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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 15. / 2012
pro týden:
2. 5. 2012 – 9. 5. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU BUDE!
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Po delší odmlce se zase uskuteční v naší obci svoz tříděného odpadu.
Svoz se uskuteční ve čtvrtek 3. května
Svozová místa zůstávají stejná.

2012.

Sbírají se pouze tyto složky:
PET lahve, papír, sklo, TETRA PAK (mléko, džusy) a barevné kovy.
Prosíme občany, aby toto dodržovali.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Loužnice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Ve středu 25. 4. 2012, proběhla Humanitární sbírka v naší obci.
Od otevření prostor určených ke sbírce, v 15.30 hodin, se scházeli obyvatelé naší obce a nosili vyřazené věci do sbírky.
Díky paní Pešatové a panu Udatnému, se mohla tato sbírka uskutečnit a letošní rok byla opravdu velmi úspěšná.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli tak druhým, kteří jsou v nesnázích.
http://www.diakoniebroumov.org/
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2012
Tak jako každý rok, i letos proběhlo v naší obci pálení
čarodějnic. Je to již letitá tradice, kterou mají na starosti místní
hasiči. V 19 hodin se sešli účastníci lampionového průvodu u
hasičárny, když průvod došel na koupaliště v doprovodu
hasičského auta, byla zapálena vatra s čarodějnicí. Poté na všechny účastníky a návštěvníky
čekalo občerstvení ve stánku. Pro děti, ale i dospělé byli připraveny plovoucí lampionky
štěstí, které pluly po koupališti a osvětlovali jej. Bohužel i malá nepříjemnost se při této akci
odehrála, jeden nepozorný chlapec ukouzl po kamenech a spadl do koupaliště, díky
včasnému zásahu duchapřítomných babiček, které hlídali svoje vnoučata, byl zachráněn a
mokrý odveden domů. Zlatým hřebem večera byl krásný ohńostroj o který se postaral pan
MK. O hudební produkci po celý večer se starali DJ Tomek a Honza.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/CARODEJNICE_-_LOUZNICE_2012
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ZE SVĚTA

JABLONEC n.N - Mnoho otázek se v současné době
valí na
jabloneckou
radnici. Jak
bude probíhat
stavba štoly?
Ohrozí nás
nějak
odstřelování
pro ražbu
nutné? Jak
stavba omezí koupací sezónu na jablonecké přehradě?
Důvod? Probíhající stavba protipovodňové štoly. Jedna
z nejvýznamnějších investic posledních let vyvolává
silný zájem veřejnosti. Město proto připravilo na dnešek
diskusi, která se uskutečnila v klubu Ex. Spolu s
představiteli magistrátu se veřejnost setkala s
investorem Povodí Labe, s.p. a realizátory stavby
společnostmi Metrostav a.s. a Syner, s.r.o.
V první části setkání byl promítnut projekt s vizualizací
protipovodňové štoly a odborník z Povodí Labe
vysvětlil, jak se voda v přehradě chová, co vše může
ohrozit bezpečnost Jablonečanů při příchodu většího
množství vody a jak tomu zabrání vznikající štola. Celou
debatu uváděla za radnici Jana Fričová. Protipovodňová
štola za 380 milionů korun povede pod komunikacemi
od přehrady ve Mšeně až k Brandlu. Stavba přinese
komplikace místním obyvatelům. Takže otázky byly
vedeny na hluk, otřesy či prašnost při stavbě štoly.
Samozřejmě že občany zajímala i otázka finanční a
padly i návrhy na vyčištění koryta před stavbou štoly.
Ti co se nemohli zúčastnit a zajímala by je vizualizace
stavby, mohou ji zhlédnout na stránkách projektové
kanceláře inženýrských staveb a mostů Valbek ®
http://www.valbek.cz/cs/reference/vizualizacematchmoving/

PLAVY – KAMENICE - O tomto víkendu se v Plavech
na Kamenici konal další závod Českého poháru v
raftingu. Na rozbouřené Kamenici se jezdilo nejenom
na raftech, ale na své si přišli vyznavači kajaků a kánoí.
Ti společně se svými kolegy využili navýšenou hladinu
řeky a za slunného počasí po oba víkendové dny nabídli
divákům na břehu pravou adrenalinovou podívanou.

