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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 27. / 2012
pro týden:
25. 7. 2012 – 1. 8. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE,
které se bude konat
dne

27. července 2012
od 18.00 hod v budově OÚ.

PROGRAM:
1) Kontrola a plnění úkolů z minulého zasedání
2) Změna rozpočtu č. 1
3) Rekonstrukce zvoničky
4) Zpomalovací světelné zařízení
5) Různé – Informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
6) Různé

Místní knihovna
v Loužnici oznamuje:
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

Petr Krupka - starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------------SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svoz tříděného odpadu bude v pátek

3.8.2012

Pytle s odpadem je nutné dávat na místa nejdříve ve středu 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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REALITY NA PRODEJ V LOUŽNICI a okolí
Rodinný dům, Loužnice

Cena: 1 900 000 Kč
Nabízíme rodinný dům v klidné lokalitě plné zeleně v obci Loužnice. Dispozice
objektu: 1NP - chodba, schodiště, kuchyň, obývací pokoj a sociální zázemí. 2NP
- dvě místnosti a komor a. Na pozemku stodola. Topení na tuhá paliva,
elektřina. Možnost přípojky plynu. Voda obecní a studna. Dopravní spojení v
blízkosti domu. Volný ihned.
http://www.mmreality.cz/cs/

Prodej, dům rodinný

Cena: 1 950 000,- Kč (k jednání)
Nabízím Vám ke koupi velice zajímavý, samostatně stojící RD z roku 1880 s
dispozicí 4+kk o užitné ploše 367 m2 na pozemku o celkové výměře 2 157 m2
v překrásné a klidné krajině v obci Loužnice, okr. Jablonec nad Nisou. Jedná
se o dům, který je určen nejen k trvalému bydlení, ale také k rekreaci. V
přízemí domu se nachází vstupní chodba, hala, koupelna s vanou a toaletou,
ložnice a prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a krbovými kamny s
výměníkem pro vytápění celého domu. V 1. patře domu jsou umístěny další 2
samostatné pokoje, hala a půda, kterou je možno předělat na další pokoj. V
tomto podlaží je možnost vybudovat další sociální zázemí (rozvody
připraveny). Dům je částečně podsklepen, kde jsou zachovány původní klenby. Tyto klenby jsou zachovány i v
přízemí v jednotlivých částech domu. Vytápění domu a ohřev vody kotlem na tuhá paliva. Dům je napojen na vlastní
studnu, odpad do jímky. V domě zavedena elektřina 220, 380 V. Rozsáhlejší rekonstrukce domu byla dokončena v
roce 2002 - elektřina částečně, plastová okna, rozvody topení, koupelna, kuchyňská linka se spotřebiči. Na pozemku
jsou umístěny vedlejší stavby k uskladnění dřeva, nářadí, nebo jako garáž. V místě základní občanská vybavenost pošta, obchod, restaurace. Základní škola, mateřská škola a zdravotní středisko v nedaleké obci. Dopravní dostupnost
BUS Harrachov, Praha, Jablonec na Nisou, Železný Brod. Odhadní cena domu dle znaleckého posudku 1.968.610,-Kč.
Více informací a prohlídku Vám zařídí realitní makléř. http://www.sreality.cz/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinný dům Zásada
Cena: 4.200.000 Kč
Adresa: Zásada, Stav nemovitosti: Novostavba
Celková plocha: 185 m2
Prodej, Dům RD samostatný, 185m2, Zásada - Vhodné pro
trvalé bydlení, rekreaci, případně provozování pohostinství
(původní záměr). Dům je zkolaudován, zbývají dokončovací
práce v interiéru, fasáda, venkovní úpravy. Dům se nachází ve
vyhledávané lokalitě, 200 m od známé hospody Ve Vrších. V
blízkosti lyžařské areály, cyklotrasy, atd. Disp.: 1. NP je 9,5 x
11m (sál, kuchyň, toalety, technická místnost), ve 2. NP je 2x
místnost, koupelna, připraveno na další členění. Plastová
okna, topení: krb + rozvod přes výměník, komín Schiedel,
kanalizace je do ČOV, voda z vlastní: studny, el. 220/380 V.
http://severo.ceskereality.cz
Rodinný dům Návarov

Cena: 0 Kč
Adresa: Návarov, Celková plocha: 150.000 m2, Zastavěná plocha: 8.000 m2,
Užitná plocha: 8.000 m2, Nadzem. podlaží: 2, Podzem. podlaží: 1. Na základě
výhradního pověření vlastníků nabízím k prodeji panství, jehož součástí je 6 ha
TTP a další pozemky, které tvoří zastavěná plocha o výměře 0,8 ha, trvalý
travní porost a orná půda o výměře 6,8 ha a menší rybníček o výměře 600 m2.
Součástí majetku je menší zámek, kaple, historická konírna s největším
rozponem valené klenby ve střední Evropě, sýpka, zámecký park a zřícenina
hradu Návarov a hájovna. Panství se nachází v Podkrkonoší v nadmořské výšce
440 m, v těsném sousedství říčky Kamenice. Podrobnější informace v kanceláři.
http://www.reality-jablonec.cz/rodinne-domy/mestske-domy/?id=CPG2887743-2003
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ZE SVĚTA

