LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19.

2012

http://www.nazadusi.webzdarma.cz/
http://www.louznice.com/2012/

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
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pro týden:
30. 5. 2012 – 6. 6. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE
ČERNÁ SKLÁDKA
V minulých dnech se opět objevila
„ČERNÁ SKLÁDKA“ v lese v okolí naší obce. Tentokrát je to u
vysílače na cestě z Loužnice do Hutě.
Podívejte se na fotky a možná poznáte, čí lednice leží na lesní
cestě, komu se nechtělo s nákladem jet až do sběrného dvora, či
požádat o otevření obecního kontejneru a zaplatit minimální
finanční částku a tak se legálně zbavit domovního odpadu.
V dnešní době je tento jev stále častější, silnice z Loužnice přes
Kostřavec do Hutě je stále obsypávána odpadky s domovním
odpadem.
Jak je možné, že
někdo takový
odpad veze
kilometry daleko do
lesa, přitom je
možné zajet do
sběrného dvora,
starý
elektrospotřebič od
vás odebere
prodejna, kde si
koupíte spotřebič
nový a staré avšak
nezničené oděvy je
možné nabídnout
charitě nebo
vyhodit do
kontejneru na
textil, který najdete
u prodejny Penny
v Železném Brodě,
zde jsou také dva
sběrné dvory. A na malý domovní odpad jsou popelnice, pokud
nemáte popelnice, je zde možnost si zakoupit pytel, který je jako
popelnice a když jej necháte stát u cesty, silnice u domu, popeláři
jej v pátek odvezou.
NEZNEČISŤUJTE NAŠI OBEC, JEJÍ OKOLÍ A PŘÍRODU!

Z DOMOVA

VOLEJBAL
V sobotu 2. 6. 2012 se koná v Rakousích u Malé
Skály, v táboře Satelit Kladno, tradiční volejbalový
turnaj. Přijďte podpořit naše sportovce z Loužnice
a užít si krásného sportovního dne.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE__CERNA_SKLADKA
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V úterý 29. 5. 2012 v 03.00 hodin,
v porodnici v Jablonci nad Nisou,
se manželům Petře a Pavlovi Černým (Loužnice 95),
Narodil se syn

ŠIMON
Šimonek vážil 3,90 kg a 50 cm.

Šťastným rodičům gratulujeme a malého Šimonka vítáme na světě!
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ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ BROD - Terminál
Železný Brod - Město Železný
Brod podalo v roce 2010
žádost o podporu stavby
dopravního terminálu u
železniční stanice a
rekonstrukce stávajícího
autobusového nádraží. Se
žádostí ve velké konkurenci
neuspělo, protože finanční objem žádostí převyšoval 830 mil.
Kč, zatímco na dotaci bylo vyčleněno 500 mil. Kč. Z 19
žádostí tak bylo vyhověno pouze 10 žadatelům.
V současné době probíhá příjem žádostí o dotaci do 31. kola
výzvy, kde se chce Železný Brod ucházet opakovaně o
dotaci. Abychom uspěli, rozhodli jsme se již v loňském roce
rozsah projektu zredukovat na nejnutnější stavby, které
zahrnou výstavbu nástupních míst do autobusů podél budovy
železniční stanice a obratiště autobusů včetně odstavných
stání za budovou nádraží. Součástí projektu bude úprava
Nádražní ulice včetně vybudování chodníku směrem k
Masarykově ulici a oprava mostu přes Brodecký potok.
Zredukováním rozsahu staveb v rámci projektu směřujeme k
cíli snížení stavebních nákladů a tím i zredukování vlastního
finančního podílu města v případě získání dotace. Město musí
z vlastního rozpočtu do projektu investovat minimálně 15%
nákladů. To znamená, že pokud bychom investiční náklady
snížili na např. 50 mil. Kč, což je zhruba polovina původního
rozpočtu, vlastní podíl města by i tak činil min. 7,5 mil. Kč,
což je poměrně značná částka. V původním projektu
Terminálu Železný Brod je součástí i úprava stávajícího
autobusového nádraží. Podle předběžného stanoviska Úřadu
regionální rady NUTS II Severovýchod by dotace měla být
poskytnuta přednostně na přestupní dopravní terminály, tedy
jen na část projektu. V současné době jednáme společně se
zpracovatelem dotace, kterým je ARR - Agentura
regionálního rozvoje z Liberce, o možnosti zahrnout do
projektu i přestavbu autobusového terminálu, abychom
zkultivovali také tuto část města. Mělo by nám k tomu
pomoci stanovisko regionálního provozovatele Bus Line a.s.,
který organizaci dopravy na stávajícím autobusovém nádraží
vyhodnotil jako rizikovou z důvodu nutného couvání
některých autobusů, kdy řidič nevidí dostatečně dobře za
autobus a hrozí zde zranění procházejících cestujících.
V rámci samotného projektu terminálu, jehož přepracování
bylo zadáno původnímu projektantovi, společnosti Atelier 4 z
Jablonce nad Nisou, je zpracována studie, řešení a
dokumentace pro změnu územního rozhodnutí. Proběhlo
jednání s obyvateli obytných domů Na Vápence, které přímo
navazují na plánovanou stavbu, abychom v rámci zpracování
dokumentace nenavrhli řešení, které by se negativně
dotýkalo jejich životních podmínek. Připomínky byly
zpracovateli dokumentace předány a v současné době je
řešíme. Žádost o dotaci bude podána nejpozději 15. června
2012, o výsledku bude pravděpodobně rozhodnuto nejdříve
na podzim letošního roku. Protože se jedná o poslední
možnost dotace v současném programovacím období čerpání
dotací z Evropské unie, budeme se muset v případě
neúspěchu zabývat tím, jak celý prostor příchodu a příjezdu k
nádraží řešit a také tím, jak upravit stávající autobusové
nádraží. S řešením si ale počkáme na definitní rozhodnutí o
dotaci do letošního podzimu.
Autor: André Jakubička, starosta města a Ing. Daniel Mach

