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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

VÝZVA POŠKOZENÝM FIRMOU REWEL
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
prostřednictvím své tiskové mluvčí por.
Mgr. Ludmily Knopové informuje, že služba
kriminální policie a vyšetřování šetří případ
firmy Rewel zastoupené panem Ondřejem Rousem.
Jedná se o šetření ve věci podvodného jednání, kdy pan
Rous prostřednictvím svých webových stránek nebo
portálu HYPERSLEVY nabízel pobyty v hotelích a wellness
centrech v celé České republice.
Policisté žádají občany, zástupce hotelů a wellness center,
kteří obchodně se společností Rewel spolupracovali, a kteří
byli jednáním pana Rouse poškozeni, aby podali trestní
oznámení na nejbližší policejní oddělení.
----------------------------------------------------------------ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY!
Ve většině základních a středních
škol, bude vyučování ukončeno v
pátek 29. června 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 30. června 2012 do neděle
2. září 2012.
Období školního vyučování ve
školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny!
----------------------------------------------------------------

UZAVÍRKA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Při průjezdu Železným Brodem, jezděte opatrně, centrum,
kolem radnice, je rozkopané a pokládá se zde nový asfalt.
Doprava je řízená semafory a tvoří se ze všech stran
kolony.

RALLY BOHEMIA 2012
V červenci se opět uskuteční
Rallye Bohemia, která se okrajově
dotkne naší obce. Nicméně pro
všechny fanoušky to bude zajímavá podívaná.
http://www.rallybohemia.cz/2012/docs/RB_2012_Uzavirky
_silnic_CZ.pdf
V našem bezprostředním okolí se pojedou dvě etapy:
15. 7. – 7:00 – 17:00 – RZ 10;13 –Cimbál, Podbozkov,
Bozkov, Jesenný, Stanový, Navarov, Vlastiboř.
15.7. – 7:30 – 7:30 – RZ 11;14 – Velké Hamry,
Bohdalovice, Popelnice, Tanvald, Šumburk, Český
Šumburk, Příchovice, Světlá, Desná
--------------------------------------------------------------------FOTBAL
POZOR NA SILNICI!
Při této příležitosti, kdy se hraje ME ve fotbale
v sousedním
Polsku,
dávejte větší
pozor na silnici
R/10
protínající naší
vesnicí, v tento
den bude
zřejmě větší
provoz,
fanoušci
pojedou na
mistroství
fandit.
Přes naši obec vede jedna z tras do Varšavy. Z
Loužnice do Varšavy to je 560 km a cesta trvá cca 8
hodin.
Pokud máte chuť a chcete fandit ve společnosti ostatních
fanoušků, přijďte ve čtvrtek 21. 6. 2012 do Hospůdky Na
Záduší, fotbalové utkání ČESKO – PORTUGALSKO,
bude promítáno na plátně.
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Od 15 hodin začíná představení Loutkového divadla na Malém sále!
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ZE SVĚTA

LIBERECKÝ KRAJ - Nové logo cestovního ruchu
Libereckého kraje nastavuje nový směr v komunikaci s
veřejností. „Při přípravě nové vizuální linky bylo
vycházeno z trendů v designu cestovního ruchu - loga
stále častěji nesou emoce, jsou plastická, ve 3D formě,
která umožňuje lepší práci v internetovém, printovém a
televizním prostředí. Cílem bylo vytvořit poutavé logo,
které bude vypovídat o Libereckém kraji z hlediska
cestovního ruchu," uvedla Lidie Vajnerová (SOS),
statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro
resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Na
předchozí logo - „Liberecký kraj - Barevná dovolená"
současné logo navazuje. Složení loga zůstává stejné - 4
kostičky, které v původním znění představovaly pouze 4
roční období a 4 turistické regiony. Současné logo se
posunulo ještě o kus dále. „Dominantou Libereckého
kraje je Ještěd, který je na první pohled jasně zřejmý, i
když pod logem nebude nápis Liberecký kraj. Proto je
zde jedna dominantní kostka, která provází logo v
každé vizuální situaci. Je nosníkem a oporou celého
loga," popisuje náměstkyně hejtmana. Ostatní kostičky
podle ní znázorňují nejen roční období a turistické
regiony, ale cílové skupiny v komunikaci (single, rodiny
s dětmi, prázdné hnízdo), kde je tečkami jasně určeno,
pro kolik osob je tip na výlet, trasa či poskytovaná
služba věnována.
TANVALD –
MALÁ SKÁLA
- Před
nedávném
uspořádala
zajímavou
"Indiánskou"
akci pro své
žáky
tanvaldská
Mateřská školka ze Šumburku. Na tu navázal výlet na
raftech, kterého se společně s dětmi zúčastnili i rodiče.
S blížícím se koncem školního roku jsou plánovány
nejrůznější akce a tanvaldská mateřská školka se
rozhodla jak pro netradiční řešení, tak zajímavý výlet.
Společně s dětmi totiž na raftech vyrazili i jejich rodiče.
Jelo se po Jizeře z Malé Skály do Dolánek s jednou
zastávkou k načerpání sil U zrcadlové kozy. Společné
chvíle se líbily podle slov Jiřiny Pecháčkové úplně všem
zúčastněným.