HARRACHOV - V harrachovské
žulové budově, známé jako
„Šindelka", je až do 31. srpna 2012 k
vidění výstava s názvem „Medvěd na
Šindelce". Mimo posledního
krkonošského medvěda zde vystavují i
další vyhubené šelmy Krkonoš - rysa
ostrovida a kočku divokou. V budově
patřící Správě KRNAP se vyráběla od
počátku 19. stol. až do 30. let 20.
století šindelová střešní krytina. V
současné době je v přízemí umístěna
Lesnická expozice. V patře najdete
Mysliveckou expozici připomínající
myslivecké tradice, lovnou zvěř,
lovecké zbraně a psy, myslivost v
umění a běžném životě. Celkem je
zde umístěno 32 vycpaných lesních
zvířat.
Otevřeno: út-ne 9.00 - 12.00 / 13.00
- 17.00 hod.
Vstupné: plné 40,- / zvýhodněné 20,Kč / rodinné 90,- Kč
Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15
let, studenti, důchodci, držitelé
průkazu ZTP a ZTP/P
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3
děti

ČESKÝ RÁJ - Máte rádi produkty
místních výrobců a farmářů? Pak
vás jistě potěší, že o prázdninách
dochází k rozšíření nabídky
produktů z Českého ráje - otevírá
se nová prodejna v Turnově a
vznikl i portál na prodej přebytků
místních farmářů pod názvem Ze
vsi. Tyto produkty mohou být sice
o něco dražší než výrobky v
supermarketech, ale je v nich
skryta kvalita, která v dovozových
potravinách velmi často chybí. „Lidé často nedokáží ocenit kvalitu místních
produktů, tak jak by si zasloužily. Přitom právě to, jak se stravují, má největší
vliv na jejich zdraví. Menší výrobci věnují do své práce nadšení, lásku a péči,
které se ve velkých provozech ztrácejí," řekla Šárka Janková, vedoucí
prodejny regionálních produktů z Českého ráje, která navíc studuje na České
zemědělské univerzitě v Praze obor Rozvoj venkovského prostoru. Prodejna
regionálních produktů fungovala v Turnově od roku 2010 na Trávnici pod
záštitou prodejního družstva Český ráj. Jeho členy jsou producenti z Českého
ráje - producent biovoce, biozeleniny a biomoštů Jan Verich, pivovary
Rohozec a Svijany, výrobce tradičních uzenin Lomničan a moštovna Lažany.
V pondělí 30. července se tato prodejna přestěhuje do frekventovanější
turnovské Palackého ulice, aby se více přiblížila zákazníkům. Nabídka se bude
nadále zaměřovat na tradiční české produkty od výrobců a pěstitelů z
Českého ráje. Úplně nově budete mít zanedlouho možnost objednávání
výrobků i online přes internet a bude zde fungovat sběrné místo
zeleninových bedýnek. Další nové informace a aktuality najdete na webových
stránkách prodejny www.potravinyceskyraj.cz.
Podobné parametry ale ve skromnějším provedení platí i pro čerstvý projekt,
který vymyslel Marián Kábele před časem, když Česko postihla vajíčková
krize. „Vyvěsil jsem na pár vesnických plakátovacích ploch letáček s
poptávkou na domácí vejce. Netrvalo dlouho a ozval se mi první dodavatel,
se kterým jsme si pak domluvili pravidelný odběr. O vajíčkách jsem se zmínil
pár známým, kterým se to líbilo a napadlo mě, že je více podobných pěstitelů
či výrobců, kteří mohou mít přebytky úrody," osvětlil vznik projektu Marián
Kábele. Základ pro novou internetovou službu Ze vsi tak byl založen. Naplno
byl spuštěn spolu s novými internetovými stránkami na začátku července a
stále je v počátcích, ale některým zákazníkům může vyhovovat právě to, že
jsou produkty snadno dostupné přes internet. Aktuálních dodavatelů je zatím
10, ale počítá se s rozšířením počtu a šíře sortimentu. Prodejcem v tomto
případě zůstává přímo pěstitel či výrobce. Portál Ze vsi jej pouze propojí s
druhou stranou - zákazníkem, kterého zastoupí při platbě a předání
produktů. Obě strany tím šetří čas a náklady. „Dodavatelé se nemusejí
zdržovat obsluhováním jednotlivých zákazníků a ti zase návštěvou
dodavatelů. Jednou týdně, zpravidla ve čtvrtek, zajistíme přebrání produktů
od výrobců a jejich dodání zákazníkům, samozřejmě ještě týž den. Vše je tak
čerstvé a pochází z místních zdrojů," uvedl majitel portálu Ze vsi. O, že
bychom si měli vážit práce zlatých českých rukou jsme slýchali už na základní
škole. Zvláště praktické je to v případě potravin, které se nemusejí dovážet z
druhého konce světa. Navíc máte možnost se snadno přesvědčit o kvalitě
potravin a jejich původu od vypěstování až k cestě na váš stůl. Další možnou
výhodou je i podpora regionální ekonomiky. „Věřím, že regionální produkty si
k lidem postupně cestičku zase naleznou, tak jako za starých dob," prohlásil
Kábele.
Optimistkou je do budoucna i vedoucí prodejny Regionálních produktů
Českého ráje Šárka Janková, jenž se doposud věnovala například i
fotografování nebo programátorství: „Osobně věřím v potenciál, který v sobě
práce našich farmářů a tradičních řemeslníků má a doufám, že bude přibývat
těch, kteří budou mít zájem tento smysluplný systém rozvíjet."
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JABLONEC n.N. Strážníci městské policie
zjistili během své noční
pochůzky poničené
velké okrasné květinové
mísy na Mírovém
náměstí, převrácené
lavičky v Podhorské ulici
a poškozené stromy na
Dolním náměstí. Zpětně z kamerových záznamů zjistili,
že se jednalo o dva mladíky, když v tom zaznamenalo
operační středisko další hlášení o jejich činnosti zapálený kontejner na papír. Přivolaní hasiči uhasili
požár a strážníci se vydali po stopách vandalů. Dopadli
je ani ne za hodinu v Tyršově parku. Oba od hlíny
špinaví devatenáctiletí mladíci se k činům doznali. Jeden
z nich pochází z Jablonce, druhý je z Klášterce nad Ohří.
Oba byli pod vlivem alkoholu, bylo jim naměřeno 1,5 a
2 promile alkoholu v krvi. Strážníci je předali Policii ČR k
dalšímu šetření. „Ve zkráceném řízení jim bude sděleno
obvinění z podezření z výtržnictví a poškození cizí věci,"
říká policejní mluvčí Ludmila Knopová. "Letos je to první
případ vandalismu v takovém rozsahu," komentuje
případ ředitel MP Luboš Raisner. „K drobným
přestupkům vandalů dochází v letních měsících zejména
kolem přehrady. Převrácené popelnice, odpadkový koš
v přehradě, drobná poškození, s tím se setkáváme dost
často," dodává Raisner. Rozsah škody po nočním řádění
dvou opilých vandalů je poměrně velký. Celkem byla
poškozena výsadba letniček ve 14 květinových mísách.
Protože se jednalo o kompaktní již plně kvetoucí
rostliny, je škoda v podstatě nevratná. Výsadba letniček
jedné mísy přijde na více než 500 korun, k tomu je
třeba ještě připočítat úklid a péči o rostliny. Škoda na
květinových mísách byla technickými službami, které se
starají o údržbu veřejné zeleně ve městě, vyčíslena na
více než 12 000 korun. Zapálením kontejneru byla
způsobena škoda ve výši 10 000 korun. Příští týden
bude odborným arboristickým posudkem stanovena
míra poškození stromů u kašny na Dolním náměstí,
resp. nutnost jejich výměny a vyčíslena celková škoda.
LIBEREC - Benátská noc se blíží
Ve čtvrtek 26. července začne v areálu ve Vesci v
Liberci hudební festival ,,Benátská noc“. Řidiči, kteří
nevyužijí dopravy nasmlouvanými autobusy městské
hromadné dopravy k dopravě do areálu, budou
upozorněni na příjezdových komunikacích značkami,
kam mají jet, kde zaparkovat atd. Příjezdové
komunikace jsou značeny a ze silnice I. Třídy od Prahy
a Děčína směřují ke sjezdu na Makro. Ulice Česká bude
v průběhu celé akce zjednosměrněna, aby nedocházelo
ke zbytečným dopravním komplikacím. Vyzýváme
návštěvníky festivalu, aby se řídili dopravním značením
a nevjížděli do zakázaných zón, případně do sídliště,
riskovali by tím nebezpečí odtažení vozidla a pokuty.
Pokud můžete, využijte svozové autobusy, ušetříte na
parkovném a vyvarujete se zbytečnému možnému
poškození vozidla na odstavných plochách.
Další potřebné informace naleznete na stránkách
festivalu www.benatskanoc.cz