ŽELEZNÝ BROD - Dne 25. 05. 2012 od 18:00 hodin
proběhl v Městském divadle v Železném Brodě
Swingový večer, v rámci jehož programu byla udělena
Cena starosty města.
Swingovému večeru předcházel druhý ročník městské
akce s názvem Otevřená radnice. Ta znamená
nejenom otevřené dveře do
mnoha kanceláří, galerie, kina
nebo muzea, ale snaží se
městský úřad ukázat jako
otevřený, komunikativní a
transparentní.
Myšlenkou Ceny starosty
města je ocenění a poděkování
těm, kteří se zasloužili o rozvoj
našeho města s tím, aby
poděkování přišlo zavčasu a
nikoliv příliš pozdě, jak tomu
většinou bývá. Proto vzniklo
toto ocenění za dobrou práci,
za zásluhy o dobré jméno
Železného Brodu, a to ať už v
jakékoliv oblasti.
Minulý rok ceny obdrželi prof. Stanislav Libenský a
akad. soch. Jaroslava Brychtová, dále MVE Železný
Brod a paní Eva Vozková – kronikářka Železného
Brodu. Samotné provedení ceny má tvar křišťálového
šípu, a protože šíp míří vzhůru, je to symbol vzestupu,
nápadu a myšlenky. Cena je vyrobena z tradičních
místních materiálů, tedy železa, skla a břidlice. V
rámci soutěže ji navrhl a vyrobil pan Alexander
Chládek.
Pro letošní rok byla cena udělena 1. české sklářské
škole, a to Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
Železný Brod, za kreativního ducha osvěžujícího naše
město a za kulturní přínos rozvoji města. Cenu
převzala ředitelka školy, akad. soch. Zdeňka
Laštovičková.
Autor: André Jakubička, starosta města
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HORY Unikátní
přírodní
stezky pro
bikery se
rozšiřují.
Singltrek
mezi Novým
Městem pod
Smrkem,
Lázněmi
Libverda a
polským Swieradóvým Zdrójem má už okolo 60 kilometrů.
Třetí sezonu zahajují v sobotu 26. května s výrazně
rozšířenými trasami. Jedinečné trasy jsou určené jak pro
amatéry, tak i pro profesionální cyklisty. Poprvé se po nich
projeli v květnu 2010. Úsek měřil dvacet kilometrů, z toho 12
bylo singltrekových. Teď se výrazně rozrostl. "V sobotu 26.
května zveme všechny příznivce horské cyklistiky na
slavnostní otevření 2. etapy Singltreku pod Smrkem, které
proběhne od 10. do 15. hodiny v Novém Městě pod Smrkem
u koupaliště. Těšit se můžete na start triatlonu Novoměstský
sršáň, o hudební výstupy se postarají The Grizzlies a
Beatboxer Miras, připraven je i program pro děti. Kmotry
akce jsou Šárka a Nikola Sudová," uvedli organizátoři. "Druhá
etapa spočívala ve stavbě stezek 20 kilometrů na české a 20
kilometrů na polské straně," upřesnil expert na stavbu těchto
tratí Tomáš Kvasnička z České mountbikeové asociace.
"Singltrek bude i v době konání sobotní akce normálně
přístupný veřejnosti," upozornil. Na singltrekové trasy se
cyklisté dostanou na čtyřech místech - u koupaliště v Novém
Městě pod Smrkem, v Lázních Libverda, u Spálené hospody
poblíž Kyselky a u Obřího sudu. Současná podoba není
konečná, v příštím roce se má otevřít dalších třináct
kilometrů, které povedou po hřebeni mezi Hejnicemi a
Lázněmi Libverda. Singltrek je úspěšný, hlavně o víkendech
je hodně vyhledávaný rekreačními sportovci na horských
kolech. Také sbírá různá ocenění. Nejnovější je jedna z cen
při vyhlašování dopravní stavby roku 20011. "Singltrek získal
Cenu ředitele státního fondu dopravní infrastruktury,"
informoval Kvasnička. Už dříve se umístil na 9. místě v Česku
v anketě internetového portálu www.kudyznudy, kdy porazil i
libereckou zoo či Centrum Babylon. Objevil se také jako
jediný v Evropě na seznamu nejlepších cyklistických destinací
pro terénní cyklistiku Mezinárodní asociace horských kol.
Inspiraci našly české singltrekové tratě ve Velké Británii. "Ve
Walesu je začal stavět Daffyd Davis. Do zapadlých vesniček
díky nim dokázali přilákat turisty," vysvětlil Kvasničkův kolega
z České mountbikeové asociace Petr Soška. Zdá se, že se
totéž povedlo i v případě singltreku v Jizerských horách. Věří
v to i Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana pro cestovní
ruch. "Myslím, že singltrek přivede do této oblasti turisty a
pomůže zvýšit zaměstnanost," konstatovala.