TANVALD –
24.4. v
odpoledních
hodinách bylo
v centru
Tanvaldu
rušno. Sešli
se zde totiž
maturanti 4.
ročníku
zdejšího
gymnázia, aby před zraky svých příznivců a kolemjdoucích
vytvořili živé tablo. Po 14. hodině se začaly na parkovišti v
centru Tanvaldu scházet hloučky mladých lidí. Většinou se
jednalo o letošní maturanty čtyřletého studia Gymnázia
Tanvald a jejich mladší spolužáky. Ti přišli podpořit své
starší kolegy při tvorbě živého tabla.
Po nezbytných přípravách, kdy se na zelené rámy lepily
cedulky se jmény jednotlivých maturantů, se v půl třetí
studenti přemístili před hlavní vchod Kina Jas Járy
Cimrmana, kde vytvořili živý obraz. Ten pak byl po dlouhou
dobu obdivován nejenom přihlížejícími diváky a náhodnými
kolemjdoucími, ale také řidiči projíždějících automobilů.
Naštěstí všichni měli pochopení pro určitou formu recese,
takže se celá akce obešla bez konfliktů či zranění.
Tanvaldským studentům už tak nezbývá než popřát
úspěšné složení zkoušek z dospělosti a mnoho úspěchů v
dalším životě.
SOUŠ – SMĚDAVA Navzdory takřka letním
teplotám zůstane ještě
několik dnů uzavřená
silnice II/290 mezi
Smědavou a Souší.
Vozovku stále pokrývá
sníh. „Krajská správa silnic
tam ve čtvrtek provedla
kontrolu. Místy je na silnici stále 10 až 20 centimetrů
zmrzlého sněhu," uvedl mluvčí Libereckého kraje Jiří
Langer. Sníh je podle něj i v příkopech. „To ovšem
znamená, že nejsou funkční takzvané lapoly - odlučovače
lehkých kapalin nutné pro případ havárie vozidla. Není tak
splněna základní podmínka pro otevření silnice," dodal.
Podle odhadů silničářů by mohli spojnici mezi Souší a
Smědavou otevřít v průběhu příštího týdne. Silnice se
uzavírá na každou zimu kvůli ochraně přehrady Souš, která
je důležitou zásobárnou pitné vody pro Jablonecko. Šest a
půl kilometru dlouhý úsek je spojnicí mezi Frýdlantskem a
Jabloneckem. O otevření silnice i v zimním období usiluje
už několik let osmnáct obcí z ekonomicky slabého
Frýdlantského výběžku. Silnice je jednou ze dvou
přístupových cest do výběžku, a pokud je uzavřená,
objízdná trasa je desetkrát delší. Špatné dopravní spojení
označují starostové za jednu z hlavních příčin malého
zájmu investorů a vysoké nezaměstnanosti. Uzavření silnice
škodí i turistickému ruchu. V minulých letech se objevilo
několik návrhů, jak nechat vozovku průjezdnou v zimě,
všechny ale ztroskotaly na vysokých nákladech. Silnice se
každoročně uzavírá s prvními náznaky zimy a znovu otevírá
na konci dubna nebo začátkem května. Neprůjezdná je od
4. prosince.
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ŽELEZNÝ BROD - Oznámení o přestěhování
kontaktního pracoviště Úřadu práce
Od 2. 5. 2012 bude působit Úřad práce ČR, Krajská
pobočka v Liberci,
Kontaktní pracoviště Železný Brod - dávky hmotné
nouze, příspěvek na péči a dávky pro zdravotně
postižené na adrese Příčná 350, 468 22 Železný Brod
(budova bývalého INTERNÁTU 2. patro).
Nové telefonní kontakty na jednotlivá pracoviště Úřadu
práce: dávky pomoci v hmotné nouzi - tel.: 950 120
242, 950 120 245, příspěvek na péči - tel.: 950 120
243, 950 120 244, dávky státní sociální podpory - tel.:
950 120 240 (pouze každé pondělí), zaměstnanost
(evidence uchazečů o zaměstnání) - tel.: 950 120 230,
950 120 231.
Na odboru sociálních věcí Městského úřadu Železný
Brod, budova „B“ 1. patro, kancelář č. 200 + 201 bude
pro občany poskytováno komplexní sociální poradenství
a vydávání speciálního označení vozidel 07 (parkovací
průkazy ZTP).
I nadále zde bude působit oddělení sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD), sociální kurátor, kurátor pro děti
a mládež, sociální pracovník a veřejný opatrovník.
Odbor sociálních věcí již od 1. 1. 2012 nevyplácí žádné
z nepojistných sociálních dávek.
Eva Sasková - vedoucí odboru sociálních věcí
DESNÁ Posledním
divadelním
představením
v rámci
Desenského
divadelního
předjaří bylo
vystoupení
divadelního
souboru Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Ten
vystoupil s úspěšnou operetkou skladatele Florimonda
Hervého Mam´zelle Nitouche. Spokojení diváci z Desné
a okolí mohli sledovat příběh o hravém svatouškovi v
sukních a jednom typickém muzikantovi.

2012

TANVALD - V sobotu 28. dubna 2012 se uskutečnil v
areálu tanvaldské motokrosové kotliny 2. ročník
Autošťouchu, který loni slavil velký úspěch mezi motoristy.
Na velmi dobře připraveném okruhu za přítomnosti početné
skupiny diváků byly k vidění dramatické situace, při kterých
nebylo nouze o pořádné šťouchy, které v normálním
silničním provozu nejsou zase tak běžné a hlavně
"úmyslné".
JABLONEC n.N. Třicátý duben tradičně
patří pálení čarodějnic. I
letos na Jablonecku tomu
nebylo jinak. Účastníci se
sešli pře před Rybářskou
baštou, krátce po dvacáté
hodině. Mažoretky z DDM
Vikýř a bubeníků skupiny
Barrel Battery předvedly
svá vystoupení a poté se
průvod vydal kolem
přehrady k prostoru
naproti Jablonexu.
Ohňostroj byl odpálen po krátké povídce o Jablonci.

