labem vysloven zákaz
řízení motorových vozidel až do února 2014. Celou
věc od strážníků převzali policisté z Obvodního
oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří zahájili úkony
trestního řízení. Následně ve zkráceném přípravném
řízení muži sdělili podezření ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,
za který mu hrozí trest odnětí svobody až na tři
roky.
TANVALD - V neděli 15. dubna ve 20.45 hodin
kontrolovali policisté v Tanvaldě v ulici Krkonošská
řidiče jedoucího s vozidlem zn. VW Golf. Provedenou
kontrolou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu
1,93 promile. Ve věci bylo zahájeno zkrácené
přípravné řízení, ve kterém 41letému muži bylo za
uvedený skutek v pondělí 16. dubna sděleno
podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Podezřelému nyní hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
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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
18.4.

Den: 7/11°
Noc: 2/-2°

NEDĚLE
22.4.

Den: 12/16°
Noc: 6/2°

ČTVRTEK
19.4.

Den: 11/15°
Noc: 6/2°

PONDĚLÍ
23.4.

Den: 11/15°
Noc: 6/2°

PÁTEK
20.4.

Den: 10/14°
Noc: 5/1°

ÚTERÝ
24.4.

Den: 11/15°
Noc: 5/1°

SOBOTA
21.4.

Den: 11/15°
Noc: 5/1°

STŘEDA
25.4.

Den: 10/14°
Noc: 6/2°

23.4.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
24.4.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Jasný Jiří – pěkný podzimek.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po ním.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Svatý Jiří na bochník míří.
Svatý Jiří nese svačinu na talíři.
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

PRANOSTIKY

25.4.
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Marka schová se do žita vranka.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
Svatého Marka deštivo – čtyřicet dní blátivo.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.
Na svatého Marka sej oharka (= okurky)!
Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.
Před dvacátým pátým vřeskot žáby nepříjemnou povětrnost vábí.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Býk – Býci jsou stálí, praktičtí, nápaditý, materialistický, usilují o životné jistoty, mají smysl pro rodinu, cit pro
harmonii.
Býci jsou tvrdohlaví, pohodlní, lehkomyslní, nevkusní.
Býk muž – Pod touto planetou zrozený nechť se chrání před psem a koupáním pod širým nebem, také ať si dá
pozor, aby mu kůň neuškodil.
Býk žena – Pod touto planetou zrozená nechť se chrání lidí se zelenými výložkami, střelné zbraně a vody.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:07
Zapadá: 18:58

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: 2:54
Zapadá: 14:12
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

18. 4.
19. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.
25. 4.
25. 4.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

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

Jan Tomíček
Emil Halama
Michal Hanšpach (Halama)
Marie Stehnová
Alexandra Rajtrová (Hrubá)
Jaroslav Nechanický
Luboš Hubka
Libor Tiler

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

VÝROČÍ
20.4. 1913 – Jan Anastáz
Opasek, český
římskokatolický duchovní
21.4. 1757 – Sedmiletá
válka: pruské a rakouské
jednotky se střetly v
bitvě u Liberce.
21.4. 1926 – Alžběta II.,
britská královna
23.4. 1420 – Jiří z
Poděbrad, český král
23.4. 1922 – Jiří
Sequens, český filmový a
televizní režisér
VÝZNAMNÉ DNY
18.4. - Mezinárodní den
památek a historických
sídel
20.4. - Mezinárodní den
svobody tisku
22.4. - Den Země
Arbor Day (Slavnosti
stromů) – Slaví se hlavně
v USA a Velké Británii.
Evropský den akcí proti
rasismu
23.4. - Světový den
knihy a autorských práv
24.4. - Světový den
sdružených měst,
Mezinárodní den skautů
a skautek, Světový den
laboratorních zvířat
25.4. - Světový den
malárie

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1951
Obyvatelé naší obce jsou dvojího
druhu. Jedni se řídí a pracují podle
našeho vládního programu a ti druzí
pošilhávají na západ, nezúčastňují se
práce v lidosprávě, čili vedou pasivní
resistenci. Ale bedlivě poslouchají
rozhlas „Svobodná Evropa“ a co slyší
od tamtud to považují za správné.
Potom jak zde říká jeden soudruh:
„Udělají si slezinu a tam rovnají nejen
Evropu, ale celý svět.“ Jsou to lidé,
kteří byli zvyklí žít a obohacovat se
z práce druhých věří v zázraky.
V tomto roce rezignoval předseda
JZD soudruh Josef Číla. Mezi 15 družstevníky se nenašel jediný muž, aby převzal funkci
předsedy družstva a tak naše předsedkyně MNV přijala nový těžký úkol a byla zvolena
předsedou JZD. Soudružka Marie Špidlenová věří a ví, že s pomocí všech, dobře a
svědomitě povede naši obec i družstvo k rozkvětu.

