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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 24. / 2012
pro týden:
4. 7. 2012 – 11. 7. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZAČALY PRÁZDNINY!
Hlavní prázdniny trvají 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!

ZKOUŠKA SIRÉN
Vážení občané,
dovoluji si Vás upozornit, že ve
středu 4. července 2012 ve 12
hodin, proběhne pravidelné
celostátní prověření funkčnosti
sirén. Zkušební tón je
nepřerušovaný a trvá po dobu 140
sekund.
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------Loužnice a jiná místa na Googlu mapách
Hledáte přesnou adresu, nevíte kde hledané místo je?
Chcete si udělat virtuální prohlídku po naší obci?
Je to zajímavá podívaná, klikněte myší na:
https://maps.google.com/maps?hl=en&authuser=0
Přibližte a klikněte na panáčka
A můžete se procházet po šipkách
Myší otáčet a putovat krajinou 

https://www.google.cz/

Místní knihovna
v Loužnici oznamuje:

ve čtvrtek,
28. června se knihy nepůjčují.
Během prázdnin, bude
knihovna otevřena každý
čtvrtek ve zkráceném provozu
od 17.30 do 17. 50.
Od 30. srpna do 13. září včetně
bude knihovna zavřena.
Dagmar Lancová, knihovnice
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DĚTSKÝ DEN
V sobotu 30. 6. 2012, od 15 hodin proběhl v Loužnici Dětský den. Pro děti přijelo zahrát loutkové
divadelní představení, divadélko Martínek z Libáně. Dětem se představení líbilo a nechyběl ani Kašpárek.
Po skončení představení na všechny děti čekalo překvapení v podobě různých her a soutěží na zahradě.
I přes veliké teplo (na sluníčku bylo až 40°C) přišlo hodně dětí a odpoledne si užily.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_DETSKY_DEN_30.6.2012
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ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ
Ve středu 27. 6. 2012 bylo Loužnickými hasiči vyčištěno místní koupaliště – HASIČSKÁ NÁDRŽ.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_cisteni_koupaliste_27.6.2012/
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 30. 6. 2012, uspořádal TJ Sokol Dlouhý AMATÉRSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Tohoto turnaje se zúčastnilo i
volejbalové družstvo Loužnice. Po náročném turnaji, který byl korunován vysokými teplotami, se našemu družstvu podařilo
uhrát skvělé 5. místo. GRATULUJEME!

Trénink před turnajem

LOUŽNICKÉ VOLEJBALOVÉ DRUŽSTVO
(na fotografii právě obhlíží místo turnaje a domlouvá taktiku zápasu )

MÍSTO TURNAJE – TJ SOKOL DLOUHÝ
http://www.tjsokoldlouhy.cz/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAPUŠTĚNÁ HASIČSKÁ NÁDRŽ – KOUPALIŠTĚ
Po vyčištění se podařilo nádrž také napustit a tak v těchto teplých prázdninových dnech je voda příjemným osvěžením.
Nezapomeňte, že koupání je zde na vlastní nebezpečí!
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ZE SVĚTA

VELKÉ HAMRY
- požár ve
Velkých
Hamrech byl
hasičům
ohlášen 27. 6.
2012 v 9 minut
po půlnoci. Na
místo ihned
vyrazili profesionální hasiči z Tanvaldu, Jablonce nad
Nisou a pomáhaly také dobrovolné jednotky z
Držkova, Velkých Hamrů I. a Tanvaldu Šumburku.
„Tanvaldská jednotka přijela jako první a musela do
příjezdu ostatních cisteren bránit přilehlé budovy,
které přímo ohrožoval plně rozvinutý požár dřevěné
kůlny. Hasiči zároveň z jednoho domu provedli
bleskovou evakuaci staršího manželského páru,"
popsal velitel stanice Tanvald npor. Ing. Ladislav Žák,
Dis. V kůlně samotné se naštěstí nikdo nenacházel a
při události nebyl nikdo zraněn. Co bylo příčinou
požáru, bude dnes dopoledne došetřeno. Škodu, která
činí 20.000 Kč, několikanásobně převyšuje uchráněný
majetek v hodnotě 6 milionů korun. Nebýt hasičů,
mohl dnešní požár kůlny napáchat obrovské škody.
Kůlna totiž stála v těsné blízkosti třech domů, a kdyby
je hasiči neochránili, mohl požár přejít i na ně.
S požárem hasiči bojovali až do ranních hodin, kdy
pomocí motorových pil museli rozebrat střešní
konstrukci a dohašovat skrytá ohniska. Kolem třetí
hodiny ranní se začaly jednotky vracet na základny,
na dohlídku zůstali pouze místní hasiči.

MĚSTYS ZÁSADA - Další z oblíbených letních poutí
se koná
v Zásadě. Na
Kapelní louce,
která je již
tradičním
místem
konání
zásadských
poutí, budou
připraveny
stánky a
pouťové
atrakce. Je
připraven i
doprovodný
program:
Pátek 6.
července: od
20 hod.
Revival Pavel
Truhlář, areál
fotbalového hřiště
Sobota 7. července: od 16 hod. Pouťové fotbalové
utkání, fotbalové hřiště
od 16 hod. Mše v kostele Sv. Prokopa
od 18 hod. Živá hudba Tonda Ulman, Kapelní louka
Neděle 8. července: od 14 hod. Dechovka (Ruda
Müller a hosté, Blanka Tůmová, Milan Černohouz)

