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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 16. / 2012
pro týden:
9. 5. 2012 – 16. 5. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Po delší odmlce se zase uskutečnil v naší obci svoz tříděného odpadu.
Svoz se uskutečnil ve čtvrtek 3. května 2012 v dopoledních hodinách.
Vůz projel všechna svozová místa: 1.- „U Kartonážky“, 2 – „u Kazdů“, 3 – „U Tomovny“, 4 – „U koupaliště“, 5 – „U Pazdrny“,
6 – „U hasičárny“ a sebral všechny pytle tříděného odpadu, někde jich bylo hodně, jinde nebyl žádný.

DALŠÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU BUDE UPŘESNĚN.

Děkujeme za pochopení. OÚ Loužnice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEZDĚTE OPATRNĚ!
Krásné jaro s letními teplotami nalákalo po zimě spoustu Motorkářů – závodníků, na silnici číslo 10,
Železný Brod – Loužnice a tak se připravte na to, že silnice z Železného Brodu do Loužnice se zase
stala závodní dráhou. Jedná se o blázny z celé republiky a možná i z okolních zemí, kteří zkoušejí svůj
adrenalin na nejvyšší míru. Bohužel jsou nebezpeční pro nás všechny okolo. Mají rádi silné stroje a
nerespektují zásady motorkářů, natož silničních předpisů. Bohužel dokud mezi nimi budou jezdit i
členové policie, nic se nezmění…
Pokud chcete vidět co vše takový řidič – závodník vidí z motorky, podívejte se na:
http://www.youtube.com/watch?v=8SpbScZzyHY , http://www.youtube.com/watch?v=v7cvsr2cYlk&feature=fvw ,
http://www.youtube.com/watch?v=IKJGlmRDKCg&feature=related najdete zde i další odkazy. Podívejte se na tachometr a na to
že plná čára nehraje žádnou roli…. Takto se přeci účastník silničního provozu nesmí chovat, když chce závodit, ať jede tam, kde
nikoho nebude ohrožovat, ale mezinárodní silnice, která je stále plná aut…to je na pováženou!
Jedinou naší ochranou je to, že budeme neustále volat na 158 a žádat o uklidnění situace. Nebojte se a volejte!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR JSOU TU ZASE KLÍŠŤATA!
Věděli jste, že klíšťata jsou schopna se ukrýt ve vašem oděvu, na kterém jste si ho přinesli, a zakousnout se až o
několik hodin či pár dní později? Co všechno tyto malé potvůrky vydrží, je více než překvapivé. Přežijí například
vyprání do 60 stupňů, takže klidně můžete oděv vyprat na 40 a klíšťata si budou dále šťastně žít.
Co ale klíště definitivně zlikviduje, je sušička. Nesnáší totiž suché a teplé prostředí. Zapomeňte na báchorky o tom,
jak klíště sedí ve větvích stromů a rozhlíží se po krajině, aby mu žádný hostitel neunikl. Když se člověk přiblíží, skočí na něj klíště
z výšky několika metrů a přesností několika milimetrů, aby se s chutí zakouslo. Opak je pravdou. Klíšťata žijí v trávě, kde
samičky kladou vajíčka na listy různých rostlin. Daří se jim tam, kde je vlhko a teplo, do výšky přibližně jednoho metru nad
zemí. Jedinečné vyndání klíštěte je pomocí papírového kapesníčku a mýdla (v lese a v přírodě postačí vaše sliny). Kapesníčkem
kroutíme na místě postiženém klíštětem a velmi rychle se nám jej podaří odstranit. Doma místo vydezinfikujeme a sledujeme,
zda se nedělá červený flek. Pokud ano neprodleně navštivte lékaře.
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ZE SVĚTA

JABLONEC n.N Jablonecká radnice
řeší, jak naložit s
ostudným chátrajícím
objektem bývalé tržnice
v Kamenné ulici.
Variantou je
přebudování na
parkovací dům, což by
kromě estetické stránky znamenalo částečné vyřešení
dlouhodobého problém s parkováním v centru. Návrh na
zřízení parkovacího domu přednesl zastupitelům na
čtvrtečním zasedání člen Osadního výboru Kokonín Petr
Mikula. „Přijde mi to jako velká škoda, ten dům nevyužít.
Vjezd by mohl být z Lipanské ulice a parkovat by se mohlo i
na střeše. Rozumně by to řešilo problém s parkováním a
objekt v této podobě navíc dělá ostudu," řekl zastupitelům.
Vedení města vzápětí potvrdilo, že neutěšený stav domu
skutečně hodlá řešit. „Předložíme hlubší zadání využití torza
bývalé tržnice. Připravíme studii a dáme do zastupitelstva.
Tržnice si zaslouží, aby získala důstojnější podobu," uvedl
náměstek primátora Petr Vobořil. Zda se uvažuje o variantě
parkovacího domu, ale nepotvrdil. „S parkováním máme
skutečně problém a snažíme se ho řešit. Ta věc je ale velmi
koncepční a musí se uvažovat v širší souvislosti celého
centra," podotkl. Auta na střeše bývalé tržnice parkují již
dnes. A podle náměstka primátora Miloše Veleho to není
dobře. „Parkuje se tam dost na divoko," uvedl s tím, že
město nechalo vypracovat statický posudek objektu. A ten
nedopadl zrovna nejlépe. „Za účelem parkování se může
objekt používat ještě rok, ale musí se udělat omezení
tonáže," dodal Vele. Objekt podle jeho názoru chátrá, zatéká
do něj a je nadměrně zatížený parkujícími vozidly. Některým
zastupitelům se přesto nápad s parkováním zamlouvá.
„Město už tento záměr zadávalo v roce 2009. Myslím si, že
spodní patra by šla využít pouze pro parkování kratších aut,"
konstatoval zastupitel Lukáš Pleticha.
SMRŽOVKA - S prvními slunečnými dny na silnicích
narůstá počet motorkářů, kteří po zimě oprášili své
jednostopé stroje. A tak v sobotu 5. května začalo na
Smržovce v Harley baru zahájení motorkářské sezony.

