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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 26. / 2012
pro týden:
18. 7. 2012 – 25. 7. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

HASIČI LOUŽNICE
Hasiči Loužnice pořádají, tradiční

„DĚTSKÝ HASIČSKÝ VÝLET 2012“
na Kokořínsko.
Výlet se bude konat ve dnech
19. – 22. července 2012.

Místní knihovna v Loužnici
oznamuje:
Během prázdnin, bude knihovna
otevřena každý čtvrtek ve zkráceném
provozu
od 17.30 do 17. 50.

Bližší informace na telefonu:
606 389 849 – M. Pohl

Od 30. srpna do 13. září včetně,
bude knihovna zavřena.
Dagmar Lancová, knihovnice

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svoz tříděného odpadu bude v pátek

3.8.2012

Pytle s odpadem je nutné dávat na místa v úterý před dnem svozu v rámci udržování pořádku v obci !!!
Dle nových dostupných informací ohledně tříděného odpadu připadají pro sběr
pouze tyto složky: PET lahve, papír, sklo, TETRA PAK(mléko, džusy) a barevné
kovy.
Ostatní složky jako je polystyrén, směsné plasty, voskový papír jsou z tohoto
sběru vyloučeny.
Prosíme občany, aby toto dodržovali.
Pytle na tříděný odpad jsou stále v prodeji na Obecním Úřadě Loužnice
Děkujeme za pochopení. OÚ Loužnice
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ZNIČENÁ ZVONIČKA

Bude to již čtrnáct dní, co se přihnala od Kozákova bouřka a
s velkou razancí kácela stromy, bohužel i lípu u zvoničky.
Ta spadla na roh zvoničky a celou ji poškodila. Náraz lípy
odsunul střechu a poničil
trámy a celé zdivo.
Statika budovy je velmi
poškozená.
Je to veliká škoda, která
zasáhla všechny obyvatele
naší obce.
Jediná historická památka
obce.
Stav této stavby je kritický,
dávejte pozor, při procházení
kolem a v žádném případě
nechoďte dovnitř!
Co dál?
Vykácet vše kolem. Zbourat a
postavit novou zvoničku? Kde
na to vzít peníze?
Pomůžou obci občané, úřady,
kraj či stát?

O historii této stavby se dočtete v tomto čísle Zpravodaje, na str. 12 a 13.
(Foto: poničená zvonička)
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA
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ZE SVĚTA

JOSEFŮV DŮL Motocykloví a
automobiloví veteráni se
sešli v Josefově Dole.
Stalo se tak při 9. ročníku
Jízdy pravidelnosti
motocyklových a
automobilových veteránů O pohár starosty Josefova
Dolu. Na start oblíbeného závodu se nakonec postavilo
několik desítek motocyklů a automobilů, z nichž některé
pamatovaly dobu mezi dvěma světovými válkami. Před
samotným závodem se všechny historické dopravní
prostředky shromáždily u obecního úřadu, kde si je
mohly, prohlédnou řady nadšených obdivovatelů.
Samotný závod pak probíhal v okolí vlakového nádraží.
Přestože i v době závodů padla nějaká ta kapka deště,
všichni závodníci zdárně dorazili do cíle. Mohou se tak
společně s pořadateli a diváky těšit na další jubilejní 10.
ročník závodu.

JABLONECKO - O
prázdninách se stalo
pravidlem, že Českým
rájem jezdí zvláštní parní
vlaky. Letošní první jízda
se uskutečnila v sobotu 7.
Července. Další jízdy
parní lokomotivou můžete
využít 21. července, 11. a
25. srpna 2012. Jezdí se s parní lokomotivou 310.0134,
která pochází z roku 1913 a byla znovu zprovozněna v
roce 2003 Klubem přátel železnic Českého ráje.
Lokomotiva má délku přes nárazníky 7,9 metru, tlak
páry 1,1 MPa, hmotnost 30,6 tun a maximální rychlost
40 km/ h. Jablonecké turisty bude nejvíce zajímat
odpolední jízda, kdy lokomotiva vyjíždí v 13:55 hodin z
Turnova do Semil se zastávkami ve stanicích Dolánky,
Malá Skála, Líšný a Železný Brod. Zpět do Turnova se
vlak vrací v 17:16 hodin.
ROTŠTEJ - Občanské sdružení
Ochrana Klokočských skal a
kastelánka hradu Rotštejn zvou
návštěvníky na VI. DNY SVATÉ
MARKÉTY, které probíhají od 9.
července do 8. srpna 2012. V
prostorách zříceniny raně
gotického hradu Rotštejn v
Klokočských skalách na vás čeká
výstava na téma „Chléb, to není
jen potravina" o kulturních souvislostech kolem
nejrozšířenější potraviny světa. Dále se seznámíte s
tajemstvím chlebového kvásku, můžete si zasoutěžit v
poznávání různých druhů obilovin a produktů z nich.
Nebude chybět ani ochutnávka několika druhů chleba
od pekařských mistrů z okolí. Unikátní omalovánku pro
malé i velké vytvořila liberecká výtvarnice Jana
Vaváková - Cvrčková. Otevřeno je každý den od 10.00
do 16.30 hod. V neděli od 10.00 do 16.00 hodin.
Poslední návštěvníci budou vpuštěni na hrad 30 minut
před koncem otevírací doby. V případě deště je
památka po celý den uzavřena.

