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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 17. / 2012
pro týden:
16. 5. 2012 – 23. 5. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE

OBEC LOUŽNICE
Oznámení Obce Loužnice o záměru prodat
pozemek
( podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích)
Obec má záměr prodat pozemkové parcely č.
680/24 a 680/25 v katastrálním území Loužnice
23.4.2012
Starosta obce – Petr Krupka

Usnesení č. 3/12

ze zasedání zastupitelstva obce Loužnice konané dne 11. 5.
2012
1/ Dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „ZPOMALOVACÍ
SEMAFORY V LOUŽNICI“ nákladem 402 tis. Kč vč. DPH a podání
žádosti o poskytnutí dotace ve výši 130 tis. Kč z Grantového fondu
Libereckého kraje Program č. 20 – Program rozvoje LK ke zvýšení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
2/ Veřejnoprávní smlouva – RUIAN s městem Železný Brod
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o zřízení veřejnoprávní
smlouvy „O zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního
systému územní identifikace adres a nemovitostí – RUIAN“ s městem
Železný Brod.
3/ ZO schválilo částečné uzavření místní komunikace 12. 5. 2012, při
akci „Zahájení moto sezony – Kumpáni“
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ZAHÁJENÍ SEZONY – Moto klub Kumpáni Loužnice, v sobotu 12. 5. 2012, slavnostně zahájil
sezonu. Všichni účastníci se sešli v Železném Brodě na „Malém náměstí“ pod kostelem sv. Jakuba
Většího, poté proběhla v kostele mše a po ní kněz požehnal všem motorkám. Následně se kolona
motorek vydala na projížďku, která byla zakončena v Loužnici. Zde na všechny účastníky a
návštěvníky celé akce čekalo občerstvení, koncerty kapel a další zábava.

http://www.kumpani.cz/
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ZE SVĚTA

KOZÁKOV - Na Den
vítězství v úterý 8.
května museli hasiči
zachraňovat
paraglidistu ze stromu
nedaleko Mírové pod
Kozákovem, ve středu
9. května spadl další
„muž s padákem" na
louku u Radostné pod
Kozákovem a musel
být transportován do nemocnice. Paraglidista visící na
stromě u Mírové nebyl vážně zraněn a pomocí mobilního
telefonu byl dokonce schopen zasahující hasiče navigovat
přesně na místo. „K záchraně byla vyslána lezecká skupina
ze stanice Semily s potřebným vybavením. Po příchodu na
místo zásahu bylo rozhodnuto o nasazení lezecké techniky
nejprve k sundání padáku a následně k záchraně vlastního
paraglidisty," uvedl vrchní komisař HZS Libereckého kraje
Jan Mandl.
K pádu dalšího paraglidisty došlo ve středu po 12 hodině v
obci Radostná pod Kozákovem, tentokrát nespadl na strom,
ale na louku u silnice a utrpěl těžší zranění. „Muže jsme s
poraněnou páteří, se zlomeninou zápěstí a zlomeninou na
noze transportovali vrtulníkem do liberecké nemocnice,"
řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Lenka Markovičová. Lezecké družstvo hasičů ze stanice
Liberec zasahovalo v úterý před 21. hodinou i u záchrany
osoby stojící na továrním komíně v obci Nové Město pod
Smrkem. „Podle dostupných informací se osoba pohybovala
ve výšce 90 metrů a vyhrožovala skokem. Po příjezdu na
místo zásahu bylo zjištěno, že s osobou na dálku komunikuje
příslušník Policie České republiky," doplnil Jan Mandl.
Lezecké družstvo poté zahájilo výstup k osobě, která
mezitím sestoupila o pár metrů níž. Během výstupu člen
lezeckého družstva navázal kontakt s postiženou osobou a
po chvilkovém rozhovoru souhlasil postižený se spuštěním
dolů, což lezecké družstvo pomocí lezecké techniky
zabezpečilo. Muže si poté převzala Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje.

MĚSTYS ZÁSADA - Zásadský aktiv KSČ byl zahájen
12. května 2012, ve fotbalové hospůdce fotbalového
klubu v Zásadě. V průběhu jeho jednání se na žádost
účastníků dostavil také soudruh Vladimír Iljíč Lenin.
Jednalo se však o již tradiční čtvrtý ročník recesistické
májové akce. Účastníci se dostavili v dobových
kostýmech a s dobovými vozy. Trasa průvodu vedla
od Textilu na zásadské hřiště, kde byla připravena
retro zábava.