2012

KRKONOŠE Správa KRNAP
- letos již
podvanácté omezila vstup
z důvodu
ochrany
přírody do
některých
oblastí v
Krkonošském národním parku. Jedná se o pouhých cca
15 % dotčené oblasti. Hlavním důvodem tohoto
opatření je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci
krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem
borůvek. Opatření obecné povahy platí od pondělí 23.
července 2012. Vzhledem k malé úrodě borůvek
způsobené jarními mrazíky a silnými dešti se však
neočekávají velké problémy. Účelem opatření obecné
povahy č. 2/2012 je omezení přístupu veřejnosti do
některých lokalit Krkonošského národního parku s
výjimkou značených turistických cest Klubu českých
turistů a cyklotras vyhrazených se souhlasem Správy
KRNAP. Vydané opatření v žádném případě neomezí
běžné návštěvníky, kteří nadále budou moci po
turistických cestách a cyklotrasách procházet, resp.
projíždět bez omezení. Důvodem, který Správu KRNAP k
tomuto kroku vede, je intenzivní sběr borůvek v
cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou
devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje se tak
potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V
důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně
hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je
také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na
lokality poblíž přezimovacích obůrek a v období říje.
Část území s omezeným vstupem se nachází v I. zóně
národního parku, kde je vstup mimo značené cesty
zakázán celoročně zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Současné omezení se tedy týká hlavně II. zóny KRNAP
a malé části III. zóny KRNAP, kde je obvykle volný
pohyb povolen a toto opatření ho dočasně omezuje.
Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a
Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného
hřbetu, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí
Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad
Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory.
Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že
česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je
respektuje. Naopak největší problémy působí zahraniční
„profesionální" sběrači, kteří podnikají nájezdy na
plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým
osobám, které toto opatření nebudou respektovat, hrozí
pokuta až do výše 10 000 Kč a propadnutí prostředku,
který při spáchání přestupku mnohdy používají hřebenového česáčku na borůvky.
Opatření obecné povahy bude platit od 23. 7. do 15.
10. 2012 (a také ještě od 20. 7. do 15. 10. 2013 a od
20.7 do 15.10. 2014). V terénu bude území s
omezeným vstupem označeno informačními cedulemi v
českém a polském jazyce.