KRÁSNÁ - Za početné návštěvy veřejnosti se první
květnový den uskutečnila tradiční Kittelova pouť na
Krásné. V bohatém kulturním programu vystoupily
například Kapela Voliéra - originální hudba k poslechu,
divadélko Matičky, Huntířovský smíšený pěvecký sbor,
Folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou nebo
Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce. V přilehlém
kostele sv. Josefa celebroval Slavnostní poutní Mši
svatou arciděkan páter Radek Jurnečka z Liberce. V
Kittleově muzeu byla slavnostně zahájena výstava
Bylinkami a ovocem proti nemocem a veřejná sbírka
Krásné Kittelovsko. Sbírka probíhá podruhé, první
vynesla přes 63 tisíc korun. Téměř pětinu z této
částky použili na vybudování naučné stezky. Ta
přibližuje návštěvníkům život doktora Kittela, pověsti i
památky vztahující se ke Kittelovsku. Zbylou část
výtěžku vydali na rekonstrukci sochy sv. Josefa
odcizené z areálu Kittelovska. V úterý pak byli mnozí
návštěvníci svědky premiéry divadelní loutkové hry
„Faust ten druhej aneb poudačky o doktoroj Kytloj",
kterou režíroval Filip Jan Zvolský podle předlohy
nalezené v pozůstalosti manželů Scheybalových.
Kittelovo muzeum je zaměřeno nejen na život a léčení
pověstného doktora Kittela, ale i na historii
Kittelovska, bohatství lidového léčitelství a sílu bylin.
Mezi největší lákadla expozice patří alchymistická
Kittelova pracovna. Milovníci přírody si mohou
prohlédnout zahrádku léčivých bylin nebo se dozvědět
zajímavosti, jak se u nás na horách dříve léčilo. Výlet
do Kittelova areálu lze spojit také s procházkou na
Čertovy kameny, místo, kde se doktor Kittel údajně
upsal ďáblu.
SOUŠ - Na základě
dnešní kontroly
sjízdnosti na silnici
II/290 v úseku Desná
Souš - Smědava bylo
konstatováno, že silnice
je bez sněhové
pokrývky a zbytků ledu,
odlučovače olejů jsou plně funkční. Správce
komunikace a zástupce povodí Labe souhlasí s
otevřením silnice v uvedeném úseku od 4.5.2012
10:00
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TANVALD - Student Gymnázia Tanvald Jiří
Feryna vyhrál svoji kategorii krajského kola
38. ročníku olympiády v českém jazyce. Do
celostátního kola postoupila také Kristýna
Kubáčková z Gymnázia U Balvanu v
Jablonci nad Nisou. Olympiády se
zúčastnilo 25 žáků základních a středních
kol kraje, vítězů okresních soutěžních kol. „Celkem se ve
školních kolech olympiády zúčastnilo 1191 žáků základních
škol a víceletých gymnázií a 523 studentů středních škol a
čtyřletých gymnázií," shrnula za organizátory Anna Sýbová z
oddělení soutěží DDM Větrník. Olympiáda v českém jazyce je
organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních
kolech od školního, přes okresní a krajské mohou vítězové
obou kategorií postoupit do celostátního kola. Kategorie I je
určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných
ročníků víceletých gymnázií a kategorie II je určena žákům
středních škol. „Vítězové budou reprezentovat Liberecký kraj
a svou školu v celostátním kole soutěže, které se uskuteční
ve dnech 22.- 28. června ve Vanůvku u Telče," uvedla Eva
Hodboďová, která má soutěže mládeže na odboru školství
na starost.
DRŽKOV - V Držkově skončila výroba pečiva, která zde
fungovala od roku 1991. Práva na
výrobu a prodej držkovského pečiva
koupili noví majitelé. Zatím není
jasné, v jakém rozsahu se bude
dodávat do obchodních řetězců a
prodejen. Na bývalého majitele,
Řemeslné pekárny, vydal Městský
soud v Praze insolvenční řízení.
Firma však nechce prozradit, jaké
důvody vedly k ukončení výroby. "Tyto důvody jsou interní
záležitostí společnosti. Mohu jen říci, že společnost Řemeslné
pekárny dále řeší svoji situaci v insolvenčním řízení,"
okomentoval situaci člen představenstva Řemeslných
pekáren Martin Ráliš. Noví majitelé, kteří odkoupili licenční
práva na výrobu a prodej držkovského pečiva, budou podle
Ráliše vyrábět a prodávat držkovské pečivo v kamenných
obchodech a na farmářských trzích. Zákazníci tak mají
možnost kupovat držkovské pečivo v této chvíli v prodejně v
Železném Brodě a na farmářských trzích v Libereckém a
Středočeském kraji, stejně jako v Praze. Podle Ráliše musí
noví výrobci zachovat kvalitu a charakter držkovského
pečiva. Do výrobny a prodejny v Držkově se však oblíbené
pečivo zřejmě nevrátí. Bývalí výrobci držkovského pečiva o
ukončení výroby v Držkově nikoho neinformovali. "Konec
výroby mě hodně zaskočil. Navíc uzavření výrobny mi přišlo
velmi rychlé," dodala starostka. Společnost Řemeslné
pekárny ukončila dodávky držkovského pečiva v plném
rozsahu do obchodních řetězců k poslednímu březnu.
Držkovské pečivo bylo velmi oblíbené a vyhlášené. Mělo řadu
odběratelů po celém Libereckém kraji a dokonce i v Praze.

2012

JABLONEC n.N. Novou sanitku má
od pondělí město
Jablonec. Záchranná
služba si ji pořídila
jako náhradu za loni
zničený vůz na
Mladoboleslavsku.
„Měli jsme ji dva
měsíce v provozu, najeto měla asi osm tisíc
kilometrů," uvedl krajský ředitel záchranky Stanislav
Mackovík. Při nehodě bylo auto zcela zničeno,
posádka i pacient jakoby zázrakem vyvázli bez
zranění. „Jen jeden člen posádky měl pohmožděný
kotník," doplnil Mackovík. Sanitka tehdy převážela
pacienta na popáleninové centrum do Prahy a u
Mladé Boleslavi do ni z boku narazilo osobní auto.
„Sanita se převrátila a po boku jela ještě asi 70
metrů. Vůz byl zcela na odpis," popsal ředitel
záchranky. Podle něj o sanitu v kraji v průměru
přichází jednou ročně. „Nebývá to ale naší vinou,"
zmínil Mackovík. Nejčastěji k vážným nehodám
dochází v okamžicích, když sanita jede po hlavní silnici
bez blikajícího majáku, nehouká a narazí do ní auto
přijíždějící z vedlejší silnice. Tak tomu bylo i u Mladé
Boleslavi. ,Záchranka si nyní pořídila i čtyři nová
lékařská auta, na Jablonecko ale z nich nepřijde ani
jedno. Podle Mackovíka jsou určené pro Liberec,
Jablonné v Podještědí, Turnov a Českou Lípu. Škody
Yeti nahradí dosluhující Škody Octavie staré osm let.
„Octavie měly najeté skoro 400 tisíc kilometrů,"
upozornil ředitel Mackovík. Naposledy nakupovala
záchranka auta pro lékaře před dvěma lety, kdy si
pořídila čtyři Renaulty Koleosy. Počítala s nimi pro
horské oblasti, včetně Jablonecka, nejednalo se ale o
zcela vydařený obchod. „Neosvědčili se nám v zimním
období, i když je to vozidlo s pohonem 4x4," uvedl
Mackovík. I nové yeti mají pohon na všechna čtyři
kola, podle Mackovíka by ale neměly mít v zimě při
větším množství sněhu problémy jako renaulty.
„Testovali jsme je, zvládnou zdejší klimatické
podmínky lépe," upřesnil ředitel záchranné služby.
Na nákup čtyř lékařských vozů a jedné sanitky přispěl
Liberecký kraj 3,5 milionem korun. Záchranka
zaplatila 106 tisíc korun a přispěla i pojišťovna. Od ní
dostala záchranná služba peníze za zničenou sanitku u
Mladé Boleslavi. Záchranka v Libereckém kraji využívá
takzvaný systém rendez-vous. K pacientům jezdí
velké sanitky s tříčlennou posádkou označené
Paramedik a lékař jezdí samostatným autem. To je
vybaveno podle Mackovíka stejně jako sanitka, nemá
pouze nosítka. V kraji vyjíždí denně takových vozů
deset. „Pokud není lékař potřeba, může pokračovat k
jinému případu a na místě zůstává jen sanitka," dodal
Mackovík.