JABLONECKO – V několika dnech se v našem kraji chystá
plánová odstávka elektrické energie.
Odstávka se bude týkat těchto lokalit:
Železný Brod čtvrtek 17.5.2012 v čase od 7-14.30 hodin
Železný Brod v ulicích: Příkrá, Komenského, Pelechovská
(pouze část) a Zálesí – v místě vylepení.
čtvrtek 17.5.2012 v čase 7.30-15 hodin - Železný Brod v
ulici: Horecká (po p. Matěchu) a Hrubá Horka (od sokolovny
směr Ž. Brod) – v místě vylepení.
úterý 5.6. a středa 6.6.2012 v čase 7.30-16.30 hodin
Železný Brod v ulici: Betlémská
pondělí 4.6.2012 v čase 9-17 hodin - Dvírka (celá část) - v
místě vylepení
pátek 8.6.2012 v čase 7.30-15.30 hodin - Pelechov (od p.
Donáta směr Semily) - v místě vylepení

http://fotbalzasada.webnode.cz/

Bratříkov – čtvrtek 7.6.2012, od 7.30 – 15.30 hod, od
domu čp.40 – směr Železný Brod
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ZÁSADA – VRŠÍ – MUCHOV - Minulou sobotu proběhl v
okolí Hospody na Vrších v Zásadě Zbytcích již 9. ročník
tradičního štafetového závodu družstev a jednotlivců
Muchovman
2012. Za
poměrně
chladného
počasí se na
trať
lezeckého,
cyklistického a
běžeckého
úseku vydalo
téměř 300
závodníků tohoto extrémního závodu, tentokrát i v
extrémních podmínkách. Mezi závodníky již tradičně
nechyběla i známá jména borců, se kterými se můžeme
setkávat na tratích lyžařských, biatlonických ale i
triatlonových klání. Celkovými vítězi závodů se stal tým
Doksymani ve složení Bláha Tomáš ( lezec ), Matoušek Jan (
cyklista ) a Schulhof Jan ( běžec ), ti o necelých 15 sekund
předčili družstvo TRIATLONISTI ve složení Pavel Štryncl,
Pavel Jindra a Michal Francke. Na třetím místě pak skončilo
družstvo HO SKOL.
V družstvech žen byly nejúspěšnější ženy z týmu Eleven
team Příchovice ve složení Zuzana Kocumová, Karolína
Preuslerová a Helena Erbenová.
V závodě jednotlivců byla mezi ženami nejrychlejší Jana
Jetmarová před Zuzkou Kouckou a Gabrielou Tlustou. U
mužů již poněkolikáté zvítězil triatlonista Pavel Jindra před
Pavlem Štrynclem a Radkem Linhartem.
Veškeré výsledky pak můžete nalézt na
http://www.muchovman.net/UserFiles/File/vysl2012.pdf

JABLONEC
n.N. - Ve
středu 10.
května
proběhla v
hlavní budově
muzea
vernisáž
výstavy s
názvem
INGRID - víc
než značka. Tato mimořádná výstava největší muzeální i
soukromé sbírky unikátní umělecké krystalerie bude v hlavní
budově muzea v Jablonci nad Nisou přístupná až do konce
října.
Datum vernisáže 10. května má svou symboliku. Právě v
tento den se totiž narodila Ingrid - dcera Curta Schlevogta,
podle níž byla celá kolekce pojmenována. Přestože se u žen
věk neuvádí, u paní Ingrid Schlevogt jej lze snadno dovodit
podle vzniku kolekce. O to víc nás těší, že přislíbila osobní
účast na zahájení výstavy, společně se svým bratrem
Pierrem Ch. Schlevogtem, láká k návštěvě ředitelka muzea
Milada Valečková.

2012

JABLONECKO - Spolu s dalšími cvičenci Jizerské
župy předvedli v sobotu 12. května jablonečtí senioři
a ženy nacvičené skladby na akademii Pozdrav XV.
Všesokolskému sletu.
Jablonečtí senioři a ženy nacvičují skladbu na
Všesokolský slet, kterým TJ Sokol v červenci oslaví
150. výročí svého založení. Jablonečtí senioři nacvičují
skladbu s názvem "Jen pro ten dnešní den" a další
skupina cvičí skladbu "Česká suita".
Spolu s dalšími cvičenci Jizerské župy předvedli v
sobotu 12. května jablonečtí senioři a ženy nacvičené
skladby na akademii Pozdrav XV. Všesokolskému
sletu, která se konala v Sokolovně v Jablonci nad
Nisou.
Na akademii vystoupili i Sokolové z Alšovic,
Frýdštejna, Huntířova, Skuhrova, Velkých Hamrů a
hosté z Liberce.
V dalších měsících je na programu Oblastní slet v
Turnově dne 10. června. Vrcholem oslav pak bude ve
dnech 1. - 6. července 2012 XV. Všesokolský slet v
Praze - Vršovicích.
MĚSTYS ZÁSADA - Vážení spoluobčané, máte-li
zájem o Krajský sokolský slet u příležitosti 150. výročí
založení České obce sokolské v neděli 10. 6. 2012
v Turnově na atletickém stadionu od 14.00 hod
Nebo v Praze 5-6. 7. 2012 na stadionu v EDENU ve
Vršovicích. Je třeba se rozhodnout ihned a volat na
tato telefonní čísla
483 385 187
nebo
724 184 674
aby se mohly objednat vstupenky.
Děkuji a Nazdar
Libuše Ducháčková
starostka Městyse a jednatelka Sokola