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

DESNÁ - V průběhu uplynulého týdne došlo
v Desné I. v ulici K Elektrárně ke krádeži
žulových kostek. Čtyři tuny žulových kostek
o velikosti 10 x 10 x 10 cm měl jejich majitel
uskladněné vedle příjezdové cesty na
neoploceném pozemku. Neznámý pachatel
kostky odcizil a majiteli způsobil škodu ve výši 8 000
Kč. Po pachateli i kostkách pátrají policisté
Obvodního oddělení Tanvald, kteří případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což
pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

ŽELEZNÝ
BROD 21.7.2012
19:00 do
20:00 na
silnici 28736 v
obci Železný
Brod okres
Jablonec nad
Nisou
nehoda;
havarované vozidlo; Havárie čtyřkolky se zraněním
řidiče, na místě vrtulník RZS LB, hlídka OOP Železný
Brod, předáno SDN DI JN.
ŽELEZNÝ BROD - Železný Brod - Zásah
záchranářského vrtulníku si vyžádala ošklivá
nehoda, k níž došlo v neděli odpoledne na
křižovatce na Koberovy v Železném Brodě. Při střetu
dvou vozidel totiž utrpěla vážné zranění
spolujezdkyně z auta, které bylo po bočním nárazu
odhozeno na strom. „V době naše příjezdu byla již
žena mimo vozidlo a zrovna přilétal vrtulník Letecké
záchranné služby. Pomáhali jsme tak při prvotním
ošetření a s naložením zraněné do vrtulníku," sdělil
velitel čety semilských hasičů Petr Vlach. Kromě
profesionálů ze Semil zasahovali na místě ještě
dobrovolní hasiči ze Železného Brodu. Ošklivá
nehoda dočasně zablokovala silnici. Uvolnili ji až
hasiči, kteří obě auta odtáhli pomocí navijáku. Do
příjezdu dopravní policie pak hasiči řídili dopravu a
prováděli likvidační práce.
JABLONEC N.N. - Kontrolovali restaurační zařízení.
V sobotu 21. července ve večerních hodinách
proběhla na Jablonecku preventivně bezpečnostní
akce zaměřená na kontrolu požívání alkoholu
mládeží. Konkrétně, zda mládeži v restauračních
zařízeních není podáván alkohol, nebo ho mládež
sama nekonzumuje. Do akce se zapojily čtyři desítky
osob. Kromě policistů Územního odboru Jablonec
n.N. to byli policisté cizinecké policie,
pohotovostního a eskortního oddílu, pracovníci
Oddělení sociálně právní ochrany dětí,
Živnostenského úřadu Jablonec n.N. a Městské
policie Jablonec n.N. V průběhu noci byla
zkontrolována desítka restauračních zařízení na
území města Jablonec n.N. a na Smržovce. Podnapilí

mladiství byli zjištěni při kontrole na Smržovce.
Jednalo se o šest mladistvých, kdy dvěma 15letým
přístroj Drager naměřil hodnotu 0,36 a 0,58 promile.
Nejvíce alkoholu požil 17letý mladík, kterému
přístroj naměřil 1,54 promile. Policisté mladistvé
osoby po zadokumentování případů předali rodičům
a další řešení bude probíhat ve spolupráci s
Oddělením sociálně právní ochrany dětí na
Městských úřadech. Pracovníci Živnostenského
úřadu v průběhu akce kontrolovali, zda zařízení mají
všechna potřebná povolení k provozování činnosti.
Zjištěné nedostatky budou dále řešit. V průběhu
akce museli policisté předvést i jednu osobu k
zjištění totožnosti, protože dotyčný nemohl prokázat
svoji totožnost a jednomu muži udělili pokutu ve
veřejném pořádku. Akce nebyla první a ani ne
poslední kontrolou požívání alkoholu mládeží.
Policisté budou v kontrolách pokračovat, na různých
místech a v různých časech.
TANVALD - V neděli 22. července v 15.15 došlo v
Tanvaldě v Krkonošské ulici v dopravní nehodě mezi
osobním vozidlem a motocyklem. Před přechodem
pro chodce zastavil řidič s vozidlem VW Caddy, aby
umožnil bezpečné přejití chodkyni. Za vozidlem jel
22letý muž na motocyklu značky Suzuki, který
nestihl na situaci včas reagovat, do vozidla narazil a
upadl na zem. Při nehodě došlo k lehkému zranění
motocyklisty. Alkohol byl u účastníků nehody
vyloučen. Způsobená škoda představuje částku 25
000 Kč. Nehoda zůstává dále v šetření skupiny
dopravních nehod.
KOŘENOV - V pondělí 23. července v 16.50
havaroval na silnici II. třídy v katastru obce Kořenov
64letý muž z Kořenova. Muž jel na mopedu značky
Korado ve směru od Příchovic na Rejdice. Na
přímém úseku vozovky vyjel z dosud nezjištěných
příčin vpravo mimo vozovku, sjel z příkrého srázu do
lesního porostu a narazil do náletového stromu. Při
nárazu si způsobil poranění, s kterými byl v
bezvědomí přepraven leteckou záchrannou službou
do nemocnice, kde na následky zranění ve večerních
hodinách zemřel.
PLAVY – NAVAROV - V pátek 20. července v době
mezi 15.50 a 16.30 vnikl do železničního tunelu
mezi obcemi Plavy a Návarov neznámý zloděj.
Nezjištěným předmětem poškodil tři kabely
nacházející se vedle železniční tratě a vyřadit tak z
provozu výstražné zařízení na železničním přejezdu
v Plavech. Policisté na místě zjistili, že neznámý
zloděj odcizil 30 metrů kabelů, kdy způsobená škoda
představuje částku 10 500 Kč. Policisté při pátrání
po pachateli prověří mimo jiné i sběrny surovin.
Případem se dále zabývají policisté Obvodního
oddělení Tanvald, kteří případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže a poškození a ohrožení
provozu obecně prospěšného zařízení, za což
pachateli hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
25.7.