JIZERSKÉ HORY - Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory
vyhlásila v březnu druhý ročník fotosoutěže s příznačným
názvem Zaostřeno na Jizerky. Do soutěže se mohl přihlásit
každý, kdo zaslal papírově i emailem fotografie s tématikou
Jizerských hor. Do uzávěrky dorazilo 219 fotografií od 59
autorů. "Velice nás potěšilo, že zájem byl vyšší než loni a v
Jizerských horách je stále mnoho krásných a zajímavých
míst, která svými objektivy soutěžící zachytili," řekl Ondřej
Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských
hor. Snímky dokládají více věcí. Především však to, že
Jizerské hory jsou stále krásným pohořím s neobyčejnými
přírodními a krajinnými hodnotami, které stojí za zvýšenou
ochranu, a které mají stále více obdivovatelů. "Mezi
nejpozornější návštěvníky pak určitě patří právě fotografové,
kteří tímto způsobem prezentují obrázky vnímané zlomkem
vteřiny v kontextu hluboké historie i nekonečnosti přírodních
dějů," vysvětlil Petrovský. Fotky nyní vyhodnotí odborná
porota, ve které zasedne například fotograf Břetislav Jansa,
Zdeněk Patzelt, předseda správní rady nadace František Pelc,
vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Jiří Hušek, autor řady
knih Roman Karpaš, Petra Menclová a Miloš Šnytr. Vybrané
snímky poputují na říjnovou výstavu, kde se představí
veřejnosti a proběhne zde i předání cen vítězným autorům. Z
těch nejlepších děl bude sestaven kalendář na rok 2013, o
který byl v loňském roce značný zájem. Zároveň bude po
celou dobu letních prázdnin na internetu probíhat hlasování
široké veřejnosti. V osmi týdenních kolech bude možné dávat
hlas fotografiím, které se vám nejvíce líbí. Z každého kola
budou vybrány dvě nejlépe hodnocené fotografie, které se
pak ve finálovém kole střetnou mezi sebou, a čtenáři budou
moci vybrat absolutního vítěze. "Další informace o
fotosoutěži naleznete na webových stránkách nadace
www.jizerky.ecn.cz a samotné účastníky budeme pravidelně
informovat emailem," doplnil Petrovský. Cílem fotosoutěže
bylo ukázat krajinu i život v našich Jizerkách prostřednictvím
objektivů fotoaparátů široké veřejnosti. Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor se snaží lidem připomenout, že
ekologická katastrofa, která Jizerské hory postihla, se může
opakovat. Pouze cílenou a dlouhodobou péčí se může les
stabilizovat a postupně se vrátit k původnímu stavu. A právě
proto půjde výtěžek z této výstavy a prodeje kalendářů na
pomoc Jizerským horám.
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JABLONEC NAD
NISOU - Kriminalisté
žádají o pomoc při
pátrání po pachateli.
V pondělí 21. května
ráno krátce po páté
hodině dosud neznámý
pachatel násilím vnikl
do prodejny lékárny v
Podhorské ulici v
Jablonci nad Nisou, ze
které odcizil zboží v
celkové hodnotě
18.269,- Kč – volně
prodejné léky
(především vitamíny – v
hodnotě 11.523,- Kč), sedm
krémů zn. Vichy a čtyři
sluneční brýle. Dosud
provedeným šetřením byl
zjištěn popis neznámého
pachatele a zajištěn záznam
z kamerového systému, na
kterém je zachycen při
krádeži zboží v prodejně.
Popis neznámého pachatele:
Muž vysoký 170–180 cm,
bílé pleti, oholen, zřejmě
krátkých vlasů. Oblečen do
světlých kalhot, tmavé
mikiny se světlejšími rukávy a
zapínáním vpředu.
Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality Služby
kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou
žádají občany o pomoc při pátrání po dosud neznámém
pachateli, který se uvedeným jednáním dopustil
trestného činu krádeže.
Veškeré poznatky, které by mohly pomoci k jeho
dopadení, sdělte přímo kriminalistům na tel. číslo 974
474 467 nebo na bezplatnou linku 158.
ŽELEZNÝ BROD - Už
v sobotu 23. 6. 2012 v
10 hodin vyplují
nejroztodivnější plavidla
na řeku Jizeru v
Železném Brodě.
Vyrobte si skvělý stroj a
vyplujte také! V cíli
budou připraveny
atraktivní ceny (volné
vstupenky do divadla a
kina, volné vstupenky na koupaliště, pro dospěláky
sudy dobrého moku). Pěkné počasí organizátoři
nezaručují, prima zábavu a dobrou náladu ano.
NECKYÁDA ŽELEZNÝ BROD - 23.6.2012 od 10 hodin
LÁKAVÉ ODMĚNY PRO ORIGINÁLNÍ PLAVIDLA:
SUDY PIVA
VOLNÉ VSTUPENKY DO KINA A DIVADLA
SEZÓNNÍ VOLNÝ VSTUP NA MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

2012

JABLONEC n.N. - A přece se točí! Pivní holby, korbele, do
muzea na pivo s Rudou Pivrncem je název výstavy pivního
skla od 18. století po současnost. Představí nejen typické
exempláře, ale též zajímavosti, návrhy vzešlé ze soutěže
sklářských škol regionu nebo práce předních českých
návrhářů Jana Čapka a Ronyho Plesla, Designéra roku 2011.
Dozvíte se též něco o historii vaření piva v kraji. Výstavu
doprovází zbrusu nové, speciálně pro tuto příležitost
vytvořené, vtipy Petra Urbana. Vernisáž výstavy „A přece se
točí!" se uskuteční v Galerii Belveder v úterý 19. června 2012
v 17 hodin, osobně ji zahájí olympijská vítězka Barbora
Špotáková a ve stejné době se uskuteční i křest nové knížky
Petra Urbana. "Pivní" výstava potrvá do 28. září, otevřeno
bude ve všední dny od 13 do 17 hodin, o víkendech od 10 do
17 hodin (v červnu a v září mimo pondělky). Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou se touto výstavou připojilo k
letošní marketingové kampani Libereckého kraje „Křehká
krása - vybroušená chuť". Záštitu nad výstavou převzala
náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová. K výstavě se
připravuje také zajímavý doprovodný program. „Návštěvníci
budou při prohlídce výstavy vyplňovat kvíz, za což budou na
závěr „hořce" odměněni. Po dobu výstavy uspořádáme také
několik ochutnávek pivních speciálů - zažijeme třeba černý
pátek 13. července nebo červenou sobotu", doplnil kurátor
výstavy Petr Nový. V objektu Galerie Belveder, kde na
počátku 20. století bývala zavedená restaurace, se
návštěvníkům představí část bohaté sbírkové kolekce muzea,
která čítá několik set exemplářů pivního skla od 18. století až
po současnost. Z nich byly pro výstavu vybrány nejen typické
exempláře, ale i některé kuriozity a zajímavosti. Co se do
nich točilo, ukáže stručně zpracovaná historie pivovarnictví v
regionu. Výstava připomene i letošní kulaté výročí
vratislavického pivovaru Konrad, který je z historického
hlediska pokračovatelem jablonecké tradice vaření piva.
Současnost zastupují realizované návrhy renomovaných
designérů Jana Čapka a Ronyho Plesla, budoucnost pivních
sklenic pak prezentují práce studentů středních sklářských
škol regionu, pro které byla vyhlášena soutěž na vytvoření
nových návrhů.
JABLONEC n.N. - Více
než 40 zemí po celém
světě slaví vždy třetí
víkend v měsíci červnu
Den otců. I v Jablonci
proběhl pro připomenutí
tohoto dne sportovně
zábavný program pro
celou rodinu, který volně
navazoval na dopolední Pohádkovou přehradu.