RALLY BOHEMIA
2012 - Pouhé tři
rychlostní zkoušky
odjeli závodníci
během letošní Rally
Bohemia, která měla
vést i po
jabloneckých
silnicích. Při průjezdu
třetí rychlostní zkouškou, která vedla v okolí obce Dneboh
u Mnichova Hradiště totiž došlo k nehodě Mitsubishi Lancer
Evo IX, které řídil nadějný Martin Semerád. Po smyku
automobil narazil do stromu a došlo k vážnému zranění
spolujezdce Bohuslava Ceplechy, který, i přes veškerou
snahu záchranářů, svému těžkému zranění podlehl.
„Organizační výbor následně rozhodl, že Rally bude
ukončena. Ředitel XXXIX. Rally Bohemia Jan Mochan
vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým Bohuslava
Ceplechy," uvedl v tiskové zprávě tiskový mluvčí soutěže
Petr Eliáš. Zároveň s tím upozornil, že neproběhnou ani
žádné další doprovodné akce a výsledky z této Rally
nebudou započítávány. Samotná soutěž začala už v pátek,
kdy odstoupil po havárii Mads Ösberg, který byl jednou z
největších osobností letošní Bohemky. V sobotu ráno
museli po haváriích odstoupit i jezdec továrního týmu
Škoda Motorsport Juho Hänninen a Roman Kresta, který
také patřil k favoritům celé soutěže. Letošní soutěžní ročník
velkého mistrovství má tak další neskutečně smutnou
událost v podobě druhého úmrtí. V květnu totiž zahynul při
Rallye Český Krumlov navigátor Aleš Zimolka.
ŽELEZNÝ BROD - Železný Brod má nové webové stránky.
Žlutý podklad s obrázky květin, zelenomodrá hlavička
stránky. Motiv po
stranách se bude měnit
podle ročního období.
Zásadní je rozdělení
prezentace na dvě
základní části: Občan a
Turista, kde každý
nalezne informace,
které jsou pro
odpovídající sekci určeny.
Kalendář akcí je sekce společná jak pro občany, tak pro
turisty a nalezne se zde seznam kulturních, sportovních i
společenských akcí, které se v regionu chystají. Tyto údaje
jsou přejímány z datového skladu Libereckého kraje, filtrem
na pravé straně je zobrazení omezeno pouze na
železnobrodské akce, samozřejmě si ale mohou zájemci
nechat zobrazit všechny akce v Libereckém kraji.
S novými webovými stránkami se spouští i nové diskuzní
fórum. Uživatelé diskuzního fóra na původních stránkách
města automaticky obdrželi e-mail se svými novými
přihlašovacími údaji do nového diskuzního fóra. Původní
fórum je přístupné na předešlých internetových stránkách
na adrese http://data.zeleznybrod.cz v sekci Diskuzní
fórum.
Webová prezentace byla realizována za podpory
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu NISA z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013.
http://www.zeleznybrod.cz/cz/

Stránka 3 z 16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 26.
KRÁSNÁ – KITL - Ocenění
Nejlepší výrobek Libereckého
kraje roku 2012 z odvětví
potravinářství – zemědělství za
nejvyšší bodové ohodnocení
878 bodů získal výrobek Kitl
Meducínka výrobce Kitl s.r.o. z
Jablonce nad Nisou. Soutěž o
titul Výrobek roku probíhá od
roku 2004 a v letošním roce se
zemědělci a potravináři utkali
již v 9. ročníku.
V Libereckém kraji je řada
potravinářských subjektů,
jejichž výrobky jsou na vysoké
úrovni kvality. Každý výrobek
je v soutěži posuzován podle stanovených kritérií,
jakými jsou například inovativnost, design, použité
materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku
na zdraví zákazníka. Vítěz v kategorii získává titul
„Výrobek roku“ a celkový vítěz titul „Nejlepší výrobek
roku“. Titul je udělen na dobu 2 let. Současně výherce
v jednotlivých kategoriích získává dar ve výši 20 000,Kč a celkový vítěz 40 000,- Kč,“ řekl radní Jaroslav
Podzimek.
K termínu uzávěrky 31. května 2012 se do soutěže
přihlásilo 15 výrobců s 51 výrobky z Libereckého kraje.
Dva přihlášené výrobky ale nemohly být hodnoceny,
protože se jednalo o lahůdkářské výrobky, pro které
není v Zásadách vyhlášená kategorie. Komise tedy
hodnotila celkem 49 výrobků od 15 výrobců v 10
kategoriích.
„Přihlášené výrobky posuzovala hodnotící komise Výbor zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje dne 21. června 2012 podle daných
kritérií,” dodal Podzimek.
Podle schválených zásad mají výrobci oceněných
výrobků právo umístit na obal oceněného výrobku nápis
„Výrobek roku 2012“ a logo Libereckého kraje. Podle
těchto zásad ocenění uděluje hejtman Libereckého
kraje po schválení zastupitelstvem, proto je materiál
předkládán zastupitelstvu ke schválení.
„Ocenění bude slavnostně předáno hejtmanem
Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem v rámci 10.
krajských dožínkových slavností, které se letos
uskuteční v sobotu 1. září 2012 v Bílém Kostele nad
Nisou. Ocenění je uděleno na dobu 2 let,“ vysvětlil
Podzimek.
http://www.kitl.cz/cz/nase-vyrobky/kitl-meducinka/

2012

RIEGROVA STEZKA - V úterý 10. července byly
dokončeny práce na spadlém svahu na Riegrově stezce, a
ta je proto již pro
turisty volně
přístupná po celé
délce. Částečně
či úplně
uzavřena byla
přitom stezka od
1. ledna 2012,
na začátku léta
Lesy ČR začaly s
opravami
spadlého svahu.
Jako prvnímu zpravodajskému médiu to Našemu Pojizeří
potvrdil Michal Hovorka, lesní správce LS Jablonec nad
Nisou, který měl opravu na starost: „Včerejším dnem byla
ukončena stavba lávky přes místo sesuvu. Stezka je tedy k
dnešnímu dni přístupná. Orgán státní správy lesů z důvodu
bezpečnosti předtím vydal zákaz vstupu do lesů v této
lokalitě. Tento zákaz již bude možné zrušit." Původně se
počítalo s delším uzavřením, minimálně do 3. srpna 2012,
ale nakonec byla zvolena rychlejší varianta s přemostěním
spadlého úseku. „Rozsáhlejší úprava prozatím neproběhla,
protože se nepodařilo vypsat výběrové řízení, v budoucnu
se ale počítá s úpravou galerie," dodal Michal Hovorka.
Vlastní sesuv a nové přemostění se nachází na začátku
stezky v katastrálním území Bítouchov u Semil za malou
vodní elektrárnou. Veškeré náklady na asanaci a
zpřístupnění Riegrovy stezky se pohybují okolo 200 tisíc
korun. Je zajímavostí, že i přes částečné nebo úplné
uzavření si na výšlap po oblíbené stezce v údolí řeky Jizery
turisté našli i v letošním roce cestu. V sobotu 26. května
zde dokonce došlo, na jiném místě než byl opravován, k
pádu sedmileté holčičky, který naštěstí skončil jen s
menším poraněním hlavy a odřeninami. Stezka vede
přírodní rezervací, ale mnoho lidí ji využívá i jako pěší
spojnici ze Semil do Železného Brodu a zpět, oblíbená je i
zastávka v restauraci při vyústění stezky v Podspálově.

