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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 21. / 2012
pro týden:
13. 6. 2012 – 20. 6. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 4/12 ze zasedání
zastupitelstva obce Loužnice
konané dne 8. 6. 2012
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ZO bere na vědomí plnění úkolů z minulého
zasedání
ZO schvaluje prodej p.p.č. 680/24, ostatní
plocha – neplodná půda, o vým.748 m2
v katastrálním území Loužnice a p.p.č. 680/25,
trvalý travní porost, o vým. 530 m2
v katastrálním území Loužnice, Martinu
Daníčkovi, bydl. Loužnice 31 za dohodnutou
kupní cenu 20.000,- Kč
ZO souhlasí s výstavbou 1 Zpomalovacího
světelného zařízení – semafor na silnici I/10
ZO souhlasí s očistěním a nátěrem střechy
domu čp. 110
ZO schválilo pronájem malého sálu v KD panu
Petrovi Ziegelheimovi dne 6. 7. 2012
ZO schválilo finanční příspěvek 3.000,- Kč při
narození dítěte
ZO schvaluje usnesení č. 4/12 ze zasedání ZO
Loužnice konané dne 8. 6. 2012

Z DOMOVA

POZVÁNKA
Hasiči Loužnice zvou na
„DĚTSKÝ HASIČSKÝ VÝLET 2012“
na Kokořínsko.
Výlet se bude konat ve dnech
19. – 22. července 2012.
Bližší informace na telefonu: 606 389 849 – M. Pohl
-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------INFORMACE PRO OBČANY
UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ REGISTRU
VOZIDEL MĚÚ ŽELEZNÝ BROD
Na začátek července připravuje Ministerstvo dopravy ČR
přechod agendy registru vozidel na nový Centrální
registr vozidel.
Z důvodu zajištění převodu dat bude pracoviště registru
vozidel Městského úřadu Železný Brod ve dnech 2. 7.
až. 4. 7. 2012 uzavřeno.
Nový systém bude plně v provozu od 9. 7. 2012.
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ÚPRAVA HŘIŠTĚ NA KOUPALIŠTI – V těchto dnech probíhá úprava volejbalového hřiště na koupališti. Byl vyhlouben
odvodní kanál, upraven povrch a přestěhovány tyče na upevnění sítě. Hřiště bude ještě nadále upravováno.

ÚPRAVA VELKÉHO SÁLU V KULTURNÍM DOMĚ – Sokolovně – Během minulého a tohoto týdne probíhá broušení,
vytmelení a nalakování parket v Kulturním Domě na Velkém sále. Parkety byly tak poničené, že jejich úprava byla nutná.
Doufejme, že práce se povede a parkety zase budou dobře sloužit další léta.
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Od 15 hodin začíná představení Loutkového divadla na Malém sále!
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ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ BROD – Uplynulý víkend byl v Železném Brodě ve
znamení hudby, kolotočů, stánků s různým množstvím zboží
a pochutin. Kdo přišel, i přes vrtochy počasí, užil si pravého
jarmarečního reje.

TANVALD - Příznivci Járy Cimrmana posedmé zavítali
na Tanvaldsko. Stalo se tak u příležitosti 7. ročníku
Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana a
kontrolního dne na stavbě Majáku Járy Cimrmana muzea a rozhledny v Příchovicích v sobotu dne 9.
června 2012. Několik desítek cyklistů se nejprve
postavilo na start Spanilé jízdy na bicyklech
historických i moderních, v kostýmech dobových i
současných, aby společně absolvovali trasu ze Zlaté
Olešnice přes Bohdalovice až ke kostelu sv. Františka
z Assisi v Tanvaldě Šumburku. Zde se pak konalo
slavnostní uvítání účastníků spanilé jízdy, které, krom
starostů Tanvaldu, Plavů a Kořenova uvítali i vzácní
hosté z Divadla J. Cimrmana na čele se Zdeňkem
Svěrákem. Po absolvování připraveného programu se
účastníci akce přesunuli do nedalekých Příchovic do
areálu U Čápa. Zde pak proběhl kontrolní den na
stavbě Majáku Járy Cimrmana – muzea a rozhledny,
za laskavé účasti členů Divadla Járy Cimrmana.
Součástí kontrolního dne byl i "Den pootevřených
dveří - prohlídka exponátů nalezených v okolí
Liptákova". K dobré pohodě zahrála Hudba u města
Vídně. Celý slavnostní den byl završen v kině Jas Járy
Cimrmana v Tanvaldu představením Švestka.

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

http://www.rallybohemia.cz/2012/

MALÁ SKÁLA – Benátská
noc na Malé Skále
skončila, letos poprvé, po
20 letech bude na jiném
místě – Vesci v Liberci ve
sportovním areálu.
Nicméně organizátorům a
příznivcům Malé Skály je
líto opuštění tohoto malebného prostření a tak plánují nový
hudební festival. Bude komornější a nastaven pro rodiny s
dětmi. První ročník festivalu s názvem Maloskalská noc, by
měl proběhnout poprvé 22. června roku 2013. Návaznost má
být dána i každoročním pevným termínem konání. Menší
festival se odehraje na Malé Skále vždy předposlední víkend
v červnu. Festival bude mít omezenou kapacitu návštěvníků,
Maloskalskou noc bude moci navštívit maximálně pět tisíc
návštěvníků. Zaměřen má být na rodiny s dětmi, v jeho
rámci bude probíhat například i oblíbená neckyáda. Bližší
informace v září 2012.
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TANVALD - Výstavba terminálu pokračuje
Práce na dopravním terminálu Tanvald - Šumburk nad
Desnou probíhají dle harmonogramu. V rámci této
stavby byla již zahájena realizace kruhové křižovatky
v prostoru u bývalého parkoviště u prodejny sportu na
Krkonošské ulici. K zahájení provozu terminálu dojde
v září 2012. Dokumentace této stavby je
k dispozici na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
http://www.tanvald.cz/

JABLONEC
n.N. Muzeum skla a
bižuterie v
Jablonci nad
Nisou
uspořádalo v
sobotu 9.
června pro děti
předškolního
věku a jejich
doprovod tvůrčí ateliér pod názvem "Barvy v muzeu",
tentokrát zaměřený na barevnost muzejních
exponátů. Úkolem dětí bylo nalézt různobarevné
předměty ve vitrínách muzea dle vyobrazení na
letáčku - omalovánkách, které na začátku akce
obdržely. Děti i se svým doprovodem tak mohly nejen
obdivovat krásu vystavených předmětů z expozic
Kouzelný svět bižuterie, Čarovná zahrada, České sklo
sedmi století či Ingrid, víc než jen značka, ale staly se
i spolutvůrci připravovaného muzejního programu,
který by měl dětem hravou formou představit některé
vystavované exponáty. Na závěr sobotního
červnového ateliéru mohli malí umělci popustit uzdu
své fantazii, zahrát si na chvíli na sklářské a bižuterní
návrháře a namalovat či nakreslit předmět, který jim v
muzejní expozici schází a přáli by si ho v ní příště
nalézt. Na období letních prázdnin, tj. od 30. června
do 25. srpna 2012 připravují pracovníci Muzea skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou řadu výjimečných akcí
pro veřejnost pod názvem "Skleněné prázdniny".
Zajímavostí pro malé i velké návštěvníky jistě bude
předvádění různých sklářských a bižuterních technik,
spojených s tvůrčími dílnami pro děti i dospělé.