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 - Ve středu 13. června
nedopadla dobře jízda na kole pro 48letou
ženu z Železného Brodu. Žena jela na
jízdním kole značky Author Classic ulicí
Masarykova, ve směru od Koberov na
centrum města. Ve sjezdu chtěla na křižovatce
odbočit vpravo do ulice Brodecká. Odbočení se jí
bohužel nezdařilo, upadla na vozovku a způsobila si
zranění s předpokládanou dobou léčení 2 týdny.
Důvodem nezvládnutí průjezdu křižovatky byl
zřejmě alkohol, kdy přístroj Drager ženě naměřil
0,82 promile alkoholu v krvi. Vzhledem k tomu, že
žena byla pod vlivem alkoholu, bude nyní řešena ve
správním řízení Městského úřadu.
Při této příležitosti upozorňujeme cyklisty, že i pro
ně platí zákaz požívání alkoholu před jízdou, stejně
jako pro řidiče motorových vozidel.
JABLONEC N.N. - O vozidlo značky Škoda Octavia
Combi modré barvy málem přišla 43letá žena z
Jablonce n.N. Vozidlo zaparkovala ve středu v
poledne v Mozartově ulici v Jablonci n.N. Když přišla
k vozidlu druhý den, zjistila, že neznámý pachatel
překonal zámek dveří vozidla, vnikl dovnitř a
nezastavila ho ani uzamčená závora na pedálech
vozidla. Závoru nezjištěným způsobem odstranil.
Další překážkou byla uzamčená spínací skříňka.
Pachatel chtěl vozidlo nastartovat, což se mu však
nepodařilo a on odešel s nepořízenou. Otázkou
zůstává, proč si neodnesl alespoň handsfree sadu
značky Parrot, kterou vytrhl i s přívodním kabelem a
nakonec odložil vedle závory na pedály. Pachatel na
vozidle, které má hodnotu 170 000 Kč, způsobil
škodu za 8 000 Kč. Případem se zabývají policisté
Obvodního oddělení Mšeno, kteří případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a
pokusu neoprávněného užívání cizí věci, za což
může být pachatel potrestán odnětím svobody v
trvání až dva roky.
JABLONEC NAD NISOU - V sobotu 16. června
dopoledne krátce po deváté hodině došlo v Jablonci
nad Nisou v ulici
Československé
armády
k dopravní
nehodě. 53letý
řidič jel
s vozidlem zn.
Škoda Favorit ve
směru od Liberce
na centrum
města, kde dle vlastního vyjádření usnul, vyjel vlevo
mimo vozovku a narazil do oplocení domu. Při
nehodě utrpěl tento řidič zranění, jehož doba léčení
není dosud stanovena. Na místě provedenou
dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili

hodnotu alkoholu 0,34 promile. Způsobená škoda
činí předběžně částku 11.000,- Kč. Věc nadále šetří
policisté ze Skupiny dopravních nehod v Jablonci
nad Nisou.
LIBERECKÝ KRAJ - Pestrou službu měli hasiči v
Libereckém kraji. Zasahovali u nehody, zachraňovali
zvířata nebo otvírali domovní dveře muži, který
ztratil klíče a potřeboval se dostat ke svým lékům.
Dopravní nehoda se stala 18.6. kolem půl desáté v
části obce Starý Dub. Řidič dodávky zde sjel do
příkopu a narazil do stromu. K události byly vyslány
2 jednotky - PS Liberec a Český Dub. Hasiči muži
poskytli před lékařskou první pomoc, odpojili baterii
a provedli veškerá protipožární opatření. „Hrdiny"
dalších zásahů hasičů v Libereckém kraji byla
zvířata. Ráno vyjížděli tanvaldští hasiči k srnce, která
„přistála" v bazénu rodinného domku v Šumburku
pod Desnou. Jelikož byla alespoň částečně na
plachtě pokrývající bazén, hasiči ji vystrčili přední
nohy na okraj a srnka se pak sama vyhoupla ven a
utekla. Naopak sama už nemohla slézt dle majitelky
kočka v Liberci - Nových Pavlovicích. Ta byla ve
výšce zhruba dvanácti metrů již druhý den. Na
pomoc přispěchali liberečtí hasiči v čele s lezeckou
skupinou, která s nastavovacími žebříky a
postupovým jištěním zvíře sundala. Odpoledne pak
vyráželi hasiči odstraňovat roj včel, který ohrožoval
veřejnost na Husově náměstí v Lomnici nad
Popelkou. Den se zvířaty pokračoval v Pertolticích
pod Ralskem, kam vyjeli ve 14:20 hodin
profesionální hasiči z České Lípy a Jablonného v
Podještědí sundávat ze stromu leguána.
DESNÁ - V neděli 17. června ve zpravodajství
televize NOVA byla v reportáži „Dvojí metr“
zveřejněna nepravdivá informace k případu krádeže
požární hadice z panelového domu v Desné v
Jizerských horách. V reportáži o činnosti Úřadu pro
ochranu osobních údajů redaktor naprosto mylně
informoval o tom, že „případ policie odložila“. Tato
skutečnost se nezakládá na pravdě. Z tohoto
důvodu k uvedenému případu podáváme následující
informace: V úterý 20. března letošního roku krátce
po poledni 49letý muž násilím vnikl vstupními
dveřmi do panelového domu v ulici Poštovní v
Desné v Jizerských horách a následně v suterénu z
požární skříně odcizil 20 metrů dlouhou požární
hadici v hodnotě 2.000,- Kč. Ve věci policisté z
Obvodního oddělení v Tanvaldě zahájili zkrácené
přípravné řízení, ve kterém pachateli 2. května
sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
Pachatel byl policisty dopaden na základě
provedeného šetření a poskytnutého záznamu z
kamerového systému, který je v panelovém domě
umístěn. Podezřelému nyní hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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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
20.6.

Den: 26/30°
Noc: 19/15°

NEDĚLE
24.6.

Den: 22/26°
Noc: 15/11°

ČTVRTEK
21.6.

Den: 26/30°
Noc: 16/12°

PONDĚLÍ
25.6.

Den: 20/24°
Noc: 14/10°

PÁTEK
22.6.

Den: 28/32°
Noc: 18/14°

ÚTERÝ
26.6.

Den: 19/23°
Noc: 14/10°

SOBOTA
23.6.

Den: 23/27°
Noc: 17/13°

STŘEDA
27.6.

Den: 20/24°
Noc: 15/11°

21.6.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

PRANOSTIKY

23.6.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost
dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.

24.6.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na svatého Jana jahody do džbána!
Svatý jen otvírá zimě zase dveře.
Na svatého Jana noc nebývá žádná.
O svatém Janu Křtiteli noc se na prahu prosedí.
Na Jána jasně - vozí se seno krásně.
Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
Když prší na Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle.
25.6.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
26.6.
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
Který svatý mlátí bez cepů? Svatý Jan Burian.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 3:53
Zapadá: 20:12

NOČNÍ SVÍTÍCÍ OBLAKA
Na tmavé noční nebo soumračné obloze jsme navyklí za jasného počasí
vídat hvězdy, oblaky se nanejvýš
jeví jako tmavé siluety na pozadí
pohasínajícího nebe. Je tedy možné
v noci vidět zářící oblaky? Ano! V
období kolem letního slunovratu je
zřídka možné pozorovat vzácný
druh oblaků, kterým se podle
nevšední doby viditelnosti říká noční svítící oblaky či stříbřité oblaky.
Na denní obloze se tento typ oblaků pozorovat nedá. Vhodné podmínky k
jejich spatření nastávají na soumračné obloze v období kolem letního
slunovratu a pozorují se na severní i jižní polokouli ze zeměpisných šířek 50
- 65°. Na naší polokouli je lze pozorovat od poloviny května do poloviny
srpna, avšak hlavní doba výskytu spadá na červen a červenec.
Noční svítící oblaky se objevují v době, kdy je sluneční kotouč asi 6 - 16°
pod obzorem a to mezi severozápadním a severovýchodním obzorem. Bývají
nejlépe pozorovatelné před a po místní půlnoci. Vzdálené vysoké vrstvy
atmosféry jsou za těchto podmínek ještě osvětlovány Sluncem a právě
tehdy lze tyto vzácné oblaky na pozadí soumračného nebe spatřit.