JABLONEC n.N- Dne 25. června byly ve vestibulu
jabloneckého Muzea skla a bižuterie během slavnostního
večera vyhlášeni a odměněni vítězové pátého ročníku
soutěže Mistr křišťálu. Soutěž pro mladé designéry pořádá
společnost Preciosa právě ve spolupráci s muzeem a Českou
sklářskou společností. Celkovou vítězkou napříč kategoriemi
se stala Tereza Fišarová, studentka SUPŠ a VOŠ Jablonec
nad Nisou. Akce se zúčastnilo na padesát pozvaných hostů.
O titul Mistr křišťálu mladí návrháři soutěžili již popáté.
Významnou inovací bylo premiérové otevření letošního
ročníku nejen pro studenty, ale pro všechny absolventy
odborných středních a vysokých škol do 35 let. Nový koncept
přinesl větší pestrost zaslaných návrhů, které vycházely ze
základního tématu „Křišťálová vůně dálek", jež volně souvisí
s aktuální muzejní výstavou „Ingrid - víc než jen značka".
Hodnotící komise, složená ze zástupců pořadatelů, musela ty
nejlepší pečlivě vybírat z více než čtyřicítky zaslaných kreseb
a vizualizací. Soutěž byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích Dekorativní svítidla a světelné objekty; Bižuterie, figurky a
dekorace; Mozaika, vitráž, obraz z perlí a perliček a Hobby
projekt. První z nich ovládl Matyáš Hruška, student SUPŠ
sklářské v Kamenickém Šenově, druhou Lenka Szillerová
(SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N.), třetí - výtvarnice Magdalena
Kracík Štorkánová a čtvrtou Tereza Fišarová (SUPŠ a VOŠ
Jablonec n. N.), která se též stala celkovou vítězkou.
V průběhu slavnostního večera, který moderoval hlavní
organizátor soutěže Ondřej Šíp z Preciosy, byly též předány
Zvláštní cena organizátorů (Andrea Lochmanová, SUPŠ a
VOŠ Jablonec n. N.), Cena Muzea skla a bižuterie (Lenka
Szillerová) a Cena České sklářské společnosti (Alžběta
Dvořáková, TU Liberec). Soutěž Mistr křišťálu, za níž byla
Preciosa v roce 2011 odměněna prestižní „Cenou odborné
poroty HREA 2011 za spolupráci se studenty", opět splnila
očekávání pořadatelů. Jejím smyslem není podpora tzv.
ateliérového designu, ale hledání nových nadějných tváří,
které by mohly spojit svůj profesní život s jednou z
největších sklářských a bižuterních firem v České republice a
pomáhat určovat vizuální podobu její produkce. A někteří z
vítězů již byli též firmou vyzváni k realizaci svých návrhů.
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KRÁSNÁ – V neděli 1.
7. 2012 se konala na
Kittelově muzeu akce
Bylinkami a ovocem
proti nemocem. Tato
akce byla velice pěkná,
i když venku panovalo
krásné a velmi teplé
počasí v muzeu bylo
příjemně a vše vonělo
bylinkami. Při této akci
proběhl koncert
smíšeného pěveckého
sboru sv. Cecílie
Poděbrady.
A byla zahájena výstava
- Bylinkami a ovocem proti nemocem - povídání o
tradičních způsobech
přípravy nápojů léčivých i
nápojů pro potěšení z bylin
a ovoce s PhDr. Vladimírou
Jakouběovou, etnografkou,
ředitelkou Muzea Českého
ráje v Turnově a autorkou
veleúspěšné knihy „V
babiččině kuchyni od Tří
králů do Vánoc“.
Probíhali zde výtvarné
dílničky pro děti, s Terezou
Nemethovou, lektorkou dílen Muzea Českého ráje v
Turnově a také zpřístupnění Kittelova domu –
možnost krátké prohlídky rekonstruované památky.
Tato akce byla velmi vydařená a všem připomněla,
Že nastává krásný čas prázdnin.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/KITL_KRASNA_1.7.2012/
http://www.kitl.cz/cz/

LIBERECKÝ KRAJ - Celkem 41 událostí nejrůznějšího
charakteru evidovali hasiči v Libereckém kraji za uplynulých
24 hodin. Hasiči řešili například úder blesku do sloupu
elektrického vedení v Lomnici, zásahy si nevyžádala jen silná
bouřka, ale shořelo i vozidlo v Liberci. Díky bouřkám a
silnému větru byli hasiči přibližně od 22. hodiny průběžně
vysíláni na pomoc při likvidaci polámaných a popadaných
stromů na komunikacích, drátech elektrického vedení a
železničních tratích. V Lomnici nad Popelkou si úder blesku do
sloupu elektrického vedení vyžádal spolupráci hasičů a
pohotovostní čety rozvodných závodů. Souvislost s bouřkou a
blesky se neprokázala u úterního požáru vozidla v Liberci. „V
Liberecké čtvrti Vesec likvidovali hasiči kolem třetí hodiny
ranní požár osobního automobilu Škoda Felicia, který byl v
době příjezdu jednotky celý zachvácen požárem. Způsobená
škoda činí v tomto případě 10 tisíc korun," uvedl mluvčí
hasičů Jan Mandl.
http://www.youtube.com/watch?v=hmPzBdebelw
foto: snímek radaru noc ze 2.7. na 3.7. 2012

www.nasejablonecko.cz
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí

http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/kultura/

Stránka 7 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 24.

