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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 14. / 2012
pro týden:
25. 4. 2012 – 2. 5. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

POZOR!
Máte již zaplaceno?

Z DOMOVA
OČKOVÁNÍ PSŮ
V pátek 20. 4. 2012 od 14.45 hodin, proběhlo před domem
Obecního Úřadu Očkování psů.
Sešlo se zde několik Loužnických psů a jedna kočička, které
paní doktorka naočkovala.

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

http://www.louznice.com/2012/
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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!

Tak jako každý rok, i letos pro vás všechny, budou
připraveny plovoucí lampionky.
Prosíme dospělé, aby dohlédli na to, že někteří
nezbedníci nebudou lampionky pálit.
Aby koupaliště bylo krásně osvětlené.
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ZE SVĚTA

HORSKÁ KAMENICE – JESENNÝ - Městský úřad Železný Brod, odbor
dopravy povolil na základě žádosti Krajské správy silnic Libereckého kraje a
Pražských silničních a vodohospodářských staveb a.s. úplnou uzavírku a
zvláštní užívání silnice III/2881 v místní části Horská Kamenice, část Dolánky
za účelem rekonstrukce mostu na silnici III. třídy. Během uzavírky nebude
průjezdná komunikace mezi Horskou Kamenicí a Jesenným. Jako objízdné
trasy je možné využít komunikace přes Podspálov a Bozkov, nebo přes Loužnici
a Návarov. Úplná uzavírka je povolena do 30. 6. 2012.
JABLONEC n.N. - Odtěžení bahna
ze dna druhé a třetí přehrady ve
Mšeně proběhne během května.
Speciální bagr odsaje tisíce metrů
krychlových kalu. Akce má jediný
cíl: prevenci před tvorbou
nepříjemných sinic a komfortní
koupání v dalších letech. Povodí
Labe bahno odtěží v rámci
probíhající výstavby protipovodňové
štoly. V květnu použije speciální
sací bagr, který pomůže k
odstranění starých zásob fosforu v
obou předzdržích. „Vzhledem k
tomu, že v letním období se u dna v
obou nádržích vytváří bezkyslíkaté
prostory, je pravděpodobné, že zde
dochází k uvolňování již uloženého
fosforu ze dna a k jeho přechodu
do vodního sloupce," uvedl
specialista Povodí Labe Luděk
Rederer. Odsáním bahna by mělo
dojít k významnému omezení
tohoto jevu, který kvalitu vody
výrazně zhoršuje. Kvůli odtěžení
klesne hladina v nádrži o tři metry.
„Prakticky tím dojde k dokončení
prací z roku 2005, které nebylo z
technických důvodů možné
realizovat v plánovaném rozsahu,"
dodal odborník. Podle něj se poté
zvýší šance, že se na přehradě
udrží velmi kvalitní voda ke
koupání. Povodí Labe muselo kvůli
odstranění sedimentu udělat
podrobný průzkum obou nádrží.
Poté sestavilo digitální model
terénu dna a vyznačilo na něm, kde
se fosfor nejvíce nachází. Situace se
sinicemi na jablonecké přehradě je
nicméně velmi příznivá a zákaz
koupání už dlouhá léta nepřipadá
do úvahy. „Od roku 2006 byla letní
sezóna vždy hodnocena nejlepším
stupněm, tedy voda vhodná ke
koupání. V této jakosti byla voda v
nádrži Mšeno hodnocena i po celou
koupací sezónu v loňském roce
2011," poznamenal specialista.

ŽELEZNÝ BROD – V Železném Brodě,
na nadcházejí turistickou sezonu, připravili
zajímavý okruh pro návštěvníky, ale i místní
občany. Okruh vede po historické části města
– Trávníky.
Poznávací okruh Trávníky Vás zavede do
historického prostředí roubených a zděných
staveb památkové zóny a památkové
rezervace. Představí se Vám řada památek
lidové architektury, zděné klasicistní domy,
pískovcové kašny…
Cesta nás provází mezi starými dřevěnými
domky, jimž sice již doškové střechy chybějí,
ale typická malá okénka a přilehlé zahrádky
většinou zůstaly původní. Poznávací okruh
Trávníky byl nově označen 23 vodorovnými
značkami umístěnými přímo na komunikacích,
které okruhem vedou. Jedná
se o zelenou značku ve tvaru
písmene „T“ jako Trávníky,
kterou prochází písmeno „O“
jako okruh. Celá značka je
doplněna šipkou udávající
směr. Pro lepší orientaci
našich občanů i turistů
upozorňujeme na to, že cesta
je značena pouze jedním
směrem, a to z Malého
náměstí přes areál kostela a
dále ulicemi Hluboká, Fr.
Balatky, Zahradnická, Železná a končí v ulici Jirchářská. Věříme, že nové
značení přispěje k lepší orientaci návštěvníků tohoto krásného turistického cíle.
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JABLONEC n.N. - Změna
ordinačních hodin na
pohotovosti
V Nemocnici Jablonec nad Nisou,
p.o., je od 1. 4. 2012 upravena
ordinační doba pohotovostí
následovně: Dětská pohotovost je
ve všední dny otevřena od 16.00 do
21.00 hodin, soboty, neděle a
svátky je provoz pohotovosti od
8.00 do 20.00 hodin. Pohotovost
pro dospělé má ordinační hodiny ve
všední dny od 17.00 do 21.00
hodin, o víkendu a svátcích je
ordinace otevřena od 8.00 do 21.00
hodin. V ostatní dobu ošetří
pacienty v závažném zdravotním
stavu příslušné oddělení nemocnice.

PŘÍCHOVICE - Osmatřicetiletý
paraglidista spadl ze tří metrů v
Příchovicích nedaleko hotelu
Kořínek. Těžce zraněného muže
vrtulník přepravil na traumatologii
do liberecké nemocnice. Neštěstí se
stalo v pondělí kolem půl čtvrté
odpoledne. „Byl při vědomí, nic si
ale nepamatoval," uvedla mluvčí
záchranné služby Lenka
Markovičová. Muž si při příjezdu
zdravotníků stěžoval na bolest pod
žebry. Podle lékaře má zřejmě otřes
mozku, zhmožděný hrudník a
polámaná žebra. Je to první letošní
pád paraglidisty nejen na
Jablonecku, ale i v celém
Libereckém kraji.