Měsíc

Vychází: 0:06
Zapadá: 13:12
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

20. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

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

Josef Kordík
Zdeňka Šourková
Daniel Hrdlička
Soňa Šenfelderová
Marcel Pohl
Lucie Urbánková

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

VÝROČÍ
20.6. 1922 – Josef
Kemr, herec († 1995)
22.6. 1933 – Libor
Pešek, český světově
proslulý dirigent
23.6. 1891 – Vladislav
Vančura, spisovatel
24.6. 1942 – Nacisty
vyhlazena osada
Ležáky
24.6. 1930 – Ilja
Racek, herec
25.6. 1363 – Dvouletý
Václav IV. korunován
českým králem.
26.6. 1967 – První
bankomat se ukázal
světlu světa.

VÝZNAMNÉ DNY
20.6.- Světový den
uprchlíků (UNHCR)
21.6. - Evropský svátek
hudby
23.6. - Mezinárodní
olympijský den,
Svatojánská noc
24.6. - Mezinárodní
den osteoporózy,
Římskokatolická církev:
Slavnost Narození sv.
Jana Křtitele
25.6. - Den
roztroušené sklerózy
v ČR
26.6. - Mezinárodní
den boje proti
zneužívání drog a
nezákonnému
obchodování s nimi,
Mezinárodní den na
podporu obětí mučení

ZAJÍMAVOSTI Z
HISTORIE LOUŽNICE
Úryvky z Loužnické kroniky:

……Roku 1954 odchází z družstva původní jeho
zakladatel Dobrouš Hnídek. Po něm byl zvolen
předsedou JZD Josef Číla. Po ½ roce bylo
družstvo opět bez vedení. Okresní národní
výbor pověřil nově zvolenou předsedkyni MNV
– soudružku Marii Špidlenovou i vedením
družstva. Jak již bylo dříve podotknuto, začalo
se ve vsi žít radostněji a volněji a snad už i to
mělo vliv na úrodu, která byla bohatší.
V družstvu byla utvořena tzv. pracovní skupina,
která sestávala z těchto členů: Krupka Jos.,
Linka Miloslav, Novotný Jos., Hnídek Miloslav,
Bedřich Matoušek, Hnídek Jar., Kodejš Ladislav, Adamička Josef, Nosek Jaroslav, Sochorová
Marie, Hnyk Bohumil a Špidlenová Marie. Úkolem této skupiny bylo pracovat a obdělávat
loužnická políčka a po skončených pracích se dělit o zisky, které z výnosných prací jim plynou.
Pro zvládnutí špičkových prací byly svolány místním rozhlasem brigády a to jak z místních
občanů, tak ze závodů a jiných národních podniků, i z Jablonce n/Nis.
A tak milý čtenáři jste se dočetli o tom, jakou proměnu prožila v zemědělství naše vesnice za
10 let a jak dospěla k nynějšímu stavu.
Průmyslový vývoj obce Loužnice za poslední desetiletí od začátku r. 1948 do konce roku 1957.
Jak uvádí již naše obecní kronika, tak i dle záznamu a pamětí živili se naši předkové již od
pradávných dob převážně obchodem a výrobou různého skleněného zboží, vyráběného po
domácku neb v menších dílnách.
Z této sklářské výroby vyvinul se postupem doby sklářský průmysl, takže můžeme zcela
oprávněně říci, že naše obec je a byla vždy
obcí průmyslovou s vyvinutým průmyslem
sklářským. O tom svědčí celá řada
provozoven, tovární výroba a samostatný
export různých sklářských výrobců. Vývoji
průmyslu napomáhalo jednak to, že bylo u
nás dostatek pracovních sil, jelikož chudá
pole na stráních poskytovala jen skrovné
živobytí menší části obyvatel naší obce.
Tito byli nuceni hledati si vedlejší příjem
k zajištění svoji existence, který jim
umožňovala sklářská výroba.
Pokračování
příště… … … … … … … … … … …
(foto JZD Loužnice léto 1957)
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
JAHODY
jahodník obecný
Rod Fragaria zahrnuje asi 20
druhů, které rostou převážně
na severní polokouli.
Jahodník je vytrvalá, 5 až 30
cm dlouhá bylina s větveným
oddenkem, s přízemní listovou
růžicí a s plazivými,
kořenujícími výhonky, které
vyrůstají z paždí listů. Lodyha
v dolní části odstálé chlupatá,
v horní části přitisklé chlupatá.
Listy trojčetné, dlouze
řapíkaté, lístky hrubě pilovitě
zubaté s osténkami na konci
zubů, chlupaté. Květní stopky přitisklé chlupaté,
květy oboupohlavné, pravidelné, 5četné, v chudém
vrcholíku, bílé, kališní lístky za plodu odstávající až
nazpět ohnuté. Souplodí (=jahoda) kulovité až
kuželovité, červené, snadno opadavé. Kvete v V až
Jahodní nejčastěji najdete na pasekách, lesních
okrajích a cest, lesních křovinatých strání, sutích,
příkopech, preferuje půdy humózní, mírně suché až
mírně vlhké, neroste na půdách velmi kyselých a
velmi chudých, na světlinách obvykle bohatě plodí, v
tmavších lesích bývá často neplodný.
V ČR na celém území od nížin až do horských oblastí
hojný, pouze v nejvyšších polohách vzácný. Celkově
roste takřka v celé Evropě, chybí pouze v jižním
Řecku, v egejské oblasti, v černomořské části
Ukrajiny a v dolním Povolží, druhotně rozšířen v
Jahodník rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak
při hypertenzi a zpomaluje srdeční rytmus.
Zesiluje stahy děložního svalstva, proto se
používá při gynekologických onemocněních.
Krom toho podporuje látkovou výměnu a účinkuje
protizánětlivě při dně, ledvinných a žlučových
kamenech, při zánětech žaludku a střev. Má i
diuretický účinek. Protože listy obsahují třísloviny
a flavonoidy, mají dobrý účinek při průjmech. Listy a
zvlášť plody obsahující železo a jiné mikroprvky jsou
vhodným prostředkem při léčbě anemie a
avitaminozy.
Plody účinkují prospěšně jako léčebný prostředek
při ateroskleroze, žaludečních a duodenálních
vředech, dně a artritidě. Plody zaženou žízeň,