1952

Rok 1952 nemá zvláštních politických událostí. Žijeme v pilné a tvořivé práci a tu najde
každý, kdo může a chce dělati. Nemáme snad vše, co bychom si přáli. Máme ještě
„pozůstalost“ z poslední války: „lístkový systém“. Nebýti však potravinových lístků skoupili
by určití lidé vše, protože mají dosti peněz a ti ostatní, naši pracující by strádali. Na
některých úsecích nám doposud chybějí pracovní síly. Za první republiky dělníci hledali
práci, ale dnes hledá práce dělníky.
1953

14. března 1953 zemřel náš milovaný president Klement Gottwald. Všechen náš pracující
lid želel ztráty svého vůdce. Pohřbu, který se konal dne 19. Března se zúčastnila i delegace
z naší obce a v národní škole pořádána byla tryzna, které se zúčastnili všichni naši občané.
Pohřeb byl vysílán místním rozhlasem. Dne 21. Března byla volba nového presidenta.
Zvolen byl dosavadní předseda Národního shromáždění soudruh Antonín Zápotocký, opět
dělnický president a neohrožený bojovník za lidská práva. 1. června tohoto roku byla
provedena v našem státě měnová reforma, při které bylo hodně stesku a dosti zlosti. Po
provedení měnové reformy nastalo méně oběživa a také méně peněz u všech občanů. Lidé
méně kupovali a veškeré životní potřeby se objevily na volném trhu. Lístkový systém,
následkem toho, byl zrušen a tak jsme se zbavili naší poslední válečné pozůstalosti.
Téhož roku byla provedena sbírka na severní Koreu, vynesla 275 Kč. Sbírka byla
dobrovolná. Byli i lidé, kteří nedali nic, ale měli i určité poznámky. Tito občané si
neuvědomili, že to, co se stalo v Severní Koreji, může potkat i nás.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ČERVENÁ ŘEPA
Červená řepa je
velmi zdravá
plodina, která
pochází ze
Středomoří.
Pěstovala se již za
dob starých
Římanů. Červená
řepa nás jako
důležitá plodina
provází už po
tisíce let, záznamy o jejím používání jako léku
Římany jsou staré přinejmenším 3000 let. Červená
řepa obsahuje mnoho vitamínů a minerálů.
Obsahuje spoustu železa, draslíku, vitamínu C, E a
mnoho dalších významných látek. Mezi hlavní léčivé
účinky červené řepy patří podpora imunitního
systému, regenerace organismu, podpora růstu
tkání, dále má pozitivní vliv na těhotenství a
kardiovaskulární systém; a používá se také jako
prevence a při léčbě rakoviny. Červená řepa má
však spoustu dalších účinků na lidské zdraví. Nejen
že pomáhá v boji proti rakovině, je také snad
nejlevnější a běžně dostupnou omlazovací kúrou,
jakou si můžeme dopřát. Konzumovat se dá celá
rostlina, mladé listy se dají upravovat jako špenát,
nebo přidávat do polévek s jinou zeleninou, za
syrova se hodí i do zeleninových salátů. Nejčastěji
však zužitkováváme pouze bulvu, která se dá chutně
upravit mnohými způsoby.
Červená řepa je skvělým zdrojem křemíku "minerálu krásy"
Křemík je nesmírně důležitý pro tvorbu a pevnost
vazivových tkání a kostí, elasticitu a zdraví cévních
stěn a v neposlední řadě pružnost a mladý vzhled
pokožky, pevné vlasy a nehty. (Příznakem jeho
nedostatku je právě například zvýšená lámavost
nehtů a třepení vlasů.) Křemík celkově podporuje
regeneraci celého organismu, je proto
zpomalovačem stárnutí. Pravidelnou konzumací
červené řepy si můžeme jeho hladinu přirozené
doplnit, zároveň s dalšími důležitými minerály a
vitamíny. Další velmi důležitou a bohatě
zastoupenou látkou v červené řepě je kyselina
listová. Ta je nepostradatelná pro plodnost žen a
zdravý vývoj plodu, pro silné srdce a celý
kardiovaskulární systém. Navíc také stimuluje
obnovu a růst tkání (vazy, svaly, kůže, nehty,
vlasy) a okysličování buněk. Vyšší hladinu
kyseliny listové najdeme v červené řepě za syrova,
tepelnou úpravou se částečně ničí.
Kombinace vysokého obsahu křemíku a kyseliny
listové dělá z řepy snad nejlevnější, běžně
dostupnou omlazovací kúru, jakou si můžeme
dopřát. Nejlépe uděláme, když ji zařádíme do
našeho jídelníčku pravidelně, optimálně alespoň 34x do měsíce. V řepě se nachází ještě mnoho
prospěšných látek. Z minerálů například hodně
draslíku a železa, dále pak hořčík, vápník,
zinek, jód a měď. Z vitaminů je zastoupen