Den: 24/28°
Noc: 15/11°

NEDĚLE
29.7.

Den: 24/28°
Noc: 17/13°

ČTVRTEK
26.7.

Den: 25/29°
Noc: 17/13°

PONDĚLÍ
30.8.

Den: 25/29°
Noc: 16/12°

PÁTEK
27.7.

Den: 25/29°
Noc: 17/13°

ÚTERÝ
31.7.

Den: 25/29°
Noc: 17/13°

SOBOTA
28.7.

Den: 25/29°
Noc: 17/13°

STŘEDA
1.8.

Den: 24/28°
Noc: 17/13°

PRANOSTIKY

25.7.
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna (26. 7.) vlasy.
Jakub naseče, Anna (26. 7.) upeče.
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na
pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Jaký den jest před polednem nebo odpoledne
svatého Jakuba, takové bude povětří před nebo po
narození páně.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce.
Na Jakuba prvních brambor průba.
Na svatého Jakuba čeká mnohá huba.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Jakub bez deště - tuhá zima.

26.7.
Svatá Anna - chladna zrána.
Od svatej Anky - žimne podranky.
Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady,
lze očekávati tuhou zimu.
Svatá Anna pšenku žala.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.
31.7.
Od svatého Ignaca – léto se obraca.
Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Teplý a suchý srpen - výborné víno.
Srpnová horka ničemu neuškodí.
Zpočátku srpna říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
Hřímání v srpnu ourody dobré a hovad hynutí znamená.
Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:21
Zapadá: 19:56

Co můžete pozorovat na obloze:
24. července - ve 22h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,9° jižně,
seskupení Měsíce, Marsu a Saturnu pozorovatelné 24. a 25. 7. večer nad
západním a jihozápadním obzorem)
25. července - v 16h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 6,4° jižně)
26. července - v 11h Měsíc v první čtvrti
28. července - maximum meteorického roje Jižního delta Akvarid
28. července - ve 22h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
29. července - v 10h Měsíc v přízemí (367 343 km)
30. července - v 6h Jupiter v konjunkci s Aldebaranem (Jupiter 4,7°
severně, na ranní obloze seskupení Jupiteru, Venuše, Aldebaranu a
hvězdokupy Plejády)

Měsíc

Vychází: 10:40
Zapadá: 21:49
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

26. 7. 2012
29. 7. 2012
30. 7. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
Smutná výročí naší obce:
- 12. 7. 2003 – Shořela stodola „U Tomíčků“

- 26. 7. 2003 – shořel les a chatka „U Huňáče“

25. 7. 1648 – Během třicetileté války švédské
vojsko na rozkaz švédské královny Kristýny I.
vtrhlo do Prahy a vyrabovalo české umělecké
sbírky Rudolfa II., z nichž si odneslo vzácné
umělecké předměty (včetně např. Ďáblovy
bible).
27.7. 1983 – V Praze Uhříněvsi byla naměřena
nejvyšší teplota v Česku, 40,2 °C.
29.7. 1834 – Požár zničil velkou část města
Vysoké nad Jizerou.
30.7. 1419 – První pražská defenestrace:
Pražský lid vedený knězem Janem Želivským
podnikl útok na Novoměstskou radnici. Přítomné
konšely shodili z oken a ubili. Touto událostí
začínají husitské revoluce.