BZÍ - v obci Bzí se starají o turisty, pocestné, ale i o své
spoluobčany. Okrašlovací spolek Bzí se postaral o výstavbu
laviček. Okrašlovací spolek –BZOS- je vystavěl, aby turisté
schváceni dlouhou cestou mohli spočinout a pokochat se
pohledem do krásného okolí. Lavičky jsou rozmístěny po celé
obci jak na sever, tak k jihu či východ a západ a z každé z
nich je pohled jedna báseň jen se přijďte přesvědčit. Můžete
si je projít po jednom takovém okruhu třeba od autobusové
zastávky na rozcestí směrem k Dupandě, kde se na vrcholu
stočíte doleva a pěšinkou se dostanete k další a pokračujeme
skrz obytnou zónu ke kříži směr Huntířov, kousíček zpět ke
kostelu je laviček jak naseto na vsi, u krámu a nejvíce jich je
u kostela. Dále pokračujeme směr Vrší jedna je pod kopcem
druhá samozřejmě na kopci a na vršku opět doleva přes
potůček a zase zpět a do kopečka na kterém se v zimě jezdí
závody na saních a na kopečku opět krátké posezení teď už
jen vylézt na silnici a jste opět na autobusové zastávce. Celá
tato trasa je necelých 7 kilometrů na čas tak 90 minut.
Přejeme krásné pokoukání šťastnou cestu a příjemný
odpočinek, přeje BZOS.
http://www.obecbzi.cz/lavickyodp.php
JABLONECKO - Policie hledá
starší ženu. 15. května odešla
sedmašedesátiletá Jana Simmová
ze svého bydliště v jablonecké
Krkonošské ulici s tím, že jede do
Prahy. Od té doby se zpět
nevrátila a nepodala žádnou
zprávu. Policie nyní vyhlásila po
ženě pátrání. „Důvod jejího
odjezdu, stejně tak jako místo
kam odjela, neznáme. O
pohřešované víme, že se opakovaně léčí v léčebnách a občas
sama různě cestuje. Při odchodu z domova měla na sobě
černou šusťákovou bundu a kalhoty, hnědé semišové
kotníkové boty, na hlavě tři různobarevné šátky a v ruce
černou textilní nákupní tašku," informovala tisková mluvčí
jablonecké policie Ludmila Knopová. Pohřešovaná žena české
národnosti je hubené 160 centimetrů vysoké postavy, má
šedé dlouhé vlasy, šedomodré oči, napadá na jednu nohu a
často mluví nesrozumitelně. Její zdánlivý věk je 70 až 75
let.„Jakýkoliv poznatek k pobytu pohřešované hlaste prosím
na linku 158," dodala mluvčí policie.

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. - V průběhu noci z pondělí
na úterý přelezl neznámý pachatel plot u
domu v Korejské ulici v Jablonci n. N. Po
překonání překážky vysoké 160 centimetrů,
začal na zahradě krást. Odnesl si 7,5 metru
měděného svodu o průměru 100 mm.
Celkově způsobená škoda představuje částku 7 500
Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N.
pátrají po pachateli, který se dopustil přečinu
krádeže a hrozí mu až dvouletý trest odnětí
svobody.

TANVALD - V pondělí večer zaparkovala 41letá žena
z Tanvaldu své vozidlo značky Peugeot 207 na
parkoviště před dům v Smetanově ulici v Tanvaldě.
V průběhu noci přišel k vozidlu neznámý pachatel,
nezjištěným předmětem provrtal u plastové nádrže
vozidla otvor o velikosti 8 mm a odčerpal pohonné
hmoty. Zloděj si odnesl 42 litrů paliva Natural 95 v
hodnotě 1 500 Kč. Žena bude muset vynaložit
částku téměř 20 000 Kč, aby vozidlo uvedla do
původního stavu. Policisté Obvodního oddělení
Tanvald případ šetří pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže a poškození cizí věci, kdy pachatel
může být potrestán odnětím svobody v trvání až dva
roky.
DALEŠICE - V úterý 5. června v 17.25 projížděl
silnicí III. třídy ve směru od Dalešic na Jablonec
n.N. autobus značky Karosa. Z pravé strany mu
bezprostředně do jízdní dráhy vběhla srna, která
byla nárazem do autobusu usmrcena. Způsobená
škoda představuje částku 12 000 Kč. Usmrcená srna
byla předána hospodáři místního mysliveckého
sdružení.
VELKÉ HAMRY - Do skladu opracovaného dřeva,
který se nachází vedle nádraží ve Velkých Hamrech,
vniknul v průběhu úterý 5. června neznámý zloděj.
Vypáčil několik dřevěných prken z boční strany
skladu, vnikl dovnitř a odvezl si hromadu složených
trámů. Jednalo se o jeden kubík čtyřmetrových
trámů o velikosti 10 x 10 cm. Firmě, která sklad
vlastní, vznikla krádeží škoda ve výši 6 000 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ
zadokumentovali a nyní pátrají po pachateli, který
za přečin krádeže může být potrestán až dvouletým
trestem odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - Do nehtového studia v Lidické ulici
v Jablonci n.N. vnikl v průběhu noci z úterý na
středu neznámý zloděj. Pachatel překonal zámek
dveří provozovny, která se nachází v přízemí domu,
vnikl dovnitř, a odnesl si počítač, LCD televizi,
tiskárnu a peníze. Studiem prošel do zadní části