2012

ČERNÁ KRONIKA

3.7.2012 09:20 do 10:20 na silnici u obce Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; silnice z Velkých Hamrů
na Zbytky havarované těžké nákladní vozidlo; 1x NA.
3.7.2012 09:05 do 10:05 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; zatáčka u
muchomůrek. havarované vozidlo; 1x OA bez zranění, vozidlo mimo vozovku.
1.7.2012 09:55 do 10:55 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; Haratina směr Loužnice nehoda; - havárie OA bez zranění.
29.6.2012 04:45 do 07:05 na silnici 10 u obce Plavy okres Jablonec nad Nisou; Plavy nad LPG směr Držkov
nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Havárie osobního auta
28.6.2012 11:40 do 12:45 na silnici 10 u obce Kořenov okres Jablonec nad Nisou Pozor! Předmět na vozovce;
v pravém jízdním pruhu ve směru Desná -Kořenov je rezavá trubka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na Malou Skálu. Nezvládl průjezd levotočivé zatáčky,
PULEČNÝ - Do chatky v zahrádkářské kolonii v
vjel na nezpevněnou krajnici a narazil do žulového
Pulečném se v noci z úterý na středu vloupal
patníku. Vozidlo se otočilo, vyjelo mimo komunikaci
neznámý pachatel. U chatky 66letého muže z
a narazilo do stromu a následně do oplocení u
Jablonce n.N. poškodil vchodové dveře, vnikl dovnitř
domu. Při nehodě se nikdo nezranil. Hmotná škoda
a odcizil zahradní elektrické nářadí v hodnotě 38
byla vyčíslena na částku 152 000 Kč. Muž si z
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Rychnov u
nehody kromě rozbitého vozidla odnáší i blokovou
Jablonce n.N. případ zadokumentovali, zajistili stopy
pokutu ve výši 1 000 Kč.
a nyní pátrají po pachateli, který se dopustil
spáchání přečinu krádeže podle § 205/1a,b trestního
JABLONEC NAD NISOU - V noci z 29. a 30. června
zákoníku, za což mu v případě dopadení hrozí až
neznámý pachatel vypáčil vchodové dveře do pro
dvouletý trest odnětí svobody.
prodejny se sklem a bižuterií v ulici Soukenná v
Jablonci nad Nisou, ze které následně odcizil příruční
JABLONEC N.N. - Do zaparkovaného vozidla značky
pokladnu s finanční hotovostí 4.000,- Kč.
Škoda Felicia se v Mšenské ulici v Jablonci n.N.
Poškozením dveří pachatel způsobil škodu v
vloupal neznámý pachatel. Pod rouškou úterní noci
předběžné výši 7.000,- Kč. Tímto jednáním se tak
vnikl nezjištěným způsobem do vozidla a odcizil z
dopustil trestných činů krádeže a poškození cizí věci,
něho autorádio, kolečkové brusle, autonabíječku,
za které mu hrozí trest odnětí svobody až na dva
detektor na alkohol, oblečení, osobní doklady a
roky.
doklady k vozidlu. 24letému majiteli vozu vznikla
škoda ve výši 6 000 Kč. V dalším šetření případu
JABLONEC NAD NISOU - V neděli 1. července v
pokračují policisté Obvodního oddělení Mšeno, kteří
době od 3 do 7 hodin neznámý pachatel rozbil okno
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
vozidla zn. VW Passat, které v té době bylo
krádeže.
zaparkované před panelovým domem v ulici Žitná v
Jablonci nad Nisou. Z tohoto vozidla následně odcizil
ČÍŽKOVICE - Jízdní elektrokolo odcizil v průběhu
navigaci s dotykovým displejem a pánskou
nedělní noci neznámý pachatel v Jablonci n.N.
peněženku s osobními doklady, platebními kartami a
Maršovicích v části Čížkovice. 47letý majitel kola měl
finanční hotovostí. Pachatel se tak dopustil trestných
elektrokolo značky Haibike odstaveno v oplocené
činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a
zahradě domu. Zloděj nepozorovaně vnikl do
pozměnění platebního prostředků, za které může
zahrady a dopravní prostředek v hodnotě 56 000 Kč
být potrestán odnětím svobody až na dva roky.
odcizil. Policisté Obvodního oddělení Rychnov u
Jablonce n.N. zahájili úkony trestního řízení pro
TANVALD - V pondělí 2. července odpoledne v 17.25
podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což
hodin 61letý muž rozbil bukovou větví okno pátých
pachateli v případě dopadení hrozí až pětiletý trest
zadních dveří vozidla zn. Renault Megane, které v té
odnětí svobody.
době bylo zaparkované u domu v ulici Popelnická v
Tanvaldě. Majitelce vozu tak způsobil škodu v
MALÁ SKÁLA - Ve čtvrtek 28. června v 21.45 došlo v
předběžné výši 9.000,- Kč. Za spáchání trestného
katastru obce Malá Skála Vranové II. k havárii
činu poškození cizí věci muži nyní hrozí trest odnětí
vozidla značky VW Fox. Vozidlo řídil 24letý muž z
svobody až na jeden rok.
Jílového u Držkova, který jel směrem od Frýdštejna
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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
4.7.

Den: 28/32°
Noc: 20/16°

NEDĚLE
8.7.

Den: 24/28°
Noc: 18/14°

ČTVRTEK
5.7.

Den: 28/32°
Noc: 20/16°

PONDĚLÍ
9.8.

Den: 23/27°
Noc: 17/13°

PÁTEK
6.7.

Den: 28/32°
Noc: 19/15°

ÚTERÝ
10.7.

Den: 22/26°
Noc: 17/13°

SOBOTA
7.7.