2012

MALÁ SKÁLA - V neděli 22. 4. 2012
na Malé Skále na "Kulaťáku" se konal
rybářský závod dětí do 15 let. Začátek
závodu byl stanoven na devátou
hodinu, ale presentace byla už od
osmi hodin. Počet závodních míst je z
důvodu omezeného prostoru na
rybníku Kulaťák stanoven na 60 míst.
Chytání ryb je na dva poločasy a
poločas trvá půldruhé hodiny. Sčítá se
celkový počet všech ulovených ryb
dohromady za oba poločasy. Všechny chycené ryby se pouští zpět. Na prvním
místě se umístil Martin Gorčík, kdy chytil celkem 247 ryb. A to plotice 16 cm,
kapr 53 cm, pstruh duhový 31 cm, kapr 57 cm, lín obecný 35 cm, a kapr 55
cm. V zákulisí rozhodčích se povídalo, že by to mělo stačit na druhé místo na
soutěži dospělých. Tato se konala v sobotu. Jako první cenu dostal od
pořadatelů živého sumce, výborný slaný dort od Jiřího Reitera z Vrátu u
Železného Brodu a naviják na lov kaprů.
SOUŠ – Dne 24.4.2012, bylo úderem jedenácté hodiny započato vápnění
přehradní nádrže Souš v Jizerských horách.
Speciální letadlo Z-137T Turbo Čmelák s
jemně mletým přírodním vápencem se
každých deset až patnáct minut vzneslo nad
vodní hladinu a vysypalo svůj náklad.
Následně poodletělo na nedalekou louku v
Příchovicích u Kořenova, kde pomocí jeřábu
a speciálního vaku bylo naplněno vápencem
z přistavené cisterny. Vápnění surové vody v
nádrži Souš se provádí již od roku 1996. K vápnění se používá přírodní velmi
jemně mletý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Účinnost leteckého
vápnění se zjistí velmi rychle. Vedle klasických laboratorních analýz z
odebraných vzorků vody jsou pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data
získaná špičkovým multiparametrálním analyzátorem. S využitím tohoto
systému budou změny v nádrži opět zveřejněny i na internetu, a to pouze s
několikahodinovým zpožděním. Informace lze sledovat v aktuálních údajích o
jakosti vody v nádržích na adrese www.voda.gov.cz.
PLAVY – KAMENICE – NAVAROV - Po roční odmlce se na Kamenici vrátí
milovníci divoké vody a mezi obcemi
Plavy a Navarovem absolvují 2. a 3.
závody Českého poháru ve sjezdu R 4
mužů i žen. Program na Kamenici se
kromě závodů ČP pojede v sobotu „ O
pohár obce Plavy" a v neděli jako
mistrovství České republiky. Cíl je v
obou případech v Navarově - Rusalka,
kde budou i vyhlášeny výsledky.
Pořadatelem je Svaz vodáků ČR a
technicky zajišťuje akci Outdoor club
Hanace České Budějovice a mají od Povodí Labe slíbený zvýšený průtok vody,
což jistě zvýší zajímavost závodů. Pořadatelé žádají případné diváky, aby dbali
pokynů pořadatelů mezi Navarovem a Plavy.
Program: sobota 28.4. - start v 10 hodin: 2. závod ČP - O pohár obce Plavy
neděle 29.4. - start v 9.15 hodin: 3. závod ČP + MČR, startovní interval je 60
sekund. Po oba dva dny probíhají na stejné trati závody ČSK a CNAWR.

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/
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ČERNÁ KRONIKA

INFO ČERNÉ ÚDOLÍ
 21.4.2012 08:15 na silnici 29053 u obce Kořenov okres Jablonec nad Nisou, délka 442m padlý
strom; Pozor! Překážka na vozovce; - přes cestu, na místě HZS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------SMRŽOVKA - Policisté z Obvodního
oddělení ve Smržovce sdělili ve zkráceném
přípravném řízení 49letému muži z Jablonce nad
Nisou podezření ze spáchání trestného činu krádeže,
kterého se dopustil v pondělí 16. dubna kolem půl
jedné odpoledne. V tuto dobu podezřelý odcizil ze
společného prostoru chodby domu ve Smržovce v
ulici Rooseweltova kovový materiál v hodnotě
4.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v uplynulých třech
letech byl již za trestný čin krádeže pravomocně
odsouzen Okresním soudem v Jablonci nad Nisou,
hrozí mu nyní trest odnětí svobody až na tři léta.

prohledal, následně odcizil keramiku, péřové deky,
nástěnné dekorace a starožitnou malovanou
dřevěnou skříň. Pachatel se tak dopustil trestných
činů krádeže a porušování domovní svobody, za
které mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

MALÁ SKÁLA - V noci z 16. na 17. dubna dosud
neznámý pachatel vnikl po rozlomení vložky zámku
do skladu u objektu obchodu s potravinami v obci
Malá Skála. Pachatel dále poškodil zadní vstupní
dveře a lištu dveří u mříží na rampě skladu. Pachatel
do prodejní části objektu nevnikl a také nic
neodcizil. Poškozením zařízení však způsobil škodu
ve výši 7.000,- Kč. Policisté z Obvodního oddělení v
Železném Brodě zahájili ve věci úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci a pokusu k trestnému činu
krádeže.

ZÁSADA – ZBYTKY - 23.4.2012 06:35 do 08:40 na
silnici 28745 u obce Zásada okres Jablonec nad
Nisou; Na konci obce Zásada směr Zbytky nehoda;
probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Havárie
osobního auta do stromu

ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 18. dubna bylo
vyšetřovatelem Služby kriminální policie a
vyšetřování v Jablonci nad Nisou sděleno obvinění
22letému muži ze spáchání trestných činu výtržnictví
a ublížení na zdraví, kterých se dopustil 24. února
letošního roku. V tento den před domem v ulici
Masarykova v Železném Brodě po 18té hodině
bezdůvodně udeřil pěstí do obličeje 23letého muže z
Liberce, čímž mu způsobil zranění, které se vyžádalo
šest týdnů léčení. Obviněnému nyní za spáchání
uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody
až na tři léta.
FRÝDŠTEJN - V noci ze 17. na 18. dubna neznámý
pachatel vylomil samostatné pole oplocení a vnikl na
pozemek u rodinného domu ve Frýdštejně. Ze
zahrady následně odcizil volně stojící skládací
trampolínu o průměru 2,5 m v hodnotě 3.500,- Kč.
Tímto jednáním se pachatel dopustil trestného činu
krádeže.