severní a jižní Africe,
ve východní Asii, v
Severní a Jižní
Americe a na Novém
Zélandu.
Sbíranou částí je list
(Folium fragariae),
který se trhá v době
květu a suší se ve
stínu nebo při umělém
sušení za teplot do 40
°C. Listy se také
někdy fermentují.
Obsahuje až 10%
tříslovin, flavonoidy, kvercitrin, kvercetin, třísloviny,
vitamín C, draslík, malé množství silice s citrónově
vonnou složkou a další látky. Plody obsahují cukry,
pektiny, organické kyseliny, aromatické látky,
antokyan, fragarin a další látky.
Jahodník působí mírně svíravě a protizánětlivě,
užívá se zejména jako posilující prostředek
při rekonvalescenci, při zánětech střevní
sliznice spojených s průjmy, při chorobách
ledvin a ledvinových kaméncích, kdy se užívá
vnitřně (3 g lístků na 2 šálky vody, ve které se
mírně povaří), zlepšuje metabolismus kyseliny
močové, snižuje lámavost vlásečnic. Obklady
z jahodníku se užívají při krvácivých
hemeroidech nebo při mokvavých ranách,
jako kloktadlo se jahodníku užívá při
zánětech v ústní dutině či při zápachu z úst.
zlepšují trávení, odstraňují zácpu. Někdy však
plody jahodníku vyvolávají alergickou reakci!
Lidové léčitelství doporučuje drogu i při
prochladnutí, bolení hlavy, neurastenii (nervové
slabosti), hemoroidech, při léčbě ran (ve formě
obkladů z listů).
Denní čaj: 1 lžička jahodníkových listů na ¼ l vody
- přelijeme vroucí vodou a necháme 15 minut ustát.
Lesní čaj: 1 díl jahodníku (list), 1 díl ostružiníku
(list), 1 díl maliníku (list). Listy necháme několik dní
spěchované zavadnout, teprve pak dosušíme. 2
lžičky na ¼ l vody - přelijeme vroucí vodou a
necháme vychladnout. Pijeme naráz nalačno a večer
po jednom šálku.
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ JAHOD
Pro pěstování jahodníku
jsou nejvhodnější
otevřené slunné polohy,
ve vyšších polohách se
sklonem k jihu a
jihozápadu. Jahodník
lze pěstovat i na
dočasně zastíněných
záhonech.
Jahodník se spokojí i s
mělkou vrstvou ornice,
neboť má kořeny blízko
pod povrchem, většinou
do 20 cm. Nejlépe se
mu daří na vzdušných a
záhřevných, nepříliš
vlhkých hlinitopísčitých
půdách bohatých humusem a živinami a prostých trvalých
plevelů. Jílovité, zamokřené nebo kamenité půdy jsou pro
pěstování nevhodné. Rostlinám vyhovuje mírně kyselá až
neutrální reakce půdy. Nevhodné jsou půdy silně kyselé,
silně vápenité nebo čerstvě hnojené vápnem. Kyselé půdy
s pH pod 5 proto vápníme 2 roky předem. Bylo-li toto
opomenuto, lze před výsadbou použít SÍRAN VÁPENATÝ,
který nepůsobí chlorózu.
Sazenice jahodníku vysazujeme včas, v červenci nebo
počátkem srpna. Tím dosáhneme již v prvním roce po
výsadbě dobrých výnosů. Po polovině září bychom již
sazenice neměli vysazovat, neboť hrozí větší riziko
vymrznutí slabých sazenic v době holomrazů. Sazenice
sázíme nejlépe po předplodinách, hrášku, salátu, raných
kedlubnách nebo cibuli. Jahodník pěstujeme zpravidla na
jednom místě z jedné sadby tři roky a následně bychom
jej měli vysadit na stejné místo až po 5 letech. Pouze v
případě zcela zdravého porostu, jej můžeme na stejném
místě pěstovat dříve. Ihned po sklizni předplodiny půdu
zryjeme. Pokud jsme předplodinu nehnojili chlévským
hnojem, zapravíme do půdy dobře rozleželý kompost v
dávce cca 6 kg na 1m2. Čerstvý chlévský hnůj je
nevhodný. Před výsadbou zapravíme do půdy průmyslová
hnojiva, např. CERERIT v dávce 80 g na 1m2. Při přípravě
půdy odstraníme všechny části vytrvalých plevelů.
Můžeme například použít 14 dní před výsadbou postřik
přípravkem ROUNDUP, který působí na zelené části
plevelů (pozor na okolní kultury) a zničí je i s kořeny.
Sazenice musí být dobře vyvinuté a zdravé. Neodebíráme
je za slunného parného dne. Používáme především první
sazenice ze šlahounů od matečních, dobře plodících
rostlin. Sazenice mají mít 3 - 4 dobře vyvinuté listy, velké
listové srdéčko, silný kořenový krček a dobře vyvinuté
kořeny. Nejlepší je zakořeněné sazenice vyrýpnout
lopatkou i s kořenovým balem. Bohužel, kde pěstujeme
jahodník na černé netkané textilii, musíme narůstající
sazenice posadit do květináčů, protože jinak nemají kde
zakořenit. Šlahoun se sazenicemi odstřihneme těsně u
mateční rostliny, u první silné sazenice odstřihneme zbytek