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

http://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/kalendar-akci/
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ČERNÁ KRONIKA

ČERNÉ ÚDOLÍ - 15.7.2012 14:35 do 16:40
na silnici 10 u obce Železný Brod okres
Jablonec nad Nisou nehoda; DN dvou OA,
vozidla v příkopě, zraněné 4 osoby, na místě
HZS, ZZS. silnice uzavřena

SMRŽOVKA - V průběhu noci z neděle na pondělí se
do motorového vozidla značky Subaru Impreza
zaparkovaného v ulici Vysoká na Smržovce vloupal
neznámý pachatel. Nezjištěným způsobem stáhl
přední okénko vozidla, čímž poškodil stahovací
mechanismus, a chtěl odcizit autorádio značky
Pioneer v hodnotě 5 000 Kč. Krádež se mu ale z
neznámého důvodu nepovedla a on pouze poškodil
plastový rámeček a poškodil panel palubní desky. Ze
zavazadlového prostoru poté odcizil zesilovač.
Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši 10 500 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Smržovka případ
zadokumentovali, zajistili stopy, které mohou přispět
k dopadení pachatele a případ dále šetří pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže.
JABLONEC N.N. - V průběhu noci z pondělí na úterý
došlo v ulici Venušina v Jablonci n.N. ke krádeži
vozidla značky Škoda Octavia černé barvy. 31letý
majitel vozidlo zaparkoval v pondělí okolo 22.30 na
odstavnou plochu před domem. Když druhý den
ráno přišel k místu, kde vozidlo odstavil, vozidlo na
svém místě již nestálo. Spolu s vozidlem přišel muž
o věci zanechané uvnitř. Jednalo se o CD disky,
sluneční brýle, nabíječku na mobil a pelíšek pro psy.
Celkově způsobená škoda představuje částku 355
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N.
vyhlásili po vozidle celostátní pátrání a případ dále
šetří pro podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného užívání cizí věci, za což pachateli
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - V úterý 10. července došlo v ulici
Pasecká v Jablonci n.N. k vloupání do bytu v přízemí
panelového domu. Neznámý pachatel poškodil
zámek dveří, kdy kromě toho poškodil i protipožární
dveře a kovové zárubně. Byt prohledal a odnesl si
různou elektroniku, šperky, peníze, vkladní knížku a
bankokartu. Majitelce bytu způsobil škodu ve výši
128 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec
n.N. případ zadokumentovali, zajistili stopy a případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,
porušování domovní svobody a poškození cizí věci,
za což pachateli hrozí až pětiletý trest odnětí
svobody.
DRŽKOV - Do areálu bývalého zemědělského
družstva v Držkově se v průběhu noci z pondělí na
úterý vloupal neznámý pachatel. Nezjištěným
předmětem překonal visací zámek na bráně u

vjezdu do areálu. Dále přeštípnul kabely a
odšrouboval šrouby dvou elektromotorů na
senometech. Z areálu pak odcizil dva stejné motory
o výkonu 22 kW, kdy každý váží přes 200 kilogramů.
Celkově způsobená škoda představuje částku 30
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Železný Brod
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za což pachateli v případě dopadení hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.
MALÁ SKÁLA - V průběhu noci ze středy na čtvrtek
přišel na Malé Skále 50letý cizinec o své vozidlo
značky VW Golf. Vozidlo muž zaparkoval ve
večerních hodinách na parkovišti u penzionu.
Neznámý pachatel mu vozidlo s doklady řidiče i
spolucestujících osob, autonavigací, peněženkou,
platební kartou a různým oblečením, odcizil. Celkově
způsobená škoda představuje částku 480 000 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Železný Brod případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,
neoprávněného užívání cizí věci a neoprávněného
držení platební karty.

JABLONEC N.N. - V neděli 15. července v 20.25 se v
ulici Prosečská v Jablonci n.N. stala dopravní nehoda
mezi osobním vozidlem a motocyklem. Ve směru na
Jablonec n.N. jel s vozidlem značky Škoda Fabia
38letý muž z Jablonce n.N. Z levé strany ho začal
přejíždět stejným směrem jedoucí motocyklista s
Jawou 50, který při předjíždění vybočil a narazil do
boku vozidla. Po střetu upadl na vozovku a způsobil
si zranění. Policisté kontrolou zjistili, že 19letý
motocyklista nevlastní řidičské oprávnění a ani jeho
motocykl není v evidenci vozidel registrován a nemá
pojištění zákonné odpovědnosti. Způsobená škoda
představuje částku 15 000 Kč. Nehoda dále zůstává
v šetření skupiny dopravních nehod.
BESEDICE - V průběhu noci z pátku na sobotu
odcizil neznámý pachatel v obci Besedice motorové
vozidlo značky Škoda Fabia. Vůz byl zaparkován na
travnaté parkovací ploše u plotu vedle rekreační
chalupy. Když v sobotu ráno přišel 61 letý majitel
vozidla z Neratovic k místu, kde ho večer odstavil,
zjistil, že na tomto místě zůstaly pouze skleněné
střepy. Událost muž ohlásil policistům Obvodního
oddělení Železný Brod a ti začali po vozidle pátrat.
Majitel vozidla měl velké štěstí. Jeho vozidlo se v
sobotu večer nalezlo. Bylo zaparkováno na druhém
konci obce. Ohledáním policisté zjistili, že pachatel
rozbil skleněnou výplň dveří u řidiče, poškodil
spínací skříňku a plastový kryt zrcátka a odcizil řídící
jednotku. Vozidlo bylo po provedení potřebných
úkonů vráceno majiteli, kterému krádeží vznikla
škoda ve výši 30 000 Kč.
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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
18.7.