DESNÁ - V úterý 17. dubna v době od 8.30 do 9
hodin dosud neznámý pachatel odcizil traverzu v
hodnotě 9.000,- Kč, která v té době byla volně
položená u domu v ulici Příkrá v Desné v Jizerských
horách. Pachatel se odcizením 3,5 m dlouhé
traverzy dopustil trestného činu krádeže.

JABLONEC n.N. –V úterý 24. dubna v 10.10 se na
křižovatce ulic Palackého a U Kostela v Jablonci n.N.
Mšeně stala dopravní nehoda mezi osobním
vozidlem a nákladním vozidlem hasičů.
71letý muž jedoucí s vozidlem značky Citroen Xsara
po ulici Palackého ve směru do centra města, chtěl
odbočit vlevo do ulice U Kostela. Stejným směrem
se pohybovalo i nákladní vozidlo Hasičského
záchranného sboru, které jelo na signál a mělo
zapnuté zvukové a výstražné zařízení. Vozidlo hasičů
předjíždělo protisměrem kolonu stojících vozidel. Ve
chvíli, kdy míjelo osobní vozidlo Citroen, začal jeho
řidič odbočovat vlevo. V důsledku střetu zadního
kola osobního vozu a boku nákladního vozidla došlo
k převrácení osobního vozidla na bok a následně i k
nárazu do sloupu. Při nehodě utrpěl řidič osobního
vozu nespecifikovaná zranění. Vyprošťování
zraněného z havarovaného vozidla se ujali hasiči, do
jejichž vozidla muž naboural. Způsobená škoda byla
předběžně odhadnuta na částku 90 000 Kč. Nehoda
dále zůstává v šetření skupiny dopravních nehod.
por.Mgr.L
udmila
Knopová

RÁDLO - V noci ze 17. na 18. dubna se dosud
neznámý pachatel po vypáčení okna vloupal do
rekreační chalupy v obci Rádlo. Z objektu, který celý
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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
25.4.

Den: 12/16°
Noc: 6/2°

NEDĚLE
29.4.

Den: 24/28°
Noc: 12/8°

ČTVRTEK
26.4.

Den: 11/15°
Noc: 5/1°

PONDĚLÍ
30.4.

Den: 20/24°
Noc: 11/7°

PÁTEK
27.4.

Den: 11/15°
Noc: 6/2°

ÚTERÝ
1.5.

Den: 16/20°
Noc: 9/5°

SOBOTA
28.4.

Den: 23/27°
Noc: 11/7°

STŘEDA
2.5.

Den: 14/18°
Noc: 8/4°

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.
Na svatého Marka sej oharka (= okurky)!
Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.
Před dvacátým pátým vřeskot žáby nepříjemnou
povětrnost vábí.

28.4.
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.

1.5.
Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.
První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
Na prvního máje sníh na střeše taje (humorná pranostika
Karla Čapka — Zahradníkův březen)

STAROČESKÝ HOROSKOP

Duben – dbejte o svá játra!
V dubnu je potřeba posilovat játra. Potíže se projevují zvýšenou teplotou, narušením žaludečních kyselin, pálením
žáhy nebo zhoršením pokožky. Ve druhé polovině dubna hrozí problémy se zažíváním, nechutenstvím,
zimomřivostí. Držte dietu, pijte čaj s hořčinami – hořec žlutý, vachta trojlistá, pelyněk, doplňujte zinek, vitamin A
a hořčík, vynechte cvičení a fyzickou zátěž. Provádějte masáž chodidel.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:07
Zapadá: 18:58

Události na obloze od 23. 4. do 29. 4. - Měsíc dorůstá do první čtvrti.
Večer jsou vidět nejlépe planety Venuše a Mars. Saturn je viditelný po
celou noc. Přelety stanice ISS se odehrávají večer. Mapa zobrazuje oblohu
ve středu 25. dubna ve 22:00 SELČ.

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.

25. 4. 2012
25. 4. 2012
26. 4. 2012
28. 4. 2012
29. 4. 2012
29. 4. 2012
30. 4. 2012
30. 4. 2012
30. 4. 2012
1. 5. 2012
2. 5. 2012

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

Luboš Hubka
Libor Tiler
Ctirad Dudycha
Ladik Šourek (škola)
Martin Brčák
Radek Slíček
Jana Vondroušová
Eva Živná
Jan Krupka
Milan Šuška
Petra Černá

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

VÝROČÍ
27.4. 1452 – Zemským
správcem Českého
království byl zvolen Jiří z
Poděbrad.
28.4. - 1900 – V Libni
vyrobena první česká
lokomotiva.
28.4. 1925 – Otto
Šimánek, český divadelní
a filmový herec
29.4. - 1978 – Železník,
kůň, čtyřinásobný vítěz
Velké pardubické († 22.
prosince 2004)
30.4. - 1883 – Jaroslav
Hašek, spisovatel
VÝZNAMNÉ DNY
25.4. - Světový den
malárie
26.4. - Světový den
duševního vlastnictví,
Mezinárodní den
vzpomínky na Černobyl
27.4. - Světový den
grafiky
28.4. - Mezinárodní den
smutku, Světový den
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
29.4. - Mezinárodní den
tance
30.4. - Mezinárodní den
pracoviště, Pohanský
Beltine
1.5. - Den pracovního
klidu: Svátek práce