MĚSTYS ZÁSADA - Fotbalisté FK Zásada uspořádali
PÁLENÍ ČARODĚJNIC. K tanci a poslechu celý večer hrál
TONDA ULMAN. Po setmění byl odpálen bohatý ohňostroj.

www.nasejablonecko.cz
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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
 25.4.2012 08:15 v ulicích Štefánikova, náměstí 3. května, Masarykova, Pelechovská při průjezdu
obcí Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 4km rozlitá látka na vozovce; - v úseku Pelechov Železný Brod a dále směr na Tanvald je rozlitá nafta na vozovce, která pravděpodobně unikala z
poškozeného vozidla. Zvýšená opatrnost - klouže.
 25.4.2012 20:45 na silnici 10 u obce Líšný okres Jablonec nad Nisou nehoda; - sražená srna,
vozidlo na místě.
 LÍŠNÝ – SPLZOV - Ve středu 25. dubna v 20.40 došlo na silnici vedoucí od obce Lišný do Splzova ke
srážce osobního vozidla se zvěří. 46letý muž z Rokytnice nad Jizerou jel s vozidlem značky Škoda
Octávia, když tu mu z levé strany bezprostředně před vozidlo vběhla srnka. I přes okamžité brzdění
nešlo střetu zabránit. Usmrcenou srnku si převzali zástupci mysliveckého svazu z Malé Skály. Způsobená
škoda byla vyčíslena na částku 62 000 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odpovídá způsobené nehodě. Policisté dopravního
NOVÁ VES - Když na konci března opouštěl 59letý
inspektorátu žádají svědka, který napsal výše
muž z Prahy svoji rekreační chatu na Nové Vsi nad
zmiňovaný lístek s registrační značkou, či další
Nisou netušil, že o tři týdny později bude muset u
svědky nehody, aby zavolali na telefon 974 474 252
chaty řešit vážný problém. V průběhu doby, kdy v
nebo na linku 158. Děkujeme.
chatě nebyl, ji navštívil neznámý pachatel a odcizil z
ní šest kusů dřevěných špaletových oken o
JABLONEC N.N. - Ze spáchání přečinů loupeže,
rozměrech 70 x 90 cm. Okna, která byla do chaty
krádeže a neoprávněného opatření platebního
instalována před 10 lety, pachatel vyřízl a odcizil.
prostředku byl obviněn 40letý muž z Višňové. Muž
Jejich hodnota byla odhadnuta na částku 42 000 Kč.
má na svém kontě čtyři různé skutky, které spáchal
Za jakým účelem je zloděj odcizil, to může odhalit
v průběhu posledních dvou měsíců. 20. února
až další policejní vyšetřování. V dalším šetření
odpoledne se v herně v Podhorské ulici v Jablonci
případu pokračují policisté Obvodního oddělení
n.N. zmocnil peněz. Před krádeží požádal servírku o
Smržovka, kteří případ šetří pro podezření ze
rozměnění bankovky, a když žena otevřela zásuvku
spáchání přečinu krádeže.
s penězi, fyzicky ji napadl a s penězi utekl.
29. března v baru na Palackého ulici v Jablonci n.N.
JABLONEC N.N. - V úterý 24. dubna večer,
využil situace, kdy se obsluha věnovala jinému
konkrétně v 20.00, byl v obchodním domě v ulici U
zákazníkovi a odcizil jí kasírtašku z kapsy oblečení.
Přehrady v Jablonci n. N. přistižen zloděj. 34letý
30. března odcizil z garáže domu ve Vratislavicích
muž z Jablonce nad Nisou si v obchodě vybral
nad Nisou větší množství radiátorů, průmyslový
drogerii, potraviny a cukrovinky, které však nevložil
vysavač, sněžnou frézu a další nářadí. V neposlední
do košíku, ale zboží uložil do tašky, s kterou prošel
řadě, na začátku měsíce dubna, okradl bývalou
bez zaplacení ven z prodejny. Pracovník ostrahy si
přítelkyni při návštěvě v jejím bytě v Podhorské ulici
zloděje všiml a za pokladnou ho zastavil. Odcizené
v Jablonci n.N. Na odcizenou platební kartu poté
zboží bylo neporušené vráceno zpět do obchodu a
dvakrát vybral peníze. Policisté muže po ztotožnění
muž byl předán policistům. Vzhledem k tomu, že byl
zadrželi, vyslechli, obvinili a dále už muž své špatné
muž v posledních třech letech za obdobný čin
svědomí bude zpytovat ve Vazební věznici, kam byl
pravomocně odsouzen, je nyní podezřelý ze
na základě příkazu Okresního soudu umístěn. Hrozí
spáchání přečinu krádeže, za což mu může hrozit až
mu až pětiletý trest odnětí svobody.
tříletý trest odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - V pátek 27. dubna v 11.00 se v
ulici Vysoká v Jablonci n.N. stala dopravní nehoda.
Řidič s vozidlem značky Škoda Octavia vycouvával z
kolmého parkovacího stání do vozovky a přehlédl
druhé vozidlo značky Škoda Fabia, do kterého
narazil a poškodil mu přední dveře. Řidič oktávie po
střetu nezastavil, ujel a nesplnil si svoji oznamovací
povinnost. Dosud nezjištěný svědek události
zanechal majitelce fábie za stěračem lísteček s
registrační značkou provinilého vozidla. Policisté
zjistili majitele Octavie, kontaktovali ho, ale muž
vinu popírá, přestože poškození na jeho vozidle