Den: 24/28°
Noc: 19/15°

STŘEDA
11.7.

Den: 21/25°
Noc: 17/13°

PRANOSTIKY

4.7.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá kopa.
Prokop – zelí okop!
Svatý Prokop – štěpy okop!
Svatý Prokop hřiba nakop.

5.7.
Na Cyrila, na Methoda zmrzá v studni voda (humorná pranostika
Karla Čapka — s:Zahradníkův rok)

10.7.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm
týdnů patří.
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm
týdnů patří.
Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť
trvanlivý.
Na den Sedmi bratří, když prší, sedm neděl déšť
dovrší.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha
neuschne.
Déšť na Sedm bratrů - hnijí kobzole.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 3:59
Zapadá: 20:14

Přehled událostí na obloze od 2. 7. do 8. 7.
Měsíc kolem úplňku je večer nad jihovýchodem. Večerními planetami jsou
Merkur, Mars a nejlépe viditelný Saturn. Ráno vychází nejprve Jupiter a po
třetí hodině pod ním i Venuše. Pokračuje období možné viditelnosti NLC.
Pokračují přelety ISS přes sluneční disk. ISS má dočasně pouze tříčlennou
posádku. Země je v odsluní.

Měsíc

Vychází: 19:48
Zapadá: 3:36

Merkur bude na začátku července viditelný večer nízko nad západním až
severozápadním obzorem. Planeta Venuše je pozorovatelná ráno před
východem Slunce jako Jitřenka. 12. července dosahuje nejvyšší jasnosti
(−4,5 mag). Mars je pozorovatelný v první polovině noci v souhvězdí Panny.
Jupiter je pozorovatelný ráno před východem Slunce v souhvězdí Býka.
Saturn je viditelný většinu noci kromě jitra v souhvězdí Panny. Zbývající dvě
planety – Uran a Neptun – jsou špatně pozorovatelné jednak díky nižší
jasnosti, ale hlavně následkem nepříznivých geometrických podmínek. Uran
lze v červenci spatřit ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb. Neptun je
pozorovatelný ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

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

5. 7. 2012
8. 7. 2012
9. 7. 2012
10. 7. 2012
11. 7. 2012

Adéla Hendrychová (Halamová)
Michaela Vávrová (Urbánková)
Josef Černý
Radim Zerzub
Vladimír Bartoníček ml.

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

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

VÝROČÍ
5.7. 863 – Příchod
věrozvěstů Konstantina
(Cyrila) a Metoděje na
Velkou Moravu
5.7. 1182 – František z
Assisi, italský mnich a
mystik, zakladatel
žebravého řádu
františkánů
6.7. 1847 – František
Křižík, technik,
průmyslník a vynálezce
(† 1941)
7.7. 1655 – Kryštof
Dientzenhofer,
německý barokní
stavitel žijící v Čechách
9.7. 1357 – Karel IV.
údajně položil základní
kámen Karlova mostu v
Praze.
11.7. - 1346 – Karel IV.
zvolen králem Svaté
říše římské.
VÝZNAMNÉ DNY
5.7. - Státní svátek:
Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a
Metoděje
6.7. - Státní svátek:
Den upálení mistra
Jana Husa, Světový
den polibku
7.7. - Den čokolády
9.7. - Mezinárodní den
vězňů, Světový den
veterinárních lékařů
10.7. - Začíná týden
Baltského moře,
Světový den správců
počítačových sítí
11.7. - Světový den
populace, Mezinárodní
slavnosti Labe

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE
Úryvky z Loužnické kroniky:

……Únorové události v roce 1948, kdy se dostala k moci v našem státě dělnická třída,
přinesly i mnoho změn do našeho průmyslu. Došlo k znárodnění a soustředění sklářských
podniků. Výroba se začala organizovati na základě socialistického plánovaného hospodářství.
V první řadě byla v naší obci znárodněna továrna na výrobu skleněných perlí firma Vojtěch
Linka a syn, jelikož to byla největší továrna v obci a vůbec největší továrna na zušlechťování
skleněných perlí v celém sklářském sektoru. Dále byla znárodněna brusírna Františka
Malého, brusírna dutého skla a kristlalie u Tomu a výroba mačkaných perlí u Blažků, které
byly pod správou již v roce 1945, byly samozřejmě pojaty do znárodnění.
Ostatní výrobny
znárodněny nebyly.
Některým byly
znárodněny pouze
živnostenské listy, to
znamená, že již
nemohly dále soukromě
vyráběti, avšak výrobní
prostředky, zařízení,
zásoby surovin a
veškerý majetek byl
ponechán v jejich
vlastnictví.
Tito živnostníci se
připojili k některému
národnímu podniku a
pracovali ve svých
výrobnách jako vedoucí.
Tak například Prokop František, Šourek Petr a Šourek František se připojili k národnímu
podniku ŽBS 03 v Loužnici, bývalá továrna Linson.
Brusírny: František Tom, František Malý, Vobicka Josef se připojili k národnímu podniku ŽBS
01. Václav Vavřich, výrobce voskovaných perel se připojil k ŽBS závod 01 Těpeře, kde
později došlo k soustředění výroby a výrobna Vavřichova, byly zlikvidovány a převedena do
Těpeř.
Výrobna mačkaného zboží u Blažků se postupem doby podstatně rozšířila a vytvořil se zde
samostatný provoz spadající pod ŽBS národní podnik Bratříkov.
Ostatní menší živnostníci postupem doby přestali živnost provozovati a zapojili se jako
zaměstnanci do některých národních podniků…….(Ludmila Vavřínová)
(Foto: obrázek malovaný A. Otahalem - obytný a obchodní dům sklářského výrobce Václava
Vavřicha z Frýdštejna. Dům byl postaven za II.světové války.)
Pokračování příště… … … … … … … … … … …

Stránka 10 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 24.