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:
1954

Po uplynutí zákonitého období šesti let
byly vypsány volby. Volby do MNV,
ONV, KNV se konaly dne 16. května
1954. U nás v Loužnici odbývaly se ve
volebním středisku v národní škole.
Z odevzdaných 232 hlasů obdrželi
zvolení členové do MNV následující
počet hlasů:
Špidlenová Marie – 197, Šourek
František – 144, Bartoníček Ladislav – 195, Plecháček František – 201, Číla Josef – 127,
Tomeš Slavomil – 216, Hnídek Dobroslav – 162, Kurfiřtová Amálie – 180, Hrubý Miroslav –
207. Do KNV Klikorka Oldřich – 221, do ONV Hádek Miroslav – 166. Za předsedu MNV byla
zvolena s. Marie Špidlenová. Volby do národního shromáždění proběhly dne 18. listopadu
1954. Za náš okres byl zvolen jako poslanec NS soudruh Hlavatý ze Semil. Voleb se
zúčastnilo 224 voličů z celkového počtu zapsaných voličů na voličských seznamech 226.
1956

Rok 1956 uběhl u nás bez zvláštních politických událostí. V západních státech se nadměrně
zbrojí. V roce 1956 západní imperialisté zahájili nepřátelskou propagandu. Štvou svými
časopisy a letáky, které nacházíme rozhozené po lesích. Nakonec vše zevšednělo a lidé si
letáků ani štvaní rozhlasových relací „Svobodná Evropa“ nevšímají.
1957

13. listopadu 1957 zemřel náš president Antonín Zápotocký, člověk ryzího charakteru,
jeden z předních bojovníků za socialismus. Pohřbu se opět zúčastnila delegace od nás a
smuteční obřad byl vysílán místním rozhlasem. Volba nového presidenta byla provedena za
několik dnů po pohřbu. Presidentem republiky byl zvolen první tajemník ústředního výboru
KSČ soudruh Antonín Novotný. 19. května 1957 se konaly volby do MNV, ONV a KNV. Do
MNV v Loužnici byli zvoleni následující členové a obdrželi z celkového počtu odevzdaných
hlasů 230 následují počet hlasů: Špidlenová Marie – 214, Hrubý Miroslav – 226, Číla Josef
– 182, Bartoníček Ladislav – 216, Vavřínová Lid. – 216, Matura Rudolf – 224, Kodejš Lad. –
223, Pavlata Boh. – 228, Kurfiřtová A. – Navrátil Karel – 218. Do ONV – soudruh Borek
z Jílového – 227, Do KNV – soudruh Hajna Frant. ze Zásady – 227. Za předsedu MNV
zvolena opět Špidlenová Marie.
(foto: příjezdová cesta, dnes E65, do Loužnice, v pozadí Huňáč)
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ČEKANKA OBECNÁ -

Cichorium intybus
Tato bylina je známa také pod názvy bylina sv.
Petra, cigorie, cigorka, cichorie, cikorie, cikorka,
čagánek, čaganka, čakánek, čakanka, čekanec,
čekánek, hanička, intubus,
intybus, koření kozího cecku,
koření podražníkové, koření
sv. Petra, kozí cecek menší,
německá káva, pocestník,
podražník, polní locika,
pruská káva, snoubenka
slunce nebo strážce cest.
Sbírá se kořen (Radix
cichorii), někdy i nať (Herba
cichorii) nebo list (oboje
nejlépe před rozkvětem)
nebo květ, jenž je nejlepší
hned v rozkvětu. Kořen se
sbírá na podzim (září až
listopad) nebo na jaře, po
sběru a po omytí se rozřeže
na asi 15 cm dlouhé kousky
a suší ve stínu nebo při
umělém sušení při teplotě
max. 50 °C. Kořen je dlouhý
až 30 cm a v průměru mívá
okolo 15 mm. Květ se sbírá
nejlépe za slunečného počasí
v odpoledních hodinách.
Květy čekanky byly v
minulosti přirovnávány ke smutným očím dívky,
která očekává návrat milého z vojny - a odtud také
zřejmě vznikl český název rostliny.
Žaludeční a žlučníkové potíže vyléčí 1 kávová
lžička na šálek nálevu, pokud jej budete pít 2-3x
denně.
Droga obsahuje glykosidickou hořčinu intybin
(reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje
činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále
inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů i 40% inulin je hydroskopický bílý prášek bez chuti a
zápachu, špatně rozpustný ve studené vodě, ale
dobře ve vodě teplé, který se používá jako výživa
pro diabetiky, k získávání ovocného cukru a jako
diagnostická pomůcka při měření činnosti ledvin),
silici, cholin, třísloviny, manit, arginin, sliz,
terpenové hořčiny a větší množství minerálních
látek.
Droga povzbuzuje chuť k jídlu, působí mírně
projímavě, močopudně a žlučopudně, má vliv
na látkovou výměnu, užívá se při žlučových
kaméncích, zánětech močových cest, při
ledvinových kaméncích, při nechutenství,
zácpě.
Léčí záněty zažívacího ústrojí, zlepšuje
činnost srdce, příznivě působí na funkci jater
a žlučníku. Zevně lze aplikovat při některých
kožních chorobách (vyrážky, vředy, uhry),
očních zánětech (užívá se výhradně květ)