2012

CHUCHELNA - SEMILY –
V sobotu se v kině Jitřenka
konalo slavnostní zakončení
přehlídky filmů Věry PlívovéŠimkové. Poděkovat za tvorbu
jí přijeli do Semil Jan Kraus,
Jiřina Bohdalová, Zdeněk
Zelenka a další. Jako velké
překvapení se v 17.30
objevila v kině i samotná
režisérka. Nečekané to bylo pro většinu přítomných
vzhledem k tomu, že režisérka Věra Plívová-Šimková
se na veřejné akci objevila poprvé po dlouhých osmi
letech. Přesvědčit ji k cestě z Chuchelny do Semil
přitom bylo poměrně náročné. „Bylo to samozřejmě
dlouho připravované, ale nechtěli jsme dopředu
osobní účast paní režisérky oznamovat, abychom to
nezařekli. Na tomto úkolu pracovala celá její rodina a
také dřívější spolupracovníci a přátelé, kteří se u ní
stavovali ještě i během dnešního dne. Do poslední
chvíle to zkrátka nebylo jisté," přiznal vedoucí
semilského kina Jitřenka Ondřej Šír, který práci
režisérky zpracovával při svých filmových studiích.
Zároveň Šír dodal: „Přesto se v klíčovém okamžiku
rozhodla paní režisérka přijet za námi sama a za to jí
patří velký dík." Kromě již zmiňovaných osobností
dorazila do Semil speciálně kvůli paní režisérce i její
velká kamarádka, dramaturgyně Marcela
Pittermanová a celá řada dalších tvůrců, například
sestava dětských herců z filmu Lišáci, Myšáci a
Šibeničák, tedy Milan Bakeš, Zdeněk Tůma, Blažena
Hendrychová a již zmiňovaný Jan Kraus. Dále třeba i
herec z filmu Páni kluci Michal Dymek nebo filmový
historik Pavel Taussig či Jaroslav Sedláček. Za
většinu přítomných osobností vyjádřil myšlenku
poděkování legendární režisérce Jan Kraus: „Moc rád
na paní režisérku vzpomínám, protože práce s ní byla
vždycky výjimečná a myslím, že ona je taky výjimečný
člověk. Přijel jsem dnes do Semil právě kvůli ní."
Program byl zároveň součástí Westernového dne v
Semilech. Celý blok akcí k připomenutí tvorby paní
režisérky, a zároveň jejího životního jubilea, byl
ovšem zahájen již na začátku března výstavou Páni
kluci! v semilském muzeu a pokračoval promítáním
jejích filmů v kině až do 26. května. Věra ŠimkováPlívová se narodila 29. května 1934 v Lomnici nad
Popelkou, dětství a většinu života prožila v Chuchelně
u Semil. Do svých filmů obsazovala populární
režisérka i zdejší obyvatele a také zdejší kraj. Do její
filmografie patří například filmy Lišáci, Myšáci a
Šibeničák (1970), Přijela k nám pouť (1973), Páni
kluci (1975), Jak se točí rozmarýny (1977), Krakonoš
a lyžníci (1980), Mrkáček Čiko (1982), Veverka a
kouzelná mušle (1988), Nefňukej Veverko (1988),
Houpačka (1990), Artuš, Merlina prchlíci (1995), Kruh
(2001).

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
ŽELEZNÝ BROD - V pondělí 21. května
ráno krátce po osmé hodině 40letý muž
poškodil zařízení v herně v ulici Masarykova
v Železném Brodě. V tu dobu muž nejprve
vykopl barová dřevěná dvířka a poté ještě poškodil
kovovou nohu stolu, čímž způsobil celkovou škodu v
předběžné výši 8.200,- Kč. Tímto jednáním se tak
dopustil trestného činu poškození cizí věci, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
TANVALD - V úterý 22. května odpoledne deset
minut po druhé hodině se v Tanvaldě stala dopravní
nehoda. Řidič s vozidlem zn. Chrysler Grand
Voyager při vyjíždění z účelové komunikace do ulice
Pod Špičákem přehlédl z levé strany přijíždějící
vozidlo zn. Nissan Micra, kterému nedal přednost v
jízdě. Následně došlo ke střetu obou vozidel, při
kterém nebyl nikdo zraněn. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 13.000,- Kč. Výsledky
dechových zkoušek na alkohol u obou řidičů byly s
negativní. Policisté tuto událost vyřešili na místě
jako dopravní nehodu s projednáním a jejímu
viníkovi udělili blokovou pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - V noci z 23. na 24.
května dosud neznámý pachatel rozbil skleněnou
výplň okna pravých předních dveří vozidla zn. Ford
Focus, které v té době bylo zaparkované v ulici
Liberecká v Jablonci nad Nisou. Z vozu následně
odcizil peněženku, která byla viditelně odložena na
sedadle spolujezdce. V této peněžence měl její
majitel uloženou finanční hotovost 1.100,- Kč,
platební kartu a osobní doklady. Poškozením vozidla
pachatel způsobil škodu ve výši 5.000,- Kč. Tímto
jednáním se tak dopustil trestných činů krádeže,
poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za které mu
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
PASEKY n/J. - Ve čtvrtek 24. května se v 10.30
hodin v katastru obce Paseky nad Jizerou stala
dopravní nehoda. Řidič s vozidlem zn. Citroen
Jumper jel po silnici třetí třídy, kde v klesání vlivem
nepřiměřené rychlosti v levotočivé zatáčce vyjel
vpravo mimo komunikaci. Následně se s vozidlem
převrátil přes střechu na kola, přičemž ještě poškodil
dřevěné zábradlí a rozvaděč telefonu. Na základě
dosud provedeného šetření bylo zjištěno, že řidič,
který při nehodě utrpěl zranění, zřejmě nebyl ve
voze připoután bezpečnostním pásem. Věc i nadále
šetří policisté ze Skupiny dopravních nehod v
Semilech.