šlahounu z obou stran na 1
cm a odstraníme případné
zaschlé listy. Sazenice
sázíme zpravidla do sponu
50 - 80 cm x 20 - 40 cm,
záleží na vzrůstnosti
odrůdy. Rostliny sázíme
tak, aby kořenový krček byl
v úrovni okolní půdy,
hluboko zasazené rostliny
špatně rostou, mělce
vysazené zase trpí suchem.
Výsadbu dobře zavlažíme a
při horkém slunečném
počasí přikryjeme bílou
netkanou textilií. Záhon
podle potřeby během
pěstování zavlažujeme,
přihnojujeme okolo rostlin CERERITEM nebo hnojivou
zálivkou FRAGAREX, určenou pro jahodník. Tvořící se
šlahouny včas odstraňujeme. Na zimu můžeme záhon při
holomrazech přikrýt chvojím, aby rostliny nevymrzly. Na
jaře rostliny vyčistíme od zaschlých a skvrnitých listů,
odplevelíme a přihnojíme. Během vegetace, mimo období
od počátku květu až do konce sklizně, mělce kypříme. V
období sucha zaléváme, raději méně častěji, ale vydatně,
ke kořenům. Plody sbíráme v plné zralosti, nejlépe za
podmračného dne nebo brzy ráno. Plody sbírané během
rozpáleného dne rychle měknou a kazí se. Plody trháme i
se stopkou, déle vydrží a ihned je uložíme do chladu.
Nejvážnějším škůdcem jahodové výsadby je roztočík
jahodníkový. Tento pouhým okem sotva patrný pavouček
saje uvnitř mladých srdéčkových listů, které se pak špatně
rozvíjejí, zkrucují, rostliny jsou zakrslé a málo plodí. Velmi
důležitá preventivní ochrana je v tomto případě zdravá
sadba. Pokud objevíme zakrslé rostliny, ihned je
vykopeme a spálíme. Jako chemickou ochranu použijeme
např. METATION E 50 na jaře při rašení a pak po týdnu
opakujeme, nejpozději do tvorby poupat. Dva postřiky v
týdenním intervalu provedeme po sklizni v červenci. Dále
můžeme použít BASUDIN 60 EC.
V blízkosti lesů se objevuje napadení květopasem
jahodníkovým, nakusujícím květní stopky, a jehož larva
vyžírá poupata. Ochranou je postřik METATIONEM E 50 v
době poškození prvních poupat. Sběrem a pálením
napadených poupat předcházíme rozšíření škůdce v
příštím roce.
Nejvážnější chorobou je plíseň šedá, jež se vyskytuje
především za deštivého a teplého počasí. Zrající plody
bývají pokryty šedavým povlakem, nezralé plody jsou
hnědé. Preventivně můžeme použít postřik přípravkem
ROVRAL 50 WP a to v době květu cca 5% rostlin. Lepší je
ovšem častá kontrola porostu a včasný sběr napadených
plodů.
Proti nájezdům ptáků používáme na přikrytí záhonů síť
proti ptákům. Jen na takovéto ptáčky síť neplatí.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SLUNOVRAT
Dvacátého prvního června nastává doba slunovratu, což
byl den, kdy slunce dosáhlo vrcholu své roční vlády a
pomalu začínalo slábnout. Zároveň tímto dnem začínalo
léto, čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu.
Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si naši
předci všimli, že tímto dnem ztrácí slunce svou moc a
proto se snažili slunci nějak pomoci v získání či doplnění
jeho slábnoucí moci. Slunce hrálo vždy velmi důležitou
roli v jejich životě. S nadějí zapalovali ohně věříce, že
teplo a světlo, které oheň vydával, pomohou v doplnění
sil.
Slunce díky svému světlu a teplu vládlo zemi přes den a
noc podle představ našich pohanských předků skrývala
mnohá tajemství. Vzhledem k výjimečnosti této noci se
mělo za to, že ožívají tajemné síly a země vydává své
poklady. Rozestupovaly se skály a otevírala země. K nalezení takového místa bylo zapotřebí
nalézt kvetoucí kapradí. To kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít
zázračný květ z kapradí, který byl velmi důležitým pomocníkem při hledání pokladů, měl pod
kapradí rozprostřít bílý šat, který měl zachytit padající květ. Kdo prý květ zachytil a nosil u
sebe, byl neviditelný, rozuměl řeči zvířat, rostlin a stromů, měl ve všem štěstí a byl předurčen
k objevení pokladu. Získat takový květ však nebylo vůbec snadné, protože ho prý střežily
mocnosti temné. Krom čertů a čarodějnic v lese číhalo mnoho dalších nástrah jako například
bludný kořen nebo bludičky, které člověka lákaly do bažin. Člověk, který překonal všechny
nástrahy a poklad objevil, si měl z něho měl vzít jen tolik kolik unesl, jinak by jeho duše
propadla pro jeho nenasytnost peklu.
Slunovrat je pohanský svátek
Keltové slavily nejkratší noc v roce, návrat slunce a léta jako doby sklizně a hojnosti. Oslavy to byly velkolepé,
obydlí se zdobila symboly slunce, vařila se slavnostní jídla, která ukazovala na dobu hojnosti, protože byly
zasvěceny bohyni slunce a
plodnosti Lugnasad. Na její
počest dříve hořívaly
hlavně v britských zemích,
ale i na Valašsku, o půlnoci
obrovské ohně jako pocta
vrcholícímu Slunci. Oheň
měl dodat Slunci sílu.
Chlapci skákali přes oheň a
do vzduchu se vyhazovala
hořící pometla, aby se
zastrašily zlé síly.
Někde je to svátek
pohyblivý
Například ve
skandinávských zemích je
však termín těchto oslav
pohyblivý podobně jako
Velikonoce, připadá na dny
kolem 20.-26. června.
Zdobí se zde kostely,
domovy, ale i auta květinami, vztyčuje se májka z březového dřeva, podobně jako u nás na 1.máje.V některých
knihách se však dočteme, že letní slunovrat je pevně daný o pár dní později, tedy 23. června, přesně o Svatojánské
noci…Proč?
Svatojánská noc je křesťanský svátek
Svatý Jan Křtitel má svátek 24.6. a měl původně vymýtit pohanský zvyk oslav letního slunovratu. Nestalo se, a tak
se tyto dva termíny úspěšně mísí a dělají nám zmatek. Magické obřady, sběry mimořádně účinných bylin, pálení
symbolických obětí jsou tedy činností předvečera svátku. Tzv. svatojánské byliny mají prý největší léčivou moc, a
pokud si o půlnoci natrháte na louce devatero kvítí, dáte si ho pod polštář, prý se vám ve snu zjeví váš budoucí
muž.
O svatojánské noci se tradičně také otevírají poklady, ale spíše než truhlu plnou diamantů, máme šanci nalézt ve
svém nitru poklady mnohem cennější… O Svatojánské noci příště……
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ZMRZLINA Z JAHOD
1 plnotučný tvaroh, 3 vajíčka,
½ hrnku cukru moučka,
vanilkový extrakt, jahody.
Ušleháme z bílků tuhý sníh.
Žloutky utřeme s cukrem do
pěny a přidáme vanilku a
tvaroh. Lehce vmícháme
rozmačkané či na kousky
nakrájené jahody. Dáme do
uzavíratelné misky a vložíme do
mrazáku, cca po 45 min
promícháváme.