Den: 19/23°
Noc: 13/9°

NEDĚLE
22.7.

Den: 19/23°
Noc: 14/10°

ČTVRTEK
19.7.

Den: 20/24°
Noc: 13/9°

PONDĚLÍ
23.8.

Den: 19/23°
Noc: 13/9°

PÁTEK
20.7.

Den: 18/22°
Noc: 14/10°

ÚTERÝ
24.7.

Den: 18/22°
Noc: 13/9°

SOBOTA
21.7.

Den: 20/24°
Noc: 14/10°

STŘEDA
25.7.

Den: 20/24°
Noc: 14/10°

18.7.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

PRANOSTIKY

20.7.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne
podzim; na svatého Jakuba dopoledne léto,
odpoledne zima.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani
na křoví
21.7.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
Na proroka Daniele nalije též do mandele.

22.7.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a když slota
- to lichota.
Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť.
V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána
oplakává.
V ten den rádo poprchává, poněvadž Maří Magdaléna Pána
svého oplakává.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Když prší na svatou Maří Magdalénu, vzroste obilí.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
23.7.
Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:11
Zapadá: 20:05

MĚSÍC A HOUBY
Říká se: „Když dorůstá měsíc, porostou
houby….“
Mykolog pan František Smotlacha říká, že
jejich růst nesouvisí s fází měsíce, ale se
srážkami, které se od Měsíce odvíjí. Kdo se o
problematiku vlivu Měsíce zajímá podrobněji, ten ví, že Měsíc a stupeň
vlhkosti a pohyb tekutin (nejen tedy vody a srážek) spolu velmi souvisí.
Měsíc je spolu se Sluncem jednou z hnacích sil všeho živého na této planetě.
Pohyb Měsíce při obíhání okolo Země vyvolává na jejím povrchu střídající se
příliv a odliv moří. A právě tyto slapové jevy působí také na houby. Houby
obsahují devadesát procent vody, jejich sušina je tvořena až padesáti
procenty bílkovin, zbytek jsou různé anorganické látky, tuky, vitaminy a
podobně. Růst ovlivňuje vlastnost houby nasávat tekutiny a spolu s tím i
rozpouštění uvedených látkek, což je podporováno již zmíněnými jevy
vyvolávanými Měsícem. Voda stoupá plodnicí a nese s sebou i rozpuštěné
výživné látky. Pokud přestane Měsíc působit na zemský povrch, část vody
zbavená výživných příměsí se díky zemské přitažlivosti vrací plodnicí zpět a
část se odpaří. Tento koloběh se neustále opakuje.
Pokud Vás zajímá či houby rostou….. VYRAŽTE DO LESA!
Nebo se podívejte na web: http://www.nahouby.cz/

Měsíc

Vychází: 1:41
Zapadá: 17:57
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

21. 7.
22. 7.
23. 7.
23. 7.
23. 7.

2012
2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
18.7. 64 – Obrovský požár se začal
šířit z obchodnické čtvrti v Římě.
Císař Nero ho údajně sledoval z
bezpečné vzdálenosti, hrál přitom
na lyru a zpíval.
18.7. 1809 – Vojtěch Hřímalý starší,
varhaník a hudební skladatel († 26.
října 1880)
19.7. 1923 – Stella Májová, česká
herečka a zpěvačka († 5. listopadu
2009)
20.7. 1928 – Pavel Kohout,
spisovatel a publicista
20.7. 1304 – Francesco Petrarca,
básník († 1374)
21.7. 1899 – Ernest Hemingway,
americký spisovatel († 1961)
22.7. 1843 – Antal Stašek,
spisovatel († 9. října 1931)
22.7.1913 – JUDr. Miroslav Hrubý,
právník, podnikatel, polyglot a
lingvista, vlastenec (†1. 1. 2008)
23.7. 1926 – Ludvík Vaculík,
spisovatel a publicista
24.7. 1860 – Alfons Mucha, malíř
(† 14. července 1939)
24.7. 1946 – Vlastimil Harapes,
tanečník a choreograf
VÝZNAMNÉ DNY
18.7. - Mezinárodní den Nelsona
Mandely
22.7. - Svátek Máří Magdaleny
23.7. - Starověký Řím: Neptunálie,
svátky boha Neptuna

Milan Vondrouš
Leontin Babin
Karolína Broklová
Kryštof Brokl
Bohumil Žloutek ml.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Podle Keltů a Staročechů je toto období od (14.7. - 24.7.) určeno stromu
JILMU –
Pohoda a vyrovnanost z lidí
narozených ve znamení Jilmu
přímo vyzařuje. A není se čemu
divit, neboť nenechávají nic
náhodě a vždy jednají s
rozvahou a v záloze mají
náhradní plán v případě nezdaru.
Jejich předvídavost je
obdivuhodná, organizační
schopnosti k nezaplacení a smysl
pro detail až hraničící s
puntičkářstvím. Jejich naprosto
vyrovnané vystupování a
nepřehlédnutelné charisma
imponuje osobám opačného
pohlaví a přitahuje je jako
magnet.
Ovšem jako každá mince, i
člověk ve znamení Jilmu má dvě
strany. Miluje totiž obdiv, a když
se mu nedostává patřičná dávka,
dokáže být zatvrzelý, nepřátelský
a arogantní, a to i k lidem, které
považoval ještě před chvílí za své
blízké přátele.
Tito lidé jsou pro opačné pohlaví velmi charismatičtí, ale s trvalejšími vztahy
už to nemají tak jednoduché. Na svůj protějšek jsou velmi nároční. Když se
jim nedostává patřičné pozornosti, jsou nespokojení a dávají to nepokrytě
najevo.
Zrozenci Jilmu by na své zdraví měli dávat pozor. Jsou náchylní k chorobám
vnitřních orgánů a mnohdy mívají tyto nemoci bolestivý průběh.
Dlouhotrvající obtíže u nich nejsou žádnou výjimkou, stejně jako problémy s
pohybovým ústrojím.
I když jsou tito lidé na vedoucích pozicích úspěšní, nemohou se těšit z
přílišné obliby u podřízených. Rád jim podsouvá své názory a nedává jim
příliš prostoru pro jejich vlastní invenci. Vyžaduje, aby všechny úkoly byly
splněny přesně podle jeho představ a ve stanovený termín, v čemž je
nekompromisní.
Známé osobnosti narozené ve znamení Jilmu:
Moliére, Alexander Dumas, Francesco Petrarca, Paul Cézane, Benjamin
Franklin, James Watt
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
OSTRUŽINY
Mathioli ve svém herbáři říká o ostružinách: "Pití