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
11.5.2012 09:05 na silnici 10 u obce Plavy okres Jablonec nad Nisou; u hřbitova nehoda; probíhají
záchranné a vyprošťovací práce; jízdní pruh uzavřen; DN osobního vozidla a motorky, se zraněním řidiče,
na místo letí vrtulník, silnice uzavřena.
12.5.2012 10:50 v ulici Příčná v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; parkoviště u Penny Marketu
nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA bez zranění, na místě PČR, pohyb osob na vozovce-vyšetřování
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDŘICHOV - Rekreant z Prahy přijel na svoji chatu
na Bedřichově po tříměsíční odmlce. V průběhu
doby, kdy v ní nebyl, mu ji neznámý pachatel
vykradl. Objekt má vypáčené střešní okno, kterým
pachatel zřejmě vnikl dovnitř. Uvnitř nalezl několik
lahví piva a tvrdého alkoholu, které na místě
zkonzumoval. Z chaty si odnesl jízdní kolo, LCD
televizor a motorovou pilu, které vynesl zadním
vchodem, který zůstal po jeho odchodu otevřený.
Celkově způsobená škoda představuje částku 16
000 Kč. Případ šetří policisté Obvodního oddělení
Mšeno, kteří případ zadokumentovali a zajistili i větší
množství stop.
JANOV n.N. - Do rekreační chaty v Janově nad
Nisou vnikl v průběhu posledních dvou měsíců
zloděj. U chaty vylomil kazetu dřevěných vstupních
dveří, vnikl dovnitř, chatu prohledal a odcizil z ní
100 metrů měděných trubek, oběhové čerpadlo,
kuchyňské váhy a troje hodiny. Kromě odcizení věcí
spoustu předmětů poškodil a značnou škodu
způsobil i vypuštěním nemrznoucí kapaliny z topení
při demontáži trubek topení. Celkově způsobená
škoda byla vyčíslena na částku 80 000 Kč.
SMRŽOVKA - Ve sváteční den úterý 8. května
odpoledne vyrazil 29letý muž z Velkých Hamrů na
Smržovku do Jeleního Koutu k sáňkařské dráze.
Nešel ale za sportem, nýbrž šel krást. Nejprve odcizil
transformátor z můstku dráhy a poté si ke krádeži
připravil 26 metrů bílého kabelu a přestřihl i
čtyřžilový černý kabel. Hodnota věcí, které chtěl
odcizit představuje částku 3 000 Kč. Muž však
nepočítal s tím, že objekt je elektronicky
zabezpečen, a tak byl vzápětí zadržen pracovníkem
bezpečnostní služby a předán policistům Obvodního
oddělení Smržovka. Vzhledem k tomu, že byl v
posledních třech letech za obdobný čin pravomocně
odsouzen, je nyní podezřelý ze spáchání přečinu
krádeže podle § 205/2 trestního zákoníku a může
být potrestán odnětím svobody v trvání až tři roky.
JIRKOV - Ve čtvrtek 10. května v 14.30 se u hřiště v
obci Jirkov objevil 34letý muž z Křižan. Zneužil
skutečnosti, že 10letý chlapec odložil své horské
jízdní kolo značky Alpine Eco u kraje hřiště. Muž bez
souhlasu majitele na kolo nasedl a odjel s ním
směrem na Malou Horku. Chlapec se za zlodějem

okamžitě rozeběhl a měl štěstí, že jeho téměř marný
boj zahlédl soused, který nasedl do svého vozidla a
jel za zlodějem. Díky tomu se podařilo pachatele v
nedalekém lesíku dostihnout, a to zrovna ve chvíli,
kdy ukládal rozložené kolo do vozidla. Kolo se vrátilo
šťastnému chlapci, který tak dále bude mít možnost
zdokonalovat svoji fyzickou kondici. Policisté
Obvodního oddělení Železný Brod sdělili muži
podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k
jeho předchozím skutkům se v jeho případě jedná o
přečin krádeže podle § 205/2 trestního zákoníku, za
což mu může hrozit až tříletý trest odnětí svobody.
VELKÉ HAMRY - V sobotu 12. května patnáct minut
po půlnoci ve Velkých Hamrech na silnici první třídy
č. 10 zastavila policejní hlídka 31letého
motocyklistu. Součástí provedené kontroly byla i
dechová zkouška. Policisté v dechu muže, který řídil
motocykl, naměřili hodnotu alkoholu 1,28 promile a
na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Ve věci bylo
zahájeno zkrácené přípravné řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který muži nyní hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
TANVALD - V pondělí 14. května v době od 1.30 do
8.45 hodin neznámý pachatel odcizil z volně
přístupné terasy restaurace v ulici Vítězná v
Tanvaldě – Šumburku zahradní skládací slunečník
červené barvy s nápisem Budweiser Budvar v
hodnotě 13.000,- Kč. Dále na terase prolomil dvě
prkna, čímž způsobil další škodu ve výši 2.000,- Kč.
Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu
krádeže, který nadále šetří policisté z Obvodního
oddělení v Tanvaldě.
KOBEROVY – MALÁ SKÁLA - V neděli 13. května
odpoledne v době od 12.30 do 15.30 hodin
neznámý pachatel vnikl po rozbití pravého zadního
okna do vozidla zn. Opel Astra, které v té době bylo
zaparkované na odstavné ploše u lesa mezi obcemi
Koberovy a Malá Skála. Z tohoto vozu následně
odcizil příklepovou vrtačku zn. Bosch uloženou v
kufříku zelené barvy v celkové hodnotě 1.000,- Kč.
Poškozením vozidla dále způsobil škodu ve výši
7.000,- Kč. Tímto jednáním se pachatel dopustil
trestných činů krádeže a poškození cizí věci.
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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
16.5.