vitamin C, E a
betakaroten.
Obsahuje také
organické
kyseliny
(jablečnou,
vinnou,
šťavelovou a
citrónovou) a barviva (typické
zbarvení jí dodává betanin, který
po konzumaci řepy způsobuje
neškodné zbarvení moči do červena).
Červená řepa je též bohatá na vlákninu, čímž
stimuluje peristaltiku střev a čistí je od
jedovatých usazenin. Celkově se řepě
přisuzují příznivé účinky na trávení, mimo
jiné podporuje produkci trávících šťáv v
žaludku a činnost žlučníku a jater.
Červená řepa proti rakovině - Šťáva z červené
řepy se doporučuje jako prevence a součást léčby
rakovinného bujení, stejně tak i pro rekonvalescenci
po její léčbě. Dávky jsou v takovém případě
poměrně vysoké, užívají se běžně i 3 menší sklenky
šťávy během dne, jako prevence se doporučuje v
dávce 1 sklenky nejméně 1-2x týdně. Mnozí léčitelé
slaví s touto kúrou velké úspěchy, i někteří lékaři ji
doporučují jako doplněk léčby a pro celkové posílení
imunitního systému při i po terapii.
Několik rad pro vaření červené řepy: Vodu
nejprve osolíme a přivedeme k varu. Dobře omyté,
neoloupané bulvy pomalu vkládáme do vařící vody,
kořen neodřezáváme. Přidat můžeme další koření
(kmín, fenykl, bobkový list, anýz). V hrnci by mělo
být tolik vody, aby byly všechny bulvy zcela
ponořené. Řepu vaříme při mírném varu, a to dle
její velikosti 1 – 1,5 hodiny. Je-li třeba, vodu
doléváme. Vaření lze urychlit použitím tlakového
hrnce. Zda je již bulva provařená, poznáme pomocí
vpichu. Zbytečně ale nevpichujeme, aby neunikala
šťáva do vody. Po uvaření vodu scedíme a bulvy
necháme vychladnout. Bulvy oloupeme a nakrájíme
na kostky nebo nastrouháme do salátu.
Mrkvový salát s červenou řepou a čerstvým
hráškem
2 větší mrkve, 1 syrová červená řepa, 2 hrsti
zeleného hrášku, 1,5 - 2 polévkové lžíce olivového
oleje, slunečnicová loupaná semínka, citrónová
šťáva, sůl, pepř, čerstvá bazalka na zdobení
Mrkev a červenou řepu očistíme a nastrouháme na
hrubé nudličky. Nastrouhanou zeleninu vložíme do
salátové mísy. Přidáme čerstvé kuličky zeleného
hrášku, osolíme, opepříme, zakapeme citrónovou
šťávou a olivovým olejem. Vše důkladně
promícháme. Slunečnicová semínka jen krátce
nasucho opražíme na teflonové pánvi a přidáme do
hotového salátu. Ozdobíme lístky čerstvé bazalky a
můžeme servírovat.
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ZAHRADA
Duben na zahradě