2012

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

JAHODOVÉ KNEDLÍKY
1/2 l mléka, 100 g másla, špetka soli, 350 g hrubé
mouky, 4 celá vejce /bez skořápky), 500 g
jakéhokoliv ovoce, dle chuti.
Mléko svaříme s máslem a solí, přidáme najednou
všechnu mouku a mícháme, až vznikne hustý
knedlík, který se nechytá nádoby ani vařečky- je to
dost brzy. Těsto necháme prochladnout a postupně
vmícháme vejce a dobře zpracujeme. Na
pomoučněném válu uděláme z těsta „hada“, kterého
nakrájíme na špalíky 3– 4 cm,
podle toho, kolik těsta na
knedlíku chceme. Špalík
splácneme ve dlani, dáme
ovoce podle chuti a opět v dlani
zakulatíme na knedlík. Toto
těsto má tu výhodu, že lze z
něho vytáhnout tenké těsto,
takže tvrdší ovoce- švestky,
meruňky ap. se dají potáhnout
opravdu jen slabou vrstvou.
Moc dobře se s těstem pracuje.
Hotové knedlíky vhazujeme do
vařící vody a vaříme podle
velikosti 5– 8 minut. Sypeme je tvarohem, cukrem a
poléváme máslem, jinak kdo co rád (mák, strouhaný
perník, měkký tvaroh, zakysaná smetana nebo
strouhaný tvrdý tvaroh ap.).
SMETANOVÝ JAHODOVÝ KOKTEJL
čerstvé jahody, 4 dl nízkotučného mléka, 1 dl 12%
smetany, 1 lžička cukru moučka NA OZDOBU: 2
plátky citronu. Do nádoby (ne do mísy) nasypeme
jahody, lžičku cukru, mléko a smetanu.
Rozmixujeme do hladké kaše. Smetanový jahodový
koktejl rozlijeme do sklenic a ihned podáváme.
Ozdobíme citronem.
JAHODOVÝ DŽEM
1,5 kg jahod, 0,9 kg Úsporného želírovacího cukru
Omyté jahody zbavíme stopek, rozmačkáme a
smícháme s Úsporným želírovacím cukrem. Směs
přivedeme do varu a vaříme 5 minut. Horký džem
nalijeme do připravených skleniček a uzavřeme
víčky.

JAHODOVÁ DOBROTA
3 bílky, 175 g krupicového cukru,
450–500 g čerstvých jahod, 570 ml
smetany ke šlehání, ušlehané, 1
lžička moučkového cukru
Upečte si pusinky. Bílky ušlehejte
dotuha a potom po lžičkách
zašlehávejte krupicový ́ cukr. Ze
sněhu pak dělejte lžičkou, hromádky‘
na plech vyložený papírem na pečení
a pečte je při 140 °C zhruba hodinu (v
horkovzdušné troubě při 120 °C asi 1,5 hodiny).
Polovinu jahod rozmixujte spolu s moučkovým
cukrem na pyré a propasírujte je přes sítko. Pusinky
rozlámejte na 2cm kousky a dejte do větší misky,
přidejte nakrájené zbývající jahody a šlehačku;
jemně promíchejte. Na talířek nebo do skleničky
udělejte kupičku jahodovo-pusinkovo-smetanové
hmoty a pokapejte ji jahodovým protlakem.
JAHODOVÉ ŘEZY S ŽELATINOU
Piškot (plech asi 20x30 cm): 5 vajec, 100 g cukru
krupice, 100 g polohrubé
mouky. Ušlehat bílky s
polovinou cukru, žloutky
šlehat 4 minuty s druhou
polovinou, poté zlehka
vmíchat na střídačku bílky a
mouku. Péct na 180 stupňů
asi 18 minut.
Krém jahodový: 500 ml šťávy
z jahodového kompotu, 200 g
cukru krupice, 52 g
jahodového pudinku, 2 menší
PL polohrubé mouky - svařit
na sladký pudink. Po
vychladnutí zašlehat do 350 g másla. Krému bylo
poměrně hodně, takže kdo nemá rád větší vrstvy,
doporučuji upéct korpus z cca 6-7 vajec na celý
velký plech při zachování stejného množství krému.
Dokončení: Poklást kompotovanými jahodami z cca
2 plechovek a zalít želatinou připravenou podle
návodu z 2 balíčků dortového želé. Želatinu jsem
zlehka dobarvila červenou barvou.
SMETANOVÝ NEPEČENÝ DORT S JAHODAMI
1 balíček dětských piškotů, 500 g tvarohu, 200 ml
mléka, 1 sáček čiré želatiny, 200 g cukru krupice, 2
šlehačky v prášku, jahody. Dortovou formu vyložíme
alobalem a rozložíme do ní dětské piškoty. Jahody
rozmačkáme s 50 g moučkového cukru a dáme na
piškoty. Želatinu namočíme v mléce a necháme
nabobtnat. Potom ji rozvaříme na mírném ohni a
necháme vychladnout. Šlehačky v prášku připravíme
podle návodu. Tvaroh smícháme se 150 g
moučkového cukru, vmícháme želatinu a
připravenou šlehačku. Rozetřeme na dort a dáme do
chladničky ztuhnout.
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Z HISTORIE

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

Zlatá Olešnice - Zlatá Olešnice se rozkládá na stranách podél potoka Zlatník. V potoce se kdysi
dávno rýžovalo zlato, jeho břehy jsou
lemovány olšemi a právě od toho je
odvozen název obce. Horní část obce
spadá do chráněné oblasti Jizerských
hor, nejvyšší je zde kopec Javorník,
dosahující nadmořské výšky 826
metrů. Rozloha katastru je 1595 ha.
První zmínky o obci jsou z r. 1033,
kdy podle některých zpráv byl
vybudován první křesťanský kostelík.
Svědčí o tom zachovalý protokol,
sepsaný při komisionelním šetření o
jeho stavu, ze dne 13. IV. 1776.
Domněnku potvrzuje však ještě jiný
nález. Při bourání staré budovy se
nalezl na levé straně malého oltáře

mocný trám s vyrytým letopočtem římskými
číslicemi MXXXIII. Historické záznamy o
něm mluví v roce 1384.
Mlhavá pověst vypráví, že sv. Cyril a
Metoděj, kráčejíce kdysi po stezce, která
vedla od Semil přes Bozkov, Stanov, po
levém břehu Zlatníka k Bílé skále,
Buchštejnu a dále přes hranice, založili náš
kostelík (starou stezku lze dosud podle
zarůstajících úvozů sledovati.) Tato pověst
je spíše ve spojitosti se jménem mnichů
Cyriaků, kterým snad kdysi náleželo poříčí
řeky Kamenice. Na dnešní "Michovce",
správně Mnichovce, stával prý jejich
klášter. Dnes na místě kostelíka stojí
římskokatolický kostel sv. Martina, chráněná
památka barokní architektury, která je
dominantou obce. V roce 1775 byla blízko
kostela vystavěna první škola.
Obec náležela k panství navarovskému a
osudy vesničky v minulých dobách souvisí s
dějinami hradu Navarov. Obživou obyvatel
bylo dříve převážně zemědělství, teprve
později s rozvojem průmyslu textilního a
sklářského začali lidé docházet za prací do
okolních obcí.
V současné době patří ke Zlaté Olešnici
osada Stanový s rodným domem spisovatele
Antala Staška, dále osada Lhotka a Navarov. V Navarově se nachází zřícenina hradu Navarov a
zámeček - nyní penzion.
http://zlata-olesnice.cz/
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OBECNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH NOVINY V OKOLNÍCH OBCÍCH
ALŠOVICE http://www.dosokola.cz/