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
JABLONEC N.N. - Ve středu 25. dubna v 7.25 došlo na parkovišti před prodejnou
Albert v Jablonci n.N. Mšeně k loupežnému přepadení prodavače trafiky. Neznámý
pachatel zde na 28letého prodavače namířil krátkou střelnou zbraň a se slovy, ať mu
vydá peníze nebo bude střílet, ho donutil k vydání hotovosti. Prodavač muži vydal
částku 7 000 Kč. K popisu pachatele víme následující. Jednalo se o muže tmavší pleti,
ve věku okolo 25 až 30 let, sportovní postavy výšky mezi 175 až 180 centimetry,
černých zhruba 5 cm dlouhých vlasů. Zvláštním znamením pachatele byla jizva na levé
tváři velikosti cca 3 cm. V době činu byl oblečen do černé montérkové blůzy bez
nápisů se zeleným pruhem pod náprsními kapsami. Dále měl na sobě tmavě šedé
rifle, tmavé tenisky a mluvil česky. Za spáchání trestného činu loupeže mu hrozí trest
v rozmezí od dvou do deseti let odnětí svobody.
Policisté žádají svědky události nebo osoby, které by na přiložené podobizně pachatele
poznali, aby zavolali na telefon 974 474 323 nebo na linku 158.
Děkujeme.
TANVALD - V úterý 1. května v 9.20 jelo vozidlo značky Peugeot 205 ulicí Vítěznou v Tanvaldě. Řidič tohoto
vozidla jel nepřiměřenou rychlostí, nezvládl průjezd levotočivé zatáčky, vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do
ocelového sloupku bývalé závory a do plastové popelnice. Po nehodě z místa činu ujel. Vozidlo nalezli policisté
uzamčené zhruba 800 metrů od místa nehody. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, kdo vozidlo řídil, žádají policisté
dopravního inspektorátu svědky, kteří buď viděli nehodu, nebo řidiče nabouraného vozidla. Volejte na telefon 974
474 252 nebo na linku 158.
Děkujeme.
SMRŽOVKA - Sáňkařskou dráhu na Smržovce navštívil v závěru uplynulého týdne neznámý zloděj. Zaměřil se na
kamery, které mají sportovci umístěné na objektu vedle dráhy a slouží k měření dosažených časů v trénincích a
závodech. Zloděj kamery v hodnotě 20 000 Kč odmontoval a odcizil. Policisté Obvodního oddělení Smržovka
případ zadokumentovali a dále šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
TANVALD - Do rekreační chaty v Tanvaldě Žďáru se v průběhu uplynulého týdne vloupal zloděj. Vypáčil petlici,
která chránila dveře vedoucí z vnější části domu do sklepa, vnikl dovnitř a odnesl si 80 metrů kabelů a vodní
čerpadlo. Celkově způsobená škoda představuje částku 5 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což pachateli může hrozit až
dvouletý trest odnětí svobody.
SMRŽOVKA - Do skladu penzionu na Smržovce Záhoří se nezjištěným způsobem dostal neznámý pachatel. Zloději
se podařilo otevřít dveře skladu, vniknout dovnitř a odnést si hliníkové disky i s pneumatikami a uskladněné
oblečení. Na parkovišti před penzionem si přibral i přívěsný vozík, na který zřejmě lup naložil. Policisté Obvodního
oddělení Smržovka případ zadokumentovali, zajistili stopy a nyní pátrají po pachateli, který se dopustil spáchání
přečinu krádeže a poškození cizí věci, za což mu může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.
VELKÉ HAMRY – BOHDALOVICE - K dopravní nehodě mezi cyklistou a motocyklistou došlo v pátek 4. května v
18.55 ve Velkých Hamrech – Bohdalovicích. 17letý muž jel na jízdním kole značky Superior ve směru od Zlaté
Olešnice na centrum obce Velké Hamry. V klesání začal předjíždět motocyklistu jedoucího před ním na malém
motocyklu značky Keenway. Při předjíždění vybočil cyklista do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím
motocyklem. Při nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty. Řidič motocyklu, do kterého cyklista narazil,
nepředložil doklady k vozidlu, neboť motocykl byl domácí výroby, neměl registrační značku a neměl sjednané
zákonné pojištění. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních nehod.
DESNÁ - V průběhu uplynulého měsíce se v Desné, poblíž ulice Hutní, ztratil celý lyžařský vlek. Neznámý pachatel
odcizil spodní nosné ocelové konstrukce vleku, tři ocelové sloupy s kladkami a ocelové lano o délce 1 kilometr.
Hodnota odcizených věcí představuje částku 200 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ
zadokumentovali, zajistili stopy a případ dále šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli
může hrozit až pětiletý trest odnětí svobody. Zda pachatel odcizil příslušenství lyžařského vleku za účelem prodeje
do sběrných surovin, či k využití na jiném místě, to může odhalit až další policejní vyšetřování.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
9.5.

Den: 16/20°
Noc: 10/6°

NEDĚLE
13.5.

Den: 18/22°
Noc: 11/7°

ČTVRTEK
10.5.

Den: 19/23°
Noc: 12/8°

PONDĚLÍ
14.5.

Den: 16/20°
Noc: 11/7°

PÁTEK
11.5.

Den: 20/24°
Noc: 11/7°

ÚTERÝ
15.5.