provozovny, kde je kadeřnictví a odcizil profesionální
kadeřnické nůžky, zastřihovač vlasů a barvy na
vlasy. Celkově způsobená škoda byla vyčíslena na
částku 20 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení
Jablonec n. N. případ zadokumentovali, zajistili řadu
stop a nyní pátrají po pachateli krádeže, kterému
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
JESENNÝ - K vloupání do osobního vozidla došlo v
nočních hodinách z 6. na 7. června v obci Jesenný.
Neznámý pachatel vnikl na soukromý pozemek, kde
byl zaparkován automobil značky Fiat. Zloděj rozbil
boční okno dveří a vnikl do vozidla. Přitom poškodil i
solární článek na dobíjení baterie. Z auta poté
odcizil navigaci značky Tom Tom, mobilní telefon a
finanční hotovost v bankovkách i mincích ve výši 90
000 korun. Celková škoda přesáhla částku 111 000
korun.
MALÁ SKÁLA – MUKAŘOV - Dopravní nehoda s
těžkým zraněním se stala v sobotu 9. června v
23.55 na silnicí v katastru obce Malá Skála. 32letý
muž z Jablonce n.N. jel s vozidlem značky Audi A6
ve směru od Železného Brodu směrem na Mukařov.
Při projíždění pravotočivé zatáčky pravděpodobně
vlivem nepřizpůsobení rychlosti profilu komunikace
nezvládl řízení, vyjel vlevo do protisměru, narazil do
kmene stromu, a poté se vozidlo převrátilo a sjelo
ze srázu do 30 metrové rokle. Při nehodě utrpělo
zranění kromě řidiče i všech pět cestujících, kdy
doba léčení a rozsah jejich zranění jsou předmětem
dalšího šetření. Zraněné osoby byly převezeny do
nemocnic v Jablonci n.N., Turnově a Liberci.
Havarované vozidlo bylo odvezeno odtahovou
službou, aby bylo možné vyloučit technickou
závadu. Způsobená hmotná škoda představuje
částku 100 000 Kč. Policisté dále zjistili, že řidič má
na základě rozhodnutí Okresního soudu v Jablonci
n.N. vysloven platný zákaz řízení s platností až do
dubna následujícího roku. Z tohoto důvodu je
podezřelý nejenom z přečinu těžkého ublížení na
zdraví z nedbalosti, ale i maření výkonu úředního
rozhodnutí.
TANVALD - Policisté Obvodního oddělení Tanvald
zadrželi při hlídkové činnosti v Krkonošské ulici v
Tanvaldě u nádraží Českých drah tři pachatele, kteří
ničili železniční vagóny. Muži ve věku 28, 31 a 33let
z Ostravy společně posprejovali barevnými nápisy
dva vagóny určené pro přepravu osob. Muži byli po
zadržení převezeni do policejních cel, případ byl
zadokumentován a nyní muže čeká sdělení
podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,
za což jim hrozí až roční trest odnětí svobody.
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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
13.6.

Den: 15/19°
Noc: 13/9°

NEDĚLE
17.6.

Den: 24/28°
Noc: 16/12°

ČTVRTEK
14.6.

Den: 16/20°
Noc: 11/7°

PONDĚLÍ
18.6.

Den: 25/29°
Noc: 17/13°

PÁTEK
15.6.

Den: 15/19°
Noc: 9/5°

ÚTERÝ
19.6.

Den: 24/28°
Noc: 17/13°

SOBOTA
16.6.

Den: 22/26°
Noc: 15/11°

STŘEDA
20.6.

Den: 24/28°
Noc: 18/14°

PRANOSTIKY

13.6.
Na svatý Antonín len zasít neprodlím.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15.6.
Pohoda na svatého Víta - to dobrota na žita.
Svatý Vít mění čas.
Svatý Vít přináší s sebou deště.
Svatý Vít dává trávě pít.
Od svatého Víta až k Janu mnoho deště.
Déšť na svatého Víta - špatný budou žita.
Prší-li o svatém Vítu, škodí to žitu.
Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také listí otáčí.
Na svatého Víta ve dne v noci svítá.
Na svatého Víta o půlnoci svítá.
Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.

19.6.
Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se
deštivé počasí ukáže.
Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze; asli je suchý
odvézt chceš, do Jána si pospěš.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví.
Červen červený jako z růže květ

OBLOHA
Slunce

Vychází: 3:53
Zapadá: 20:12

Červen je zpravidla počítán mezi letní měsíce. Astronomické léto však začíná
teprve v den letního slunovratu.
Letní slunovrat letos nastane 21. června v 1 h 9 min LSEČ.
Na červnové večerní obloze můžeme vidět souhvězdí Lva s jasnou hvězdou
Regulus. Vlevo od něj se nachází souhvězdí Panny s jasnou hvězdou Spikou.
Nad severozápadním obzorem je nepřehlédnutelným souhvězdím Velký vůz.
Jihovýchodně od Velkého vozu uvidíme jasný Arktur ze souhvězdí Pastýře.
Nízko nad severem až severovýchodem můžeme vidět zimní cirkumpolární
souhvězdí Cassiopeia, Perseus a Cepheus, která jsou viditelná prakticky
celou noc.
21. června ve 20 h prolétá kolem Země planetka 308 342 ve vzdálenosti
0,044 AU (17,1násobek vzdálenosti Země-Měsíc).

Měsíc

Vychází: 0:06
Zapadá: 13:12

JAKÉ BUDE POČASÍ?
Bude hezky a slunečno: listy ostružin a kapradin se otáčejí dolů, vlaštovky,
jiřičky, rorýsi létají vysoko, kouř stoupá kolmo vzhůru, je bezvětří
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GRATULUJEME

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

13. 6.
14. 6.
16. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

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

Jana Němečková
Petr Šourek st.
Milan Šimek
Hana Hnídková
Milan Bažil
Josef Kordík

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

VÝROČÍ
13.6. 1881 – Otakar
Španiel, sochař, řezbář
a medailér
15.6. 1086 – Na
Pražském hradě
korunován Vratislav II.
českým králem.
15.6.1363 – Václav IV.
korunován českým
králem.
15.6. 1305 – Anežka
Přemyslovna, kněžna
Javorská a svídnická
16.6. 1471 – Vladislav
Jagellonský byl
prohlášen českým
králem.
17.6. 1909 – Karel
Höger, herec († 1977)
18.6. 1959 – Zuzana
Navarová, česká
zpěvačka a skladatelka
(† 7. prosince 2004)
18.6.1966 – Lou
Fanánek Hagen, český
hudební skladatel,
frontman kapely Tři
sestry
19.6. 1910 – Jan
Kašpar v Pardubicích
absolvoval první
veřejný let v letadle
vlastní konstrukce.
VÝZNAMNÉ DNY
14.6. - Světový den
dárců krve, USA slaví
den americké vlajky
15.6. - Mezinárodní
den odpůrců vojenské
služby, Světový den
proti násilí na
seniorech
17.6. - Světový den
boje proti desertifikaci
a suchu

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE
Úryvky z Loužnické kroniky:
……Bylo to v roce 1949, kdy

přijeli tři traktory z STS z Lomnice
n/Popelkou, které začaly
s úpravou pozemků na Šrůtově,
kde byl později vytvořen
samostatný hon. Dále byly
zceleny pozemky na „Skřibech“,
„Na Rovněch“ a na „Krupkově
kopci“. Na druhé straně vesnice,
kde je terén poněkud příkřejší, se
tak lehce nedalo upravovat. Byly
tehdy pozemky ponechány v JZD,
ale odděleně. Na systém tohoto hospodaření se
dívali všichni rolníci dosti opovržlivě, poněvadž
mnohde „řádění“ traktoristů (tenkrát ještě
nezkušených) nenašlo u nich pochopení.
K usnadnění práce na polích je zapotřebí
traktoru. Bylo hlavním cílem MAV. Byla
provedena sbírka mezi všemi občany a zakoupen
traktor „Zetor 15“ po generální opravě od pana
Vávry z Vrátu u Železného Brodu. Byla to tenkrát
v sobotu odpoledne neutuchající sláva všech
těch, kteří toužili po traktoru, když Jos. Černý,
autotaxikář ze Záduší s ním přijel do vsi. Zaučil se
s ním i Dobroslav Hnídek a Jos. Číla. Od prázdnin
1951 s ním začal jezdit do podzimu 1953 Zdeněk
Holý od Lomu z čp. 33.
Rostlinná výroba nemohla samotná posílit růst
JZD a tak bylo uvažováno o zavedení a sloučení
živočišné výroby. Brusírna u Malých na Rovince
byla adaptována pro kravín. Byly utvořeny brigády
na rychlou adaptaci. Po jejím skončení byl v roce
1951 sveden dobytek do nového kravína. Majitelé
tenkrát, jak pamatuji, se těžko loučili se svými
kravičkami, které jim po celý rok dávaly produkty