RIEGROVA STEZKA - „V sobotu krátce před
polednem byli hasiči
voláni k záchraně
sedmiletého
děvčátka, které
spadlo prudkým
srázem asi 50 metrů
na Riegrově
turistické stezce.
Lezecká skupina
semilských hasičů na Riegrovku nastoupila od
Bítouchova s veškerým materiálem, který by mohli
potřebovat včetně nosítek, páteřové dlahy, lan a
kladek," uvedla tisková mluvčí HZS Libereckého
kraje Zdenka Štrauchová. K události došlo v
nejvyšším místě stezky, kde se nachází takzvaný
pěšorest - altán s výhledem na protější Krkavčí
skálu. V okamžiku příchodu lezecké skupiny byla již
dívenka zpět na cestě, kam ji vytáhl dobrovolný
hasič, který tou
dobou po stezce
procházel. Semilští
hasiči provedli
prvotní ošetření,
holčičku vzali do
náruče a donesli ji
zhruba jeden
kilometr k
přivolanému vrtulníku. „Dívka ročníku 2004 utrpěla
vážnější poranění hlavy, ale po dobu transportu
vrtulníkem byla při vědomí. Nyní se nachází na
traumatologii liberecké nemocnice," potvrdila mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Lenka Markovičová.
JABLONEC N.N. - HLEDÁME SVĚDKY
UDÁLOSTI !
V sobotu 26. května v 3.55 došlo na silnici v obci
Lučany nad Nisou k dopravní nehodě, při které
dosud nezjištěný řidič jedoucí s vozidlem značky
Citroen nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky, vyjel
vlevo na chodník a narazil do sloupu osvětlení
přechodu pro chodce. Došlo k vyvrácení a ulomení
sloupu, kdy řidič po nehodě z místa činu odjel a
vozidlo odstavil až opodál. Způsobená škoda byla
vyčíslena na částku 35 000 Kč. Nehoda dále zůstává
v šetření skupiny dopravních nehod. Policisté žádají
svědky události, kteří by k nehodě měli jakýkoliv
poznatek, aby zavolali na telefon 974 474 252 nebo
na linku 158. Děkujeme.
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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
30.5.

Den: 18/22°
Noc: 10/6°

NEDĚLE
3.6.

Den: 16/20°
Noc: 10/6°

ČTVRTEK
31.5.

Den: 18/22°
Noc: 11/7°

PONDĚLÍ
4.6.

Den: 14/18°
Noc: 9/5°

PÁTEK
1.6.

Den: 20/24°
Noc: 12/8°

ÚTERÝ
5.6.

Den: 13/17°
Noc: 9/5°

SOBOTA
2.6.

Den: 18/22°
Noc: 11/7°

STŘEDA
6.6.

Den: 13/17°
Noc: 8/4°

PRANOSTIKY

Červen:
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy
blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný
snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.

1.6.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
3.6.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
5.6.
Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
6.6.
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Podle Keltů je období od 31.5. - 10.6. určeno stromu HABRU - Lidé narození ve znamení Habru
mají silně vyvinutý smysl pro pořádek a disciplínu. Pravidla dodržují vždy pečlivě a totéž očekávají
i od ostatních. Neradi vybočují ze zajetých kolejí a ověřených metod. Jsou velmi nedůvěřiví ke
svému okolí a dokonce závistiví k úspěchu druhých, ale přesto bývají příjemnými a vyhledávanými
společníky. Jejich smysl pro čest jim nedovolí lež a přetvářku, a to ani v případě, že by z ní jakkoli
profitovali. Protože jsou zvyklí dodržovat zažitá pravidla, bývají často neschopní vlastních
rozhodnutí a rychlých reakcí na neplánované akce. Stejně jako pracovní závazky je jim svatý i závazek
manželství, proto jsou zpravidla věrnými partnery, a to i v případě, že nejsou zcela spokojení.
Fyzicky jsou na tom zrozenci Habru velmi dobře, ovšem mohou se vyskytnout psychické obtíže v důsledku
nesrovnání se s většími životními změnami. V takovém případě mohou tito lidé trpět i dlouhodobými depresemi.
Lidé narození v tomto znamení oplývají talentem v umělecké oblasti a rádi se nechávají unášet svou fantazií. Mají
rádi úspěch, ale ne kvůli materiálnímu ocenění, spíše je láká sláva a uznání, pro které jsou ochotni obětovat
spoustu času a své příslovečné píle. Uplatní se všude tam, kde je vyžadována disciplína a dodržování pevně
stanoveného řádu.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:01
Zapadá: 19:59

Ve středu 6. června 2012 ve 2 hodiny ráno se
bude nacházet planeta Venuše v dolní konjunkci a
dojde k výjimečnému úkazu, jehož pozorování si
nebudeme následujících 105 let moci dopřát, a to k
přechodu (tranzitu ) Venuše přes sluneční kotouč.
Jedná se v podstatě o zákryt jednoho tělesa
sluneční soustavy jiným, o jakési „zatmění Slunce“
Venuší.

Měsíc

Vychází: 11:20
Zapadá: 0:02
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

30. 5. 2012
1. 6. 2012
1. 6. 2012
2. 6. 2012
3. 6. 2012
4. 6. 2012

Šárka Dudychová
Alena Kopalová ml.
Kateřina Fortelná
Jan Němeček
Martin Kordík
David Šourek

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
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
31.5. 1721 – Jan
Nepomucký byl
prohlášen za
blahoslaveného.
1.6. 1817 – Český
konstruktér a
vynálezce Josef Božek
poprvé předvedl široké
veřejnosti parní loď na
Vltavě v Praze.
2.6. 1904 – František
Plánička, fotbalista
3.6. 1801 – František
Škroup, skladatel
5.6. 1875 – Stanislav
Kostka Neumann,
spisovatel
6.6. 1858 – Viktor
Ponrepo, majitel
prvního stálého kina
v Čechách
6.6. 1913 – Jiří Hájek,
právník
VÝZNAMNÉ DNY
31.5. - Světový den
bez tabáku
1.6. - Mezinárodní den
dětí
2.6. - Den pozemního
vojska
4.6. - Mezinárodní den
nevinných dětských
obětí agrese
5.6. - Světový den
životního prostředí
Den rozvoje a
vzdělávání dospělých