Anna Slavíková
Miroslav Hrabě
Věra Růžičková

STAROČESKÝ HOROSKOP

Podle Keltů a Staročechů je toto období
(25.7. - 4.8.) určeno stromu CYPŘIŠ –
Osoba ve znamení Cypřiše se uměla narodit.
Tito lidé jsou spokojení i přes nepřízeň osudu
a velmi lehko se vyrovnávají se stresem.
Jejich neutuchající radost ze života dodává
lidem na optimismu, a proto jsou velmi
oblíbenými společníky a přáteli. Díky své
lehkosti bytí mají tendence zlehčovat
závažnější problémy, ale ani následná lekce
jim nemůže zkazit náladu, spíše si z ní
vezmou ponaučení. Užívají si života plnými
doušky, nejraději však se svou rodinou, která
je pro ně to nejdůležitější v životě. Nemají
rádi omezování jejich vlastní svobody a
spokojenosti a dokážou být v takovém
případě až nesnesitelní. Navzdory jejich
radosti ze všeho, co život přináší, jsou ale
také od přírody velice líní a bez ambicí, což
jim ovšem vůbec nevadí. Tito lidé dovedou vnést do vztahu
mnoho pozitivní energie, ovšem pokud nejsou ve vztahu
spokojení, dovedou bez mrknutí oka spálit všechny mosty a
ohlédnout se jinde. Pro své blízké dokážou udělat téměř cokoliv,
proto mívají mnoho věrných přátel, bez kterých se ani oni v
životě neobejdou. Rádi svou dobrou náladu přenášejí na druhé, a
tak se neustále obklopují lidmi, kteří se rádi dají strhnout jejich
optimismem. V pozdějším věku mají zrozenci Cypřiše tendence
ztrácet svůj pověstný optimismus a zaměřovat se na své
přibývající bolístky. Stárnutí nesou špatně a stávají se z nich
často hypochondři. Jestli někdo není stavěný na vedoucí pozici,
je to člověk narozený ve znamení Cypřiše. Pod jeho taktovkou
hrozí absolutní chaos a anarchie, málokdy dokáže dotáhnout věci
do zdárného konce. Jeho svobodnou duši však tyto pozice ani
nelákají.

VÝZNAMNÉ DNY
20. 7. - Den lízátek
28. 7. - Den mléčné čokolády
1.8. - začíná Světový týden kojení
2. 8. - Den suchého zipu
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
BAZALKA VONNÁ
Bazalka je jednoletá bylina,
20 až 40 cm vysoká. Lodyha
obvykle bohatě větvená, lysá
nebo krátce chlupatá,
4hranná až takřka oblá. Listy
vstřícné, dlouze řapíkaté,
čepel eliptická až vejcovitá,
celokrajná až řídce zubatá.
Květy v chudých
lichopřeslenech, kalich
dvoupyský, bílý. Byly
vyšlechtěny i kultivary s
květy růžovými či červenými
a listy kadeřavými, zelenými
až červenofialovými. Kvete v VI až IX.
PŮVOD: Pravděpodobně Přední Indie, pěstována je
však již od starověku, do střední Evropy se dostala v
16. století, v ČR vzácně i zplaňuje.
LÉČITELSTVÍ: Užívá se nať (Herba basilici), která se
sbírá v době květu seřezáním asi 10 cm na zemí tak,
že část listů se ponechá na rostlině a sklízet se tudíž
může i vícekrát (2x až 3x) ročně. Suší se ve stínu
nebo při umělém sušení za teplot do 40 °C.
Bazalka obsahuje hlavně silice (až 1,5%) s hlavní
složkou methylchavikolem (estragolem) a linalolem
a přibližně 5% tříslovin, flavonoidy, glykosidy,
éterické oleje s eugenolem a ocimem, bazalkový
kafr, tanin, cinoel a jiné látky.
Bazalka zvyšuje žaludeční činnost (snižuje
napětí hladkého svalstva trávicího traktu a
zvyšuje vylučování trávících šťáv), snižuje
nadýmání, podporuje chuť k jídlu, usnadňuje
odhleňování, působí protizánětlivě a mírně
antibioticky. Dle J.A.Zentricha lze zevně použít
šťávu z čerstvé bazalky jako podpůrný lék při
zánětech středního ucha a na těžko se hojící
rány. Protože rostlina zklidňuje, bývá její
aplikace vhodná i při nespavosti, migréně,
mentální vyčerpanosti či některých formách
depresí. Bazalka také podporuje tvorbu
mateřského mléka a léčí afty v ústní dutině.
Bývá vhodná i při léčbě močového systému a
při průduškovém astmatu.
Bazalka se obvykle podává ve formě nálevu, kdy se
1 čajová lžička spaří 150 až 200 ml vroucí vody, ve
které se nechá ustát asi 10 minut. Je také důležitou
součástí posilujících aromatických koupelí, kdy se
používá samostatně nebo ve směsích 1x až 2x
týdně.
Při prevenci srdeční slabosti nebo astmatu se
osvědčila inhalace par vařící se bazalky.