na tu prostou venkovskou obživu.
V roce 1952 měl na rozvoj našeho družstva velký vliv boj a různá nedorozumění, která
vznikla mezi MAV – MNV a KSČ. Jistě jste se dočetli v části předešlé, že v této době, byly
utvořeny jakési dva tábory, z nichž vedoucím jednoho byl Josef Černý a druhým byla M.
Špidlenová, která byla později zvolena do čela naší obce. Nastoupila posílena důvěrou
většiny občanů, důvěrou, že všichni budou neochvějně hájit její pravdu, pravdu lidskosti.
Pokračování příště… … … … … … … … … … …
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ŘEBŘÍČEK OBECNÝ
Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina.
Lodyha přímá, nahoře větvená,
často na bázi hranatá, chlupatá.
Listy střídavé, přisedlé, zřídka krátce
řapíkaté, v obrysu úzce kopinaté, 2x
až 3x peřenosečné. Květy
uspořádány v chocholíku, okolo 6
mm v průměru, jazykovité květy
nejčastěji v počtu 4 až 6, bílé nebo
růžové, 3zubé, trubkovité květy
žlutobílé. Plodem je nažka. Kvete v
VI až X.
Obsahuje glykosidickou hořčinu,
silici (okolo 0,25%) s kolísavým
obsahem azulénů (0 až 40% v
závislosti na lokalitě a počasí),
alkaloidy, flavony, tříslovinu, cholin,
aldehydy, kyseliny mravenčí,
octovou a salicylovou a fluoreskující
a fotosenzibilizující látku ze skupiny
furokumarinů.
Sbírá se květ nebo nať. Květní úbory se stříhají od
července do září a suší se ve slabých vrstvách ve
stínu při teplotách do 35 °C. Nať se sbírá v době
počínajícího květu, seřezávají se vrcholové části
nezdřevnatělých lodyh, suší se ve svazcích
zavěšených na šňůrách opět při teplotě do 35 °C.
Droga uvolňuje křeče, povzbuzuje vylučování
žaludečních šťáv, utišuje kašel, kladně působí
na krevní oběh. Zvláštní uplatnění nachází
zejména v ženském lékařství,
neboť tlumí krvácení a potlačuje
křečovité bolesti při menstruaci.
Řebříček dále podporuje chuť k
jídlu, působí močopudně,
žlučopudně, desinfekčně,
antiskleroticky, antiastmaticky,
mírně snižuje krevní tlak, tlumí
krvácivost, osvědčil se i při
pomočování. Při zevní aplikaci ve
formě výplachů nebo koupelí se
osvědčil na špatně se hojící rány,
kožní defekty, špatně prokrvenou
pokožku, hemeroidy či na záněty
ústní dutiny.
Řebříček se obvykle připravuje ve formě
nálevu, který se podává 2x až 3x denně
po 150 ml (asi z 5 g drogy). Pro zevní
použití se připravuje přibližně ve dvounásobné
koncentraci.
Upozornění: Působení drogy je poměrně silné,
při dlouhodobém užívání nebo při
předávkování se mohou objevit závratě,
omámení a bolesti hlavy způsobené v silici
obsaženým thujonem, jenž je toxický a

vyvolává nervové poruchy. Těhotné a
kojící ženy sice mohou řebříček
užívat, ale raději v menších dávkách
(max. asi 125 ml čaje denně). Šťáva z
řebříčku může navíc u citlivých osob
vyvolat záněty kůže, je-li potřísněné
místo vystaveno světlu.
Čaj (nálev): 3 lžíce řezané natě na ½ l
vody. Přelijeme vařící vodou a necháme 15
minut louhovat. Pijeme chladný, 1
(výjimečně 2) šálek denně.se pije půl
hodiny před jídlem.
Používá se při:
začínající chřipce, nachlazení, kašli, či
jiných plicních onemocněních,
krvácení (zvyšuje krevní srážlivost)
např. z plic, ledvin, nosu, žaludku,
hemeroidů, nadměrné menstruaci a
druhotných anémiích, opožděných
měsíčkách (každé ráno nalačno 1
šálek čaje a do měsíce se menstruace
dostaví), při potížích v klimakteriu (přechodu)
stačí 1 šálek nalačno, prospěje také koupel,
nevolnosti, nechutenství, průjmu, nadýmání,
plynatosti (větrech), žaludečních kolikách,
tlaku v žaludku, nadbytku žaludeční kyseliny
(překyselení žaludku), špatném trávení,
střevním kataru, chrlení krve, poruchách
jater, nenormálním chodu ledvin, zánětech
trávicího traktu, nedostatečné funkci
žaludečních žláz - tak udržuje pravidelný chod
stolice, nedostatečné funkci sleziny,
bledničce,
malárii, rakovině dělohy - žena má pít
tolik čaje, kolik jen snese, rakovině plic čajová směs řebříček + puškvorec, buď
se pije čaj, nebo se přes den žvýká kořen
z puškvorce a ráno a večer se pije
řebříčkový čaj,
chorobách spojených se slzením,
pichlavých bolestech očí, návalech krve
do hlavy s bolestmi jako kdyby měla
hlava prasknout, migréně (jeden šálek
již často odstraní bolesti, ale při
pravidelném pití čaje se migréna ztratí
úplně), chorobách kostní dřeně
(účinkuje přímo na kostní dřeň a
podporuje tam krvetvorbu), závrati,
zánětu kostní dřeně (kostižeru) - čajová
kůra + koupele + masáže s řebříčkovou
tinkturou, silném pálení žáhy, bolestech v
zádech , revmatických bolestech, angíně
pectoris (infarkt), kornatění tepen
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ZAHRADA
Slimáci na zahradě
Slimáci vykusují rozvíjející se
listy rostlin, vylézají hlavně za
dešťů a ve večerních
hodinách, jsou postrachem
mnoha zahrádkářů. Jeden
slimák dokáže přes noc sežrat
potravu, která váží asi
čtvrtinu jeho tělesné
hmotnosti. Při velkém výskytu
slimáků dokáží zlikvidovat až
60 kg listové hmoty na 1
hektar /100*100m/. Každý
slimák klade třikrát ročně cca
300 vajíček Slimáci jsou oboupohlavní.
Pozor !!! Jelikož jsou slimáci kanibalové odstraníme usmrcené slimáky, neboť by mohli
posloužit ostatním jako potrava. Slimáci škodí řadě
kulturních rostlin, ale přednost dávají jemným
pletivům (např salátům...).
Mají řadu nepřátel, jako jsou ptáci, krtci, ježci,
ještěrky či střevlíci. Na vašich záhonech slimáci
působí velké škody, ale na kompostu plní důležitou
úlohu při rozmělňování měkkých částí rostlin. Pokud
zde najde dostatek potravy, nebude mít důvod
vydávat se na zdravé rostliny. Když na kompost
dáte čerstvě nasekanou trávu, zničíte v něm jeho
vajíčka. Tráva totiž začne brzy kvasit a zahřívat v
něm jeho vajíčka.
Věčný boj proti plzáku španělskému lze vyhrát
jedině radikální úpravou zahrady. Je třeba
zlikvidovat hromady dřeva a kamení, pravidelně
sekat trávu či uklízet spadané listí.
Boj proti slimákům je nekonečný. Každý rok se jim
podaří "spást" zahrádkářům kus úrody. Nejlépe se
jim daří ve vlhku a dešti. Milují temné stinné
prostředí a teploty kolem 13 až 18 °C. Během dne
jich většinou moc neuvidíte, protože aktivní jsou
převážně v noci. Tehdy vylézají ze svých úkrytů a
spasou, na co přijdou.
1. Důkladně vyčistěte zahradu
Na zahradě, o níž nebudou mít plzáci zájem, nikde
nesmí být vysoká tráva, proto ji pravidelně sekejte.
Nenechávejte ji však ležet na místě, ale ihned ji
odneste. Stejně tak se okamžitě zbavte spadaného
listí a plodů a také vytrhaného plevele. Na zahradě
by neměla ležet žádná prkna, cihly, hromady dřeva,
kameny ani jiné věci, pod nimiž by se slimáci mohli
přes den a v suchém období schovávat.
2. Záhony na slunci, kompost ve stínu
Záhony by měly být na slunných místech, zatímco
kompost ve stínu, obě místa musí být dostatečně
daleko od sebe. Abyste si slimáky nenanesli z
kompostu rovnou do záhonů při hnojení, rozdělte
kompost na dvě části, plži se nastěhují do té
čerstvější a tou starší zatím můžete hnojit.