odvaru celého květu i ovoce ve víně jest vznešený
lék při uštknutí, ranění jedovatými žížalami, hady a
štíry.".. Těžko posoudit, ale jisté je, že léčivé účinky
ostružin vážně stojí za povšimnutí..
Ostružiník je keř z čeledi
růžovitých, což nám
napoví už tvar jeho květů
a listů, stejně jako
množství zahnutých trnů.
Když ve volné přírodě
narazíme na jeho hustý
porost, projít jím bez
škrábnutí se nám nejspíš
nepodaří.
Ostružiník u nás najdeme
často na okraji lesů, kde
se opírá slunce. Plody z takto prosluněných strání
mají výbornou chuť a velkou léčivou sílu. Pokud
nemáme v dosahu plodící porost ostružin, není
vůbec těžké, je pěstovat.
Čerstvé ostružiny jsou skvělým zdrojem vitaminu
C, látky nezbytné pro naše zdraví, silnou imunitu
a detoxikaci organismu. Dále jsou velmi bohaté
na karoteny, silné antioxidanty, které nás zbavují
volných radikálů, regenerují sliznice a dodávají
zdravou barvu naší pleti. V tomto ovoci najdeme
také mnohé z vitaminů skupiny B, z minerálů
pak např. mnoho fosforu, dále draslík, železo,
hořčík a vápník. Všechny zmíněné látky jsou pro
naše tělo nezbytné a je jistě příjemnější konzumovat
je ve formě lahodného ovoce, než formou
potravinových doplňků a tablet.
Konzumace ostružin je také více než vhodná při
léčbě nemocí z nachlazení a infekčních
onemocnění, angíny, chřipky, kašle, zánětu
dutin a pod., stejně jako pro rekonvalescenci po
nemocech, kterou nám pomohou urychlit.
Léčivý účinek ostružin je výrazně posílen vysokým
obsahem bioflavonoidů - látek, které chrání před
oxidací. Tyto látky jsou nesmírně důležité hlavně pro
ty z nás, kteří trpí cévními potížemi, jako jsou
křečové žíly, slabé cévní stěny, vysoký krevní
tlak, hemoroidy, nebo problémy s erekcí u
mužů, což potvrdily i odborné výzkumy.
Bioflavonoidy posilují a regenerují cévní stěny,
zlepšují průtok krve, posilují vazivo a celkově
zpomalují stárnutí a chřadnutí organismu.
Ostružiny jsou tedy výborné jako prevence výše
jmenovaných potíží, ale i jako podpora jejich léčby.
Pokud máme tu možnost, je dobré si zajistit zásobu

ostružin v jakékoli formě na celý rok a užívat je
pravidelně, jejich blahodárný účinek za to jistě stojí.
Méně známý je fakt, že i listy ostružiníku mají
mnohé léčivé účinky. Připravuje se z nich čaj, který
má navíc příjemnou chuť. Látky obsažené v listech
působí hlavně protizánětlivě. Tohoto účinku
můžeme využívat
například pro léčbu
dásní (paradentóza a
pod.), při infekcích v
krku jako kloktadlo,
na omývání špatně
se hojících poranění
kůže, ale i jako čaj
při nachlazení, kašli a
rýmě.
Už po mnohé generace
se sušené listy používají
jako prostředek proti
průjmu, kdy je vhodné pít čaj z listů až do
vymizení potíží. Kladný vliv má i na sliznice
žaludku a střev, zmírňuje a léčí koliky.
Výhodou je, že listy se sklízí jednoduše, za pár
minut jich můžeme mít plný košík, navíc rychle
schnou, což lze ještě urychlit jemným pomačkáním
listů. Skladovat je můžeme i v papírových sáčcích,
pokud je umístíme v suché a větrané místnosti.
Recept na čaj z listů ostružiníku:
1 lžíci řezaných sušených listů na 1 vetší šálek horké
vody, necháme 5-10 minut luhovat, přecedíme
- čaj můžeme užívat 2-3x denně při potížích, na
doléčení či jako prevenci stačí 1-2x denně, sladíme
medem nebo bylinným sirupem.
Ostružiny jsou zdravá sladká pochoutka
Ostružiny můžeme zpracovávat a konzervovat
opravdu mnohými způsoby. Čerstvé jsou výborné
buď samotné, jako ozdoba lehkých jogurtových a
tvarohových dezertů. Oblíbené jsou také
rozmačkané s cukrem a smetanou, takto upravené
obzvlášť výtečně chutnají na palačinkách nebo s
kopečkem vanilkové zmrzliny. Můžeme je mrazit a
pak přidávat do koláčů, rozmixovat do ovocných
koktejlů, nebo dření. Výborný je také ostružinový
sirup, který nám po krátké konzervaci vydrží i celý
rok a je chutnou prevencí a lékem respiračních
onemocnění. Skvělé jsou i ostružinové džemy,
marmelády a želé, jak ze samotných ostružin, tak s
přidáním jiného ovoce. Osobně je kombinuji např. s
nektarinkami a broskvemi, žlutými slívami, kiwi a
podobně, což příjemně zpestří chuť džemů.
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ZAHRADA
Pěstování OSTRUŽIN
Ostružiník křovitý
(Rubus
fruticosus)
vyžaduje
humózní,
propustnou,
nepřemokřenou,
na živiny bohatou
půdu a slunnou
polohu. Roste
bez problému na
každé zahradní,
středně těžké
půdě.
Ostružiník
vyžaduje
humózní,
propustnou,
nepřemokřenou,
na živiny bohatou
půdu a slunnou
polohu. Roste
bez problému na
každé zahradní, středně těžké půdě. Reakce půdy
by měla být neutrální, nebo mírně kyselá.
Ostružiníku se daří nejlépe v půdách, které mají pH
mezi 6 - 7. Vzhledem k tomu, že ostružiník vykvétá
poměrně dost pozdě, můžeme jej pěstovat i ve
vyšších polohách, než středních a na svazích k
jihovýchodu nebo jihozápadu.
Protože se ostružiník vysazuje na podzim, měli
bychom přípravu půdy provést už v srpnu. Příprava
půdy spočívá ve zkypření půdy a vyhnojení
například chlévskou mrvou a odstraněním víceletých
plevelů.
Vysazujeme jednoleté výhony ostružiníku se dvěma
až třemi adventivními pupeny, umístěnými na
podzemní části oddenku. Kontrolujeme stav
kořenového systému, měl by být přiměřeně.
Ostružiník je polokeř s dvouletým cyklem, tedy z
adventivních pupenů vyrostou na jaře a v létě zesílí
výhony, které budou rodit dalším rokem. Výhony,
které odplodily odstraňte.
Remontantní odrůdy budou plodit už na podzim po
výsadbě, podruhé dalším rokem v červnu na