2012

BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
BORŮVKY - brusnice borůvka
V naší obci ještě starší generace říká těmto
malým výborným plodům lesa – „černé jahody“.
Na kamenech na úbočích Černé Studnice, na
„Klubáku“ a v „Liškáči“ bývalo těchto plodů vždy
plno. Nyní po vykácení a několika zmrlých jar, je
borůvek málo, ale i přes to jejich síla je léčivá až
magická.
Keříky brusnice borůvky najdeme především v
jehličnatých lesích, kde často tvoří mohutné
kobercové porosty. Borůvky, plody temně modré
barvy, dozrávají v období června a července, teď je
tedy ten správný čas vyrazit do lesa a přinést si
domů co největší zásobu tohoto
koncentrovaného elixíru zdraví.
Borůvky jsou významnou léčivou
potravinou už po mnoho staletí.
Známé jsou hlavně svou bohatostí
na vitamin C, který posiluje náš
imunitní systém a působí jako
prevence a lék nemocí z nachlazení,
infekčních a jiných onemocnění.
Borůvky jsou ale také jedním z
nejlepších přírodních zdrojů
silných antioxidantů (karoten,
antokyan, pterostilben),
tříslovin (tanin) a mají též
vysoký obsah železa a dalších
bioaktivních látek. Tento koktejl
vysoce účinných a zdraví
prospěšných látek dělá z borůvek
doslova 'superpotravinu', navíc s přívlastkem Bio, s
dlouhou řadou pozitivních a léčivých účinků na náš
organismus.
Neobvykle vysoký obsah antioxidantů (včetně
vitaminu C) působí v našem těle jako ochranný
štít před volnými radikály, viry a bakteriemi.
Borůvky jsou tedy skvělou prevencí mnoha
nemocí, lékem a silným podpůrným
prostředkem při rekonvalescenci, chrání naše
sliznice a stimulují jejich regeneraci. Čerstvé,
sušené, mražené i jinak konzervované
borůvky jsou tím pravým lékem při všech
respiračních onemocněních, pomáhájí léčit
chřipku, angínu, bronchitidu, rýmu a jiná
infekční a zánětlivá onemocnění sliznic.
Dalším úžasným působením je schopnost
zlepšovat a udržovat náš zrak, což prokázaly i
odborné vědecké výzkumy. Jejich častá
konzumace je účinnou prevencí šerosleposti,
lidé, kteří mají problémy s nočním viděním,
pozorují zlepšení zraku ve zhoršených
světelných podmínkách.
Borůvky se už po mnoho generací používají jako
léčebný prostředek při střevních potížích a

kolikách, při průjmu a otravách jídlem,
tady fungují jako dezinfekce a
takzvaně 'staví'. I v tomto případě působí
v jakékoli formě, čerstvé i konzervované.
Blahodárný účinek mají i na ledviny a
močové cesty, čistí je a pomáhají léčit
případné infekce v této oblasti. Působí mírně
močopudně, zbavují tělo škodlivin a zlepšují
funkci lymfatického systému.
Ozdravný účinek mají též na prostatu, hovoří
se o nich dokonce jako o přírodní prevenci
rakoviny prostaty, ale i v souvislosti s
prevencí mnohých jiných
typů rakoviny.
Odborné výzkumy také doložily
příznivý vliv borůvek na zdraví
diabetiků, a to hned v několika
ohledech. Obsažené látky snižují
hladinu cukru a cholesterolu
v krvi. Lidé trpící cukrovkou mají
často problémy se zrakem,
hlavně v pokročilém věku, i zde
jim mohou borůvky posloužit
jako přírodní lék pro udržení
dobrého vidění. Protizánětlivé
účinky a vysoký obsah
antioxidantů pomáhají
chránit sliznice, častou oblast
zdravotních potíží, spojených
s diabetes. Kombinace
obsažených látek též posiluje cévní systém a
zlepšuje krevní oběh a prokrvení končetin,
další častou zdravotní potíž lidí trpících
cukrovkou.
U diabetiků je samozřejmě nejvhodnější konzumace
borůvek bez přidání cukru, nebo s použitím
vhodného alternativního sladidla.
Listy brusnice borůvky mají velice podobné účinky
jako plody. Sklízíme je počátkem léta a sušíme pro
pozdější užití. Čaj z těchto listů je vhodný jak při
střevních a žaludečních potížích (viz výše), tak za
účelem mírného snižování hladiny cholesterolu a
cukru v krvi. Má také příznivý vliv na ledviny a
močové cesty, které čistí a dezinfikuje a pomáhá s
odvodňováním při přílišném zadržování vody v
organismu. Při vnějším aplikaci zmírňuje projevy
lupénky a kožních nemocí.
Recept na nálev / čaj z borůvkového listí: 2
čajové lžičky suchých listů zalijeme 250 ml vroucí
vody a necháme 10 minut odstát, slijeme přes sítko
a popíjíme během dne.
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ZAHRADA
Červenec – čas prázdnin a odpočinku!

Pokuste se užít si tento nejkrásnější čas a relaxujte, na zahradě. Zde máte trochu inspirace:

Jednoduchá houpačka z prkýnek, nebo ze 2 polštářů, jednoho povlaku a provázků

Křesílko z europalet

Nábytek z palet

…….