MARŠOVICE - http://www.obecmarsovice.cz/titulni-strana/

ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH
HORÁCH http://www.albrechtice-jh.cz/

NOVÁ VES NAD NISOU http://www.novavesnn.cz/ Zpravodaj od pramene Nisy http://www.novavesnn.cz/index.php?nid=1573&lid=
CZ&oid=184354

BOZKOV http://www.obecbozkov.cz/czech/index.php Bozkováček http://www.obecbozkov.cz/czech/index.php
BRATŘÍKOV http://www.bratrikov.cz/bratrs/bratrikov.php ,
http://sdhbratrikov.webnode.cz/news/historie-sdhbratrikov/
BZÍ - http://www.obecbzi.cz/
DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH http://www.mesto-desna.cz/ Desenské noviny - http://www.mestodesna.cz/index.php?clanek=16
DRŽKOV - http://www.drzkov.cz/
FRÝDŠTEJN - http://www.obec-frydstejn.cz/
HARRACHOV - http://www.harrachov.cz/ Zpravodaj - http://www.harrachov.cz/zpravodaj.asp
JABLONEC NAD NISOU http://www.mestojablonec.cz/ Jablonecký Měsíčník http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jabloneckymesicnik/
JÍLOVÉ U DRŽKOVA - http://jiloveudrzkova.cz/
JIŘETÍN POD BUKOVOU http://www.jiretinpb.cz/
KLOKOČÍ - http://www.obecklokoci.cz/ http://www.klokoci.cz/reka-jizera.html
KOBEROVY - http://www.koberovy.cz/
KOŘENOV - http://www.korenov.cz/ Kořenovský Zpravodaj - http://www.korenov.cz/
LÍŠNÝ - http://www.lisny.cz/ Časopis Líška - http://www.lisny.cz/casopisliska.html
LOUŽNICE - http://www.louznice.com/2011/ Loužnický Zpravodaj http://www.louznice.com/2011/louznicky_zpravodaj.
php

PĚNČÍN - http://www.pencin.cz/web/ Pěnčínský Zpravodaj http://www.pencin.cz/web/search.php?rsvelikost=sa
b&rstext=all-phpRS-all&rstema=3
PLAVY - http://www.plavy.cz/
PULEČNÝ - http://pulecny.cz/ Pulečenský Zpravodaj http://www.pulecny.cz/zpravodaj
RADČICE - http://www.radcice.eu/
SKUHROV A HUNTÍŘOV - http://www.skuhrovhuntirov.cz/ Obecní Zpravodaj - http://www.skuhrovhuntirov.cz/02_Zastupitelstvo/Zpravodaj.htm
SMRŽOVKA - http://www.smrzovka.cz/ Smržovský Zpravodaj http://www.smrzovka.cz/smrzovsky-zpravodaj/ds1099/p1=1094
STŘEVELNÁ - http://www.strevelna.wz.cz/
TANVALD - http://www.tanvald.cz/ Tanvaldský Zpravodaj http://www.tanvald.cz/pg.php?ID=75
TĚPEŘE - http://obec-tepere.blog.cz/ ,
http://hasicitepere.blog.cz/
VELKÉ HAMRY - http://www.velke-hamry.cz/ Hamrovské Listy - http://www.velkehamry.cz/hamrovske-listy-1/
ZÁSADA - http://www.zasada.cz/ Zásadský Zpravodaj http://www.zasada.cz/zasadsky-zpravodaj/
ZLATÁ OLEŠNICE - http://www.zlataolesnice.cz/6225/aktuality/
ŽELEZNÝ BROD - http://www.zeleznybrod.cz/
Železnobrodský Zpravodaj
http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/zpravodaj/

MALÁ SKÁLA - http://www.mala-skala.cz/ Maloskalský Zpravodaj - http://www.mala-skala.cz/
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PRO ZASMÁNÍ

Učitel vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím a ptá se:
"Může mi někdo říct příklad?" Pepíček se přihlásí. "Tak
mluv, Pepíčku," vyzve ho učitel. "Mno, když ztratím
vysvědčení, tak je to nehoda. A když ho tatínek najde, je to
neštěstí."
Ty seš strašná nymfomanka. Místo snídaně chceš sex,
místo oběda sex, místo večeře sex a to už čtyři dni za
sebou. Tak už toho nech a koukej jít udělat něco
pořádného k večeři! Já si zatím skočím koupit cigára.“
Když se vrací, kouká, jak manželka nahá jezdí rozkročmo
na chodbě po zábradlí. „Co tady zas blbneš?“ „Neblbnu.
Ohřívám ti večeři!“
Hypnóza léčí …
Žena přijde domů a povídá svému manželovi:
"Pamatuješ, jak mě pořád bolela hlava celé ty roky? Tak je
to pryč!" "Žádné bolesti hlavy?" ptá se manžel. "Jak se to
stalo?"
Jeho žena odpoví: "Marie mě doporučila k jednomu
hypnotistovi a ten mi poradil si stoupnout před zrcadlo,
dívat se soustředěně na sebe a opakovat:
Nebolí mě hlava! Nebolí mě hlava! Nebolí mě hlava!
No a ono to funguje! Veškerá bolest hlavy je pryč!"
"No to je skvělý!" nadšeně přitakavá manžel.
Jeho žena pak říká: "Víš, ty taky nejsi bůhvíco v posteli
posledních pár let, proč za ním taky nezajdeš, třeba ti něco
poradí?" Manžel souhlasí, že to udělá. Po jeho první
návštěvě u hypnotisty se manžel vrátí domů, strhá ze sebe
šaty, popadne manželku do náruče a odnáší ji do ložnice.
Položí ji na postel a povídá: "Nehýbej se, hned jsem
zpátky!" Odejde do koupelny, vrátí se za par minut a skočí
do postele. Pomiluje vášnivě manželku, jako nikdy předtím.
Jeho žena celá omámená zvolá: "No tak to bylo teda
úžasné!" Manžel odpoví: "Nehýbej se, hned jsem zpátky!"
Odejde znovu do koupelny, vrátí se zpátky a druhé kolo je
ještě úžasnější než poprvé. Manželka se posadí na posteli,
hlava jí jde do závratě a jenom slastně vzdychá:
"Pane Bože, pane Bože…“ Manžel opět řekne:
"Nehýbej se, hned jsem zpátky," a odejde do koupelny.
Tentokrát ho ale manželka potichu následuje, a tam, v
koupelně, ho uvidí zírat na sebe do zrcadla a říkat:
To není moje manželka! To není moje manželka!
To není moje manželka!"
Poslední rozloučení se zesnulým se koná příští sobotu....

MOUDRÁ VĚTA

Zbytečný život je předčasná smrt.
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