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1957
V letech 1949 – 1957 se v Loužnici narodilo 33 dětí, 18 chlapců a 16 dívek.
V těchto letech také zemřeli:
1949: Šourek Stanislav, Šourková Marie.
1950: Eduard Louma, Vladimír Svatý, Petr Morávek, Krupková Emílie, Kopalová A., Pavlatová
Božena, Novotná Marie, Svatá Božena.
1951: Šourek Petr, Hnídek Kamil, Końák Frant., Bouček Karel, Karolína Morávková, Růžena
Adamičková, Marie Švadlenová.
1952: Koudelková Terezie, Marie Kodejšová, Koňáková Anna, Johnová Jiřina, Rezlerová
Marie, Ludvík Alois, Prokop František.
1953: Pavlata František, Trdla František, Bouček Josef, Božena Tomšová – rozená Tomšová.
1954: Rezler Lad., Frant. Šourek, Ludvíková Antonie, Marie Pirochová, Marie Gaislerová.
1955: Anna Matoušková, Marie Havlová, Navrátilová Frida, Hnídková Anežka, Novák Václav,
Zivr Josef.
1956: Boh. Opočenský,
František Blažek, Božena
Hanšpachová, Pavlatová
Františka, Daníčková
Božena, Krupková Amálie,
Miloslava Jindrová
1957: Morávková
Barbora, děcko pí.
Šourkové Marie.
ZEM ĚDĚLSTVÍ
O tom jak se dříve
hospodařilo v katastru
naší obce Loužnice jste se
dočetli v předešlých
kapitolách z dřívějších let.
Nastal ovšem ro 1948 a
s ním mnoho změn v celém žití našich lidí. Zopakujeme si stručně, jak vypadala zemědělská
otázka v celostátním měřítku a pak jak se odrazila na hospodaření v naší vesnici.
Naše zemědělství vykazovalo značné zpoždění oproti průmyslové výrobě. Bylo rozptýleno do
půldruhého milionu zemědělských usedlostí, jeho plánování bylo a je krajně obtížné,
technická výzbroj byla zcela primitivní a tak byli malí a střední rolníci většinou odkázáni na
vlastní síly. Bylo tudíž hlavním úkolem strany a vlády po únoru 1948 sjednotit všechny
rolníky, zorganizovat je, technicky vybavit a ukázat cestu k výnosnému hospodářství. Byl tak
schválen zákon o Jednotných zemědělských družstvech – JZD. A jak to vypadalo u nás?
Pokračování příště… … … … … … … … … … …
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
PÝR KOŘEN - Elytrigia repens
Vytrvalá, 30 až 150 cm vysoká bylina (tráva) s
dlouhými podzemními výběžky. Stébla jsou přímá
nebo v kolínkách vystoupavá. Listy úzce čárkovité,
max. 15 mm široké, mírně drsné, někdy chlupaté,
čepel plochá, měkká, jazýček velmi krátký, ouška
dobře vyvinutá a tenká. Klásky jsou přisedlé,
jednotlivé, ploché, 8 až 20 mm dlouhé, se 3 až 8
květy a 2 plevami, vyrůstají na protilehlých stranách
vřetena klasu, ke kterému jsou přiloženy svou širší
stranou. Pluchy jsou špičaté nebo s krátkou osinkou,

plevy obvykle 5žilné, klasy přímé, 5 až 15 cm
dlouhé, jejich vřeteno je mezi klásky vlnitě
zprohýbané. Plodem je pluchatá obilka. Kvete v VI
až VIII.
STANOVIŠTĚ: Pole, zahrady, rumiště, louky,
příkopy, pustá místa.
ROZŠÍŘENÍ: V ČR velmi hojně až obecně, celkově
roste v celé Evropě, na Sibiři, v Íránu a na severu
Afriky.
LÉČITELSTVÍ: Sbírá se oddenek. Nejlepší období ke
sběru je podzim (září - říjen), je možné jej sbírat ale
i na jaře. Po důkladném omytí a odstranění vedlejší
kořenů a listů se suší co možná nejrychleji na
přímém slunci. Droga snadno přijímá vzdušnou
vlhkost, takže je třeba ji skladovat v dobře