Den: 13/17°
Noc: 5/1°

NEDĚLE
20.5.

Den: 18/22°
Noc: 7/3°

ČTVRTEK
17.5.

Den: 12/16°
Noc: 4/0°

PONDĚLÍ
21.5.

Den: 18/22°
Noc: 8/4°

PÁTEK
18.5.

Den: 13/17°
Noc: 4/0°

ÚTERÝ
22.5.

Den: 19/23°
Noc: 8/4°

SOBOTA
19.5.

Den: 16/20°
Noc: 6/2°

STŘEDA
23.5.

Den: 19/23°
Noc: 8/4°

PRANOSTIKY

16.5.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Na svatého Nepomuka umrzne ti nos i ruka (humorná
pranostika Karla Čapka — Zahradníkův březen)
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena
dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
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.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Blíženci – jsou pohotoví, zábavní, hovorní, učenliví, mnohostranní, mají dobrý úsudek. Blíženci
jsou také náladoví, nestálí, povrchní.
Blíženci muži – Pod touto planetou narozený nechť se chrání styku s nečistými osobami, jakož
i míst bahnitých, rovněž ať se má na pozoru před hadem!
Blíženci ženy – Pod touto planetou zrozená nechť se chrání přílišného shonu a mužů
černovlasých.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:16
Zapadá: 19:43

19. května prolétne v blízkosti Země planetka 2010 KK37. V čase největšího
přiblížení bude od Země vzdálená 0,006 AU (2,3násobek vzdálenosti ZeměMěsíc).
V květnu najdeme přímo nad hlavou nenápadné souhvězdí Vlasy Bereniky a
v něm ještě méně zřetelnou hvězdu označovanou jako 31 Comae Berenices.
Je natolik slabá, že ji na světlejší městské obloze nebo za svitu Měsíce bez
dalekohledu ani nespatříme. Hvězda se nachází asi 310 světelných let
daleko, má hmotnost přibližně 2,5 hmotnosti Slunce a průměr 10 průměrů
Slunce. Existují přitom náznaky, že již ve svém nitru vyčerpala všechny
zásoby vodíku, takže se z ní pomalu stává červený obr.

Měsíc

Vychází: 1:41
Zapadá: 14:17
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

16. 5.
16. 5.
19. 5.
20. 5.

2012
2012
2012
2012

Marta Absolonová
Olga Rathouská
Antonín Korous
Jiří Daníček

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

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

VÝROČÍ
16.5. 1868 – Položen
základní kámen
Národního divadla
16.5. 1955 – Oldřich
Kaiser, herec
17.5. 1932 – kardinál
Miloslav Vlk
18.5. 1923 – Bylo
zahájeno pravidelné
vysílání
Československého
rozhlasu.
23.5. 1925 – Jan
Grossman, divadelní
režisér
VÝZNAMNÉ DNY
17.5. - Světový den
informační společnosti,
Světový den
telekomunikací,
Mezinárodní den proti
homofobii
18.5. - Mezinárodní
den muzeí
19.5. - Open
Discussion Day (Den
otevřené diskuse)
20.5. - Mezinárodní
den stepu
21.5. - Světový den
kulturní rozmanitosti,
Světový den kulturního
rozvoje
22.5. - Mezinárodní
den biodiverzity