3. Kypřete půdu
Aby slimáci nemohli naklást
vajíčka do půdy, nastelte na
záhony tenkou vrstvu
nadrobno nadrceného starého
listí, kůry, kousků větví, slámy
nebo rákosu. Půdu na
záhonech pravidelně kypřete,
slimákům to ztíží pohyb a
kladení vajíček.
4. Zalévejte ke kořenům
Dešťovou vodu chytejte do
sudu. Na zalévání záhonů je ideální a ještě ušetříte.
Nepoužívejte na zahradě zavlažovače, ty slimáci
milují. Zalévejte rostliny hadicí nebo ještě lépe konví
a přímo ke kořenům. A výhradně ráno. Budete-li
zalévat večer, plže v jejich aktivitě naopak
podpoříte.
5. Záhon oddělte plechem
V tom, aby se plzáci dostali na záhony se zeleninou
či okrasnými rostlinami, jim může zabránit malý
plůtek. Stačí, když do země zasunete plechový pás,
který má horní stranu zahnutou směrem od záhonu
a mírně dolů. Musí být v zemi dost hluboko, aby ho
slimáci nepodhrabali. Takovou překážku plži
nepřekonají.
6. Udržujete suché cestičky
Pohyb po zahradě jim můžete zkomplikovat, když
cesty kolem záhonů posypete štěrkem, pískem,
pilinami, štěpkou či drcenou kůrou. Účinné jsou i
rozmačkané skořápky od vajec, jehličí, popel nebo
saze. Slimák vleze na cestičku, vysuší se a uhyne.
7. Slimáci bývají často přemnožení, a tak
používání různých přípravků bývá často velmi
neúčinné. Jediné jak slimákům zamezit v jejich
škůdcovství je po každém dešti, nebo večer (za tmy
vylézají také) je sám, a ručně sesbírat. Další
způsoby Jako další způsob je prý účinné vyrobit past
např. z plastové lahve. V láhvi uděláme otvor o
velikosti cca 2*2 cm /aby jím mohl slimák prolézt/ a
to cca 10 cm ode dna lahve. Lahev potom naplníme
mírně pod okraj otvoru směsí vody a kvasnic. Tato
směs by měla slimáky přilákat a tito se utopí ve
vodě. Lahev, nebo nádoby potom zapustíme do
země tak aby otvor byl zhruba v úrovni půdy a
slimáci neměli žádné velké překážky. Tak a
"koupačka" může začít. Utopení slimáci se k ničemu
nehodí....škoda.
Slimáky, které ručně sebereme, můžeme vhazovat
do nádoby se solí. Slimáci sůl nesnášejí a mění se v
jakési beztvaré útvary, které již nijak neškodí

Stránka 11 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 21.

2012

LOUŽNICKÉ TRADICE

BLUDIČKY A DIVOŽENKY
Bludičky - Také se jim říkalo bloudivá
světýlka. Podle lidského mínění to
byli dušičky dětí, které zemřely při
narození bez pokřtění, tzv.
nekřtěňátka. Tancovaly po lukách, v
lesích a bažinách. Věřilo se, že člověka dobrého a
upřímného dovedou k pokladu, zatímco člověka
hříšného do bažin. I když se člověku podařilo z jejich
moci dostat, světlušky jej pronásledovaly až domů.
Nejraději se prý světýlka koukají do oken. Na ochranu
před nimi prý nepomáhalo modlení, nýbrž klení.
Lesní panny (divé ženky, divoženky, bosorky),
provozovaly při nocích, zvlášť při svatojánské noci své
reje, při kterých tančily po lukách a lesích. Svůdné
kouzelnice lákaly svým zpěvem, tancem a sliby
mládence do svého středu. Běda tomu, kdo se nechal
svést. Víly ho utancovaly k smrti a poté na kusy
roztrhaly. Stejně jako bludičky i ony se velmi rády
dívaly lidem do oken. Lidem kradly děti a na jejich
místo dosazovaly děti své. To se týkalo zejména
svobodných matek.
Slavnost letního slunovratu se zakořenila v srdcích
našich předků natolik hluboko, že se jí církvi nedařilo
nikdy zakázat. Proto jí převzala a upravila spojením s
oslavou památky narození světce Jana Křtitele. Z
tohoto důvodu se slaví v předvečer jeho narození.
Pokud chcete vědět jak to je s Loužnickými
strašidly tak se koukněte na:
http://www.louzpravodaj.webzdarma.cz/archi
v/LOUPOH.pdf
My již v dnešní době víme, že
těmto strašidelným historkám a
báchorkám, jistě pomohl na svět,
maličký brouček, který v čase
kolem svatého Jána (24.6.), začne
poletovat na loukách a zahradách a
když se Vám jej podaří chytit, tak
jste velice překvapeni, jak
nevzhledný brouček to je. To i pan
Karafiát si jej ve své knížce
„Broučci“ vymaloval lépe.
BLUDIČKA POTOČNÍ v Loužnici
Jejich jediný výskyt je v Loužnici u Kopaňského
potoka. V dřívějších dobách bývalo v hospodách
zvykem, že si hospodský často zval muzikanty,
nejčastěji v sobotu večer, a ještě lepší bylo, když jich
bylo více, alespoň čtyři muzikanti. Ti pak hráli na
housle, basu, harfu a štěbenec, jak se tenkrát v
našem kraji říkalo klarinetu. Jednou takhle muzikanti
vyhrávali i v zásadské hospodě u rychtáře Šourka a
mezi nimi klarinetista Vašek z Loužnice z Pazdrny.
Zábava to byla náramná, sešlo se hodně chasy, a tak
se vyhrávalo až do pozdní noci. Když se překulila