V dubnu, kdy kvetou
narcisy a tulipány, se
zahradní stromy zahalují
do kabátů z nového
zeleného listí. Stříháme
okrasné dřeviny a poprvé
v nové zahradní sezóně
posečeme trávník, který
zároveň provzdušníme.
Chemicky ošetřujeme
ovocné stromy a keře proti přezimujícím škůdcům a
nastupujícím chorobám. Naplno se věnujeme vysévání,
projednocování a vysazování různých druhů zeleniny.
Je vhodná doba pro to, abychom letos poprvé posekali
trávník a doseli případná holá místa. Posekanou trávu můžeme použít jako přikrývku k čerstvě vysazeným
trvalkám, růžím a okrasným dřevinám a udrželi tak v půdě dostatek vlhkosti. Trávník provzdušníme speciálními
hráběmi nebo provzdušňovačem (vertikutátorem), aby získal přístup k potřebným živinám. Duben, kdy je půda
dostatečně vlhká a teplé jarní počasí podporuje klíčení semen, je také vhodné období pro založení nového
trávníku.
Věnujeme se stříhání okrasných dřevin a růží. Mnohokvěté růže sestříháme na 7 oček,
velkokvěté na 3 očka a popínavým odstraníme pouze vrcholové výhony. Odumřelé
výhony zcela odstraníme. Nově vysazené růže radikálně zkrátíme a dbáme o to, aby
měly dostatek vlhkosti. V tomto období si musíme u růží dát pozor na napadení
pilatkami. Pokud k němu dojde pouze v menší míře, stačí odstranit poškozené listy,
jinak musíme použít postřik.
Další důležité práce:
Trvalky okopeme, pohnojíme a zavlažíme. Záhony s trvalkami vyčistíme od odumřelých nadzemních částí a
starého listí. Krátce klíčící letničky, mezi které patří například netýkavka, vyséváme do truhlíků za oknem, nebo do
skleníku. Na záhony vyséváme letničky, kterým nevadí nižší teploty. Vysazujeme listnaté keře bez kořenových
balů. Sestříháme keře, které kvetou až v létě. Stále ještě můžeme vysazovat listnaté živé ploty. Můžeme řízkovat
túje, tisy nebo jalovce. V případě potřeby přesazujeme vzrostlé dřeviny. Odstraníme suché, nemocné a namrzlé
větve stromů. Na skalce nahrazujeme uhynulé skalničky novými. Popřípadě osazujeme novou skalku. Vyséváme
okrasné dýně pro podzimní sklizeň. Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami.
Ovocné stromy i keře s drobným ovocem chemicky ošetřujeme proti přezimujícím škůdcům a nastupujícím
chorobám. Měli bychom také upravit tvar koruny jádrovin a
peckovin. Koruny stromů bychom měli udržovat v pohárkovitém
tvaru, který jim zajišťuje dostatek světla a umožňuje snadnou
sklizeň. Toto období je velmi vhodné k roubování spícími zimními
rouby. Půdu kolem keřů s drobným ovocem (například angrešt či
rybíz), bychom měli prokypřováním uchránit před plevely. Půdu
pod ovocnými stromy bychom měli udržovat nezatravněnou,
plevelů, ale nezkypřenou. Kolem kmenů vyhloubíme půdu do
tvaru mísy, abychom tím stromům poskytli dostatek vláhy.
Čím dříve začneme vysévat a vysazovat zeleninu, tím více sklizní
můžeme mít - dokonce až čtyři. Předpěstované sazenice
některých odrůd celeru přesazujeme do záhonů, jiné teprve
vyséváme. Dále vyséváme ředkvičky, pažitku, klasický a cukrový
hrách, kopr, okurky, tuříny a salátovou řepu. Proti nočnímu
chladu je můžeme chránit netkanou textilií. Koncem měsíce přesazujeme zakořeněné sazenice brambor do asi 10
cm hlubokých rýh obohacených kvalitním kompostem.
V kelímcích si předpěstováváme cukety, salátové okurky a melouny. Koncem měsíce můžeme na chráněných a
teplých místech začít pěstovat keříčková rajčata. V případě nízkých teplot je chráníme netkanou textilií.
Začínáme projednocovat zeleninu z časných výsevů. Kompostem hnojíme bulvový celer, brambory, brukvovitou a
plodovou zeleninu. Koncem měsíce již můžeme sklízet rebarboru vylamováním listů. Pěstujeme-li salát ve skleníku
či pařeništi, větráme a zaléváme, abychom se tím vyhnuli plísním a dalším chorobám. Likvidujeme plevele a plže,
kteří začínají ohrožovat sklizeň.
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24.4. - Svatý Jiří se narodil ve 3 století n.l. v urozené rodině.
Křesťanskou víru, zdědil po svém otci, který byl jako křesťan umučen.
Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císaře
Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po svém vyznání ke
křesťanské víře uvězněn a mučen. Své víry se nevzdal, a proto byl
roku 303 popraven.
Legendy praví, že bez zranění přestál a přežil mnoho mučení. Před
svou popravou prý Jiří prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho
pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile svou prosbu dořekl, z nebe