JABLONEC N.N. - Do prodejny s elektronikou v
Komenského ulici v Jablonci n.N. se v průběhu noci
z soboty na neděli vloupal neznámý pachatel.
Dlažební kostkou rozbil výlohu, vnikl dovnitř a
odnesl si v vitríně vystavený notebook značky
Samsung. Majiteli prodejny vznikla krádeží a
poškozením škoda ve výši 26 000 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Jablonec n.N. případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození
cizí věci, za což pachateli v případě dopadení hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.
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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
2.5.

Den: 25/29°
Noc: 15/11°

NEDĚLE
6.5.

Den: 20/24°
Noc: 12/8°

ČTVRTEK
3.5.

Den: 24/28°
Noc: 14/10°

PONDĚLÍ
7.5.

Den: 18/22°
Noc: 12/8°

PÁTEK
4.5.

Den: 22/26°
Noc: 14/10°

ÚTERÝ
8.5.

Den: 17/21°
Noc: 11/7°

SOBOTA
5.5.

Den: 20/24°
Noc: 13/9°

STŘEDA
9.5.

Den: 16/20°
Noc: 10/6°

PRANOSTIKY

3.5.
Svatý kříž, ovčí střiž.
4.5.
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový
klobouk.
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest
toho roku mnoho ohňů.

Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

STAROČESKÝ HOROSKOP

1.5. - 10.5. - Tento čas, je čas Topolů – v Keltském horoskopu lidé narození mají určitý nadhled a
přirozenou hrdost. Jsou přímočaří, učenliví, se vztahem k přírodě a ušlechtilým srdcem. Jejich
přátelé u nich rádi vyhledávají ochranu, neboť se s nimi cítí bezpečně. Jsou nezávislí a své názory si
dovedou bravurně obhájit bez ztráty respektu, i kdyby to znamenalo vleklý konflikt. Jejich svobodná
duše se jen tak neuváže do manželství, a to ani v případě velké lásky. Jakékoliv závazky prostě
nejsou pro ně, proto bývají často osamělí a zahořklí, ale většinou se odreagují v přírodě, kde se cítí
dobře. Na partnera i na své blízké přátele mají vysoké morální nároky, ze kterých jen neradi slevují.
Přesto prožívají lásku intenzivně a ze zklamání se léčí velmi dlouho. Až obdivuhodná empatie
předurčuje zrozence Topolu k práci s lidmi. Bývají vynikajícími lékaři, učiteli a psychology. Budou
spokojeni v každém zaměstnání, ve kterém budou mít blízko k lidem a přírodě.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:07
Zapadá: 18:58

Planeta Venuše, kterou můžeme pozorovat v těchto dnech ve večerních
hodinách nad západním obzorem, 30. dubna ve 2 hodiny dosáhla nejvyšší
jasnosti (-4,5 mag).
Planeta Venuše se na pozemské obloze opět přibližuje ke Slunci. Na počátku
května sice bude stále ještě nepřehlédnutelnou dominantou večerní oblohy,
koncem měsíce ale zmizí v záři slunečního disku a 6. června přes něj
dokonce projde! Velmi dobrý výhled ale budeme mít na Mars, který zvečera
září v souhvězdí Lva, nedaleko hvězdy Regulus. Ještě zajímavější pohled pak
bude na Saturn, který se 15. dubna ocitl v opozici. Nachází se na opačné
straně vůči Zemi než Slunce a můžeme jej sledovat po celou noc. Počátkem
května navíc vytvoří velmi pohledné seskupení s Měsícem a hvězdou Spica
ze souhvězdí Panny.

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.

2. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
8. 5.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

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

Petra Černá
Nikol Matěásková
Šimon Slíček (Kurfiřt)
Láďa Hloušek (Šourek)
Lada Špidlenová
Michal Dimmer

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

VÝROČÍ
2.5. 1926 – Vznik
populární loutkové
postavy se jménem
Hurvínek.
3.5. 1931 – Jiřina
Bohdalová, česká
herečka
5.5. 1960 – Marek Vašut,
český herec
6.5. 1856 - rakouský
psycholog a psychiatr
Sigmund Freud
8.5. 1945 – Jan Halas,
český novinář
9.5. 1945 – Tankové
jednotky Rudé armády
vstoupily do Prahy.
9.5. 1974 – Bylo
otevřeno pražské metro.
VÝZNAMNÉ DNY
2.5. - Světový den
ptačího zpěvu
3.5. - Světový den
svobody tisku, Světový
den alergie a astmatu,
Den Slunce
4.5. - Den hasičů
5.5. - Významný den:
Květnové povstání
českého lidu. Den
Evropy, Den boje za
rovná práva
handicapovaných,
Mezinárodní den
porodních asistentek
8.5. - Státní svátek: Den
vítězství (1945),
Mezinárodní den
Červeného kříže
Vzpomínkový den na ty,
kdo ztratili svůj život
během druhé světové
války

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:
1957

Dnešní mládež si nedovede vážit sociálních vymožeností. Na vše se dívá jako na věc
samozřejmou. Ono to bylo dříve jiné – byli absolventi obchodní akademie s dobrým
prospěchem, kteří byli přijímáni bezplatně 3 měsíce na zkoušku jak se osvědčí. Nebyli to
zrovna pěkné začátky a dnes? Dnes absolventi neb abiturienti našich škol obdrží ihned
místo s přiměřeným platem. Každý u nás má místo, práci, hlad nemá žádný a to je
důležité.
Národní škola - učitelé
Do květnové revoluce 1945 vyučoval na jednotřídní obecní škole v Loužnici řídící učitel Emil
Pleskot. V době revoluce od 3. do 18. Května se na škole nevyučovalo, neboť řídící učitel
Emil Pleskot odešel vykonávat činnou službu vojenskou. Na zdejší školu se již nevrátil,
neboť po návratu z vojny se stal řídícím učitelem ve Mšeně.
Od 18. 5. zastupoval ho na zdejší škole učitel Jiří Rubeš z obecní školy v Zásadě. Ten
působil na škole do polovice září 1945, kdy byl ustanoven řídícím učitelem Josef Jirát. Řídící
učitel Josef Jirát vyučoval na škole až do konce školního roku 1949 – 50. V roce 1949 – 50
byla po 13 letech opět zřízena na zdejší škole druhá třída, ve které vyučovala učitelka
Zdeňka Lelková. Již v příštím školním roce 1950 – 51 škola zredukována opět na školu
jednotřídní pro nedostačující počet žáků. Od tohoto školního roku Josef Jirát působí na
novém působišti ve Spálově a ředitelem národní školy v Loužnici ustanoven Ladislav
Matoušek ze Zásady. Působil na škole jen 1 rok, neboť od 1. září 1951 ustanoven
ředitelem školy Jiří Rubeš, který na škole působí dodnes.
(foto: národní škola v Loužnici rok cca 1951)
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
VŘES

Vřes je bylinou vhodnou nejen pro jarní detoxikační kúru, ale i pro léčbu poměrně
závažných zdravotních potíží, jako jsou záněty ledvin, močového měchýře, dna a
revmatismus.
Stále zelené keříky vřesu jsou okrasou zahrádek a skalek po celý
rok, nejvíce však koncem léta, kdy rozkvétají v paletě
barev od bílé přes růžovou, až po odstíny fialové. Kdo měl to
štěstí se procházet po rozsáhlém vřesovišti v době květu ví, jak
ladně a étericky působí takový rozkvetlý vřesový "koberec".
Vřes obecný má rád chudší, písčité a rašelinovité půdy, vyskytuje se nejčastěji na slunných
místech poblíž lesa, v oblastech s řídkým lesním porostem, na skalách a lukách v podhůří.
Jeho pěstování na zahrádce a skalce je nenáročné a dobře prosperuje i jako hrnková
rostlina.
Pravdou je, že ho většinou pěstujeme čistě pro okrasu, jeho léčivé účinky nejsou obecně příliš
známé, jako léčivka však rozhodně stojí za naší pozornost.
Pro své močopudné a mírně potopudné účinky je vřes jednou z bylin, které na naše
tělo působí detoxikačně. Pomáhá rozpouštět a odplavovat usazené toxiny z
našeho těla, je tedy jednou z bylin, kterou můžeme použít pro naší jarní čistící kúru.
Jeho diuretické působení ocení také ti z nás, kteří trpí zadržováním vody v těle a otoky
končetin. Díky těmto vlastnostem je vřes velmi cennou bylinou, jejíž nesmírnou
výhodou je, že nemá snad žádné známé nepříznivé účinky, je proto vhodný k
dlouhodobému užívání.
Látky obsažené v této bylině mají jednu další úžasnou schopnost, totiž že naše tělo
zbavují nebezpečné kyseliny močové, která se při vysokých hladinách v krvi usazuje v
našich tkáních a orgánech. Pokud trpíme zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi, nejenže
musíme razantně změnit způsob stravování, zároveň je třeba pomoci našemu tělu s vyplavením
této velmi škodlivé látky. Vřes je rozhodně jednou z bylin, která nám v takovém případě
pomůže, navíc je mnohem šetrnější, než některé syntetické preparáty se
stejnou funkcí. Nejenže redukuje hladinu kyseliny močové v krvi, ale
zbavuje nás i jejich již usazených krystalků v tkáních, nejčastěji v
kloubech.
Vřes je také osvědčenou bylinou pro léčbu nemocí močových cest, ledvin a prostaty. Pro své dezinfekční
a čistící účinky se doporučuje jak při infekčních zánětech těchto orgánů, tak při jejich snížené
činnosti a k prevenci a doléčení potíží. Pomáhá dokonce i při rozpouštění a odplavování močových a
ledvinových kaménků.
Sušenou drogu této bylinky můžeme běžně koupit v
lékárně, buď samotnou, nebo jako součást čajových
směsí. Pokud si chceme vřes nasušit sami, vyrazíme na
něj v druhé polovině léta, v době vrcholu jeho kvetení.
(V některých oblastech vřes kvete i koncem jara.)
Můžeme sbírat buď jen květ s příměsí lístků, nebo celou
nať vřesu. Květy se sklízejí jednoduše sdrhnutím z
větviček po směru růstu. Při seřezávání natě volíme jen
mladší nedřevnaté výhonky. Květy rozprostřené v tenké
vrstvě, nebo nať zavěšená v menších svazečcích, schnou
velice dobře a rychle.
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ZAHRADA
ZAČÁTEK KVĚTNA NA
ZAHRADĚ
V tento čas kvetou narcisy a
tulipány, a kdy 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. Semenáčky letniček
přepichujeme do pařeniště. 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. Vřesům a v létě kvetoucím