nebo na zanícené či
opuchlé klouby. Lze ji
použít při léčbě jaterních
chorob (žloutenka) i v
léčbě nemocí
sleziny.
Obvykle se
užívá nálev
jedné čajové
lžičky na 200 ml a to 2x až 3x
denně. Droga se rovněž často
míchá s jablečníkem, heřmánkem
nebo smetankou. Čerstvá šťáva z
kořene vmasírovaná do pokožky
hlavy podporuje růst vlasů.
Čekanka byla známá odedávna,
Římané ji pěstovali jako zeleninu listy jsou bohaté na vápník, měď a
železo, mohou se použít k léčení
žloutenky i nemocí sleziny a jater.
čekanka má protizánětlivé, ale i další
léčebné účinky, proto se používá
Zatímco v léčitelství lze využít planě
rostoucí čekanky, pro další využití je
čekanka pěstována ve dvou odrůdách:
Listová čekanka (Cichorium intybus
var. foliosum) pochází ze Středomoří
nebo z Egypta a znali ji již lidé v době
Antiky a již tehdy ji konzumovali jako
salátovou zeleninu s léčivými účinky.
Dodnes je v některých oblastech Evropy (Španělsko,
Franci, Itálie) připravován z jejích listů sirup, velmi
chutné jsou prý i mladé listové výhonky uvařené ve
slané vodě a potřené máslem. Někdy koncem 18.
století nebo počátkem století 19. zahradník v
bruselské botanické zahradě nechal přezimovat
kořeny listové čekanky pod vrstvou země. Když zem
rozhrnul, zjistil, že čekanka vytvořila tzv. puky, což
jsou nahloučené a k sobě pevně přitisklé listy bez
zeleného barviva. Dnes jsou čekankové puky často
pěstovány jako jemná, zimní, lahůdková zelenina
zejména v západní Evropě. Připravují se jako
sladkokyselé saláty, saláty se smetanou nebo
jogurtem, dušené na másle nebo zadělávané na
smetaně. Právě v zimních měsících jsou zdrojem
nejen vitamínu C, ale také karotenu či glykosidu
intybinu (viz. výše).
Kořenová čekanka (Cichorium intybus var.
sativum nebo radicosum), resp. z jejích sušených
kořenů se připravuje již od 17. století náhražka
kávy, tzv. cikorka (podle latinského názvu čekanky).
Pražením kořenů přítomný inulin a další cukry
karamelizují, čímž vzniká tmavohnědé zbarvení
cikorky, hořčiny se částečně rozkládají, při
kterémžto procesu se uvolňují aromatické látky.
Význam cikorky značně vzrostl v době
napoleonských válek, kdy byl omezen dovoz kávy do
Evropy.

Stránka 11 z 19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 14.

2012

ZAHRADA
JAK PĚSTOVAT KŘEN
Křen u nás roste na každé mezi,
v louce, remízku či na poli jako
plevel, ale někdy, když jej
potřebujete do kuchyně je to
problém jej vydolovat, u nás z tak
tvrdé země. Zkuste si jej
vypěstovat, dlouhý a pevný a rovný
kořen, ideální ke strouhání.
Křen do naší české kuchyně patří. A
jak se k nám dostal?
Domovem křenu selského je
jihovýchodní Evropa. Do střední
Evropy se dostal už ve 12. století,
především zásluhou slovanského
obyvatelstva.
Rostlina křenu vytváří bohatě
rozvětvený kořenový systém s
obrovskou regenerační schopností.
Rozmnožuje se výhradně
vegetativně kořenovými oddělky.
I z malých částí kořene vyroste
nová rostlina, která má tendenci
během let se rozrůstat, větvit
kořeny a vytvářet nové tenké
kořínky.
Abychom získali žádoucí
válcovité kořeny, je nutné
opakovaně zasahovat do vývoje
kořenového systému - podstatou
je podpořit vývoj omezeného
počtu vegetačních výhonů a
zabránit tvorbě tenkých
vedlejších kořínků.
Důležité je i odstraňování
květenství, dorůstajícího výšky až
150 cm. Z bílých vonných květů
se sice nevytvářejí semena, ale
tvorba květenství rostlinu vysiluje

na úkor jejích kořenů.
Vysazujeme boční kořeny na podzim
sklizených konzumních kořenů. Mají být 20-25
cm dlouhé, rovné a mohou být tenké jen jako
tužka.
Při výsadbě je důležitá správná orientace
řízků. Jejich vrcholový konec musí směřovat k
povrchu půdy, kořenový do země. Pěstitelé si
proto už při přípravě řízků označují jejich
vrchol kolmým seříznutím a spodní konec
seříznutím šikmým.
Před výsadbou z nich ve střední části
odrhneme tenké kořínky a pupeny a
vysazujeme je šikmo do mělčích brázd.
Koncem června kořeny odhrneme a ve střední
části z nich odstraníme tenké kořínky. Pak
zeminu opět znovu přihrneme.
Na kvalitě křenu se podílí i organické hnojení a
dostatek vláhy. Při nedostatku živin a v suchu
se vytvářejí tenké kořeny ostré chuti.
Novějším způsobem je jednoleté pěstování s
výsadbou křenu v březnu.
Křen sklízíme co nejpozději na podzim.
Všechny zbytky rostlin musíme ze záhonu
odstranit, aby se nestaly zdrojem
zaplevelování. Ze sklizených vyrytých kořenů
odkroutíme listy a kořeny uložíme do písku
nebo do pařeniště pro zimní spotřebu. Slabší
řízky použijeme k nové jarní výsadbě. Druhým
rokem kulturu zrušíme.
Česká odrůda Krenox - Ke křenové tradici
patřila u nás také šlechtitelská práce, která
vyústila v roce 1967 získáním odrůdy
´Krenox´. Vyznačuje se bílou barvou slupky i
dužniny kořene, velmi jemnou konzistencí a
příjemně nasládlou kořenitou chutí a po
nastrouhání také mnohem déle odolává
hnědnutí. Při zakládání vlastní „křenovky“ se
rozhodně vyplatí obstarat si výchozí kořenový
materiál právě této odrůdy.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