Den: 15/19°
Noc: 10/6°

SOBOTA
12.5.

Den: 20/24°
Noc: 12/8°

STŘEDA
16.5.

Den: 14/18°
Noc: 9/5°

11.5.
O svatém Mamertu zima je po čmertu.
Déšť na svatého Mamerta přináší soužení,
neboť v němi nic dobrého není.
Déšť, jejž Mamert, Pankrác (12. 5), Servác
kuje, rád se v celém létě opakuje.
12.5.
Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína.
Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.

PRANOSTIKY

13.5.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří;
po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.
14.5.
Pankrác, Servác, Bonifáci jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci.
15.5.
Žofie vína upije.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.

STAROČESKÝ HOROSKOP

11.5. - 20.5. - Tento čas, je čas Kaštanu – v Keltském horoskopu lidé narození jsou stejně
jako jejich symbolický strom houževnatý ochránce svého nejbližšího okolí. Tito lidé mívají silně
vyvinutý smysl pro spravedlnost, nikdy nebývají hluší k potřebám slabších. Dokážou bojovat
do posledního dechu, pokud se někde děje bezpráví. Nejednají ukvapeně, vždy si vše pořádně
promyslí, než začnou rázně a efektivně jednat. Kaštan často bývá svým okolím považován za
tvrdohlavého a nekompromisního, ale to jen proto, že se svých zásad nevzdává ani přes
mínění okolí. Jakožto důvěrník mnoha lidí čerpá i z jejich poznatků, které ho obohacují a
posunují dál. Jeho společenská a zvědavá povaha je nezřídka příčinou nechtěných klevet. Tito
lidé dokážou být velmi dobrými společníky. Trvalé svazky navazují v pozdějším věku, protože si v mládí raději
užívají volnosti a rádi podléhají pokušení. Ovšem najdou-li vhodný protějšek, tento vztah rozboří jen zrada.
Netolerují nevěru a dokážou se náležitě pomstít. Umění odpouštět není jejich silnou stránkou. Zdraví zrozenců
Kaštanu je závislé na jejich psychické pohodě. Nejsou-li vyrovnaní a potýkají se s nějakým problémem, mohou
upadat do dlouhodobé deprese, což se časem projeví i na jejich fyzickém zdraví. Lidé narození v tomto znamení
jsou velmi komunikativní a dokážou naslouchat druhým, proto se uplatní například jako obchodníci, učitelé,
průvodci, ale i barmani.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:26
Zapadá: 19:33

Tento měsíc se můžeme těšit na pokračování dobré viditelnosti Venuše,
Marsu a Saturnu. Měsíc byl v úplňku 6. Května v 05:36 a perigeu ve stejný
den, byl to tedy největší úplněk roku a byl i o chlup jasnější.
Další úplněk: 4. Června ve 13:12

Měsíc

Vychází: 22:35
Zapadá: 6:07

Stránka 8 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16.

2012

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

10. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
16. 5.
16. 5.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

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

Sandra Černá
Hana Urbánková
Vojta Rajtr
Zuzana Benadová - Bažilová
Marta Absolonová
Olga Rathouská

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

VÝROČÍ
10.5. 1925 – Osvobozené divadlo
zahájilo činnost.
10.5. 1960 – Bono Vox, irský
hudebník, vedoucí skupiny U2
11.5. 1786 – V Praze na Koňském
trhu bylo otevřeno divadlo Bouda.
11.5. 1366 – Anna Lucemburská,
dcera Karla IV. a Alžběty
Pomořanské
11.5. 1932 – Josef Zíma, český
herec, zpěvák a moderátor
12.5. 1743 – Marie Terezie byla v
Praze korunována českou
královnou, tzv. Korunovace na
usmířenou.
12.5. 1820 – Josef Mánes, malíř,
zakladatel novodobého českého
malířství
13.5. - 1911 - let Jana Kašpara z
Pardubic do Velké Chuchle,
symbolický počátek českého letectví
14.5. 1316 – Karel IV., římský císař
(† 29. listopadu 1378)
15.5. 1951 – V Praze u Apolináře
byla otevřena první protialkoholní
záchytná stanice v ČSR a zároveň
na světě.
VÝZNAMNÉ DNY
12.5. - Mezinárodní den
ošetřovatelek, Mezinárodní den
podpory nemocných s chronickým
únavovým syndromem
13.5. - Světový den koktejlu
14.5. - Světový den hypertenze
15.5. - Mezinárodní den rodiny
Světový den proti mozkové mrtvici