vřesovcům odstraníme suché květy. U
vřesovců kvetoucím na jaře tak učiníme až po
odkvětu. 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.
Ledkem přihnojíme stromy,
které mají bohatě nasazeno na
kvetení. Do korun jabloní a
slivoní umisťujeme lapače proti
pilatkám. Vysazujeme ovocné
stromy. Zavlažujeme, kypříme a
odplevelujeme půdu kolem
nově vysazených ovocných
stromů.
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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LOUŽNICKÉ TRADICE
Den matek – Neděle - 13. 5. 2012
Den matek se slaví druhou květnovou neděli. První zmínka pochází
z roku 1644 z Anglie, kdy byly oslavovány všechny matky a
babičky. Po celé Anglii se tento svátek rozšířil až v 19. století. O
rozšíření se zasloužila Anny Revers Jarvisová - v roce 1907
uspořádala ve městě Grafton oslavu na počest své zesnulé matky. O
několik let později americký prezident Thomas Woodrow Wilson
vyhlásil Den matek za svátek.
U nás se začal slavit díky Alici Masarykové, během totality se slavilo MDŽ. Znovu
se Den matek začal slavit opět po roce 1989.
Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti.
Svátek je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilisaci má zřejmě v
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny – buď čtvrtou neděli
velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v
následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko,
Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to
například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize, Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor,
Grenada, Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Portoriko, Jižní Afrika,
Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.
Například v Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu,
Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní
den, tj. 21. března.
Svátek matek v Čechách
Za to, že byl v demokratickém Československu zaveden Svátek matek, vděčíme především
Dr. Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka. Alice Masaryková, velká osobnost první republiky, která se z
komunistických učebnic dějepisu jaksi vytratila, studovala medicínu, filosofii a sociální
práci na universitách v Praze, Lipsku a Chicagu. Za první světové války byla za pomoc při
vlastizrádné činnosti otce zatčena a vězněna 9 měsíců ve Vídni, kde jí hrozil trest smrti.
Propuštěna byla až na nátlak amerického veřejného mínění. Tato statečná, vzdělaná,
společensky angažovaná osobnost, pozdější první dáma Československé republiky,
spoluzakládala sociologickou sekci Svazu československého studentstva a Sdružení akademicky vzdělaných žen.
Roku 1919 založila Československý červený kříž a byla téměř dvacet let jeho předsedkyní. Alice Masaryková stála u
zrodu oslav Svátku matek u nás. Tuto myšlenku šířily v nově vzniklém Československu Československý červený kříž
a organisace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské
spolky i některé ženské komise při politických stranách. Poprvé byl Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924
zvaly noviny České slovo na jednu z prvních oslav Svátku matek takto: "Maminku máme každý jen jednu a je
jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech...." V předválečném
Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem.
Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé a zatím naposled objevil v roce 1947. Bylo to díky
komunistickými poslanci Národního shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947 Sb., o daru Československé
republiky dětem k
svátku matek 1947. Podepsali jej prezident Beneš s Gottwaldem a Nejedlým.
Den
matek, který letos připadá na neděli 13. května, nám má připomenout, co pro
nás maminky znamenají, měli bychom si na ně vzpomenout a poděkovat jim
za péči, kterou nás zahrnují. A
čím jiným lze lépe vyjádřit city,
jako jsou láska, obdiv a vděčnost,
než květinami?
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