ČARODĚJNICE
V Loužnici je tradice pálení čarodějnic stále oblíbené.
Celá vesnice se sejde na koupališti, kde je již od dubna připraveno místo na vatru –
sem dávají všichni přírodní materiál ze svých zahrad. Rodiče s dětmi se schází u
Hasičárny, odkud se vyráží na lampionový průvod v doprovodu hasičského auta, když
průvod dorazí na koupaliště, je zapálena vatra s čarodějnicí.
Na koupališti je pro všechny připraveno občerstvení, hudba a každý si může pustit na
koupaliště papírový lampionek se svíčkou, ty pak krásně osvětlují celé koupaliště.
Upalování či pálení čarodějnic patřilo a do dnešní doby patří k velmi živým zvykům.
Magická filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z nocí, kdy prý zlé
síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt zakopané a ukryté poklady. Aby se
hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další
předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká
"noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými
mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech
létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z
jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při
reji byla volena královna sabatu, která potom vládla
hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo
pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez
chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný
žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s
oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se
jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel
může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i
čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, ze spojení s ďáblem a před
uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
před vrata domu i chlévu se pokládali narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice
vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její
moc pominula, stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se
zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi
se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskaly čarodějnice na
návsi biči a také se střílelo z pušek. Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně
potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích velmi starého původu.
Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především
proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry
na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil
oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel
tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i
barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým
objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili
jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s
hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí
"honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen
byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
Ti, kteří touží po miminku, by měli vědět, že Filipojakubská noc je považována za plodnou. Dokonce se říká, že
děti počaté v tuto noc jsou celý život šťastné.
Přemýšlíte, proč se noci říká Filipojakubská, když Filip a Jakub mají svátek jindy? Je to proto, že dříve byl 1.
květen dnem svatého Filipa a Jakuba (apoštolové). Tento den také nastával přechod mezi studeným (tmavým)
a teplým (světlým) obdobím roku.
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1. KVĚTEN - LÁSKY ČAS
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky,
štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská
Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která
vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše: Byl pozdní večer - první
máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký zvyk nosit v prvomájový
podvečer k soše tohoto romantického básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci
zastaví pod rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak praví lidová moudrost, dívka na
prvního máje nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale
pronikly i do měst. Známé jsou například tradiční jarní studentské slavnosti - majálesy.
První květen, nevychází-li na víkend jako v tomto roce, je tradičně dnem, kdy lidé využívají klidu
státního svátku, kdy relaxují a načerpávají nové síly po oslavě "májky".
První květen je totiž tzv. svátek práce. Vedle oficiálního pojetí je první květen ale především svátkem
lásky.
Tradice, které se na tento den váží
Stavění májky - v předvečer 1. května chodili muži a chlapci do lesa, kde vybrali nejkrásnější a nejvyšší strom a
poté jej ozdobili pentlemi a věnci. Májka je tradičním symbolem jara, jedná se vždy o jehličnatý strom, nejčastěji
jedli, smrk nebo borovici. Po celou noc je pak májka bedlivě hlídána, aby ji muži z vedlejších měst a vesnic nemohli
podříznout.
Nejstarší známý doklad o vztyčení májky pochází pro zajímavost z roku 1422.
Dříve někdy chlapci vztyčovali malé májky, zpravidla ozdobené břízy, před domy svých dívek jako výraz lásky.
Jedna z dalších tradic je vysypávání cestiček lásky. To je ovšem zvyk spíše
škodolibý, který se používal jako poukázání na fakt, že v dané domácnosti
není vše tak, jak by mělo, například že jeden z partnerů je tomu druhému
nevěrný. V určitých oblastech byl však ten to zvyk interpretován zcela
odlišně a tzv. chodníčky lásky z pilin, písku nebo čehokoli jiného, co pro
tento účel vhodně posloužilo, spojovaly obydlí zamilovaných.
Zapomínat nesmíme ani na polibek pod rozkvetlou třešní, což je novodobá
tradice. Žena, která dostane od svého milého polibek, bude po celý další rok
krásná a přitažlivá. Nebude-li žena na 1. máje pod rozkvetlou třešní políbena,
do roka uschne. A to, milí pánové, nedopusťte, a pokud jste si ještě nevyhlédli
tu svoji třešeň, je ten nejvyšší čas.
Vedle svátku lásky je 1. květen svátkem práce. Jím si připomínáme vypuknutí
stávky amerických dělníků v roce 1886, kdy odboráři, socialisté a anarchisté v
Kanadě a USA bojovali za osmihodinovou pracovní dobu.
A jak to bylo v minulých dobách? Pamatujete si prvomájové průvody?
V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové průvody, které
procházely městem, často před tribunou s
místními představiteli moci. Účast na oslavách
prvního máje byla obvykle nepsaně povinná a
nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat
účast svých podřízených a žáků. V průvodu
byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové
organizace (např. organizace Svazarmu či
Červený kříž). Kromě pěších účastníků městem
projížděly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou
součástí průvodů byly nejrůznější transparenty
a mávátka. Navíc v českém prostředí nahrával
propagaci této akce i ten fakt, že 5. květen a 9.
květen (což jsou významné dny z konce 2.
světové války) byly časově blízké. Užívalo se
tehdy zcela běžně propagační sousloví „slavné
májové dny“ a na mnoha letácích a plakátech
bývaly uvedeny všechny tyto dny společně,
tedy 1., 5. a 9. květen.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