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1957

Přehled o žácích:
Zdejší škola je
navštěvována žáky
z obce Loužnice. Od
1. 5. 1948 do 30. 6.
1951 navštěvovali
také zdejší školu žáci
ze sousední obce
Radčice, kde byla v té
době škola pro malý
počet žáků uzavřena.
Od 1. 9. 1951 chodí
do školy opět jen žáci
z Loužnice.
V důsledku osídlování
pohraničních území,
kam odcházeli převážně mladí lidé, počet žáků v prvních letech po revoluci stále
klesal. Tak na začátku školního roku 1944 – 45, bylo na škole 48 žáků (byli
v tomto počtu i žáci z Radčic, kde byla uzavřena škola pro totální nasazení
učitelstva). Na konci školního roku 1944 – 45, bylo 28 žáků (žáci z Radčic odešli
do své školy). Na počátku školního roku 1945 – 46 bylo 28 žáků a na konci
tohoto roku jen 17 žáků. V tomto roce ubylo nejvíce žáků, kteří odešli s rodiči do
pohraničí. Malý pokles byl ještě i v roce 1946 – 47, kdy na počátku školního
roku měla škola 22 žáků a na konci jen 20 žáků.
Zdejší národní škola (do května 1948, kdy byl vyhlášen nový školský zákon, se
škola nazývala obecní), navštěvují žáci 1. – 5. školního roku.
Aby žáci získali stejné vědomosti jako na škole vícetřídní, kde se vyučuje každý
školní rok samostatně, vyučují se žáci v 5 odděleních. Toto však je značně
obtížné, protože na přímou práci s žáky má vyučující jen pětinu času proti škole
vícetřídní. 4/5 času který žáci věnují nepřímému samostatnému zaměstnání,
nemůže nahradit přímou práci s učitelem. Toto se obzvlášť tíživě projevilo po
vydání nových učebnic, které jsou dělány výhradně pro vícetřídní školy.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ŠÍPEK
Růži šípkovou určitě není třeba popisovat, každý ji
zná. Roste kolem cest, polí, na okrajích luk a na
různých opuštěných plochách. Je to odolný keř,
který dorůstá do výšky až 3 metry, pokud roste ve
stínu, stává se z něj popínavka, jinak vytváří dlouhé
převislé větve s velkými, širokými trny. Plody růže
šípkové jsou šípky, které mají léčivé účinky.
Obsahují velké množství vitaminů, proto se užívají
při nachlazení, onemocnění močových cest a na
podporu imunity. Šípky se nejčastěji sbírají na čaj,
ten se připravuje buď z čerstvých šípků, nebo ze
sušených. Dá se z nich však připravovat také víno,
likéry, sirupy, omáčky, marmelády a džemy.
Šípkový čaj
Suroviny: 2-3 lžičky šípků, 0,5 l vody, cukru nebo
med na doslazení
Příprava: Šípky rozdrtíme, přelijeme vroucí
vodou a necháme 10 minut přikryté
louhovat. Přecedíme a pijeme. Po dobu
přípravy se vyhneme kontaktu
šípkového čaje s kovem, aby nedošlo
ke ztrátě vitaminů.
Sbírají se šípky v době zralosti, tj. v
září až říjnu. Suší se co možná
nejrychleji za teplot 60 až 80 °C.
Droga obsahuje zejména vitamín C,
kterého je v zralých a neusušených šípcích přítomno
0,2 až 1%. Sušením však dochází k jeho poklesu
zhruba o 45 až 90%, z čehož se v čaji rozpustí jen
přibližně 40%, což v praxi znamená, že do jednoho
šálku šípkového čaje se dostane maximálně jen
nějakých 10 mg tohoto vitamínu (pro srovnání: při
chřipkách jsou doporučovány megadávky vitamínu C
v množství 2000 až 5000 mg denně). Dále jsou
přítomny karotenoidy, flavonoidy, vitamíny B1,
B2, P a K, organické kyseliny (citrónová,
jablečná, nikotinová), asi 30% cukrů, slizy,
pektin, minerální látky aj.
Šípkový čaj se užívá k celkovému posílení
organismu a vzhledem k tomu, že působí
i mírně močopudně, lze jej využít i při
zánětlivých onemocněních močového
ústrojí nebo při ledvinových či
močových kaméncích. Čaj je nejlépe
připravovat z drcených šípků, které se vaří asi
10 minut (použijí se 2 čajové lžičky šípků na
250 ml vody). Čaj z okvětních lístků údajně
ulevuje od žaludečních křečí. Jako posilující
prostředek bývá doporučován i šípkový likér (1 l
šípků a 0,5 kg cukru se 8 dní luhuje ve 3 l žitné, pije
se pak 1 sklenka denně před jídlem).

JEDNODENNÍ
DETOXIKAČNÍ PROGRAM
Při této kúře doporučujeme
pro větší efekt pít pouze
ovocné džusy (s výjimkou
mrkvové šťávy, která působí
regeneračně na játra). Je
dobré zůstat po celý den u
jednoho nápoje, abychom trávicí ústrojí nezatěžovali
příliš a dopřáli mu co největší odpočinek. Měli byste
se snažit pít denně nanejvýš tři 230 ml sklenice
vámi zvoleného ovocného džusu a každou dávku
ředit 115 ml vody. Ředění se doporučuje z toho
důvodu, že čerstvé šťávy (a zejména ovocné) jsou
bohaté na přírodní cukry, a přijímáme-li je na
prázdný žaludek, mohla by se nám
trochu zatočit hlava. Kromě
toho byste měli vypít 2 litry
jiných tekutin.
Celodenní program začíná
a jeho cílem je vás jemně
pročistit. Jakmile se
probudíte, vypijte sklenici
vody s vymačkanou
šťávou z citronu. Je to
nejvhodnější zahájení
půstu, které pročistí vaše
střeva.
Tělní masáž zakončená teplou a studenou sprchou.
Potom své tělo pořádně promasírujte ručníkem
směrem shora dolů – povzbudí to váš krevní oběh a
lymfatický systém.
Snídaně: Teď už je čas na Váš první džus. Vezměte
asi 230 ml zředěné šťávy. Máte-li po ránu žízeň,
pijte buďto čistou vodu, vodu s vymačkanou šťávou
z limetky nebo bylinkový čaj: zkuste heřmánkový,
citrónový nebo šípkový – ty mají zklidňující a čistící
účinky.
Oběd: Kdykoliv Vám váš vnitřní časoměr říká, že
je čas k obědu, vypijte další 230 ml dávku
zvoleného džusu. Máte-li odpoledne
žízeň, pijte čistou vodu, vodu z
limetkovou šťávou nebo bylinkové čaje.
Večeře: Pokud se vám podařilo udržet
hlad na uzdě, je teď čas slavnostně
završit váš půst poslední 230 ml dávkou
zředěného džusu. Máte-li stále žízeň, pijte
vodu, vodu se šťávou z limetky nebo
bylinkové čaje.
Před spaním si můžete dát koupel s hořkou solí
(pokud jste si odpoledne nedopřáli saunu nebo
tureckou koupel).
Poslední věc před spaním: Dopřejte svému
zažívacímu traktu ještě jedno příjemné pročištění a
vypijte sklenici vody s citrónovou šťávou. A pak
rychle do postele – ať jste ráno zase svěží.

Stránka 10 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16.

2012

ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ RAJČAT
Rajčata pěstujeme na propustných, hlinitopísčitých
půdách s
dostatkem humusu
a vláhy.
Prospěšným
faktorem k udržení
dobrého
zdravotního stavu
je polo stinné
stanoviště, protože
plné sluníčko by
rostliny nehezky
popálilo. Zcela
nevhodné je
pěstování v
místech, kde je průvan a vysoká vlhkost vzduchu.
Před sázením v květnu zarýváme do záhonu pro
rajčata směs
nadrobno posekané
trávy, listí a
chlévského hnoje.
Můžeme přidat i
mulč z větví. Tato
směs začne po
zasazení poměrně
intenzivně zahřívat
kořenový systém
rostlin, který se
začne mohutně
vyvíjet a tím
podpoří bohatou
násadu plodů v letním období. Kromě toho tlející
směs zahradních odpadů přidá do půdy nezbytné
živiny.
K tomu, aby rajčata rychle rostla a zmohutněla,
můžeme využít skleník, fóliovník nebo klimatizační
buňky, jež vytvoříme zapíchnutím čtyř dřevěných
kolíků okolo rostlin do tvaru čtverce a následným
omotáním průsvitnou fólií.
Pokud se rozhodneme pro pěstování ve volné půdě
venku, dbáme na správnou závětrnou polohu a
nízkou vzdušnou vlhkost. Nesmíme dopustit,
aby na rostliny pršelo. Zaléváme vždy
mohutnějšími dávkami vody pouze ke
kořenům.
Jednou za tři týdny je vhodné vzrostlé rostliny
přihnojit rozpuštěným granulovaným hnojivem v
zálivkové vodě.
Rajčata vyloženě špatně snášejí časté přelévání.
Rostliny požadují větší množství vody, ale vždy
bychom měli zalévat s rozvahou.
Přelévaným rajčatům prakticky přestane fungovat
kořenový systém, který není schopný ve vodě
efektivně prospívat, kořeny uhnijí a následně uhyne
celá rostlina.
Rajčatům nejvíce škodí houbové choroby, které
bývají často spojovány s vlhkým a chladným