půlnoc, začala se hospoda vyprazdňovat. Muzikanti
dopili poslední pivo, složili nástroje a vydali se ke
svým domovům.
Vašek si to namířil
rovnou cestou „po
Rovněch“ podél
potoka dolů do
Loužnice, když
přišel ke Kopani,
pustil se teplou
letní nocí k louce,
které se odjakživa
říkalo „Na
Mlejnici“. Vašek
šel unaveně, ale
spokojeně,
protože si při
tancovačce vydělal
nějaké peníze pro
svou rodinu.
Přeskočil potok, a
když se blížil k
„rovince“, že se dá
podél potoka dolů
nad „obec“ až k pazdrně, kde bydlel, uviděl před
sebou mihotající se světýlka. Nic si z toho nedělal,
myslel si, že to je z únavy, a tak šel dál. Za chvilku si
všiml, že světýlek je čím dál tím víc, začala se houpat,
kroužit kolem něho, až se mu z toho zatočila hlava. A
v tu chvíli mu to došlo, vždyť to jsou bludičky cvendy! Najednou si vzpomněl, co mu ještě jeho
babička o nich vyprávěla, že utancovaly a do bažin
zavedly nejednoho pocestného. Naštěstí byl hlava
rozumná a řekl si, že musí jednat opatrně. Vytáhl z
pod kabátu klarinet a začal bludičkám hrát a hrál vše,
co ho napadlo, ani na navarovském hradě takhle
nevyhrávají. Jenže bludičky chtěly víc a víc a rychleji a
rychleji, když už Vaškovi docházely síly a myslel si, že
je s ním úplný konec. Vtom od „Kršnů“ (dnes Čajkovi
čp.8), zakokrhal kohout a bludičky zmizely. Šťastný
Vašek si otřel zpocené čelo, uložil klarinet pod vestu a
unaveně se vydal domů. Doma lehl a spal až do
druhého dne. Když se probudil a šel mámě ukázat, co
si vydělal na zásadské tancovačce, zjistil, že krejcarů
tam má dvojnásobek. To se mu bludičky odvděčily za
protancovanou noc. A tak od těch dob se v Loužnici
ví, že na bažinách kolem Kopaně jsou hodné bludičky,
ale jen si rády zatancují. Bohužel v dnešní době kolem
nich žádní muzikanti už nechodí. Ale když se koná
nějaká zábava na koupališti můžete od Kopaně vidět
malá světýlka, to koukají co se děje a snad si i
zatančí… škoda jen, že neumějí zahnat
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ LETNÍ VEČERY A PLNÉ
LOUKY SVĚTLUŠEK!
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

PIKANTNÍ ZAPEČENÉ HOUSKY
2 lžíce oleje, 1 cibule, nakrájená na plátky,
150 g červených fazolí z konzervy,
scezených a propláchnutých, 1 zelená chilli
paprička, nasekaná, 1 lžička oregana, 50–100 g rajčatového
pyré (passaty), 100 g čabajky, na plátky, sůl, 4 houstičky, 50
g plátků sýra, 4 lžíce zakysané smetany a pár lístků koriandru
k podávání
V pánvi zpěňte na oleji cibuli, trvá to asi 3 minuty. Přidejte
fazole, chilli, oregano, rajčatové pyré, osolte a vařte 5–10
minut. Pak přimíchejte čabajku. Housky svrchu seřízněte a
mírně vydlabejte. Pikantní směs navršte na pečivo, poklaďte
sýrem a zapečte. Podávejte ozdobené koriandrem a se
zakysanou smetanou
POLÉVKA Z CUKET
60g másla, 1 střední cibule, 5 středně
velikých cuket (750g), 2 lžíce hladké
mouky, 250ml vody, 1 malá kostka
kuřecího vývaru, rozdrcená, nebo domácí vývar, 300ml
plnotučné, sladké smetany, pokrájená pažitka na ozdobu.
Rozehřejte máslo v hrnci, přidej cibuli a cukety a smaž cca
3min., až je zelenina měkká. Zamíchej dovnitř mouku a
míchej asi po 1min. Sundej z ohně a pomalu přilej vodu s
kostkou, nebo vývar. Vrať na prudký oheň a zahřívej, až se
směs prudce vaří a zhoustne. Nechej trochu zchladit a po
částech rozmixuj. Opatrně přilij smetanu. Ohřej, ale nevař.
Podávej v polévkových miskách, ozdobené pažitkou.
PEČENÁ KRKOVICE S CUKETOU A
RAJČATY
4 plátky krkovice bez kosti, 1 cuketa, 5
rajčat, 1 cibule, 5 plátků slaniny, 4
stroužky česneku, pepř, sůl, kmín, 4 PL olej,
voda/vývar na podlití, Doporučená příloha: rýže.
Osolenou, opepřenou a okmínovanou krkovici vložte
do pekáčku. Oloupejte cuketu a nakrájejte ji na měsíčky,
rajčata na kostky, cibuli na proužky a česnek na kolečka.
Plátky slaniny nakrájejte na kostičky a promíchejte se
zeleninou. Touto směsí posypte maso, přidejte olej a mírně
podlijte. Dejte péct do trouby přikryté alobalem na 45 minut
na 200°C, pak alobal odstraňte a dopékejte do změknutí
masa i zeleniny – zhruba stejnou dobu. Podle potřeby
podlévejte.
Chuť cukety s rajčaty vytvoří společně s výpekem krkovičky
výborný sosík.
KVĚTÁKOVÉ PLACIČKY
Květák, 1 vejce, nastrouhaný tvrdý sýr,
strouhanka, kousek salámu, trochu oleje,
sůl, Podravka, brambory, malá tatarka.
Uvaříme do měkka květák, rozmačkáme
vidličkou v míse a přidáme třeba na
kostičky pokrájený salám. To nemusíme, ale musíme přidat
vejce, strouhanku a nastrouhaný sýr, aby těstíčko drželo
pohromadě. Osolíme, okořeníme podravkou a promícháme.
Strouhanku dáme podle hustoty těsta. Placičky vykrajujeme
lžicí, po obou stranách obalíme ve strouhance a pomalu
smažíme. Hned podáváme na talíře s vařenými brambory a
několika proužky másla. Labužníci si mohou na placičky
kápnout ještě přiměřeně tatarky.

KEFÍROVÉ LÍVANCE
Polohrubá mouka 250 g, Kefír – 1,
Vejce – 2, Soda - 1,5 lžička.
Z uvedených surovin vypracujeme
těsto a ihned smažíme lívance.