rozvětvených
výhonech z
roku
předchozího.
Remontatní
odrůdy jsou
výhodné pro
svoji pozdní
sklizeň.
Vysazovat
bychom tedy
měli na
podzim, aby
rostliny do
příchodu
mrazíků
řádně
zakořenily.
Rostliny se
vysazují na
vzdálenost
přibližně 50
centimetrů
od sebe, pokud chcete udělat řádky, pak musí být
od sebe vzdáleny alespoň 2 metry. Sázíme tak
hluboko, aby kořeny byly alespoň 8 až 10
centimetrů pod zemí. Rostliny musí pevně držet v
zemi.
Řez ostružiníku je velmi důležitý. U odrůd, plodících
jednou ročně po sklizni pruty, které odplodily
musíme odstranit. U odrůd remontantních, které
rodí na podzim a v červnu, postupujeme tak, že po
odplození podzimních plodů, které jsou umístěny na
vrcholku prut uřízneme pod místem, kde byly plody
(řežeme tedy do zeleného dřeva). Příštím rokem se
na tomto prutu rozvětví výhony a plody budou zde.
Pak se prut odstraní.
U odnožujících odrůd získáme nové sazenice
odkopem, u neodnožujících odrůd křížením.
Jednoleté výhony ohneme k zemi, přichytíme do
mělké jamky háčkem, nebo zatížíme prut cihlou a
ponecháme. Po zakořenění a vyrašení silného
výhonu oddělíme od mateřské rostliny a přesadíme
na nové stanoviště.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

VANILKOVÝ KRÉM A OSTRUŽINAMI
1 lusk vanilky, 570 ml smetany ke šlehání, 9 žloutků
z velkých vajec, 180 g krupicového, nejlépe hnědého
cukru + 3 lžíce na
posypání, 250 g ostružin, i
mražených.
V silnostěnném hrnci
uveďte pomalu do varu
smetanu a podélně
rozkrojený lusk vanilky.
Jakmile se objeví bublinky,
stáhněte z ohně a
zamíchejte. Nechte asi
dvacet minut stát, aby se
vůně rozvinula. Pak vylovte
půlky lusku, vyškrábněte
semínka zpět do smetany a promíchejte, nejlépe
metličkou, aby se semínka stejnoměrně rozptýlila.
Žloutky a cukr spolu prošlehejte, až zpění a
zhoustnou. Přidejte ke smetaně a promíchejte. Do
dřezu napusťte co nejstudenější vodu. Hrnec
postavte na oheň a za stálého míchání prohřívejte
až k bodu varu – krém zhoustne. Okamžitě hrnec
přesuňte do dřezu se studenou vodou a krém ještě
promíchejte, až začne chladnout. Občas promíchejte
i poté, aby nevznikl škraloup. Do zapékací formy
nebo jednotlivých misek rozdělte ostružiny a zalijte
je krémem. Přetáhněte fólií a uložte na hodinu do
ledničky. Před podáváním posypte dezert zbylým
cukrem a vložte pod rozehřátý gril, aby cukr
zkaramelizoval. Nechte trochu vychladnout –
opatrně, cukr je vřelý! – ale nedávejte do
chladničky, karamel by zvlhl.
OSTRUŽINOVÝ DŽEM
500 g ostružin, očištěných, 500 g krupicového
cukru.
Ostružiny očistěte a zprudka vařte 3 minuty.
Vmíchejte cukr a za stálého míchání vařte dalších 7
minut. Plňte do vymytých předehřátých sklenic,
uzavřete a obraťte.
PIŠKOTOVÝ DEZERT S OSTRUŽINAMI
500 g ostružin, 250 ml smetany na šlehání, 1 lžíce
cukru, špetka skořice, mletý hřebíček, 1/2
piškotového korpusu nebo zbytky třeného koláče,
80 ml jablečného moštu.
Ostružiny přebereme, omyjeme a necháme na sítě
dobře okapat. Mezitím dotuha ušleháme smetanu.
Ochutíme ji skořicí a mletým hřebíčkem. Trochu
ostružin si odložíme stranou na ozdobu, ostatní
smícháme se šlehačkou. Piškot nebo zbytky koláče
nakrájíme na kostičky a vyložíme jimi 4 dezertní
misky. Pokapeme jablečným moštem a potřeme
dvěma třetinami šlehačky s ovocem. Poklademe
kousky koláče. Potřeme zbytkem šlehačky s
ostružinami a necháme chvilku táhnout. Hotový
dezert ozdobíme zbývajícími ostružinami a omytými
lístky ostružiníku. Piškotový dezert mimořádně
výtečně chutná pokapaný malinovým likérem.