Stoleček
z dřevěných palet

ještě polštářek a můžete se slunit….

Klasická síťovka nezklame

Celé poležení v pergole z palet

nebo jen zahradní stůl…….
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LOUŽNICKÉ TRADICE
POUŤ
I naše obec tento víkend slaví „POUŤ “se Zásadou.
Ale posvícení se slaví v Loužnici na sv. Martina 11.11., což je zvláštní, když naše kaplička je sv. Václava....
„Když Zásada měla svou kapli, tak rychtář Šourek spolu s ostatními konšely usiloval o to, aby zde byla slavena
pouť a posvícení. Poté o pouti, první neděli po svatém Prokopu, se u kaple schází množství lidu, proto dědičná
vrchnost navarovská dává kousek vrchnostenského vlastního gruntu, aby se mohly slavit slavnosti u kaple. A tak
byla dne 7. ledna 1751 od navarovské vrchnosti zakoupena
"Kapelní louka", na níž se až do dnešních dnů odbývají slavné
zásadské pouti.“
POUŤ V LOUŽNICI
I když naše obec nemá kostel, ale jen kapličku slavila se a stále
slaví i u nás pouť zároveň se Zásadou.
A jak to asi vzniklo? Proč neslavíme stejně jako v Radčicích či
na Bratříkově samostatně? To už nám zřejmě nikdo neobjasní.
Ale malý náznak poutě v Loužnici tu byl, dne 9. srpna
1964 se zde konala „Staročeská pouť“.
Z kroniky: „ Do práce se zapojila většina žen z naší obce. Po

průvodu se konala staročeská svatba, kterou nacvičovaly po
celý měsíc červen a červenec. Přes nepříznivé počasí byla
návštěva překvapující a všem se u nás líbilo. Nedostával se
však Pardubický perník, který objednaly a při večerní zábavě
vyčerpala kuchyň poslední zásoby a tak nezbyly ani na
ochutnávku halušky.“

Nahlédněme trošku do historie:
Obec Držkov byla založená za vlády Jana Lucemburského
kolem roku 1310. Zanedlouho po založení jsou v Držkově
vybudovány dřevěný kostelík a fara. Obyvatelstvo si vydržovalo
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 a Loužnice.
Na základě zjištěných
skutečností můžeme
říci, že založení Zásady,
Loužnice a Bratříkova
spadá na počátek 14.
století pravděpodobně k
roku 1310 a více. Až do
roku 1888 tvořila
Loužnice, Bratříkov a
Zásada jednu katastrální
obec. V tomto roce pak
bylo povoleno rozdělení
katastru na dvě obce:
Zásadu a Bratříkov –
Loužnici. Bratříkov zůstal obcí katastrální a Loužnice osadou. Jelikož do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě, byl
zdejší lid na velice nízkém stupni vzdělání. Psát uměl málokdo a ženy vůbec ne. Když potřeboval, někdo někomu
psát chodíval buď k faráři, nebo do Zásady k rychtáři.
Podle těchto pramenů je zřejmé, že Loužnice stále inklinovala k Zásadě, kdežto ostatní obce se snažily odtrhnout. A
tak nám nyní zůstala společná pouť.
A KDY SE SLAVÍ POUTĚ U NÁS A V OKOLÍ?
Začíná se první červencovou nedělí
1. neděle – BOZKOV
2. neděle – ZÁSADA + LOUŽNICE
3. neděle – BRATŘÍKOV
4. neděle – JIRKOV
5. neděle - RADČICE
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
BORŮVKOVÝ DŽEM S KOŇAKEM
1 kg borůvek, 70 dkg cukru, 150 ml
vody, 1 balíček přípravku Gelfix klasik, 6
polévkových lžic koňaku
Borůvky přivedeme za stálého míchání k
varu společně s vodou a cukrem.
Vaříme asi 10 minut. Přimícháme
želírovací přípravek a za stálého míchání opět
povaříme. Sejmeme s plotny a přilijeme koňak.
Horký džem ihned plníme po okraj do skleniček a
uzavřeme. Obrácené necháme vychladnout.
BORŮVKOVÝ ŽAHOUR
500 g borůvek, 1 lžíce másla, 2dl smetany, 2 dl
vody, 50 g cukru, špetka skořice, strouhaná
citrónová kůra, vrchovatá lžíce strouhaného perníku.
Borůvky zalijte vodou, přidejte máslo, cukr a
povařte. Do rozvařeného ovoce přidejte smetanu a
zahustěte strouhaným perníkem. Ochuťte skořicí a
strouhanou citrónovou kůrou. Omáčka se skvěle
hodí na lívance, vdolky nebo tvarohové knedlíky.
SMETANOVÁ PĚNA S BORŮVKAMI
2 žloutky, 60 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru,
250 g smetanového tvarohu, strouhaná kůra z 1
citronu, 2 lžičky nadrobno roztlučených jalovčinek, 3
plátky želatiny, malinová šťáva – sirup, 300 ml
smetany, 2 bílky, 4 lžíce cukru, 200 g borůvek. Na
pěnu utřeme žloutky s cukrem a s vanilkovým
cukrem. Vmícháme tvaroh, citronovou kůru a
jalovčinky. Želatinu namočíme, vymačkáme a
rozpustíme ve vodě. Rozpuštěnou želatinu tenkým
pramínkem zapracujeme do tvarohu a směs uložíme
do chladničky. Smetanu ušleháme do pevná. Z bílků
a 2 lžic cukru ušleháme pevný sníh. Zapracujeme do
tvarohového krému šlehačku, potom sníh z bílků.
Pěnu rozdělíme do 4 pohárů a uložíme na 2 hodiny
do chladničky. Dvě lžíce malinové šťávy smícháme
se 2 lžícemi cukru, nalijeme na borůvky a 30 minut
necháme táhnout. Borůvky i s marinádou dáme do
pohárů. Ozdobíme například rybízem či jiným
ovocem