SVĚŽÍ KOMPOT Z ČERSTVÝCH
JAHOD
500 g jahod, cca 5 lžic cukru (podle
kyselosti jahod), 2 lžíce rumu, voda.
Jahody očistíme a nakrájíme na kousky. Posypeme
cukrem a zalijeme vodou, aby byly zakryté a
promíchané. Přidáme rum (nemusí být). Necháme
odstát v lednici asi 2 hodiny. Kompot je výborný sám
anebo ho můžeme servírovat se zmrzlinou.
JAHODOVÉ SORBETTO
200 g jahod, 120 g cukru, 2 l
vody. Rozmixujte vodu s
cukrem a přidejte jahody.
Vylejte do nádoby nízké a
široké a dejte do mrazničky
zmrznout. Po zmrznutí rozbijte zmrzlou směs na
kousky (nožem, špachtlí) a dejte do mixéru. Mixujte,
dokud zmizí i poslední malé
tvrdé kousky. Nalejte do
misek a podávejte.
KÁVOVÁ ZMRZLINA
2 vejce, 4 dl mléka, 4 lžíce
vyšlehané šlehačky, 150 g
cukru, 2 šálky kávy, 1 lžíce
kakaa, 1 vanilkový cukr, panák rumu – podle chuti.
V misce vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte postupně
vanilkový cukr, kávu a kakao. Přidejte mléko a dejte
do hrnce. Přivedeme do varu a necháme vychladnout.
Do vychladlého krému přidáme šlehačku a panáka
rumu. Nalijeme do misek a dáme do mrazničky aspoň
na 2 hodiny.
DOMÁCÍ ZMRZLINKA - ČOKOLÁDOVÁ
500 ml vody, 250 g čokolády Figaro Sladká Vášeň
Extra mléčná, 125 g čokolády Figaro Sladká Vášeň
Hořká 70% kakaa, 50 ml rumu, 3 lžičky rozpustné
kávy
Do hrnce nalijte vodu, přidejte nalámanou čokoládu,
kávu a ohřívejte při mírné teplotě, dokud se vše
nerozpustí. Odstavte a vmíchejte rum. Nechte
zchladnout. Přelijte do plastové misky (nejvhodnější je
nižší) a uložte do mrazničky zhruba na 10 hodin.
Jednou či dvakrát během mrazení promíchejte. Pokud
necháte směs příliš ztuhnout (například
přes noc), nechte ji trochu ustát při
pokojové teplotě. Nabírejte lžící na
zmrzlinu.
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Z HISTORIE

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

ZÁSADA - Zásada, ves na
Železnobrodsku, založená na okraji
pohraničního hvozdu starobylým rodem
Čuchů. Bývala to původně tvrz zmíněného
rodu, který ve 14. stol. požíval rytířské
hodnosti a jehož členové se připomínají již
za času panování Karla IV. Kolem tvrze
povstala ves Zásada. Nejznámějším
členem rodu Čuchů byl Jan Čuch, který
patřil k nejpřednějším milcům krále
Václava IV. a zastával funkci maršálka. V
první polovině 15. stol . patřil rodině
Čuchů mimo jiné také hrad Navarov, který
se nalézá v okolí Zásady.
Tolik o založení obce píše místní kronika.
Přibližný rok založení Zásady můžeme
určit podle sousední obce Držkov založené za vlády Jana Lucemburského kolem roku 1310. Zanedlouho po
založení jsou v Držkově vybudovány dřevěný kostelík a farnost. Obyvatelstvo si vydržuje svého faráře naturálními
a peněžními desátky. Nejstarší zprávy o
držkovské faře pocházejí z r. 1352. Mluví-li se
o faře, musela zde nutně být i farnost,
skládající se ze vsí. Mezi tyto vsi patří i ves
Zásada, která co do počtu obyvatelstva,
obydlí i poplatníků převyšovala v dobách
minulých ves Držkov. Pro porovnání : V roce
1565 platí úroky v Zásadě 24 poplatníků. V
Držkově 14 poplatníků. V roce 1651 žije v
Zásadě celkem 151 osob (126 dospělých a 25
dětí). V Držkově celkem 86 osob (71
dospělých a 15 dětí ). Jestliže si porovnáme
všechny obce, až na některé výjimky žily po
mnohá staletí stejným způsobem života, jejich
obyvatelstvo se věnovalo převážně
zemědělství a zpracování zemědělských produktů. Nedochází zde k nějakému horentnímu nárůstu obyvatelstva.
Jinak tomu není mezi Držkovem a Zásadou. Založení těchto dvou obcí spadá do jednoho časového období (14. 15. stol.). Zmínka o faře v Držkově je uvedena v Registru papežských desátků i v Libri confirmationum t.j. v
knihách konfirmačních k jejichž založení dal podnět 1. arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Praví se zde, že v r.
1352 platí držkovská fara papežský desátek ve výši 6 grošů. Pro srovnání : Zlatá Olešnice s největším počtem
obyvatel platila pouze 4 groše a Jablonec nad Nisou jakožto chudá fara neplatila poplatky vůbec. Na základě
zjištěných skutečností můžeme říci, že založení Zásady spadá na počátek 14. století pravděpodobně k roku 1310.
Pokud jde o vznik naší obce, byla založena lidem českým, nikoliv německými kolonisty, jak je tomu u vsí severněji
položených. Díváme-li se na její rozložení, jde o typ český, u něhož se polnosti šíří k obvodu obce paprskovitě od
jejího středu. Jméno obce Zásada je ryze české a znamená asi tolik jako něco, co bylo právě založeno či zasazeno
a uvedeno v život. Při pojmenování naší obce je učiněna výjimka z pravidla doby, kdy nově založená obec
většinou nese jméno po svém zakladateli. Např. Bohdalovice-Bohdal, Držkov-Držek (slovanský původ), Alšovice z
něm. Gunter (nesou známky něm. kolonizace). Rovněž při pojmenování naší obce nebylo použito nějakého
význačného či charakteristického znaku místa, jako tomu je u Brodu...brod přes řeku, Loužnice...voda táhnoucí se
z luhů či mokřiny. Půdu v době založení (pol. 14. stol.) obce Zásady vlastnil rod pánů ze Železnice, kteří vlastnili i
Jablonec, Držkov, Loužnici a Bratříkov. Máme-li zjištěny alespoň přibližné údaje o založení Zásady, můžeme nyní
přistoupit k její historii samé, která je většinou spjata s historii hradu Navarov, k jehož panství náležela. Od
založení Zásady nedošlo v ní samé, ani v jejím nejbližším okolí k žádné historicky významné události, takže se až
do husitských válek žije po způsobu středověké feudální obce.
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Ve válkách husitských náleží Navarov i ves
Zásada panu Petru Čuchovi, který podobně jako
všechna šlechta severních Čech zůstává věrný
katolické církvi a Zikmundovi. Jaký poměr
zaujímal Petr Čuch k husitskému hnutí je
nejlépe patrno z toho, že byl ve velmi úzkém
styku s pánem Bohunem z Kováně, který byl
vyzvědačem ve službách Lužických měst a
šlechty. V důsledku této husitství nepřátelské
činnosti byl r. 1432 obležen hrad Frydštejn. Za
nejasných událostí Petr Čuch přichází o hrad
Navarov a rovněž o celé své jmění. Čuch za
podpory Jiřího z Poděbrad dobude hrad Navarov
zpět, ale dostane se do svízelné finanční
situace, těžbu rudy musí přenechat Hynkovi z
Valdštejna na 15 let. Vzdává se i jiných požitků, ale nemůže zabránit rozpadu svého panství. Po jeho smrti kolem
r. 1445 se jeho dcery Johanky ujímá Jiří z Poděbrad, který řídí její finanční záležitosti a splácí dluhy. Konečně však
dne 13. ledna 1452 odevzdává Johanka Jiříkovi hrad Navarov s přilehlým panstvím. Johanka a rod Čuchů
dostávají určitý plat. Johankou odchází navždy prastarý rod Čuchů z politické scény našeho národa a další
historické dění v naší obci se váže na jiné více i méně slavné rody, které přejímají panství Navarovské a s ním i
naši Zásadu. Jiří z Poděbrad postoupil však po několika týdnech hrad Navarov i s okolními vesnicemi za 1000 kop
grošů Mikuláši Zajíci z Hasenburka.
A právě v době, kdy Navarovu vládne rod Zajíců z Hasenburka, dochází v nejtěsnějším okolí Zásady k hrůzným
válečným výjevům, které jsou snad nejstrašnější jaké kdy náš kraj ve své historii zažil. Hasenburkové přistupují k
tak zvané Jednotě Zelenohorské. V době, kdy král Jiří bojuje s Uhry na Moravě, vpadají od Žitavy do Severních
Čech Lužičané a Slezané v úmyslu spojit se na hradech Hasenburků t.j. Navarově, Troskách, Hrubé Skále a Kosti s
vnitřním nepřítelem krále Jiřího. Zrádci vlasti spolu s Lužičany postupují hlouběji do středu Čech, ale dne 3.
června 1463 jsou u Turnova zaskočeni a panem Jindřichem z Michalovic na hlavu poraženi. Vojska Jiřího z
Poděbrad dobývají hrady Hasenburků. Hasenburkové s Lužičany ustupují a ze msty za sebou zanechávají spálené
vesnice (Jablonec je zpustošen tak, že je ještě v r. 1543 t. j. téměř 74 let po lužickém vpádu v listinách označován
jako Jablonec pustý t.j. neobydlený). Hasenburkové po obléhání svého hradu v Navarově královským vojskem
jsou donuceni se vzdát a hrad odstoupit
dobyvatelům. Po Hasenburcích přechází
hrad Navarov a k němu příslušející vsi do
rukou méně významných rodů, které se v
držení tohoto panství poměrně rychle
střídají. Jsou to např. Aleš ze Šanova, Jiřík
Štoss z Kounic, Racek Cukr z Tamfeldu,
Alexandr z Leisneku a mnozí jiní až hrad
posléze připadá rodu Smiřických a to v r.
1514.
Pod vládu rodu Smiřických, který v 16.
stol. zaznamenává nesmírný růst a jemuž
patří vlastně celé Severní Čechy a část
východních, dochází i k osazování našeho
kraje, v němž jsou v této době zakládány
nové vsi. Páni Smiřičtí si všímají hlavně
hustých pohraničních lesů, kde r. 1586
zakládají Smržovku, Tanvald a i jiná, na
sever položená místa. Že v této době v
okolí Zásady a Navarova byly lesy ještě
velmi husté a nepřístupné, svědčí ta okolnost, že jak praví kronikář Jiřík z Valdštejna r. 1543 na Navarovsku při
lovu ulovil 2 medvědy a 3 divoké vepře. Do těchto let spadá také zakládání sklářských hutí v Rejdicích r. 1577 a v
sousední Huti a to ještě před r. 1565. Rod Smiřických, který byl náruživým vyznavačem lutheránství a později
mocnou záštitou Českých bratří má nemalé zásluhy na tom, že zdejší kraj přešel téměř úplně do tábora vyznavačů
podobojí. Pod panstvím rodu Smiřických zůstává Zásada v rámci panství Navarovského (od druhé pol. 16. stol.
spojeno v jeden právní celek s panstvím Semilským) až do r. 1621, kdy toto ohromné jmění Smiřických je
zkonfiskováno a převážná jeho část připadá Albrechtu z Valdštejna.
http://www.zasada.cz/
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PRO ZASMÁNÍ