Vnější použití bazalky
Silice bazalky jsou považovány za
jednu z nejúčinnějších přírodních
esencí s působením na naši
nervovou soustavu. Éterické oleje
s výtažkem bazalky jsou velmi
účinnou pomocí při stresu,
bolesti hlavy, únavě a
nervozitě. Říká se o nich, že
jsou jedním z nejsilnějších
přírodních antidepresiv. (Některé
zdroje však uvádějí, že by se tyto
její vonné esence neměly užívat v těhotenství.)
Inhalace éterických olejů nebo výparů z
bazalkového nálevu pomáhá při léčení rýmy,
často se doporučuje při astma a nemocech
dýchacích cest.
Díky svým antiseptickým účinkům je bazalka vhodná
i na vnější ošetření kůže, jako jsou bodnutí a
kousnutí hmyzem či drobnější poranění kůže.
Stačí rozmačkat její listy a přiložit na bolístku.
Protože hmyz nemá příliš v lásce její aromatickou
vůni, dá se použít i jako přírodní repelent nebo
strašák na mouchy umístěný v truhlíku na
okenním parapetu.
DALŠÍ UŽITÍ: Mladé listy bazalky se užívají k
přípravě salátů a sušené listy jako koření zejména
na maso, ryby, luštěniny, k ochucování tvarohu a
uzenin, ale i do polévek a omáček. Silice získané z
bazalky se také užívají při výrobě voňavek.
Bazalka je pro nás především symbolem
středomořské kuchyně. Dodává nezaměnitelnou
chuť oblíbeným jídlům, jako jsou pizza, těstoviny,
grilovaná masa a zelenina, luštěniny a čerstvé
saláty. Přidává se do polévek, majonéz, omáček a je
jednou z hlavních ingrediencí pro známé pesto,
bazalkovou pastu s parmezánem a piniovými oříšky.
Při používání bazalky jako koření rychle přijdeme na
to, že je chuťově velice dobrým kamarádem s
česnekem. Tato bylinka nám nabízí opravdu mnoho
možností využití v kuchyni a chuť a vůni pokrmů
dokáže výrazně obohatit.
Recept na čaj/nálev: 1 lžičku sušené bazalky
přelít 2dl horké vody, 5 min. louhovat - používáme
jako čaj, kloktadlo nebo na obklady, pro inhalaci
můžeme přidat více sušené drogy
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ BAZALKY
Kromě zahrádky se bazalce bude
dařit i v truhlících na oknech a
balkoně či v bytě, ale v tom
případě potřebuje dostatek
světla a tepla. Předpěstování
zahajte v březnu či dubnu.
Nádoby na semínka naplňte
organickým kompostem, do
něho zamíchejte trochu perlitu,
aby zajistil provzdušňování a tím
i lepší růst rostlinky.
Semínka zasejte řídce a jen zlehounka prstem
přitlačte. Dopřávejte jim pravidelné zavlažování.
Stačí tři týdny a najdete vzrostlé rostlinky. Přesaďte
si je do větších truhlíků nebo koncem května přímo
na záhon. Pozor! Bazalka nesnáší přízemní mrazíky,
zvolte proto k venkovnímu vysázení dobu, kde jí
přílišný chlad neublíží. Při přesazování ji vytáhněte
lehce za listy a dávejte pozor, aby se nepoškodily
kořínky.
Nezapomeňte žíznivku bazalku dobře zalévat. Nesmí
vám vyschnout, protože jinak by měla kožovité listy.
Ovšem škodí jí i nadbytečná zálivka. Ideální je pro
bazalku dlouhé slunné léto. Půda k vysázení musí
mít dostatek vápníku, kyprosti a humusu. Bazalka je
náročná na živiny.
Pěstujte ji na slunečném místě. Nemá ráda chlad ani
vítr a velmi citlivá je na mráz. Pokud ji potká dlouhá
doba zimy a vlhkého počasí, trpí plísněmi. Klidně ji
můžete usadit do samovlažného truhlíku. Při
zalévání si dávejte pozor, abyste nepokropili listy.
Rostlinky chraňte i před deštěm, jinak se na listech
objeví černé skvrnky. Zalévejte ráno a večer.
Mladé výhonky a listy používejte během celého
růstu až do začátku kvetení. Nejsilnější aroma má
právě před květem. Jakmile se začnou objevovat
bílé květy, nastává čas sběru. Období květu bazalky
je nejlepší pro celkovou sklizeň.
Během června si tedy pořídíte první zásobu
křehkých lístků, a jelikož rostlinky seříznete a
nevytrhnete, v září vás čeká druhá úroda. Nicméně
bazalku si můžete znovu zaset i na podzim, ale to už
jedině do skleníků nebo doma v příznivých
podmínkách. Dva týdny před sklizní ji chemicky
nehnojte!
Povídá se, že bazalka umí zbavit opilosti a
napomáhá lásce. V léčitelství je vyhledávaná pro
velký obsah silic, tříslovin, minerálních látek a
vitaminu C. Povzbuzuje trávicí činnost a podporuje
chuť k jídlu, působí proti nadýmání.
Stimuluje činnost žaludku i odbourávání tuků a
celkově zlepšuje metabolismus. Působí proti stresu,
pocitu úzkosti a nespavosti. Zmírní bolesti hlavy a