uzavřených nádobách,
případně ji občas znovu
přesušit.
Obsahuje inositol, minerální
soli (hlavně draselné),
sacharidy, sliz, silice s
agropyrenem (působí zřejmě fytoncidně), kyselinu
křemičitou, polyfruktózu, inulín, triticin, saponiny,
enzym mesoinosit a jiné látky.
Droga pročišťuje
organismus ("čistí
krev"), působí
močopudně,
projímavě,
podporuje trávení,
pokrývá nemocné
sliznice léčivým
slizem, celkově
posiluje
organismus, mírní
projevy lupenky,
působí proti
revmatismu,
příznivě ovlivňuje
lehčí formy
cukrovky a kožní
choroby vzniklé
důsledkem
metabolických
poruch, přispívá k
detoxikaci jater a
jaterního
parenchymu,
snižuje hladinu
cholesterolu (se
kterým se slučuje v droze přítomný inositol) a
je vhodným prostředkem k urychlení
rekonvalescence, zejména po léčení
antibiotiky nebo chemoterapeutiky, při
poruchách funkce žlučníku, při poruchách
krevního oběhu (podporuje funkční schopnost
srdce), při revmatismu (významné
antirevmatikum), léčí veškeré bolavé sliznice
v těle, zlepšuje hospodaření organismu s
inzulínem (příznivě tak ovlivňuje mírnější
formy cukrovky), při kožních chorobách ekzémech (potlačuje i lupénku).
Podává se nejčastěji ve formě odvaru (1 polévková
lžíce drogy se vaří 5 až 10 minut ve 1/4 l vody),
který se pije 4x denně. Velmi účinná je i čerstvá
šťáva z oddenku pýru, které se bere několik
čajových lžiček denně.
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ZAHRADA
JEZÍRKA A MALÉ VODNÍ PLOCHY V ZAHRADĚ
Pokud toužíte po jezírku a nemáte vlastní zahradu, nezoufejte.
Malou vodní plochu můžete realizovat i na terase, balkoně, nebo
na malé zahradě, aniž byste museli tvořit jezírko či dokonce
potok. Můžete osázet vodními a bahenními rostlinami vodotěsnou
okrasnou nádobu. I když se tyto vodní nádrže nemohou rovnat
šplouchání vody v potoce nebo v jezírku, kouzlo třpytící se vody s
kvetoucími rostlinami přinesou zaručeně. Možností, kde mini
jezírko založit, je obrovské množství. Od sudů, kbelíků, starých
van, konví, kádí, necek, dřevěných beden a žlabů, až po okrasné
nádoby. Fantazii se meze nekladou, jedinou podmínkou je však
nepropustnost a vodotěsnost nádob. Pokud starý dřevěný sud
teče, můžete ho vystlat pevným igelitem, který vodu zadrží.
Nádoba může být vyrobena ze dřeva, keramiky, plastu, kamene
nebo ocelového plechu. Každý z těchto
materiálů má své klady a zápory.
A jaké?
Dřevo: I když se spolu voda a dřevo
dokonale snoubí, přímý kontakt příliš
nesnáší. Pokud je dřevo naimpregnováno
přípravky, brzy se může stát, že se začnou
chemikálie rozpouštět do vody a ta se
brzy zkazí. Pokud se přesto rozhodnete
pro dřevěnou nádobu, vybírejte ji z
měkkého dřeva, například smrku nebo
borovice a důkladně ji naimpregnujte. Po
zaschnutí ji nakonec vystelte igelitem.
Keramika: I když je keramika velice
půvabná, její obrovskou nevýhodou je, že se může snadno rozbít. Obecně platí, že je nejdražším materiálem,
proto její rozbití o to více ´bolí. ´ Navíc jsou keramické nádoby obvykle
nemrazuvzdorné. I když investujete do mrazuvzdorné keramiky, síle
zmrzlé vody máloco odolá, proto se vyplatí nádobu před mrazy vyprázdnit.
Plast: I když je plast jen náhražka, nedá se mu odepřít, že je to materiál
lehký a levný. Jeho nevýhodou je bohužel fakt, že plastová nádoba není
obzvlášť dekorativní, ale s trochou šikovnosti a fantazie můžete plast
zamaskovat.
Kámen: Tento přírodní materiál dodá jezírku naprosto ojedinělé kouzlo.
Obvykle jsou z kamene vyrobené nejrůznější druhy žlabů, které jsou velmi
masivní.
Při výběru rostlin k osazení mini vodní plochy musíte být obezřetní a
sledovat jejich velikost. Je třeba se
zaměřit na rostliny spíše drobnější,
kterým postačí mělko. Z vodních
rostlin můžete použít třeba vodní
hyacint, babelku řezanovitou a trpasličí druhy leknínů, z bahenních druhů
tokozelku nadmutou a voďanku žabí. Vodní rostliny umístíme do
speciálního koše pro vodní rostliny, dno vyložíme jutou a naplníme
substrátem pro vodní rostliny. Povrch koše zasypeme kaménky a dáme na
dno nádoby s vodou, kterou dolijeme až po okraj.
Měli bychom myslet i na to, že většina malých rostlin miluje slunné
stanoviště, ve stínu se jim příliš nedaří. S osazováním rostlin je ideální
začít již na jaře, ale pokud to nestihneme, je možné mini jezírko založit až do půlky léta. Na zimu je ideální
nádobu i s rostlinami přemístit na stanoviště bez mrazu. Příliš těžké nádoby, u kterých je zimní stěhování náročné,
je třeba obalit například bublinkovou fólií. Další možností je nádobu vypustit a rostliny pěstovat na stanovišti bez
mrazu v nádobě s vodou.
Pamatujte, že žádná nádoba není dost malá, aby v ní nebylo možné pěstovat vodní rostliny.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

LOUŽNICKÝ
ZPRAVODAJ
Již od roku 2005
vychází v naší obci
každý týden
« LOUŽNICKÝ
ZPRAVODAJ »,
můžeme říci, že je to
tradice. A jak to
všechno vzniklo? Díky
narození Vojtika
Němečka (25.5.),
protože všichni naši
« lufťáci » a
kamarádi, chtěli vědět
veškeré podrobnosti o
jeho narození. A tak
začal postupně a
pravidelně vznikat
« Loužnický
Zpravodaj ».

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICKY_ZPRAVODAJ_2005%2C_aneb_jak_to_vsechno_zacalo/
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

MASOVÉ KOULE S MÁTOVOU
OMÁČKOU
500 g mletého vepřového masa,
40 g strouhanky, 1⁄2 lžičky
mletého nového koření, 1
rozetřený stroužek česneku, 2 lžíce
nasekané čerstvé máty, 1 vejce, 2 lžíce slunečnicového oleje,
1 červenou papriku, zbavenou jadérek a pokrájenou na
nudličky, 1/4 l kuřecího vývaru, vlašské ořechy, nasekané
najemno, sůl a pepř.
V míse smíchejte mleté maso, strouhanku, sůl, pepř, nové
koření, česnek, polovinu máty a všechno promíchejte s
vejcem. Navlhčete si ruce a vytvarujte ze směsi kuličky o
zhruba čtyřcentimetrovém průměru. V pánvi rozpalte olej a
masové kuličky na něm čtyři až pět minut smažte. Pak je
vyjměte a nechejte okapat na papírových ubrouscích. Z
pánve slijte většinu oleje a na zbytku osmahněte papriku.
Přilijte k ní kuřecí vývar a přiveďte k varu. Osolte, opepřete a
přihoďte masové kuličky. Promíchejte a přibližně deset minut
vařte. Potom ještě přidejte zbylou mátu spolu s vlašskými
ořechy a nechte zhruba tři minuty vařit. Podávejte nejlépe s
rýží nebo celofánovými nudlemi.