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1957

Většina učitelů jednotřídních
škol si proto dobrovolně
rozšířila svůj učební závazek o
6 – 10 hodin týdně, aby mohli i
při 5 odděleních dáti žákům
takové vědomosti jako na škole
vícetřídní. Těchto 6 – 10 hodin
týdně věnují učitelé
jednotřídních škol žákům bez
nároku na odměnu, neboť
nejsou jim počítány jako
přesčasové hodiny, jsou
oceněny jen v tak zvaném
diferenčním platu, což činí 0,60
– 0,80 Kč za 1 vyučovací
jednotku. Také na zdejší škole
je od roku 1953 zavedeno
rozšířené vyučování podle
sovětského vzoru o 10 hodin
týdně. Žáci chodí do školy na
dvě směny: 1. a 3. Oddělení od
8 hodin a 2., 4. a 5. Oddělení
od 10 hodin. Odpolední vyučování mají všechna oddělení společné. Toto uspořádání však
problém neřeší, neboť klade nesmírné nároky na nervový systém vyučujícího. Na zdejší škole
se věc částečně zlepšila od roku 1955 – 56, kdy po dohodě s rodiči byli žáci z 5. posledního
ročníku ze všech okolních jednotřídek (Loužnice, Radčice, Jílové) přesunuti do osmileté
střední školy v Zásadě, kde mají samostatnou třídu. Toto je značná výhoda nejen pro tyto
žáky, ale hlavě pro jejich kamarády na malotřídkách, na které mají nyní jejich učitelé
mnohem více času. Doufejme, že tento problém bude v krátké budoucnosti vyřešen úplně,
až budou jednotřídky zrušeny vůbec a žáci soustředěni do větších škol. Při dnešních
komunikačních možnostech a při dnešní péči o žáky (školní kuchyně, družiny mládeže) to
vlastně není problém již dnes.
V roce 1953 byla provedena školská reforma, vydány nové osnovy a učebnice byly však
nevyzkoušené a byly neúnosného rozsahu se značně obtížným učivem. Způsobily značné
rozladění jak mezi rodiči, tak i učiteli. Domácí úlohy počítali mnohdy rodiče se všemi
příbuznými a často nevypočítali. Tento tlak ze zdola způsobil, že byly vydány tak zvané
„Metodické stati“, které zvlášť těžké partie učiva redukovaly a byly celkem dobrou pomocí
učitelstvu.
Škola je dobře technicky i materiálně vybavena, má i vlastní zvukový promítací přístroj.
Jedinou její nevýhodou je její umístění její umístění přímo na hlavní dopravní tepně Praha –
Varšava. Toto se projevuje hlavně v létě, kdy je nutno otevřít okna a kdy kolem jedoucí auta
značně ruší při vyučování.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
VIOLKA TRJBAREVNÁ NAŤ MACEŠKA
Violka trojbarevná nať ( Herba
violae tricoloris ) je velmi
podobná violce rolní, na rozdíl
od ní má však při bázi
bliznového otvoru žláznatý
výrůstek a květy bývají obvykle
vyšší než 15 mm. Kvete v IV až IX.
Obsahuje sliz složený z glukózy, galaktózy,
arabinózy a ramnózy, dále třísloviny, flavonoidy
(rutin, violatin), antokyany, karetonoidy, vitamíny C
a E, alkaloid violin, glykosid vilotusid, silici.
Sbírá se kvetoucí nať (Herba violae trocoloris)
zbavená zdřevnatělých částí.
Má protirevmatický účinek, podporuje
vykašlávání, zlepšuje vylučování odpadních
látek z organismu, dobře účinkuje při cévních
a kožních chorobách, podporuje usazování
vápníku v kostech, má antialergické účinky,
působí proti otokům, tlumí krvácení do tkání,
působí močopudně, podporuje prokrvení
periferních vlásečnic včetně oční sítnice nebo
v ledvinách, zevně ve formě koupelí se
doporučuje při ekzémech a alergických
vyrážkách.
Velké množství rutinu má protektivní vliv na cévní
stěny: snižuje propustnost, zabraňuje jejich

lomivosti a působí adjuvačně
při petechiích (tečkovité krevní
výrony). Zlepšuje utilizaci
kyseliny askorbové, a tím
zlepšuje oxidačně-redukční
procesy, prodlužuje její
působení, tedy umožňuje její zásahy do látkové
přeměny. Mimo to rutin zpomaluje odbourávání
adrenalinu i odpad jódu, ulehčuje zužitkování
vápníku v kostech a mírně zvyšuje jeho
koncentraci v krvi: současně brzdí účinek
histaminu. Pro tyto vlastnosti se užívá jako účinný
lék při metabolických, toxických a alergických
chorobách vlásečnic a při zvýšené propustnosti
vlásečnic spojené s krvácením do tkání. Droga je
pomocným lékem i při kapilaropatii rozličného
původu s následky na oční sítnici, ledvinových
tepénkách a dalších orgánech. Pro obsah rutinu se
užívá i jako venotonikum. Flavonoidy (hlavně rutin)
a antokyany přispívají k lepšímu vylučování
odpadových produktů močí. Flavonoidy (hlavně
rutin) a antokyany přispívají k lepšímu vylučování
odpadových průduktů močí, čímž zlepšují mnohé
chronické revmatické choroby. Expektorační
působení drogy podmiňují saponiny. Droga má
prokázaný příznivý vliv na léčení ekzémů, vyrážek a
jiných kožních defektů.
Podává se nejčastěji ve formě nálevu (jedna čajová
lžička na šálek vody, denně se pijí 2 šálky) nebo
macerátu.
Droga by neměla být podávána těhotným a
kojícím ženám a neměla by být podávána
dlouhodobě. Při předávkování se může objevit
zvracení, u některých citlivých osob se může
objevit i při dávkách běžných.
Maceška se užívá vnitřně v nálevu při onemocnění
dýchacích cest, při černém kašli, při plicních
onemocnění, dále při kataru močového
měchýře, při potížích s močením a k
povzbuzení výměny látkové při revmatismu a
dně. Zevně se užívá v obkladech nebo
koupelích při některých kožních vyrážkách. V
lidovém léčitelství se využívá především při
čištění krve, cukrovce, na ekzémy, lupénku,
akné.
Užívání:
Jedna polévková lžíce se přelije 1 litrem vroucí vody,
nechá se 15 min luhovat, nejlépe pod pokličkou, a
následně se scedí. Nálevy se pijí 2-3 denně.
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ZAHRADA
SÁZENÍ BRAMBOR