KANČÍ SMĚS S OSTRUŽINAMI
600 g masa z divočáka, 0,1 l bílého vína, 2 lžíce
ostružinové zavařeniny, 0,2 l
sladké smetany, 250 g
ostružin (mohou být i
mražené), 30 g másla, dle
potřeby: vývar ze zvěřiny,
dle chuti: sůl a pepř, trocha
brandy.
Maso z divočáka nakrájíme
na menší tenké nudle,
osolíme, opepříme a krátce
opečeme na másle. Přelijeme
vínem, přidáme ostružinovou
zavařeninu a dusíme
doměkka. Podle potřeby podléváme vývarem.
Nakonec vmícháme smetanu, brandy a ostružiny.
Krátce společně povaříme.
Doporučená příloha:
rýže, těstoviny
OSTRUŽINOVÝ LIKÉR
1 l konzumního lihu, 1 kg ostružin, 1 kg cukru
krupice, voda.
Na přípravu likéru budeme potřebovat cukrový
sirup: 1 kilo cukru nasypeme do 3/4 litru vody a za
mírného varu a stálého míchání ho rozpouštíme po
dobu asi 15-ti minut. Necháme vychladnout, a
pokud ho připravujeme s předstihem, tak sirup i v
chladu uchováme. Zralé, ale ne přezrálé zahradní
ostružiny šetrně opláchneme a necháme okapat.
Rozmačkáme je a zalijeme malým množstvím vody.
Přivedeme k varu a mírně asi 2 minuty povaříme.
Uvařenou ostružinovou „kaši“ stáhneme a necháme
chvíli nakvasit. Pak scedíme přes sterilní plátýnko.
Vymačkáme šetrně i šťávu z drtě v plátýnku.
Ostružinovou šťávu doplníme na objem 1 litru
vodou, nejlépe převařenou, vychladlou. K 1 litru
takto získané šťávy přilijeme 0,5 litru vody, 0,5 litru
cukrového sirupu a 1 litr konzumního lihu (80
objemových % alkoholu). Promícháme a ostružinový
likér necháme ustát. Můžeme ho ještě jednou
přefiltrovat přes plátýnko, ale není to podmínkou.
Ostružinový likér plníme do sterilních suchých lahví,
které hned uzavřeme sterilními uzávěry. (Korkové
zátky lze dobře sterilovat např. v cedníku nad
horkou párou). Likér necháme vychladnout a
uložíme na chladném místě.
OSTRUŽINOVÝ SALÁT
100 g rozemletých jader vlašských ořechů, 2
žloutky, 150 g moučkového cukru, 100 ml
přírodního bílého vína, 2 lžičky strouhané citrónové
kůry, 400 g přebraných a opraných ostružin.
Ostružiny vložíme do mísy a posypeme ořechy.
Žloutky ušleháme s cukrem a postupně do směsi
zašleháme víno s citrónovou kůrou. Touto omáčkou
pak ostružiny přelijeme.
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ZVONIČKA

Již od nepaměti k naší obci patří zvonička, která je vystavěna na skále.
Tragédie letošního léta, kdy ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve večerních hodinách, přišla bouře a shodila lípu
na zvoničku, připomněla všem, jak důležitá a srdeční, je tato
malá stavba pro všechny v naší obci.
Připomeňme si její historii, co napsali kronikáři Loužnice:

….Na západní straně nad malou skalkou stála KAPLIČKA či zvonička.
Pravděpodobně byla vystavěna ve stejné době, kdy byl postaven dům na
Kopani (cca 1665).
Ve 40. Letech (kronika zřejmě myslí 1840) byla tato kaplička velmi sešlá,
takže byl zvon přenesen na vedlejší hrušku u „Bartošova“ statku čp. 5. Na
oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na
paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848)
První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel
být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916.
V době války, Rakousko potřebovalo kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo
i po zvonech bez ohledu na to, že tyto zvony jsou posvěceny.
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V 1916 se Rakousku nedostávalo potřebného kovu na výrobu válečného materiálu, a proto začaly být rekvírovány
(zabavovány) zvony všech velikostí. = nejdrastičtější akce, která postihla české zvony za celou jejich historii jsou,
právě rekvizice první světové války. Kromě jiných útrap způsobila první světová válka také to, že celá řada
kostelních věží, kaplí a zvoniček oněměla, neboť jejich zvony byly zabrány pod záminkou získání barevných kovů
pro válečné účely. Těmito „válečnými účely“ byla zpravidla výroba kanónů, ale v některých případech k tomu
vůbec nedošlo. Je například známo, že část zvonové mědi posloužila na výrobu zelené skalice, jež byla využita
proti révokazu na uherských vinicích. To svědčí o tom, že rekvizice nebyly jen účelovou záležitostí, ale také
jakousi poslední křečí habsburské monarchie, demonstrací její chátrající moci. Svědčí o tom i fakt, že byly
rekvírovány také některé ocelové zvony, jejichž hmotnostní hodnota nevyváží hodnotu pořizovacích nákladů. Už
od r. 1915 se začíná s výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů. Ke skutečnému rekvírování se přistoupilo
od 8. 8. 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla proplácena náhrada 4 koruny. Rekvírovány byly zvony mladší r.
1600, až na označené výjimky, přičemž však z každého okresu měly být zrekvírovány alespoň 2/3 celkové
hmotnosti zvonů. Druhá rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala na všechny zvony, kromě těch s historickou či
uměleckou hodnotou, kromě zvonů signálních.
Tomuto drastickému zabavování a následnému
zničení, neušel ani Loužnický zvon ve zvoničce
a ani školní zvonek na určování začátku a
konce vyučování. Bylo to dne 21. listopadu
1916. Do naší obce přišli dva páni, vypůjčili si
žebřík a šli rovnou ke zvoničce. Tato zpráva se
velice rychle rozšířila obcí a lidé se začali
shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim to
nelíbilo. Drzé počínání obou pánů, kteří byli
Němci, rozčilovalo stále víc shromážděný lid.
Pak přišel
občan Jindřich
Jindra a
naposledy
zazvonil, lidé
byli velice
dojmutí a
každému
ukápla i slza. Byla to slza vzdoru. Jakmile dozněl poslední úder zvonu, hned byl
přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl, aby zvon odmontoval.
Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu dolů. V tom začalo
vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka střídala nadávku, a když zvon
odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a
nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi.
Nakonec vše dobře dopadlo a trestán
nebyl nikdo. Zvon vážil 44 kg a na jedné
straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně
1898 nákladem spojených obcí od Arnošta
Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích
Království českého. Zvonem bylo naposledy zvoněno při pohřbu Josefa
Krupky čp. 3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916. Za tento zvon
bylo zaplaceno 176 korun, které byly uloženy ve zdejší kampeličce. V
některých obcích vyzráli na to jinak. Když se dozvěděli o rekvírování
zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon sundali a zakopali. Po válce ho
zase vykopali a pověsili. Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku
zavěšen nový zvon, pořízený ze sbírky občanů. Hned druhý den vyzváněl
paní Vedralové, manželce hajného. Roku 1933 se na obecním
zastupitelstvu jednalo o opravě zvoničky, ale k realizaci bohužel nedošlo
(ta byla provedena až v roce 2007)…..
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:
…. Továrna na výrobu skleněných perlí Vojtěch Linka a syn Loužnice
Továrna vznikla z malé sklářské výrobny, kterou založil V. Linka na
začátku tohoto století. Nejdříve pracoval sám v domě čp.37.
Později si postavil dílničku, kde sekal perle na stroji a u této dílny
byla malá leštírna ohněm, neboli pulírna.
To bylo asi roku 1908. K této malé dílně, kde se říkalo „Na
sedničce“ přistavěl Linka později další pulírny a v roce 1913
postavil novou budovu čp.70, nynější kanceláře a expedice.
Největší rozvoj závodu nastal po první světové válce.
Tak již v roce 1921 přistavěna byla další dílna, sekárna – kde je
dnes hoření kancelář a matovárna. V roce 1925 – 1926 postavěna
budova čp. 82, dnešní sekárna, stříbřírna a navlíkárna. V roce 1919
přikoupil Linka tovární objekt v Železném Brodě „Na Mýtě“ a tam
zřídil brusírnu skleněných perlí, rumplovnu a matovárnu. Na Mýtě
byl pohon na parní kotel a vodní turbína. V hořením sále se
navlékalo a dole se brousilo, v suterénu byla leštírna vodou a
rumplovna. Tato dílna se přestěhovala později do nové přístavby.
Vojtěch Linka měl 3 syny, kteří byli zúčasněni ve výrobě a proto se
později utvořila firma V. Linka a synové – továrna na výrobu
skleněných perlí, která vyráběla po továrnicku skleněné perle.
V té době zakoupila firma v Jablonci n/Nisou budovy a založila tam
vlastní sklárnu, vedenou zetěm V. Linky Ing. Celestinem Strnadem.
Přes počáteční potíže sklárna se velmi brzy dobře zavedla a začali
zde vyráběti také rokail. Sklárna dodávala rokailové sklo do závodu
v Loužnici, kde se tyčinky sekaly a na Mýtě se rokail kulatil.
Výroba rokailu přenesla se původně k nám z Itálie a zde dosud
rokail vyráběly pouze sklárny Riedel v Polubném a Breit v Lučanech. Tyto
sklárny vyráběly pouze rokail nezušlechtěný, tzv. hutní. Firma Linka však
vyráběla i rokail zušlechtěný s různými zušlechtěními jako u 2x a 3x perlí a
byla vůbec první firma, která začala vyráběti také rokail broušený, jemuž
se říká šarlotky. Když si tato firma založila vlastní export vyvážela své
výrobky do světa pod značkou Linson. Značka Linson stala se brzo známou
v celém světě. Byla to značka jakostních výrobků, vyráběných v našich
dílnách v Loužnici.
Důkaz o tom, že značka Linson měla dobrý zvuk a pronikla na všechny
světové trhy, jako značka solidních výrobků a dobré kvality je v tom, že
ještě dnes se vzorkovnice „Linson“ používají zvláště v Americe a
v západních zemích Evropských, přesto, že výrobní společnost Jablonex se
snažila všude zavésti vlastní vzorkovnice, ale zahraničtí zákazníci
objednávají stále ještě podle starých vzorkovnic „Linson“, na které byli již
zvyklí.
Na trhy v Africe a Asii zavedl sice již Jablonex svoje vzorkovnice podle
vzoru Linson se starým číslováním, značka dobré jakosti našich výrobků
žije dále ve světě.
Je přirozené, že rozmach firmy V. linka a syn zatlačoval konkurenčně malé
výrobce, kteří také v menším rozsahu vyráběli skleněné perle a surovinu
odebírali ze skláren Riedel v Polubném a Breit v Lučanech (obě německé
firmy). Tito začali jaksi žárlit na silnější konkurenci. Také firma Riedl
v Polubném, nerada viděla vzmáhajícího se českého konkurenta a cítila se poškozena také tím, že si Linka zařídil
vlastní sklárnu a neodebíral již sklo od Riedlu. Firma Riedel tím ztratila největšího odběratele skla.
Výroba ve sklárně, kterou vedl Ing. Strnad narážela z počátku na některé začáteční potíže, jelikož chyběla určitá
praxe a odborné zkušenosti, které každá nová výroba potřebuje. Přesto však výroba šla kupředu.
Tento vývoj velmi žárlivě sledovala firma (Breit) Riedla a snažila se různým způsobem sledovati vývoj výroby
v nové české sklárně. Dokonce prý vyslala určité zvědy, neboli špicly, kteří zjistili, že ve sklárně se používá
některého způsobu tažení skla jako ve sklárnách u Riedla. Bylo to tažení tyčí dvojmo, na dvě strany, takže se
táhly 2 tyče najednou…………
(Foto: vzorkovnice Linson)
Pokračování příště……..
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PRO ZASMÁNÍ

Zákaz…. Co to je?

Helma co ochrání….. i se špunty do uší…..

Chtěl jsi být kormidelník…. Tak pádluj!

Halóóó…. Je tam někdo?
Počítačová myš…. Už jste se do ní podívali….?

MOUDRÁ VĚTA
Ten kdo chápe, není schopen nenávisti.
TIRÁŽ
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