počasím.
Rostliny v
chladu začínají
postupně
ztrácet odolnost
a pro plísně
představují
snadný cíl.
Plíseň
bramborová
dokáže rajčata
úplně
zlikvidovat,
jestliže včas
nezasáhneme.
Napadené plody a listy ihned odstraníme a spálíme.
Napadení se projevuje šedohnědými skvrnami na
listech a plodech,
které se velmi rychle
šíří. Pro ošetření i
prevenci používáme
nejlépe fungicidní
přípravek Kuprikol
50. Jde o práškový
přípravek, jenž se
smíchá s vodou, a
připraveným
postřikem se pak
ošetřují jednotlivé
rostliny.
Horší situace
nastává, když plíseň
napadne stonek
rostliny. V tom
případě nám
nezbyde nic jiného,
než zlikvidovat celou
rostlinu, protože ani ochranný postřik často již nic
nezmůže.
V souvislosti s vysokou
vzdušnou vlhkostí se
občas objevují případy
zčernání plodů. Takové
plody jsou nepoživatelné
a musíme je zlikvidovat.
Praskání zralých plodů
naznačuje výkyvy v
zálivce. Popraskané
plody sklízíme a ihned spotřebováváme, aby se
nezkazily. Dbáme na pravidelnou zálivku.
Z důvodu častého napadání rajčat plísňovými
nemocemi je nesmyslné pokoušet se o jejich bio
pěstování bez jakýchkoli postřiků. Ve vlhkém létě
totiž neošetřené rostliny rychle uhynou.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
LEDOVÍ MUŽI
Pankrác, Servác a Bonifác - Období mezi 10. až 14.
květnem bývá označováno jako období zmrzlíků,
studených svatých, ledováků, ledových mužů a
podobně. Bývá to výrazně studené období, avšak
charakter doprovodného ochlazení není vždy stejný.
Někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji
nastává pouze citelné ochlazení a především se
vyskytují vydatné studené dešťové srážky. Ty jsou
charakteristické i pro další významnou pranostickou
dominantu, kterou představuje svatá Žofie.
PANKRAC (12. května) - „Ledový světec“ svatý
Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá
Asie). Traduje se, že pocházel z vážené křesťanské
rodiny. Matka však zemřela hned po jeho narození a
otec o rok později. Tak o něj pečoval strýc Dionýsos,
který s ním později přesídlil do Říma. To bylo v době, kdy císař Dioklecián velmi tvrdě pronásledoval křesťany, a
veřejné přiznání ke křesťanství bylo trestáno smrtí. Mladý Pankrác se však nezalekl a své vyznání neskrýval, což
mělo za následek, že byl zajat a uvězněn. Bylo mu nabídnuto, že když se své víry vzdá, zachrání si život. Ale
čtrnáctiletý Pankrác se nedal přesvědčit a tak 12. května roku 304 byl veřejně sťat. Jeho tělo uschovala statečná
žena v římských katakombách. V roce 500 papež Symach postavil nad Pankrácovým hrobem kostel. Později zde
byla vystavěna bazilika sv. Pankráce, jež zde stojí dodnes. Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě, především pak
v Německu. Dnešní Pankrác je ve Francii patronem dětí a prvně přijímajících. Ochraňuje mladé rostliny a květy,
jeho přímluva pomáhá při bolestech hlavy a při křečích - a také proti křivé přísaze. Význam jména Pankrác v tomto
případě neodpovídá povaze chlapce a jeví se jako nahodilé. Základem je totiž řecké slovo pankration, což znamená
„celkový závod“ nebo „víceboj“, lze vycházet i ze slova pankratés - přeloženo jako „vševládný“.
SERVAC (13. května) - Druhý „ledový světec“ svatý Servác pocházel z Arménie (datum narození spadá do 4.
století). Pravděpodobně roku 340 se stává biskupem v
Tongernu (Belgie). Patřil k nejtvrdším odpůrcům
arianismu. Zemřel 13. května roku 384 v Maastrichtu
(Holandsko) na zimnici.
Je patronem Maastrichtu, Goslaru, Limburgu/Lahn,
Quedlinburgu a Wormského biskupství. To svědčí o
velké úctě, které se tento patron těší. Navíc jej berou
za svého ochránce i zámečníci a stolaři, lidé se k němu
modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a
horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami
od mrazu, který přichází nikým nezván ani nevolán. V
Maastrichtu se na světcovu počest v současné době
každých 7 let koná velká posvátná pouť. Při procesí
(ommegang) nesou věřící ulicemi Servácovu hlavu a
další ostatky. Jméno Servác má základ patrně v
latinském slově servare - "uchovávat". Znamená tedy
něco jako "strážce" nebo "ten, který uchovává".
BONIFAC (14. května) - Třetí „ledový světec“ svatý Bonifác, se podle legendy narodil v Římě ve 3. století.
Bohatá Římanka – křesťanka - jej poslala do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby tam pro ni se svými druhy
vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác se do té doby o křesťanskou víru nezajímal a tak bral cestu spíše jako
povyražení. V Tarsu byl svědkem toho, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v celých zástupech veřejně pro
víru zabíjeni. Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. Byl okamžitě uvězněn a po krutém
mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. Legenda říká, že jeho zděšení přátelé přinesli nakonec do Říma
ostatky jenom jednoho mučedníka - Bonifáce. Tam jej pohřbili na via Latina. To vše se mělo stát kolem roku 306.
Jméno Bonifác vychází z latinského výrazu (homo) boni fati, což lze přeložit jako „člověk dobrého osudu“, což může
znamenat, že každý Bonifác je šťastlivec.
(foto: „zmrzlíci“ - 3.května v roce 2011)
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

TVAROHOVÁ POMAZÁNKA S PEČENOU
PAPRIKOU
250 g tvarohu, 1 velká červená
paprika, ½–1 svazek pažitky,
sůl, pepř
Promíchejte: 250 g tvarohu, 1
velkou červenou papriku nebo 2
malé, opečené, oloupané a nasekané nadrobno, ½–1
svazek pažitky, nasekaný.́ Osolte a opepřete. Nejlepší
je odleželá.