Přijde chlap do zverimexu a chce papouška. Mají na výběr
tři krásné exempláře. Jeden za tisíc, druhý za dva a třetí za
šest tisíc korun. Chlapík na ně chvíli zvídavě kouká a ptá se
prodavače: „Prosím vás, proč jsou ty ceny tak rozdílný,
když ti papoušci vypadají stejně?” „No,” na to prodavač,
„ten za tisícovku hovoří španělsky a ten za dva tácy to umí
přeložit do češtiny.” „A co ten za šest tisíc?” zajímá se
zákazník. „To nevím,” odpoví prodavač, „ale ti dva mu říkají
šéfe!”
Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče.
Rozčilený řezník však psa pozná, je to pes jednoho ze
stálých zákazníků - místního právníka. Odpoledne zajde
řezník k právníkovi a zeptá se ho: „Když mi vběhne do
řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na
finanční náhradu od majitele psa?” „Ano, samozřejmě,”
odpoví právník. „V tom případě mi dlužíte sto dvacet
korun,” říká řezník, „to totiž byl váš pes.” Právník si
povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na sto
dvacet korun. Když je řezník na odchodu, právník ho
zadrží: „Ještě moment! Tady máte účet na pět set korun za
konzultaci.”
Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky
stojí proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu
růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z
lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí
oči a ptá se ho, co to dělá. Padesátník odpovídá:
„Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných Hádej kdo!”
„Ale proč to děláte?” „Jsem právník se specializací na
rozvody!”
Říká vězeň spoluvězni: „Přeji ti šťastný nový rok!”
„Ale vždyť je už únor!” „Slyšel jsem, že ti rok přidali!”
Jednou odpoledne jel chlápek ve své limuzíně na venkov,
když zahlédl na kraji města u krajnice dva chlapy, kteří jedli
trávu. Nařídil řidiči zastavit, stáhl okýnko a ptá se: „Hej,
pánové, proč jíte tu trávu?” „Nemáme peníze na jídlo.”
„Tak pojeďte se mnou.” „Ale já mám ženu a dvě děti,”
povídá jeden. „To nevadí, vemte je s sebou!” Druhý říká:
„Já mám ženu a šest dětí!” „To nevadí, ty taky vezměte!”
Tak se to všechno naskládalo do limuzíny, a když vyrazili,
jeden z těch dvou říká: „Pane, je to od vás moc hezké, že
nás berete s sebou. Takové dobrodiní!” „Ale, vy tomu
nerozumíte,” namítne boháč, „na chatě jsem už dlouho
nebyl a tráva je tam nejmíň metr vysoká!”

MOUDRÁ VĚTA

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti.
TIRÁŽ
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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