NEPEČENÝ DORT S BORŮVKAMI
1 měkký tvaroh, 2 kelímky zakysané
smetany, 2 kelímky bílého jogurtu, 1
balíček vanilinového cukru, 4 PL
pískového cukru, 1 balíček dětských
piškotů, tmavá marmeláda - např.
borůvková, 1 hrníček borůvek.
Tvaroh, zakysanou smetanu a jogurt smícháme,
přidáme vanilinový a pískový cukr a vše dobře
promícháme. Do vodou vymyté formy postupně
dáváme tvarohovou hmotu, několik piškotů
slepených marmeládou a lžičku borůvek. Takto
vyplníme celou formu, nakonec ozdobíme povrch
borůvkami. Dort vložíme do lednice a necháme 2–3
hodiny tuhnout.
BORŮVKOVÁ ROLÁDA
5 vajec, 75 g práškového cukru, 50 g polohrubé
mouky, 50 g škrobové moučky, strouhaná citrónová
kůra, šlehačka a borůvky na ozdobu; Náplň: 300 g
borůvek, 500 g netučného tvarohu, 80 g práškového
cukru, 1 vanilinový cukr, 1/4 l smetany ke šlehání, 4
plátky bílé želatiny. Vejce s cukrem ušleháme do
pěny, přidáme prosátou mouku, škrobovou moučku,
citrónovou kůru a vše promícháme. Těsto rozetřeme
na plech vyložený pergamenovým papírem a
pečeme v předehřáté troubě asi 10 minut. Upečený
piškot posypeme cukrem a překlopíme na utěrku.
Přikryjeme vlhkou utěrkou a necháme vychladnout.
Po vychladnutí náplň rozetřeme na piškotovou
placku a pomocí utěrky piškot svineme do rolády.
Ozdobíme šlehačkou a kuličkami borůvek. Příprava
náplně: Borůvky opereme a asi 1/4 rozmixujeme.
Želatinu namočíme. Smícháme tvaroh s
rozmixovanými borůvkami, 2/3 cukru, vanilinovým
cukrem a utřeme do hladka. Vymačkanou želatinu
rozpustíme na mírném ohni, vmícháme do
tvarohového krému, ten necháme vychladit v
ledničce. Pak vmícháme polovinu ušlehané smetany
a borůvky. Druhou polovinu šlehačky se zbytkem
cukru použijeme ke zdobení.

Jak na želatinu?

Bojíte se používat želatinu? Máte strach, že vám neztuhne? NEBOJTE SE!
Vždy želatinu připravujte přesně podle návodu na obalu! Záleží také na tom, jestli želatinu
používáte na povrch výrobku (jako želé dort) nebo jako příměs do krému k plnění. Pozor si
musíte dát na to, že pokud do ní přidáte třeba na dochucení kys citronovou, nebo jí
převaříte tak už nikdy neztuhne. Pokud máte želatinu jako příměs do šlehačkových náplní,
kupte želatinu na aspiky a hlavně jí nesmíte převařit jinak neztuhne! Želatinu stačí rozmíchat
pouze v horké vodě, přidat cukr a nechat dlouho vychladnout a na moučník popř. do krémů
vlévat až úplně studenou! Pozor ať' vám nezmrzne na moučníku i uvnitř v krémech.
Prášková želatina stačí v hrnku rozmíchat s troškou vody – na obalu je kolik, nechat
nabobtnat – udělá se hmota (jako v dětských plenách) a pak na vařiči zahřát – nevařit!!! Po
zahřátí je z ní krásná tekutina konzistence medu, tu nalijte do směsi či na povrch dortu. S plátkovou
želatinou to je trochu jiné. Tu musíte dobře rozpustit, nevařit, mírně nechat vychladnout a pak postupně přidávat
ostatní suroviny a pořád míchat, aby se směs dobře spojila.
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Z HISTORIE