ČOKOLÁDOVÝ POHÁR
100 g tmavé čokolády na vaření, nasekané,
125 g másla, 200 g přírodního cukru, 60 g
hladké mouky + ¼ lžičky prášku do pečiva,
2 lžíce kakaa holandského typu, 2 vejce,
250 ml smetany ke šlehání (nejlépe
čtyřicetiprocentní), ½ lžičky vanilkového
extraktu, 2 lžíce krupicového cukru, 1 balení
čokoládových sušenek, máta na ozdobení.
Troubu předehřejte na 180 °C. Čokoládu a máslo dejte do
malého rendlíku a pomalu zahřívejte tak, aby byla čokoláda
krásně hladká. Cukr, mouku, prášek do pečiva a kakao
nasypte do mísy, přidejte vejce a čokoládu a promíchejte.
Vlijte do lehce vymazaného pekáče o velikosti 16 × 27
centimetrů vyloženého pečicím papírem a pečte zhruba půl
hodiny nebo dokud těsto ulpívá na špejli. Vychlaďte ještě v
pekáči a pak nakrájejte na čtverečky. Smetanu, vanilkový
extrakt a krupicový cukr prošlehejte dotuha v míse. Pak
začněte plnit 12 skleniček: dospodu vměstnejte upečené
brownies, pak ochucenou šlehačku a navrch rozdrobte
čokoládové sušenky. Ozdobte mátou.
KOPROVKA S VAJÍČKEM A NOVÝMI
BRAMBORAMI
3 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, 500 ml
drůbežího vývaru, 1 svazek kopru,
propláchnutého, 100 ml plnotučného
mléka, 3 lžíce zakysané smetany, 200 ml
smetany ke šlehání, sůl, pepř, případně
špetka cukru a jablečný ocet na dotažení chuti.
V silnostěnném kastrolu rozehřejte máslo, zaprašte moukou
a osmahněte ji. Zalijte studeným vývarem a 15 až 20 minut
vařte dohladka. Přidejte jemně nasekaný kopr a mléko,
nechte přejít varem. Vmíchejte obě smetany, osolte a
opepřete. Dotáhněte pár kapkami octa, případně trochou
cukru, aby omáčka získala přesně tu sladkokyselou chuť,
jakou máte rádi. Podávejte s vejcem natvrdo a novými
bramborami.

PESTRÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA
½ malého květáku, 2 mladé mrkve,
hrst zeleného hrášku (může být i
mražený), 1 mladá kedlubna, 2 lžíce
másla, 2 l lehkého drůbežího vývaru,
nejlépe domácího
sůl a pepř na dochucení, hrst sekané zelené natě
(hladkolistá petrželka, celerová nať, řapíkatý celer)
na ozdobu a dochucení
Květák rozeberte na drobné růžičky, mrkev
oškrábejte, kedlubnu oloupejte. Vše nakrájíte na
plátky a na nudličky nebo drobné špalíčky. V
polévkovém hrnci rozpusťte máslo a lehce na něm
osmahněte zeleninu, jen aby chytla barvu. Zalijte
vývarem a uveďte do varu. Osolte, stáhněte plamen
a čtvrt hodiny až dvacet minut mírně vařte –
zelenina by měla zůstat ještě trochu křupavá. Podle
potřeby polévku dosolte a dochuťte pepřem. Před
podáváním doplňte zelenou natí.
POMERANČOVÁ ZMRZLINA S VŮNÍ FRANCIE
6 žloutků, 55 g cukru + 1 lžíce do bílků, 2 lžičky
kukuřičného škrobu, 3 lžíce pomerančového likéru,
3–4 pomeranče, ostrouhaná kůra a vymačkaná
šťáva (aspoň 400 ml), 6 bílků + špetka soli, 125 ml
smetany ke šlehání,
kandovaná
pomerančová kůra
na ozdobu
košíčky coupelles:
Utřete 56 g másla
se 70 g cukru.
Přidejte kůru z 1
pomeranče a 1 citronu
a 2 bílky. Až se hmota spojí, špachtlí zapracujte 42
g hladké mouky. Lžící naklaďte na 2 plechy vyložené
papírem na pečení 8 placek. Postupně pečte asi 5
minut dozlatova. Ještě měkké placičky pak
vmáčkněte do šálků vymazaných olejem, abyste
vytvarovali košíčky. Po ztvrdnutí je vyjměte a nechte
vychladnout.
Žloutky utřete s cukrem do světla a tak, aby se
začaly táhnout. Pak přimíchejte škrob, likér,
pomerančovou šťávu a kůru. Směs dejte do hrnce a
na mírném ohni míchejte do zhoustnutí (pozor,
nesmí se začít vařit!). Krém by měl lehce pokrýt
obrácenou stranu vařečky.
2 Sejměte hrnec z ohně a míchejte do vychladnutí.
Bílky ušlehejte se špetkou soli, pak do nich
vešlehejte cukr. Sníh opatrně zapracujte do
pomerančové hmoty a mousse dejte do mrazáku.
Během mražení občas promíchejte. Po hodině
vmíchejte ušlehanou smetanu a vraťte zpátky do
mrazáku. Před podáváním nechte zmrzlinu asi 20
minut povolit, servírujte ji v coupelles ozdobené
kandovanou pomerančovou kůrou.
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Z HISTORIE