ŘEDKVIČKOVÁ POLÉVKA
2 lžíce másla, 1 cibule, oloupaná a nakrájená
najemno, 1 šálek mladých ředkvičkových
listů, asi ze dvou svazků ředkviček, omyté a
očištěné ředkvičky ze dvou svazků (1 svazek
do polévky + 1 na ozdobu), 3 střední
moučné brambory (varný typ C), oloupané a
nakrájené na kostky, 800 ml zeleninového vývaru; může
být i z kostky, 200 ml smetany na šlehání se 40 % tuku, sůl
a čerstvě drcený černý ́ pepř, kerblík nebo výhonky řeřichy
na ozdobu.
V hrnci rozpusťte máslo, vsypte do něj cibuli, po chvíli
přidejte jemně pokrájené ředkvičky a vše nechte na
mírném ohni zesklovatět a změknout. Potom přihoďte
omyté a okapané ředkvičkové listy a míchejte do
zavadnutí; trvá to asi 4 minuty. Přidejte brambory, zalijte je
horkým vývarem a vařte asi 20 minut doměkka. Hrnec
odstavte a polévku rozmixujte. Přeceďte přes jemné síto
zpět do hrnce, vmíchejte smetanu, osolte, opepřete a
prohřejte. Při podávání ozdobte jemně pokrájenými zbylými
ředkvičkami a kerblíkem nebo výhonky řeřichy.
JARNÍ KUŘE S BYLINKOVÝMI
BRAMBORY
1 kuře (o váze zhruba 1,5 kg), pokud
máte z vlastního chovu je nejlepší,
mořská sůl a čerstvě mletý pepř, 2
menší citrony
Brambory: 1 kg brambor, šťáva z 1 citronu, 4 lžíce
panenského olivového oleje, 2 stroužky česneku, nakrájené
nadrobno, špetka drceného chilli, 1 lžička oregana, svazek
petrželky, nasekané.
Troubu předehřejte na 195 °C. Kuře omyjte a odkrojte
volně visící kůži. Nechte okapat a pak kuře uvnitř i zvenčí
důkladně vysušte papírovými utěrkami. Řádně osolte a
přiměřeně opepřete – sůl a pepř vetřete do kůže i břišní
dutiny. Citrony přitlačte a poválejte po stole, aby se uvnitř
uvolnila šťáva. Propíchejte hustě párátkem nebo vidličkou,
v každém by mělo být nejméně dvacet dírek. Oba citrony
vložte do břišní dutiny. Otvor zašijte nebo spíchněte
párátky. Uzavřete dobře, ale nikoli zcela vzduchotěsně, aby
kuře při pečení neprasklo. Kuchyňským provázkem svažte
nohy. Položte kuře do pekáče prsíčky dolů a vložte do horní
třetiny předehřáté trouby. Není třeba podlévat. Po 30
minutách opatrně obraťte; dávejte pozor, aby se
neprotrhla kůže. Pečte dalších 30–35 minut. Pokud není
kůže nikde porušená, kuře se při pečení nafoukne jako míč
(když se to nepodaří, nevadí, chuť to neovlivní) a pustí a
šťávu. Pak zvyšte teplotu na 220 °C a dopékejte ještě asi
20 minut dozlatova. Mezitím připravte brambory. Oloupejte
je (pokud mají pěknou slupku, není to nutné), nakrájejte
na měsíčky a ve vyšším plechu je promíchejte s citronovou
šťávou, olejem, česnekem, chilli, oreganem a osolte.
Podlijte 200 ml teplé vody a dejte je na spodní mřížku péct
ke kuřeti. Občas obraťte. Asi po 40 minutách, když jsou
zlaté, je promíchejte s petrželkou a vraťte ještě na 5 minut
do trouby. Brambory rozdělte na talíře, přidejte porce
kuřete a přelijte ho vypečenou šťávou.

ČOKOLÁDOVÉ ŘEZY S
PAŘÍŽSKOU ŠLEHAČKOU
Korpus (na plech 20x25 cm): 5
vajec, 125 g polohrubé mouky,
130 g cukru krupice, 1 PL
prosátého kakaa, 1/2 prášku do
pečiva, 100 g čokolády na vaření, 100 g másla
(Hery), 2,5 PL mléka.
Bílky ušlehat s trochou cukru. Zbylý cukr zašlehat
do másla, přidat žloutky a šlehat asi 3-4 minuty do
pěny. Poté přidat mléko, rozpuštěnou čokoládu a
nakonec ručně vmíchat mouku s kakaem a
práškem do pečiva na střídačku s bílky. Péct asi 10
minut na 180 stupňů a dalších 20 minut na 150160 stupňů.
Pařížská šlehačka: 2 pařížské šlehačky v kelímku ušlehat, 1/2 želatinového ztužovače Dr. Oetker
připraveného podle návodu - spojit podle návodu
se šlehačkou a navrstvit na piškot (upevněný ve
formě). Po ztuhnutí v lednici dozdobit 1 ušlehanou
šlehačkou na šlehání a čokoládovými ozdobami
nebo nakládanými třešněmi.
PRIBINÁČKOVÉ ŘEZY
Na menší hlubší plech.
Těsto: 3 vejce (bílky,
žloutky zvlášť), lžíce kakaa
dosypat do 90 g
polohrubou moukou, 90 g
cukru.
Pribináčkový krém: 400 ml mléka, vanilkový
pudink, vanilkový cukr + cukr dle chuti, vše svařit.
Vychladlé zašlehat do 1/2 kg tvarohu + 1
vanilkový pudink bez vaření dr. Oetker Olé. Osladit
dle chuti, případně zakápnout citronem. Piškot
poklást broskvemi, navršit tvaroh, opět broskve a
zalít čirým dortovým želé. Důkladně vychladit.
BABIČINY RADY:
Jak na vláčnější a jemnější
drobenkový koláč? Ještě
teplý tvarohový koláč s
drobenkou hned po vyjmutí z
trouby přelijte několika lžičkami
smetany. Tak bude chutnější a vydrží déle čerstvý.
Vyjde to i s rozpuštěným máslem.
Zbude-li vám smetana (ke šlehání i na vaření),
nalijte ji do sáčku na výrobu ledových kostek a
nechte zmrazit. Na zjemnění omáčky či polévky
pak z pytlíku prostě jen vyndáte dvě, tři kostičky.
Smetanový led se dá báječně použít i do kávy
nebo čaje.
Při smažení potravin obalených v mouce, ve vejci
a strouhance se někdy obal přilepí na pánev a při
otáčení se pak trhá. Když do vajíčka na obalování
přidáme lžičku bramborové mouky, nebude se
obal na pánev lepit.
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Z HISTORIE