podle toho, jak se během vegetace původní
podestýlka slehává. Hlízy musí být vždy přikryté.
Dáváme však pozor na
to, abychom
nepolámali natě, proto
přidáme nad každý trs
trochu zeminy.
Pěstování brambor
v bedně
U tohoto způsobu
pěstování vlastně
brambory rostou nad
úrovní země ve
vyvýšených záhonech obehnaných bedněním. Takto
pěstované brambory častěji zavlažujeme.

NEOBVYKLÉ
ZPŮSOBY
PĚSTOVÁNÍ
BRAMBOR:
Pěstování
brambor pod
fólií
Připravíme si
půdu
obohacenou hnojivem nebo kompostem a dobře ji
nakypříme a uhrabeme. Přikryjeme ji černou fólií, ve
které vytvoříme otvory ve tvaru kříže. Pod otvory 30
- 40 cm od sebe vzdálených uděláme jamku a
vložíme do ní naklíčenou hlízu. Tu pak zahrneme a
přiklopíme nastřiženými cípy. Přibližně po 15 dnech
začne rostlina cípy nadzvedávat.
Pěstování brambor v trávě
Na uhrabaný záhon položíme řádek posekané trávy.
Vrstva trávy by měla být asi 20 - 30 cm silná. Na ni
pak klademe naklíčené hlízy tak 35 cm od sebe do
důlků, které vytvoříme vmáčknutím do trávy. Hlízy
pak přikryjeme kompostem a přidáme další vrstvu
trávy. Postupně musíme přidávat další vrstvy trávy

Ať už se rozhodneme pro jakýkoliv způsob
pěstování brambor, je důležité pamatovat na
původní kvalitní sadbu, ale i na to, jak budeme s
výsledkem svého pěstování dále nakládat. Určitě
však bude velmi potěšitelné, jakmile se při prvním
vykopávání brambor z řádků objeví žlutavé hlízy na
čerstvé zemině. Vlastní nové brambory pak budou
chutnat všem, kterým je u jídelního stolu
nabídneme.
skupiny brambor
Brambory lze připravovat na mnoho způsobů –
vařené, dušené, pečené, zapékané, smažené,
upravené slané i sladké, jako příloha i hlavní jídlo.

Brambory lze rozdělit do 3 skupin (varných typů):
Brambory typu A jsou vhodné na bramborový
salát nebo k oloupání. I když je budeme vařit déle,
nerozvaří se.
Brambory typu B jsou tak trochu univerzální. Hodí
se na přílohy, bramborový salát i kaše. Při delším
vaření se mírně rozvaří.
Brambory typu C se lehce rozvaří, a proto se
doporučují na přípravu bramborové kaše.
Brambory typu D, to jsou krmné brambory pro
dobytek.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

Sázení brambor

Brambory – málo kdo z nás by si už bez nich dovedl
představit svůj jídelníček. V kuchyni jsou mezi
ostatními surovinami na předním místě. Dá se z nich
vyčarovat téměř vše, ať už je to jídlo na sladko, na
slano, jako hlavní chod či jen nějaká chuťovka. Nedali
na ně dopustit už naši předkové, kterým dodávaly sílu
při těžké práci na poli.
V naší obci začátkem máje probíhá již tradiční sázení
brambor. Kdo má i sebemenší kousek políčka, v tento
čas, již sází či nasázel brambory.
Dnes si každý osází minimum jen pro vlastní spotřebu,
ale není tomu tak dávno, kdy se několik rodin (některý
rok i 6 polí), domluvilo a společně si připravili a navzájem
osázeli políčka bramborami. Pole byla nachystaná a již
v ranních hodinách Loužnicí bručeli traktůrky. Všichni se
sešli na prvním poli, chlapi orali brázdy, ženy, děti a
starci sázeli, všechny děti jsme věděli, že se brambory
sází na délku stopy, takže v létě bylo vidět, který řádek
sázeli děti a který dospělý  Hospodyně po ukončení
sázení nabízely lahůdky ze své kuchyně, často to bývalo
studené pečené maso s pečivem, domácí nakládaná
zelenina a samozřejmě nechyběla kořalička a pivo. A
takto se pokračovalo Loužnicí až na poslední pole, tam se
končilo až v pozdních odpoledních hodinách.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