PÓRKOVÁ POLÉVKA
3 lžíce másla na osmažení
+ 1 lžíce na dokončení, 3
pórky, bílá a světle zelená
část (trochu světle zelené
části uchovejte na
ozdobu), 2–3 brambory, oloupané a nakrájené na
kousky, 1,2 l zeleninového vývaru, sůl na dochucení,
200 ml smetany ke šlehání, opečená bageta
k podávání.
Pórky zbavte poškozených a vnějších listů, rozkrojte
je podélně a dobře propláchněte – zvlášť v místech,
kde se listy začínají oddělovat –, aby v nich nezůstal
žádný písek. Pak je osušte a nakrájejte na půlkolečka.
Máslo rozehřejte v hrnci a osmažte pórek – asi dvě tři
minuty, ale jen tak, aby příliš nechytil barvu. Přidejte
brambory a rovněž krátce osmahněte. Zalijte
vývarem, lehce osolte, uveďte do varu a na mírném
plameni vařte asi dvacet minut. Polévku pak (po
částech) rozmixujte, aby vznikl krém. Prošlehejte ho
se smetanou a ještě krátce asi pět minut spolu
prohřejte. Do horké polévky zašlehejte kousek
studeného másla, bude ještě krémovější. Podávejte
posypané pórkem.
VEPŘOVÁ PANENKA NA
REBARBOŘE
1 větší hrst šalvěje, 2
oloupané stroužky česneku,
olivový olej na marinování
masa, 2 vepřové panenky, sůl na dochucení, 10
plátků slaniny, 12 stvolů rebarbory.
Většinu šalvěje rozdrťte s česnekem, promíchejte s
olejem a směsí potřete panenky. Nechte asi hodinu
marinovat. Troubu předehřejte na 220 stupňů. Maso
lehce osolte a omotejte plátky slaniny. Stonky
rebarbory vyložte dno pekáče a položte na ně maso.
Polijte zbylou marinádou, posypte zbytkem šalvěje a
zakápněte olejem. Přikryjte navlhčeným zmačkaným
papírem na pečení (vmáčknete ho ke stěnám pekáče)
nebo alobalem. Pečte čtvrt hodiny pod papírem a
stejnou dobu odkryté. Vyjměte z trouby a nechte
chvíli odpočívat. Nakrájejte na šikmé plátky a
podávejte s opékanými nebo šťouchanými
bramborami.

JABLEČNÉ LÍVANEČKY
200 g hladké mouky, 1 vrchovatá lžička
prášku do pečiva, sůl, 1 vejce, 200 ml mléka,
slunečnicový ́ olej na smažení, vanilková
zmrzlina k podávání
Na jablečný ́ přeliv: 250 g jemného třtinového cukru, 100 g
másla, dvě lžíce rumu, 4 velká jablka, oloupaná a
nakrájená na osminky
Mouku a prášek do pečiva dejte do velké mísy, přidejte
špetku soli a dobře promíchejte. Přidejte vejce a trochu
mléka a propracujte dohladka. Poté přilijte zbytek mléka a
zpracujte na řídké těsto. Rozehřejte lívanečník, kolečka
vymažte trochou oleje a rozlijte do nich po malé naběračce
těsta. Nechte jednu minutu, aby lívanečky začaly nabývat,
pak otočte a smažte půl minuty z druhé strany, dokud
nejsou zlatavé a nadýchané. Dejte do nahřáté mísy –
udržujte je teplé – a postupně zpracujte všechno těsto.
Vrhněte se na jablečný ́ přeliv: cukr a máslo dejte do pánve
a na středním plameni zahřívejte, pak nechte probublávat a
za stálého míchání vařte 5 minut. Přidejte rum a jablečné
dílky. Vařte sedm minut, dokud jablka nezměknou.
Podávejte s lívanečky, přelité jablečnou šťávou a kopečkem
zmrzliny.

JARNÍ JOGURTOVÝ DORTÍK
200 g máslových sušenek, 75 g másla, změklého, 4 plátky
želatiny, šťáva a kůra z 1 pomeranče, 120 g krupicového
cukru, 560 ml smetany ke šlehání, 500 g řeckého jogurtu,
2 lžíce pomerančové šťávy, 4 lžíce nasekaných nesolených
pistáciových oříšků.
Navlhčete dortovou formu o průměru 23 cm trochou vody.
Potom dno i boky vyložte potravinářskou fólií. Snažte se,
aby nikde nebyly hrboly ani výrazné sklady. Sušenky
rozdrobte prsty v míse, přidejte máslo a spojte do dokonale
soudržné hmoty. Pak ji napěchujte na dno formy a dejte na
půl hodiny odpočinout do ledničky. Mezitím namočte na pět
minut do ledové vody želatinové plátky. Na nízkém plameni
zahřívejte šťávu z pomeranče s cukrem tak dlouho, dokud
se cukr nerozpustí. Želatinu vyždímejte, vložte do
pomerančového sirupu, rozmíchejte a stáhněte z ohně.
V míse smíchejte smetanu ke šlehání a jogurt, přimíchejte
pomerančový ́ sirup, pomerančovou kůru i šťávu z
pomeranče, přelijte do formy a chlaďte přes noc nebo až
tři dny. Před servírováním koláč posypte pistáciemi.
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Z HISTORIE