se ozval hlas a ujistil ho, že se stane, jak žádá. Jiří byl pak sťat před
branou palestinského města Lydda (Diospolis).
Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla toho dne pít
voda ze studní, protože prý byla jedovatá.
V tento den vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak
trápili lidi po celé léto.
Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání v
přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž toužila
děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze vsi.
Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá.
Dalším zvykem tohoto dne bylo probuzení země. Podle pověr se nesmělo šlapat na zemi, tedy na pole
a zahrady, aby se mohla probudit a lidská noha jí "nezabila". Tedy - neoralo se, žádné zemědělské
práce, ani práce na zahradě a v sadě nebyly dovoleny.
Perličkou je kosmetické doporučení dívkám - o Jiřím se musela chránit pleť obličeje, aby nedošla
újmy. Např. na Hlinecku se doporučovalo na ochranu pleti žabí vejce.
Svátek Jiřího byl velmi důležitým dnem z hlediska hospodářství pro
zemědělce. V této době se začalo vyhánět dobytek na pastvu a slavil se první výhon na zelené. To byla
také příležitost k evidenci dobytka, u které asistoval pasák, který se pak o zvířata staral. Bylo to
zároveň takové
opatření, aby nemohlo dojít k nesrovnalostem s pasákem ohledně ztrát na dobytku. Platem takového
pasáka byly především potraviny. Je nasnadě, že při tomto počítání stád vzniklo mnoho pověr a
zvyků, které měly zajistit zdraví dobytka a hodně mléka kravám, včetně vysokých přírůstků masa.
Dobytek se u příležitosti prvního výhonu zdobí věnci z květů, červenými
pentlemi a nesměla chybět ani svěcená voda. Někde bylo zvykem, že byl přítomen i kněz. Dokonce
bylo tento den zvykem požehnat i vojenské koně.
Svátek sv. Jiří nám připomíná každoroční památná pouť na svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a
konala se vždy následující neděli po tomto svátku. Lidové podání zachovalo zajímavé rčení o posvátném Řípu:
"Když se psaly tři šístky (666), byla na Řípu pohanská svatyně, když se psaly tři devítky (999), stál tam křesťanský
kostelík."
Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí. O kouzelném jetelíčku se
říkalo: "Jetelina o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt". Jak je
vidět, tak se sedmička ne vždy spojovala se štěstím.
Svatý Jiří se stal patronem rytířských řádů, také horníků, sedlářů, kovářů a bednářů a hlavně rolníků. Proč zrovna
rolníků? To je dáno jeho jménem, jež je vlastně složeninou vzniklou ze slov geos=země a orge=stavět. Také jméno
Geórgos je řeckého původu; je složeno z gé=země, ergon=práce; interpretuje se stejně jako v latině, tedy jako
zemědělec či rolník.
Za dob feudalismu na Svatého Jiří odváděli poddaní vrchnosti tzv. jarní plat, což byl nájem za půdu, placený obilím
a dalšími naturáliemi, také penězmi. Další takový "nájem" byl odváděn o svatém Havlu na podzim.
Dnes se konají různé svatojiřské poutě, trhy a také zábavy, na mnohých místech se zdobí památky na svatého Jiří.
Mnozí ještě pamatují různé zvyky ohledně ochrany před drobnou havětí a také sbírání květin a bylin, stejně jako o
filipojakubské noci, házení věnečků na vodu a věštění dívek, zda-li se vdají a jak daleko od domu se dostanou.
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FAZOLOVÝ SALÁT
Červené fazole v nálevu –
plechovka, 1 Cibule, 200g
Anglické slaniny, 2 – 3 lžíce
Kečupu – jemný, 2 lžíce
Hořčice plnotučné, Sůl, Pepř,
Sójová omáčka.
Cibuli a anglickou slaninu
pokrájíme na kostičky a společně orestujeme.
Přidáme propláchnuté červené fazole (bez nálevu) a
ochutíme kečupem, hořčicí, sójovou omáčkou, solí a
pepřem.
Podáváme teplé nebo studené s pečivem.
KRÁLÍK OD BABIČKY
1 Králík –
Rozporcovaný, 6
stroužků Česneku, 7 lžic
Hořčice plnotučné, 200
g Hery nebo másla,
tymián, Zázvor,
Majoránka, Sůl, Pepř
Naporcovaného králíka osolíme, opepříme. V misce
smícháme prolisovaný česnek s hořčicí. Touto směsí
porce králíka potřeme ze všech stran a jemně
posypeme tymiánem, zázvorem a majoránkou. V
kastrůlku rozpustíme heru a naporcovaného,
ochuceného králíka zalijeme rozpuštěnou herou v
pekáči. Necháme uležet v chladnu minimálně 10
hodin. Předehřejeme troubu na 200 °C, králíka
podlijeme vývarem (z masoxu) nebo vodou a
pečeme v přiklopeném pekáčku. Pečeme, obracíme
a podléváme, až je králík měkký. Ke konci pečení
sundáme horní pekáček a uděláme kůrčičku. Ideální
přílohou jsou bramborové knedlíky a červené zelí.