4 řízky, 8 plátků
chleba (tmavého
nebo i bílého),
majonéza, 2
rajčata, nakrájená
na plátky, 125 g
vařené červené
řepy, pokrájené na
tenké plátky, 4 plátky prorostlé anglické slaniny.
Usmažte klasicky v trojobalu 4 řízky. Nechte odsát
přebytečný ́ tuk na papírové utěrce a pak je několikrát
překrojte. Opečte v toustovači 8 plátků chleba
(tmavého nebo i bílého). Rozložte na pracovní plochu
4 plátky opečeného chleba, potřete je majonézou. Na
ni rozdělte 2 rajčata nakrájená na plátky, 125 g
vařené červené řepy, pokrájené na tenké plátky, 4
plátky prorostlé anglické slaniny, opražené v troubě
na plechu dokřupava, řízky, rukolu a přiklopte
zbývajícími plátky chleba.
Majonézu můžete ochutit křenem, tatarkou nebo
oblíbenou hořčicí. Kdo není příznivcem červené řepy,
nahradí ji nakládanou okurkou a třeba jarní cibulkou.
SLADKOKYSELÝ
ŘEDKVIČKOVÝ SALÁT
60 ml octa, 100 g krupicového
cukru, 1 lžička soli, 16 středně
velkých červených ředkviček
(celkem asi 200 g),
pokrájených na tenké plátky.
Ve středně velké misce smíchejte ocet, cukr a sůl –
ochutnejte a podle své chuti dolaďte. Přidejte
ředkvičky a důkladně promíchejte. Zakryjte, nechte 30
minut stát a pak podávejte.
Ředkvičky nejlépe chutnají během několika hodin po
odležení, ale pokud je nesníte, v chladu vám vydrží i
do druhého dne.
KUŘECÍ ROLÁDA SE
ŠPENÁTEM
1 kuře (1,5 kg), sůl, mletý
barevný pepř, 150 g listového
špenátu, 100 g anglické slaniny,
grilovací koření, 3 lžíce oleje
Kuře zbavíme kůže a vykostíme.
Plát zlehka naklepeme, osolíme
a opepříme. Ze špenátu odkrojíme stonky, spaříme a
necháme okapat. Na plát masa rozložíme plátky
slaniny, kterou poklademe listy špenátu. Maso pevně
zavineme a ovážeme nití. Roládu potřeme grilovacím
kořením rozmíchaným s olejem. Podlijeme trochou
vody a pečeme dozlatova, za častého podlévání.
Hotovou roládu rozkrájíme na plátky a podáváme s
bramborovou kaší, zeleninovu oblohou nebo salátem.

DORTÍK PRO MAMINKU
„Nebíčko v papulce“
Piškot: 3 vejce, 4 pol. lžíce horké vody, ½ hrnku cukru,
1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, ¼ másla, špetka soli,
2 hrnky hladké mouky.
V míse ušleháme sníh z vaječných bílků, v druhé míse
ušleháme žloutky s cukrem a vanilkovým cukrem, přidáme
rozpuštěné máslo, vodu, mouku a prášek do pečiva. Lehce
přimícháme sníh a nalijeme na máslem vytřený pekáč, či
dortovou formu, kterou jsme vysypali kokosem.
Na náplň: 3 šlehačky na šlehání, cukr moučka, malá
plechovka (165 ml) kokosového mléka, 1 sáček želatiny.
Šlehačky ušleháme do tuha, přidáme cukr – podle chuti, a
pomalu zašleháváme kokosové mléko, pak přidáme
rozpuštěnou želatinu
(podle návodu na
sáčku), tu lehce
vmícháváme do
šlehačky.
Náplň nalijeme na
vychladlý piškot a
lehounce posypeme
drceným kokosem.
Zdobíme šlehačkou a
ovocem, nebo
čokoládou.
BABIČINY RADY:
- Toustovač - Aby se roztavený sýr
nepřichytával k sendvičovači,
utrhneme kus pečícího papíru,
přeložíme a vložíme do přístroje;
okraje by měly přečnívat. Chleby
vkládáme mezi papír. Tousty jsou zlatavé
a nic se nepřipeče!
- česnek - Když dáme stroužky na pár vteřin do mikrovlnky
(záleží na výkonu, je třeba vyzkoušet), snadno z nich
stáhneme slupku. Navíc česnek změkne a přes lis se pak
protlačí jako po másle.
- Dobře naložené maso - Maso dáme do mikrotenového
sáčku, zalijeme marinádou, pevně uzavřeme a
promačkáme. Uložíme do lednice, několikrát prohněteme a
obrátíme. Maso je rovnoměrně naložené a my nenašpiníme
nádobí. Jen pozor na ostré kosti!
- Jak zahustit vypečenou šťávu z masa? Uhněteme z
kousku másla a hladké mouky kuličku a pak ji necháme
rozpustit v horké šťávě z dušeného nebo pečeného masa.
Výsledek - zahuštěná šťáva bez hrudek, navíc zjemněná
máslem.
- Odstranění skořápek vajec natvrdo - Jak jednoduše
oloupat vajíčka na salát? Uvařená vejce slijeme a
zatřeseme jimi v rendlíku ze strany na stranu, aby skořápky
popraskaly. Pak na ně napustíme ledovou vodu a chvíli
počkáme. Voda vnikne pod skořápky a loupání pak jde
rychle.
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Z HISTORIE