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

Tanvald - Vedení

města úspěšně
dokončilo řadu
významných projektů,
některá řešení se
dokonce stala vzorem i
pro další města a obce v
České republice. To se
týká například
privatizace bytového
fondu, kdy město
prodalo do soukromých
rukou přes sedm set
bytů a založilo se svou
stoprocentní účastí
společnost pro správu
bytů TABYS s.r.o. V
sociální oblasti byla
důležitým počinem
výstavba penzionu pro
důchodce v městské části Šumburk v roce 1993. Od roku 1999 provozuje město také Dům s pečovatelskou
službou. Nabídka bytů se rozšířila výstavbou obytného domu na Šumburku s osmadvaceti byty. Vznik řady
soukromých ordinací, privatizace tanvaldské nemocnice a její modernizace a zřízení městského střediska lékařů v
budově bývalého soudu přinesly zkvalitnění zdravotnických služeb. Ke zlepšení vzhledu a čistoty města přispěla v
devadesátých letech rekonstrukce fasád budovy bývalého soudu v Krkonošské ulici, radnice a městského kina,
gymnázia a Masarykovy základní školy, ale i mnoha domů v soukromém vlastnictví. V září 2000 otevřelo město
nové veřejné záchodky na parkovišti v centru. Pro zlepšení životního prostředí byla důležitá plynofikace řady
objektů ve vlastnictví města i soukromých domů a v září 2000 potom zprovoznění nové čistírny odpadních vod pro
Tanvald a Desnou. Stálou pozornost a péči město věnuje starším spoluobčanům, kteří našli jistotu a pohodlí, v
nových domovech: v penzionu pro seniory a v domě s pečovatelskou službou.
Ve městě jsou vedle mateřských škol dvě základní školy, gymnázium, obchodní akademie a zvláštní škola, ale
také Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Město přispívá nemalou částkou na jejich provoz, ale i na
modernizaci školních budov a zařízení a na nákup vybavení. Základním a středním školám připravuje obědy školní
restaurace Eurest, školám i veřejnosti slouží stadion s travnatým fotbalovým hřištěm na sídlišti Výšina, sportovní
hala a dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Sportovní vyžití nabízí i přírodní koupaliště s novým sociálním
zázemím, tenisové kurty a minigolf nad Hotelem BON. Ve sportovním, motokrosovém areálu Tanvaldská kotlina je
k celoročnímu využití moderní autokemp s kvalitním zázemím. Lyžaři mají k dispozici nedaleké středisko Špičák se
sedačkovou lanovkou, která je v provozu nejen v zimní, ale i v letní sezóně, dále areál Parlament v Desné, ski
areály v Kořenově, v dosahu je i Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a další jizerskohorská a krkonošská centra
zimních sportů.
Turistům nabízí Tanvald a jeho okolí množství ubytovacích služeb od pokojů v soukromí přes rodinné penziony a
horské chaty až po luxusní hotely. Návštěvníci mohou využít širokou nabídku restaurací a obchodů. V obchodní
síti najdou lidé ve městě Penny Market a Discount Plus a prodejnu Lidl.
Stálou podporu nachází u vedení města i oblast kultury. V roce 1993 vznikla Městská kulturní kancelář, která
zajišťuje většinu kulturních a společenských akcí ve městě. Dlouhou tradici mají festivaly Tanvaldské hudební jaro
a Podzimní cyklus komorní hudby, festival filmových amatérů HAF (Humor v amatérském filmu). V roce 1994 byla
založena nová tradice lidových Tanvaldských slavností. Město provozuje také Městské kino Jas, které od jara 2001
po přestavbě a modernizaci kinoprovozu slouží jako víceúčelové kulturní zařízení.
Informovanost o dění ve městě zajišťuje radnice prostřednictvím vlastního měsíčníku Tanvaldský zpravodaj,
městským vysíláním v kabelové televizi a na svých internetových stránkách www.tanvald.cz. Informace o
veškerých službách ve městě a okolí poskytuje Infocentrum Tanvald, které město zřídilo v roce 1996. V
bezbariérovém infocentru je také sídlo redakce Tanvaldského zpravodaje.
V různých oblastech života spolupracuje město Tanvald nejen s okolními obcemi a městy, ale také s partnery v
zahraničí. V červnu 1993 uzavřelo partnerskou smlouvu s německým městem Wittichenau (spolkový stát Sasko) a
v roce 1995 s obcí Burbach (Severní Porýní - Vestfálsko, SRN). V rámci těchto partnerských vztahů se již
uskutečnila řada společných pracovních, sportovních a kulturních setkání i výměnných pobytů a zájezdů.
http://www.tanvald.cz/
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PRO ZASMÁNÍ

Ptali se mě, jestli vůbec mám přátele. Jasně, že
mám. Všechny díly.
Potká mladík veřejnou pracovnici v Perlové ulici a
ptá se: "Jste volná?" Ona (roztouženě): "Ano"
On: "Tak já si o Vás na chvíli opřu kolo."
Jeden malý chlapec, který žil nějaký čas s
tatínkem v Indii, potkal jednou na opuštěné cestě
malé slůně, které mělo v patě velký trn a bolestně
kulhalo. Chlapec k němu opatrně přišel, slon mu
nastavil chodidlo a chlapec mu trn vyndal. Slon
radostně zatroubil a odběhl. O mnoho let později,
když už byl chlapec velký a už dávno žil v Evropě,
navštívil jednoho dne cirkus. Posadil se do první
řady, a když, přišlo na řadu číslo se slony, jeden
ten slon se na něj velmi dlouze zadíval a pak
hlasitě zatroubil. Tomu chlapci – teď už tedy
dospělému muži – ten slon připadal nějaký
povědomý a tak se na sedadle trochu nadzdvihl,
aby si ho dobře prohlédl. Slon chvíli váhal, ale pak
přišel přímo před toho mladíka a tam se zastavil.
Mladík vstal a pohladil slona po chobotu. Slon ho
chobotem vzal kolem pasu, vyzdvihl do vzduchu,
praštil o zem a rozšlapal ho na kaši.
Zřejmě to byl nějaký úplně jiný slon…
Co vidí optimista na hřbitově? Samé plusy
Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci
policejní hlídka: "Kam jedete tak pozdě v noci?"
"Jedu na přednášku o špatném vlivu alkoholu,
tabáku a nočního života na lidský organismus."
Policista se ptá nedůvěřivě: "Prosím Vás, kdo
organizuje takovou přednášku ve dvě hodiny v
noci?" Muž odpoví: "Jako obyčejně - moje žena…“
Ve škole na poslední hodině: Kdo odpoví jako
první na mojí otázku, může jít domů! (Pepíček
prohodí oknem jablko.) Kdo to byl?! Já, nashle!
Kroužek na klíče je starý dobrý vynález, který nám
umožňuje ztratit všechny klíče najednou
"To je ale pěkně škaredá nevěsta." "No dovolte, to
je moje dcera!" "Promiňte, nevěděl sem, že jste
její otec." "No dovolte, já jsem její matka!

MOUDRÁ VĚTA

Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.
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

Stránka 15 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16.

2012

REKLAMA

Rajče tyčkové Tornádo á 6 Kč
Afrikán nízký (žlutý nebo žlutohnědý) á 2,50 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI
Vážení rodiče a děti,
vzhledem k tomu, že se blíží léto a možná právě teď řešíte
situaci, kdo se postará o Vaše děti o prázdninách, ráda bych
Vám nabídla pár volných míst na našich táborech.
Naši nabídku naleznete na www.ara-agentura.cz
a aktuální volná místa (chatka, pokoj, stan) zjistíte na
telefonu 604 255 699, nebo na mailu iveta@ara-agentura.cz.
Přihlášku můžete vyplnit online:
http://www.ara-agentura.cz/drupal/?q=prihlaska
Rekreační zařízení ARA Malá Skála
Iveta Resslerová
www.ara-agentura.cz
e-mail: ara-agentura@ara-agentura.cz

Stránka 16 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16.

2012

Stránka 17 z 17