DOMÁCÍ VEKA
1 kg Hladké mouky, 100
g másla, 1 lžička Soli,
¼ l mléka, ¼ l vody,
50 g kvasnic.
Nejdříve uděláme
klasický kvásek, pak
přidáme další - mouku,
vodu, máslo, sůl a
zamícháme a těsto
vypracujeme, necháme kynout. Vykynuté těsto
rozdělíme na 4 části, díly jednotlivě rozválíme a
zatočíme. Dáme na plech s pečícím papírem,
potřeme žloutkem a pečeme 30 min. na 200 °C.
Místo veky můžeme uplést i housky...

DOMÁCÍ LUČINA
Velký jogurt HOLANDIA, cedník, utěrka
Cedník s utěrkou dáme do hrnce, do
utěrky vyklopíme Hollandii a necháme 24
hodin přikryté v lednici. To, co zůstane
nahoře, je "lučina" - vynikající, jemná,
skvělá jak samotná, tak do pomazánek. Dolů steče
syrovátka, tu můžeme vypít jen tak nebo třeba s
rozmixovaným ovocem.

BABIČČINA TŘENÁ BÁBOVKA
3 vejce, 2 dcl mléka, 125
g másla nebo Hery, 140 g,
moučkového cukru, 2
vanilkové cukry, 300 g
polohrubé mouky, 1/2
prášku do pečiva, šťáva a
kůra z jednoho citronu,
kakao /jak kdo má rád/,
tuk a hrubá mouka na
formu.
Změklý tuk utřeme s
mouč. cukrem a
vanilkovým cukrem do pěny, vmícháme žloutky a
citronovou kůru a šťávu, přiléváme vlažné mléko střídavě
s polohrubou moukou smíchanou s práškem do pečiva.
Vyšleháme bílkový sníh a opatrně ho zamícháme do
těsta, těsto vlijeme do vymazané a moukou vysypané
formy. Trochu těsta můžeme obarvit kakaem.
Pečeme ve vyhřáté troubě při 175°C necelou hodinu.
ŠLEHAČKOVO-KOKOSOVÉ ŘEZY
3 vajíčka, 1 hrnek cukru krupice, 1/2 hrnku oleje, 1 hrnek
mléka, 2 hrnky
polohr. mouky, 1
vanilkový cukr, 1
prášek do pečiva, 1
sáček strouhaného
kokosu (200g), 15
dkg cukru moučka
(stačí i 10 dkg), 2
kelímky šlehačky.
Smícháme vejce,
cukr, olej, mléko a
pak postupně
přisypáváme mouku
rozmíchanou s
vanilkovým cukrem a práškem do pečiva. Hmotu nalijeme
na plech. Na syrové těsto nasypeme kokos smíchaný s
cukrem. Pečeme necelou půlhodinu a na horké opatrně
nalijeme neušlehané šlehačky. Krásně vsáknou.
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Z historie obcí v našem okolí. Jak je naše společná historie podobná…….
(z webu příslušných obecních stránek)

Střevelná – malá osada na okraji Českého ráje a Krkonoš – Střevelná.