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

Tanvald - První písemná zmínka o Tanvaldu jako dřevařské

osadě na levém břehu řeky Kamenice pochází z druhé poloviny
16. století. Osada tehdy zřejmě patřila pod obec Smržovku.
Samostatně existuje Tanvald pravděpodobně od začátku 17.
století. Lidé tady vedli velmi nuzný život, půda zajišťovala velmi
skromnou obživu a poddaní museli pracovat pro vrchnost v lese
a v zemědělství. Začátkem 18. století začali místní obyvatelé
pěstovat len a vyrábět lněnou přízi, kterou prodávali do míst s
vyspělým ručním tkaním. V polovině 18. století si rolníci a
chalupníci začali sami přivydělávat ručním tkaním plátna.
Všechny domy stávaly tehdy v oblasti Horního Tanvaldu, Údolí
Kamenice bylo celé zalesněné, jen tu a tam stály malé vodní mlýny. Počátkem 19. století bylo hlavní obživou v
Tanvaldě zemědělství, stály tu dva mlýny a dvě brusírny skla. Rozvinuté bylo ruční předení lnu a tkaní lněného
plátna a poblíž soutoku Kamenice a Desné se nacházela dvě bělidla plátna. O něco později se začala v Tanvaldě
zpracovávat i další textilní surovina, bavlna. V letech 1827 - 28 tady byla postavena první strojová přádelna
bavlny, která využívala pohonu vodním kolem. Rozvoj bavlnářského průmyslu způsobil rychlejší osídlování
Tanvaldska. U nové přádelny postavili její majitelé opravárenskou dílnu, která se stala základnou strojírenské
výroby pro celé okolí. Přízi tkali domácí tkalci ručně a v roce 1845 byla v Tanvaldě postavena první mechanická
tkalcovna. Dalšímu rozmachu pomohlo vybudování státní silnice mezi Libercem a Trutnovem v letech 1847 1850. Velké změny znamenal pro Tanvald revoluční rok 1848, ve kterém byla císařským dekretem vyhlášena
konstituční monarchie. Tanvald se stal samosprávným a soudním okresem, podléhajícím okresnímu hejtmanství v
Liberci, od roku 1868 pak nově zřízenému okresnímu hejtmanství v Jablonci.
Po prusko-rakouské válce v roce
1866 nastala hospodářská
konjunktura, která znamenala
další rozvoj textilní, sklářské i
strojírenské výroby na
Tanvaldsku. Byla také snížena
pracovní doba z 15 na 12 až 13
hodin a ubylo dětských dělníků
v továrnách. V roce 1869 měl
Tanvald s osadou Žďár asi 2400
obyvatel. Následná hospodářská
krize vyvolala velkou
nezaměstnanost a stávky
dělníků, z nichž nejznámější
byla v roce 1870 v Liebigově
továrně ve Svárově.
S rozvojem průmyslu vyvstala
potřeba kvalitního dopravního
spojení. Silniční přeprava
přestala stačit, a proto byla v roce 1875 zřízena železniční trať mezi Tanvaldem - Šumburkem a Železným
Brodem. V roce 1894 byla pak až do Tanvaldu prodloužena trať spojující Liberec a Jablonec nad Nisou.
V dubnu 1895 byl Tanvald povýšen na městys. Počátkem 19. století žilo v Tanvaldě a Žďáru asi 3500 obyvatel,
převážně německé národnosti. V létě roku 1902 zahájila provoz železniční trať z Tanvaldu do Kořenova, o pár
měsíců později pak byla železniční doprava prodloužena až do Jelení Góry (Hirschbergu). V roce 1905 byl Tanvald
povýšen na město. V roce 1908 zde byla dokončena stavba budovy nového okresního soudu s věznicí v
Krkonošské ulici a o rok později byla dostavěna radnice v secesním stylu. První světová válka přinesla velký
nedostatek bavlny a továrny na Tanvaldsku nemohly využívat svou kapacitu. Další zchudnutí oblasti zavinilo
protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916. Mnoho obyvatel trpělo velkou chudobou a hladem. Na podzim roku
1918 se splnil sen všech dělníků - byla uzákoněna osmihodinová pracovní doba, nebo součet 48 hodin práce při
šestihodinovém pracovním týdnu. V roce 1928 byl samosprávný okres Tanvald zrušen, zůstal zde jen soudní
okres.
V roce 1930 bylo otevřeno městské koupaliště, o rok později potom uvedením prvního zvukového filmu i městské
kino. Světová hospodářská krize v letech 1929 - 1933 přinesla i Tanvaldsku velkou nezaměstnanost, v některých
továrnách byla zastavena výroba…….. pokračování příště

http://www.tanvald.cz/
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PRO ZASMÁNÍ

Přijde babka na úřad a povídá úředníkovi ,,Čest
práci, soudruhu". Úředník jí povídá:, Babičko,
vždyť Vy jste si spletla dobu"! Babka odpovídá:
,,Dobu možná, ale tebe ne!"
Dědeček si zavolá vnuka a říká: "Když mi doneseš
nenápadně jednu tu modrou pilulku, co má tatínek
v nočním stolku, tak zítra u snídaně najdeš pod
talířkem stokorunu". Vnuk udělal, co dědeček chtěl
a těšil se na snídani. Ráno u snídaně se vnuk
opatrně podíval pod talířek a byla tam tisícovka.
Naklonil se k dědečkovi a pošeptal mu:
"Dědo, ale říkal jsi stovku a je tam tisícovka".
"Já vím" řekl dědeček "…těch devět stovek je od
babičky".
Manželka už ztratila trpělivost s pitím svého
manžela a rozhodla se, že ho vytrestá. Převlékla
se za Lucifera, a když se v noci, po dni stráveném
v hospodě, připotácel opilý domů, tak na něj
zpoza rohu vyskočila a zavřeštěla. Manžel si jí
prohlédl a s klidem gentlemana odpověděl:
" Mě nevyděsíš frajere, 15 let jsem ženatej s Tvojí
ségrou!!!"
Dispečer profesionálního hasičského sboru přijde
do místnosti nejvyšší pohotovosti, kde hasiči tráví
volný čas mezi výjezdy. Rozhlédne se, zastaví se,
usměje se a dá si z automatu kávu.
Ostatní kolegové se na něj tázavě dívají a on poté, co kávičku velmi pomalu dopil, říká: Pánové,
POMALINKU se zvedejte, hoří finanční úřad!"
Slunečný den. Najednou romský chlapeček spadl
do ohrady s medvědy. Mladý muž ho vytáhl. Tisk
informoval takto: Deník DNES: ZOO Ostrava. Z
důvodu neopatrnosti rodičů, spadl pětiletý Ferko
do ohrady s medvědy. Kolemjdoucí mladík z
Ostravy reagoval pohotově a chlapce vytáhl.
BLESK: ZOO Ostrava. Hrdina z Ostravy
s nasazením života vytáhl romského chlapce ze
spárů krvelačných medvědů!
Třinecký Hutnik: ZOO Ostrava. Ožralý Ostravák
ukradl medvědům snídani...

MOUDRÁ VĚTA

Štěstí není ani zde, ani jinde. Nauč se ho zříkat, a náhle před tebou vykvete.
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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