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

Tanvald - Myšlení lidí v pohraničí se snažila ovlivnit Henleinova sudetoněmecká strana, postupně získávala

své přívržence a nakonec bylo pohraniční
území Sudety odtrženo od Československa. V
říjnu roku 1938 byl Tanvald obsazen
německým vojskem. V listopadu obsadili
Němci i okolní obce Velké Hamry, Plavy,
Haratice, Bohdalovice a Zlatou Olešnici. České
vyučování v Masarykově škole bylo zrušeno.
Během druhé světové války šily místní textilní
firmy výstroj pro německou armádu. V roce
1942 vznikl v Tanvaldě pracovní tábor pro
Rusy, Poláky, Francouze, Italy a další cizince
nuceně nasazené do válečné výroby. V roce
1942 byly úředním nařízením sloučeny
Tanvald a Šumburk v jedno město, zároveň
byla od Tanvaldu odtržena osada Svárov a
přičleněna k Velkým Hamrům.
Po válce bylo německé obyvatelstvo vesměs
vysídleno, prázdné domy obydleli lidé z českého vnitrozemí. Na Tanvaldsko přicházelo za prací mnoho lidí. Našli ji
ve znárodněných podnicích SEBA (textilní firma), Elektro-Praga (elektrotechnický průmysl) a TOTEX
(strojírenství). Tanvald je spjat i s počátky
televizního vysílání. Již za války prováděli němečtí
výzkumníci pokusy v továrně firmy Palme - Stumpe
a v roce 1948 sem byli Československým rozhlasem
a Vojenským technickým ústavem pozváni novináři,
aby shlédli první přenos. Na malé obrazovce bylo
vidět řečníka a také první estrádní pořad v
Československu. První signál byl zachycen v roce
1948 na rozhledně Štěpánka z posledního
Všesokolského sletu v Praze. Vývoj televizního
vysílání potom převzala firma Tesla a další
výzkumné ústavy.
Padesátá léta znamenala také tady budování
socialismu a rozvoj průmyslu. V šedesátých letech
začalo v Tanvaldě vyrůstat panelové sídliště Výšina.
Poslední domy v něm byly dostavěny ve druhé
polovině osmdesátých let, v té době byla zahájena
výstavba 144 bytů na sídlišti Šumburk. Postupně se rozvíjel také cestovní ruch, vznikaly nové možnosti ubytování,
rozšiřovaly se služby pro turisty a lyžaře, kteří do Jizerských hor přijížděli z celého Československa i ze zahraničí,
především z Německa a Polska.
Od změny politického systému státu v roce
1989 prošel Tanvald mnohými změnami.
Malé i velké podniky přešly do soukromých
rukou, některé podstatně snížily počet
zaměstnanců, na druhé straně vznikla řada
nových firem. Tanvald sice zůstal
průmyslovým městem, avšak stále větší roli v
jeho rozvoji hraje cestovní ruch. Vedení
města se proto zaměřilo především na
zlepšení vzhledu Tanvaldu a podstatné
rozšíření a zkvalitnění služeb pro
veřejnost….pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

Na procházce si malé děvčátko zvědavě prohlíží
těhotnou paní. "Vy máte v bříšku miminko?" ptá
se se zájmem. "Ano," odpoví maminka. "A máte
ho ráda?" "Ano, velice." "Tak proč jste ho tedy
snědla?"
"Děti jsou nevděčné," stěžoval si nešťastný otec.
"Dal jsem syna vystudovat na lékaře a víte, jak se
mi teď odvděčil?" "Zakázal mi pít, a dokonce i
kouřit!"
Pepíček říká: "Mami, proč se maluješ?" Maminka:
"Abych vypadala hezky." Pepíček řekne: "A kdy to
začne účinkovat?"
Moje matka mě naučila:
OCENIT DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI: "Jestli se
hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku
- právě jsem dokončila sobotní úklid!"
Moje matka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ: "Modli se,
aby to z toho koberce šlo dolů!"
Moje matka mě naučila LOGICE: "Proč? Protože
jsem to řekla!"
Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI: "Ujisti
se, že máš čisté prádlo pro případ, že by se stala
nějaká nehoda."
Moje matka mě naučila IRONII: "Ještě chvíli breč
a já Ti k tomu dám skutečný důvod."
Moje matka mě naučila mnoho o jevu zvaném
OSMÓZA: "Zavři pusu a sněz tu polívku!"
Moje matka mě naučila OHEBNOSTI: "Podívej se
na tu špínu, co máš na zádech!"
Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI: Nevstaneš
odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!"
Moje matka mě naučila POČASÍ: "Tvůj pokoj
vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo
tornádo."
Moje matka mě naučila ŽIVOTNÍMU CYKLU:
"Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj
zase rychle sprovodit."

MOUDRÁ VĚTA

Dítě špiní, dere, matka šije a pere.
TIRÁŽ
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