Vznik a správa osady.
Střevelná patřila jen pod dvě panství: Malou Skálu s Valdštejny a Wartemberky do r. 1618 (dle PK), od r. 1634 fr.
Desfoursům na Hr. Rohozci i Semilech. Bítouchov se
Spálovem i Střevelná s osadami byly r. 1615 prodány
majitelům panství Semily aj., Smiřickým. V odhadu p.
M. Skála r. 1627 už Střevelná není. Vznik osady je
spjat s rodem Valdštýnů, kteří měli sídlo již před r.
1234 na hradě Valdštejně. R.1238 je znám Jaroslav z
Hruštice (nad Turnovem) a r. 1250 asi byl založen
klášter a město Turnov. Již r.1145 byl založen klášter v
Hradišti nad Jiz., od kterého se šířila kolonizace podél
Jizery do hor (tvrz v Podbozkově). Byl vypálen r. 1420
(v Turnově r. 1424) a r. 1436 od něj vsi dostal pán na
Vranově. Od r. 1174 je znám rod Wartemberků, tj.
pánů z Ralska (něm. název W.), r. 1179 hrad Bezděz.
R. 1316 se píše o zámku Hr. Rohozci, 1363 o
Frýdštejně a Návarově, r.1352 o kostelech v Brodě,
Bzí, Držkově, Semilech, o Jesenném aj. V r. 1100 bylo ve státě asi 1 milion obyvatel a z Polabí se začali stěhovat
do pohraničí, avšak osídlení bylo stále ještě řídké. Asi od r. 1350 bylo mezi Turnovem a Brodem u Jizery
postaveno 5 hradů, které neměly zázemí, panství, a tak většina brzy zanikla. Rotštejn (Červená skála) a Zbiroh asi
po stu létech, Frýdštejn (Mírový kámen) po 200 letech (1565) i se dvorem, Návarov po 300 r. (1644), nahrazen
zámečkem, Vranov z r. 1424 byl ve skalách dřevěný (dnes Panteon) a r. 1456 nahrazen zámečkem Malá Skála a
dvorem.
Jedna větev pánů z Valdštejna založila hrad Štěpanice u Jilemnice, pak pro děti přikupovala drobné tvrze a
zvětšovala rodinné panství. Zdeněk Dlouhý z Valdštejna koupil Brod r. 1391 od pánů ze Železnice. Syn Heník je r.
1406 na Štěpanicích, vnuk Heník už r. 1424 na Vranově, kde si založil panství. Za něj vznikla asi kol r. 1450 i
Střevelná, tj. panský dřevěný dvůr, který r. 1559 už není, vyhořel. Tvrze s dvory a kostely zde brzy zanikaly a byly
sedlákům rozděleny, protože nevynášely - v Dlouhém, Chuchelně, Bítouchově, Zásadě, Vlastiboři aj. Valdštejnové
pokračovali na Vranově r. 1456 Felixem (Šťastným), r.1501 Jindřichem, 1537 Karlem a ten r. 1538 vše prodal
Janovi z Wartemberka (měl i Rohozec). Tehdy je část ves i část dvůr Strzewelná, kmetcí (selský), r. 1559 ves
Strzewelina. Syn Adam z W. r. 1543 zdědil vše a od r. 1547-59 ztratil konfiskací od krále a musel znovu kupovat.
V držbě Malé Skály se vystřídali r. 1565 Karel, 1611 Jindřich z W., kulhavec, r. 1615 Albrecht ze Smiřic, 1619-34
jeho příbuzný Albrecht z Valdštejna, kdy Střevelná přešla k panství Semily.
Ty lacino koupil Mikuláš Desfours, od r. 1628 na Rohozci. Syn Albrecht r. 1661, Ferdinand 1683, dc. Marie r.
1748. Vzala si ital. hraběte Frant. Carreta a byli na zámku v Semilech. Pak syn Ferdinand r. 1762, Josef 1783,
Josef 1790, r. 1810 baron Jakub Weith z Volar. R.1824 fr. kníže Karel G. Rohan, r. 1837 Kamil Rohan a r. 1849
okres Semily místo panství, r. 1960 o. Jablonec. Do r. 1949 kraj Ml. Boleslav, pak Liberec. Rychta byla r. 1608 v
Brodě, r. 1634 i 1651 ve Střevelné, r. 1687 v Radčicích, r. 1849-78 Hr. Horka, pak oddělen Jirkov a od něj po r.
1920 i Radčice. Střevelná od Hrubé a Malé Horky oddělena k Jirkovu r. 1960-80, pak vše ke Brodu zpět jako r.
1608. Farou (i pohřby), poštou, od r. 1962 i školou, patřila ke Brodu. Dřív školou k Jirkovu. Razítko obce - r. 1941
Jirkov a Radčice dle pověsti byly založeny r. 1391, což není sice doloženo, ale není asi daleko od pravdy. Brod
letos slaví 500 let výročí města. R. 1608 mělo však 21 dřevěných, doškami krytých chaloupek a 6 stavení: kostel s
farou, 2 mlýny, pila a hamr, tedy 27 budov. R.1501 tu mohlo být sotva 15 chaloupek a to stačilo na město. Mohlo
být založeno nedlouho po Turnovu kol r. 1300, na pravém břehu Jizery, a patřilo pod M. Skálu a Hr. Rohozec.
Sousední Jílové patřilo stále k Návarovu, ale Kamenice měnila pány častěji. Se Střevelnou měli společný začátek,
asi do r. 1500, kdy přešla k Frýdštejnu a pak r. 1540-47, 1615-27 a 1824-48. Kamenice vznikla dle ústního podání
nejstaršího rodu Václavů, před husitskou revolucí, kdy místo dostal Václav z Vranova za odměnu a byl tu uhlířem.
R. 1461 je o ní i Bítouchovu první zmínka a r. 1526 v turnovské knize druhá. Z r. 1540 je seznam 10 sedláků.
Název Střevelná odvozuje L. Lukáš a po něm prof. Profous od asi 1 km dlouhého potůčku Střevelná, tekoucího z
Dolánek do Kamenice, od rybek střevlí, avšak správnější je výklad J. Kvíčaly od dřevěného dvora. Lidově se říká
Jílovej, Jesenej, v matrice Bzí píší Trzewelney, dvůr třevenej, Sřevelná. Je jediná v ČR.
http://www.strevelna.wz.cz/history/vznik.htm
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Objeven nový chemický prvek !
Romík (latinsky Cikanium) - chem. značka Ci,
nejedná se o prvek, ale pouze stabilní izotop india.
Je hojně zastoupený na zemském povrchu.
Základní fyzikálně chemické vlastnosti: romík je
hnědý, měkký, zapáchající. Jeho hustota 1,2g/cm3
je vyšší než hustota vody, to znamená, že v ní
neplave. Romík je hořlavý, vyniká značnou
hydrofobií, naopak dobře vstřebává alkohol.
Je magnetický - přitahuje železo, ale i barevné
kovy. Atomy romíku se nevyskytují samostatně,
ale vytvářejí homonukleární molekuly zvané klany,
které mohou dále polymerovat do tzv. tlup.
Sloučeniny: koncentrovaný je prudce nebezpečný
Využití: využití romíku v praxi je mizivé.....