CIBULAČKA
2–3 lžíce másla, 5 velkých
cibulí, oloupaných a
nakrájených nadrobno, 3
celé oloupané stroužky
česneku, 3 snítky tymiánu
nebo špetka sušeného nebo
mateřídoušky, 2 bobkové
listy, 2 brambory, nakrájené na kostičky, 1 l zeleninového
vývaru, 200 ml smetany ke šlehání, sůl a čerstvě mletý
pepř
Špenátová vložka: 1 lžíce másla, 2 stroužky česneku,
nasekané nadrobno + další při dokončení
200 g mražených špenátových listů.
Na másle zvolna opékejte šalotku a česnek asi 5 minut
dorůžova. Přidejte tymián, bobkový ́ list, brambory, zalijte
vývarem a přiveďte k varu. Ztlumte a nechte bublat ještě
20 minut. Přidejte smetanu, znovu přiveďte k varu a
vypněte. Vyhoďte tymián a bobkový ́ list a rozmixujte
dohladka. (Můžete ji ještě protřít hustým sítem.) Osolte a
opepřete. Na špenátové pesto opékejte velmi pomalu na
másle nasekaný ́ česnek, minuta stačí. Přidejte chilli,
špenát, smetanu, osolte, přiklopte a duste asi 5 minut, až
špenát povolí. Vypněte, vmíchejte parmazán, půlku
drceného stroužku česneku a rozmixujte. Při podávání
polévku ozdobte lžící špenátového krému. Zbytek pesta
servírujte vedle, aby si každý ́ mohl ještě sám přidat.
LEHKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT
750 g nových brambor, strouhaná kůra
z 1 citronu a z 2 šťáva, 1 lžíce dijonské
hořčice, 120 ml panenského olivového
oleje, mořská sůl a špetka mletého
chilli, 8 jarních cibulek, tence
pokrájených, hrst hladkolisté petrželky,
nasekané.
Vařte brambory v osolené vodě 12–15 minut doměkka.
Slijte a zchlaďte pod tekoucí studenou vodou. Nakrájejte
na 1cm plátky. Prošlehejte citronovou šťávu i kůru,
hořčici a pomalu přidávejte olivový ́ olej. Promíchejte
zálivku s bramborami, osolte, okořeňte chilli a opatrně
vmíchejte jarní cibulku a petrželku.

ZAPEČENÁ REBARBORA SE ŠLEHAČKOU
700 g rebarbory, 100 ml růžového vína, pár proužků
pomerančové kůry, 2 hvězdičky badyánu, 80 g
krupicového cukru, nejlépe
přírodního, 250 g šlehačky na
šlehání nebo zakysané smetany.
Zahřejte troubu na 200 °C,
horkovzdušnou na 180 °C.
Rebarborové řapíky omyjte, osušte, oloupejte a
rozkrájejte nejprve podélně napůl, pak příčně na kusy
dlouhé jako prst. Naklaďte je do mělké zapékací nádoby
a zalijte vínem. Mezi rebarboru vtiskněte badyán i
pomerančovou kůru a vše pocukrujte. Těsně zakryjte
alobalem a pečte v předehřáté troubě dvacet minut;
rebarbora musí změknout. Odkryjte a ještě pět minut
pečte, aby šťáva zhoustla. Rebarboru rozdělte na talířky a
podávejte s kopečkem šlehačky.

BRAMBOROVÉ VĚNEČKY
500 g středně velkých
brambor, 40 g másla,
muškátový ́ oříšek, sůl a pepř,
1 vejce + 1 žloutek, tuk na
vymazání plechu.
Kaši připravte jako v
základním receptu, ale
nepřidávejte mléko a dobře ji
na mírném ohni vysušte. Pak
ji sejměte ze sporáku a zapracujte do ní vejce a
žloutek. Směs dejte do sáčku s koncovkou ve tvaru
hvězdičky a na vymazaný ́ či pečicím papírem vyložený
plech stříkejte věnečky. Cca 15 minut je pečte při 200
°C, aby zezlátly. Jsou skvělé jako příloha k pečínce.
DORT „BOŽSKÁ MÁŃA“

5 vajec, 200 gramů
hladké mouky, 200 gramů
krystalového cukru, 5
polévkových lžic teplé
vody, 1 čajová lžička
prášku do pečiva
Z bílků a soli ušleháme hustý sníh. Žloutky a cukr
šleháme 4 minuty – dodržet! Vyplatí se to! Pak přidáme
4 lžíce teplé vody, mouku smíchanou s práškem do
pečiva sníh z bílků. Dortovou formu vyložíme pečícím
papírem, na dno vystřihneme kruh a na okraje pás
(může být vyšší) papír přichytíme troškou másla.
Po vychladnutí korpusu, uvaříme z 2 pudinkových
prášků pudink. Pudink lejeme na korpus a prokládáme
piškoty máčenými v kávě s rumem. Celý dort po
vychladnutí potřeme ušlehanou šlehačkou nebo
krémem z kysané smetany (zakysaná smetana, cukr
krystal, lžíce rumu – ušlehat).
REBARBOROVÉ ČATNÍ
500 g červené cibule,
nasekané, 50 g čerstvého
zázvoru, oloupaného a
nastrouhaného, 300 ml
červeného vinného octa, 500 g jablek, oloupaných,
zbavených jádřinců a nakrájených na kostky, 200 g
vypeckovaných datlí, nakrájených, 100 g sušených
brusinek, 1 lžíce hořčičného semínka, 1 lžíce kari koření,
400 g cukru typu muscovado – hnědý cukr, 2 lžíce soli,
700 g rebarbory, oloupané, nakrájené na 2cm kousky.
Cibuli vložte do velkého hrnce, přidejte zázvor a zalijte
vinným octem. Přiveďte k varu a nechte lehce
probublávat zhruba 10 minut. Přidejte všechny ostatní
ingredience kromě rebarbory a za stálého míchání opět
přiveďte k varu. Pak nechte bez pokličky 10 minut
mírně vařit. Přidejte rebarboru a odklopené vařte
dalších 15–20 minut – čatní by mělo být lepkavé a
husté. Nechte čtvrt hodinky odpočívat a nakonec čatní
naplňte do čistých a teplých sklenic a zavřete víčkem.
Výborně chutná k opečenému chlebu a tvrdým sýrům,
lepší je ho ale jíst až měsíc od uvaření – kvůli rozležení
chutí.
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Z HISTORIE