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

Vlastiboř - Vznik sídla v období české kolonizace

Železnobrodska v průběhu 14. a 15. stol První písemná zmínka je
datována z přepisů berních rejstříků Návarovského panství z r.
1565, kde je zmíněno 7 hospodářů ve vsi Wlastiborz (Vlastiborův
dvůr- lidově Lastiboř)
Osada historicky patřila spolu se sousedními sídly k panství
Návarovskému. dále byla po r. 1848 sloučena katastrálně s Jílovým.
V letech 1924 - 1980 samostatná obec, po roce 1980 sloučena s
Držkovem a po r.1990 opět samostatná obec.
V obci se nacházejí tyto pomníky:
- pomník obětem I. světové války 1914-1918
- sousoší partyzánů u sokolovny
Od tohoto sousoší se po zelené turistické značce dostanete kolem
hájenky k Partizánské zemljance, která je státem chráněnou
památkou od 3. 5. 1958. Před vstupem stojí žulový pylon z r. 1974 s
pamětní deskou. Objekt byl vystavěn partyzánskou skupinou
Konstantin v r. 1944.
http://www.obec-vlastibor.cz
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PRO ZASMÁNÍ

Rybář sedí u řeky a dívá se na své pruty. Přichází k
němu známý, také rybář, a ptá se: "Tak co? Je tady
dobrá voda?" "Znamenitá. Rybám se z ní vůbec
nechce ven."
Žena je s manželem u psychoterapeuta po
dvacetiletém manželství. Stěžuje si na osamělost,
nepochopení, nedostatek lásky, sexu, atd, atd, atd…
prostě mele, mele a mele . . . . Terapeut po
přiměřené době vstane, obejde stůl, požádá ženu, aby
se postavila, přistoupí k ní, obejme ji a vášnivě ji
políbí. Žena si pak pomalu jako v transu sedne a
mlčky sedí. Manžel na to kouká jak vyoraná myš.
Terapeut říká manželovi: „Tohle vaše žena potřebuje
aspoň třikrát do týdne. Můžete to pro ni udělat?“
Manžel se zamyslí a povídá: "Můžu ji sem vozit
pondělky a středy, ale v pátek ne, to chodím na ryby.
Na lodičce seděli tři rybáři. První zvolal: „Sleď!“ Ten
druhý sletěl do vody a utopil se. Za chvíli zvolal ten
první: „Úhoř!“Ten třetí se zapálil a uhořel.
Ženatí muži jdou na ryby. Po hodině je slyšet
následující rozhovor: první muž říká: Vy si nedovedete
představit, co jsem měl za potíže, abych mohl jet na
ryby. Musel jsem manželce slíbit, že příští týden natřu
celý barák. Druhý se připojí: No a co?… Já musel
slíbit, že udělám celý bazén, ale i se skleněnou
střechou, aby na dámu nepršelo, když plave.
Třetí muž odpoví: Na co si stěžujete? Já musel slíbit,
že namontuju celou novou kuchyni i se všemi
elektrickými spotřebiči.. Jen 4. rybář podezřele mlčí, a
tak se ho ptají PROČ, ty jsi nemusel nic slíbit?
Rybář chvíli mlčí a pak řekne: „Já jsem nařídil budík
na půl šestou, a když zazvonil, zeptal jsem se ženy
..ryby nebo sex? A ona jen zasyčela …“Vem si teplý
prádlo!"
„Pomoc, topím se!“ křičí děvče z vody. „A souložit
umíš?“ volá na ni rybář ze břehu. „Umím, jasně že
umím“ „No vidíš, a je ti to hovno platný, plavat ses
měla naučit.“
Miláčku, vzpomínáš na ty výborný pstruhy? Přece na
ty, jak jsem je lovil celých 14 dní. To byl pro mě
nádherný zážitek.“ „To víš, že vzpomínám. Zrovna
včera ti volal jeden z těch pstruhů a vzkazuje ti, že je
plnej jiker!“

MOUDRÁ VĚTA

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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REKLAMA

KARTONÁŽKA LOUŽNICE
Navštivte naší kamennou prodejnu v Loužnici
nebo objednávejte na www.obaly-sobe.cz

Nové zboží zařazené do sortimentu za
květnové ceny!!!
Papírová
Papírová
Papírová
Papírová

taška
taška
taška
taška

modrá 230x100x320 mm ………..7,80 Kč
Bordeaux 230x100x320 mm ……7,80 Kč
hnědá 230x100x320 mm …………5,80 Kč
hnědá 320x130x425 mm …………8,00 Kč

Bublinková obálka 100x165 mm …………………….1,20 Kč
Papírový tubus 500mm, průměr 80 mm…………..26,00 Kč
Krabička ze strojní lepenky340x130x80 mm…... 8,20 Kč
Klop. Krabice z 3VVL 600x400x200 mm………….17,00 Kč
Zipový sáček 6x8 cm 100 ks …………………………7,30 Kč

……... 89,- Kč
Bublinková folie šíře 1m návin 100 m…….…..323,- Kč
Lepící páska Havana šíře 48 mm návin 66m…...11,- Kč
Flopak green pytel 0,5m3…………………….482,- Kč

Stretchová folie 23My, šíře role 50 cm

Další rozměry obálek , krabic a zipových sáčků skladem
Nově možnost potisku tašek a krabic.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednávejte na:

info@obaly-sobe.cz

Tel. 483 385 154, 606 940 677
Sobe s.r.o., kartonážka Loužnice, Loužnice 82, Železný Brod, 468 22,
WWW.OBALY-SOBE.CZ
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