Počítačová hra pro seniory….

Jede manželka na tři týdny do lázní. Po pár dnech
příchází od slaměného vdovce SMS: "Prosim Te,
kde jsou pribory? Na to strohá odpověď " Spi
doma ". "Hm, divná odpověď, diví se v duchu
manžel. Když se konečně vrátí manželka z lázní,
manžel se jí otáže: "Proč jsi mi tak nesmyslně
odpovídala, když jsem se Tě zeptal, kde jsou
příbory?". Manželka jde s mužem beze slova do
ložnice k posteli a odkryje peřinu. A příbory jsou
na světě!
Přijde chlap do knihovny a ptá se. „máte něco o
sebevraždách?" Knihovnice povídá. “Jo, támhle
vzadu dole v regále" Chlap tam jde, vrátí se a řiká.
“Tam ale vůbec nic není" Knihovnice. „To víte,
nevracej"
Syn povídá rodičům: "Mami, tati, rozhodl jsem se
osamostatnit." "To je moc dobře, synáčku."
"Kufry máte před barákem."
Co vidí optimista na hřbitově? Same plusy …
Všechny dívky hledají milého, pěkného, galantního
a hezky upraveného chlapce. Takový chlapec už
ale chlapce má.
Jede chlap s náklaďákem po dálnici, špatně
odhadne výšku nákladu a zasekne se pod
mostem. Za chvíli dorazí policejní auto, jeden
policista přijde ke kabině, ve které sedí naštvaný
šofér a ptá se: „Tak co, řidiči, zasekl jste se,
že?“… "Ne ty kokot, vezu most a došel mi benzín

MOUDRÁ VĚTA

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím.
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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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