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

Šumburk nad Desnou - První zmínky
o obci Šumburk pocházejí z počátku sedmnáctého
století. Šumburk se vyvíjel podobně jako Tanvald k pěstování lnu, předení a tkaní plátna postupně
přibylo zpracování bavlny, zatímco výše položený
Český Šumburk a Hoření Šumburk se dále zabývaly
zemědělstvím. Do roku 1848 tu byly postaveny tři
přádelny bavlny a jedna tkalcovna. Další tkalcovnu
postavil ve Svárově, který náležel k obci Šumburk,
v roce 1857 Johann Liebig. V roce 1880 měl
Šumburk téměř 2200 obyvatel.
V roce 1896 jedna z přádelen
vyhořela a v jejích
prostorách byla zřízena
výroba elektřiny za pomoci
vody a páry. O rok později
měla již hlavní ulice
Šumburku a Tanvaldu
elektrické osvětlení. Od
srpna 1901 už nemuseli lidé
ze Šumburku chodit do
kostela ve vzdálených
Příchovicích, protože byl
vysvěcen nový kostel v
Šumburku samotném. V roce
1906 byl Šumburk povýšen
na městys, v roce 1925
potom na město.
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PRO ZASMÁNÍ

Baví se dva opilci. Jeden říká: Asi začínám vidět
dvojmo. Druhý vytáhne stokorunu a řekne: Tady
máš ty dvě stovky, co jsi mi kdysi půjčil!
Zkoušky v autoškole:
Učitel se ptá žáka: Co byste udělal, kdybyste po
ujetí několika kilometrů autem zjistil, že klíče od
něho jste si zapomenul v garáži? Prudce bych
zabrzdil a vylezl z auta podívat se na toho idiota,
co mě tlačí.

Přijde muž brzy ráno domů, celý ožralý. Žena mu
vyhrožuje: No počkej, ty uvidíš!!!
No, to asi těžko. Pili jsme totiž denaturák.
V noci na dálnici zastaví policejní hlídka vozidlo,
přijde k řidiči a říká: "dobrý večer, nesvítí Vám
zadní světlo." Řidič se podiví, vystoupí z auta, jde
dozadu a najednou se zcela zoufale složí na zem.
Policista říká: "tak hrozný to zase nebude, je to
jenom světlo, ne?" A řidič na to: "světlo sem,
světlo tam, ale kde mám, kurva, karavan?"
Novomanžel se ptá své ženy: Proč už půlhodiny
držíš tu slepici za krk? Vařím! A to takhle?
No, vždyť tady se píše: Slepici půl hodiny mírně
dusíme.
Šestnáctileté děvče se vrátí domu a smutně
oznámí rodičům, že je těhotná. Otec rozzuřeně
nabije pistoli a chce vědět, co je to za bastarda, že
ho zabije. Dcera na to, že je to slušný člověk a
postaví se k tomu zodpovědně. V tom zastaví před
domem luxusní auto a vystoupí oháknutý mladý
muž. Pozdraví rodinu, posadí se před rodiče,
podívá se jim přímo do očí a říká:
„Měl jsem poměr s vaší dcerou, ale bohužel moje
rodina mi nedovolí si ji vzít. Protože jsem však
vážený člověk, chci nést následky za vzniklou
situaci. Nechci nechat ji ani dítě v nouzi a proto
navrhuji následovné… Narodí-li se chlapec, pošlu
na jeho účet milion Euro a až dospěje, bude
spravovat 5 poboček prodeje vozů značky Alfa
Romeo. Jestliže se narodí děvče, dostane na účet
milion Euro a v dospělosti převezme 10 salonů
krásy. Kdyby ale nešťastnou náhodou dítě
potratila…..“ Otec vylítne, položí mu ruku na
rameno a povídá: „TAK JI VOŠUKÁŠ ZNOVA,
žádný problém…“

MOUDRÁ VĚTA

Člověk se rodí proto, aby žil, a ne, aby se na život připravoval.
TIRÁŽ
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REKLAMA

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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