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

Železný Brod -

……….V 17. stol. se objevují nová řemesla a
řemeslníci se sdružují v cechy. Nejstarším cechem
je cech ševcovský - r. 1701. Devatenácté století
znamená začátek průmyslové výroby. V druhé
polovině století zakládá německý baron Liebig
textilní továrnu a rozvíjí se textilní průmysl. Otevírá
rovněž břidličné lomy v okolí. 19. stol. znamená
také rozvoj města. V doposud dřevěném městečku
se začínají stavět zděné budovy v empírovém slohu
- Knopovsko, Grosovsko. Jsou zde postaveny tři
kašny, je postaven dřevěný most přes Jizeru a
později dokonce železný, který sloužil až do r.
1940. Byla zřízena pošta, postaveny
silnice do Jablonce, Turnova a k Semilům,
zprovozněna trať Pardubice - Liberec a
odbočka na Tanvald a Liebig staví i
vápenku. Toto období je také zrodem celé
řady spolků, které zasahovaly do
veřejného a kulturního života města.
V roce 1860 je založen ochotnický spolek
Tyl, 1862 Sokol a 1884 hasičský sbor.
Tyto spolky trvají dodnes. Další, ve své
době významné, později zanikly. Prvním
peněžním ústavem byla od roku 1883
Hospodářská záložna a od r. 1898
Spořitelna města Železného Brodu.
Koncem 19. a začátkem 20. století se zde
objevuje sklářská výroba. Jsou to
především brusírny a mnoho lidí pracuje
jako domácí dělníci pro německé exportní domy v Jablonci. V roce 1920 je otevřena první česká odborná škola
sklářsko-obchodní, která sídlí od r. 1926 ve své krásné moderní budově. Tím se Železný Brod stává nejen městem
starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě.
Dnes můžeme navštívit nejen sklářskou školu, kde studují také zahraniční studenti a je zde stálá výstava skla, ale
rovněž sklářské muzeum na náměstí s unikátní galerií skleněných plastik prof. Libenského a akad. soch. Jaroslavy
Brychtové.
Koho více zajímá příroda přijde si tu na své. Z geologického hlediska je Železnobrodská vrchovina vedle okolních
Krkonoš, Jizerských hor a Ještědského hřbetu součástí tzv. Krkonošsko - Jizerského krystalinika. Spočívá na
obměnách břidlic, jež se pro svou vrstevnatost používají na střešní krytiny a obkladový materiál typických místních
staveb - lomenic. Tento vděčný materiál najdete mj. na chrámu sv. Víta v Praze a jiných významných památkách.
Romantickou podobu zdejšímu kraji dala nejen řeka Jizera se svými přítoky, deroucími se soutěskami a hlubokými
kaňony v okolí. V oblasti Dupandy i jinde narazíme na hluboká jezírka, jinde zas na nádherné skalní útvary
(Pantheon, Suché skály), či pozůstatky vrásnění zemské kůry, jež vyzdvihlo jednu z dominant sousedního regionu
- vrch Kozákov. Za shlédnutí stojí rovněž doklady o středověkém osídlení na Frýdštějně, ale zejména mnoho
dosud funkčních objektů lidové architektury - místní přírodní rezervace Trávníky (v okolí Železného Brodu je to
např. Dlaskův statek v Dolánkách, či Boučkův statek v tradičním letovisku - Malé Skále).
Železný Brod leží v podůří Krkonoš a Jizerských hora z druhé strany těsně sousedí s Českým rájem. I v minulosti
býval hospodářským i kulturním střediskem okolí. Býval zde železnobrodský okres a ve městě sídlil i okresní soud.
Dnes má spolu s okolními obcemi téměř 6 500 obyvatel a od 1. ledna 2002 je také obcí III. stupně, kam se
přestěhovaly téměř všechny úřady bývalého jabloneckého okresu.
http://www.zeleznybrod.cz/
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Jde Červená Karkulka lesem a potká vlka. Vlk jí povídá:
"Ahoj krávo, kam jdeš?" Karkulka: "Proč mi říkáš krávo?
Podívej, mám červený botičky, červenou sukýnku,
červenou vestičku." Vlk: "A kde máš košíček?"
Karkulka se plácne do hlavy a řekne: "Já kráva...!"
Sedí pán v restauraci, má před sebou diplomatku, občas ji
otevře, nahlédne do ní, povzdechne si, objedná si koňak.
Když už si takhle objedná koňak potřetí, číšníkovi to nedá a
zeptá se: "Co to tam prosím vás máte?" Pán otevře
diplomatku a v ní je malinkatý tenisový kurt, na něm hrají
malinkatí panáčci tenis, malinkatý rozhodčí na empajru to
řídí. "To je hezký, říká číšník. Jak jste k tomu přišel?"
"Ale, našel jsem nějakou flašku, přetřu ji a vyleze džin, že
prý mi splní každé přání." "Ale to je bezvadný! Máte tu
flašku? Můžu si ji na chvíli půjčit? Za tři koňaky!"
Pán přikývne, číšník donese tři koňaky, dostane flašku,
přetře ji a objeví se džin: "Co si přejete, pane?"
"Chtěl bych mít lokál plnej doláčů," řekne číšník.
Lup! Zableskne, džin zmizí a lokál je plný koláčů.
"Jak to?" obrátí se nechápavě číšník na pána. "Já chtěl
dolary, doláče." Pán smutně přikývne: "A tak je to se vším,
s tím troubou nedoslýchavým. Copak si myslíte, že jsem
chtěl třicet centimetrů dlouhý tenis?"
V televizi, při vědomostní soutěži se ptá moderátor
soutěžící: "Otázka z náboženství: Jak se jmenuje
křesťanský spasitel a jak se jmenují jeho rodiče?"
Soutěžící se hluboce zamyslí a odpoví: "JežišMarjáJózefe...
tak to si teďkon nevzpomenu."
"Babka máte satelit?" "Ná, šak čo by som sa mala teliť, čo
som krava?"
Víte, proč si Američané myslí, že nejdivočejší městská čtvrť
je Bronx? Protože ještě nebyli v Chanově.
Přijde Ježíš na večeři k apoštolům a tam se stoly prohýbají
pod tácy plnými jídla, nevěřícně kroutí hlavou a povídá: "Co
to má znamenat, vždyť jsme chudí, kde jste na to vzali?"
Jeden z apoštolů mu odpoví: "Ale, to Jidáš, udělal prý
nějaký dobrý kšeft."
"Zločin byl spáchaný v noci z pátého na šestého srpna,"
informuje podřízené náčelník. "Promiňte, náčelníku," hlásí
se jeden z příslušníků, "špatně jsem slyšel - v noci z pátého
na kolikátého?"
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