rovněž ji můžete využít jako kloktadlo při
zánětech dásní a krku či aftech.
Bazalkové obklady pomohou špatně se
hojícím ranám, při bodnutí hmyzem nebo
na opruzeniny. Hodí se také při bolestech
kloubů, pohmožděninách či revmatických
obtížích. Pozor! Bazalka se nedoporučuje
těhotným a kojícím ženám a také dětem do
dvanácti let.
Bazalka se pěstuje v několika odrůdách. Liší
se od sebe vzrůstem, chutí i barvou. Nádhernou
ozdobou vašich balkonů a oken mohou být například
červenolisté 'Purple opaal‘, 'Dark opaal‘, 'Moulin
Rouge‘, 'Chianti‘, 'Osmin‘ s velkými tmavě červenými
listy, 'Purple Ruffles‘ s tmavě červeným zubatým
listem a s červeno-růžovým květenstvím 'Magical
Michael‘.
Do nádob se vám budou hodit trpasličí odrůdy s
velmi drobným listem jako 'Piccolino‘, 'Palla
Compatto‘, 'Compakt‘ či 'Siam Queen‘. Zvláštní
aroma lékořice má 'Thai Basilikum‘, silnou
citronovou chuť 'Lime‘, sladkou chuť skořice a
anýzu 'Cinamonette‘ a 'Blue Spice‘ se hodí svou
zvláštní sladkou chutí do ovocných salátů.
‘Ocimum ratissimum‘ využijete při vaření i k přípravě
čajových směsí, 'Ocium kilimandscharicum‘ k
přípravě čaje při žaludečních potížích nebo
nachlazení a hodí se i do směsí Potpourri. Ocimum
selloi 'Green Pepper‘ vám bude svou chutí
připomínat zelený pepř nebo feferonky.
Víte, že…
V květináči na okně poslouží bazalka jako repelent
proti hmyzu, především proti otravným mouchám.
Na zahrádce pěstujte bazalku vedle rajčat. Má ráda
stejně bohatou půdu a pravidelné zalévání. Pokud ji
budete sázet v blízkosti rajčat a okurek, chráníte je
tím před padlím. Navíc prý bazalka zvýší vůni rajčat.
Po uříznutí se musí bazalka hned zpracovat, protože
rychle ztrácí svou typickou intenzivní chuť.
Aby vám rostlina vydržela co nejdéle, tak ji při
postupném dorůstání zaštipujte, aby nevykvetla.
Odštipujte mladé lístky a vrcholky výhonů, tím začne
košatit.
Suší se ve stínu v tenké vrstvě. Teplota při sušení by
neměla přesáhnout třicet pět stupňů Celsia.
Máte bazalkovou nadúrodu nebo ji nechcete
spotřebovat hned? Dejte ji do mrazáku: nejprve
opláchněte bazalkové větvičky studenou vodou,
zavěste je, nechte okapat a uschnout. Potom
otrhejte oschlé lístky a naplňte jimi mikrotenové
sáčky. Z těch vysajte vzduch, zavařte je a dejte
zmrazit.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

BRUSCHETTA
pro 2 osoby: italský chléb ciabatta (popř.
bageta nebo veka), několik lžic olivového
oleje, 4 vetší rajčata, cca 10 lístků
čerstvé bazalky, 2 stroužky česneku,
trochu natě šnitlíku nebo 1 jarní popř.
malá červená cibulka, mletý pepř
(nejlépe zelený), špetka soli. Chléb
ciabatta nebo bagetu nakrájíme na
plátky, lehce potřeme česnekem a chvíli opečeme v
troubě. Rajčata rozkrojíme a zbavíme jadérek,
zbylou dužnatou část nakrájíme na drobné kostičky
spolu s cibulkou. Česnek nakrájíme na jemné plátky
nebo prolisujeme. Vše smícháme s olivovým olejem,
špetkou soli a pepře a nasekanou čerstvou
bazalkou. Směs servírujeme na opečených plátcích
chleba.

ZAPEČENÁ RAJČATA S BRAMBORAMI A
BAZALKOU
1,25 kg nových brambor, vydrhnutých, 2 lžíce
olivového oleje, 1 kg rajčat, nejlépe masitých, sůl a
čerstvě mletý, pepř, svazek čerstvé bazalky, 80–100
g parmazánu nebo pecorina, nastrouhaného.
Předehřejte troubu na 200 stupňů. Brambory
vydrhněte kartáčkem nebo oškrábejte a nakrájejte
na co nejtenčí plátky. Rajčata omyjte, vykrojte
zelený ́ střed od stopky a nakrájejte na asi 0,5cm
plátky. Zapékací mísu vymažte trochou oleje. Na
dno rozložte vrstvu brambor, osolte, poklaďte
rajčaty, opět osolte, opepřete a posypte částí sýra a
nasekané bazalky. Takto střídavě vrstvěte brambory
a rajčata do spotřebování všech surovin, trochu sýra
a bazalky si nechte na později. Zakončete vrstvou
rajčat a pokapejte je olejem. Přikryjte poklicí nebo
alobalem a vložte do předehřáté trouby. Pečte do
změknutí, zhruba 30 minut. Potom odklopte, na
rajčata rozprostřete, zbylý sýr a ještě asi 15 minut
zapékejte. Vyjměte z trouby a nechte 10 minut
dojít. Podávejte s lístky čerstvé bazalky.
KUŘECÍ STEHNA PLNĚNÁ PARMAZÁNEM A
BAZALKOU
50 g čerstvé bazalky, 40 g strouhaného parmazánu,
1 malý ́ stroužek česneku, 3 lžíce panenského
olivového oleje, 4 kuřecí stehna i s kůží, mořská sůl
a čerstvě mletý pepř, rostlinný ́ olej na potírání,
grilované papriky a rukolový salát. Rozmixujte
bazalku, parmazán, česnek, olivový ́ olej a špetku
soli na pastu. Uvolněte kůži na stehnech od masa,
aniž byste ji porušili. Do vzniklé dutiny rozdělte
bazalkovou pastu. Osolte a opepřete. Potřete gril
olejem a grilujte stehna přiklopená 20 minut po
jedné straně, pak obraťte a dalších 20 minut po
druhé straně. Před podáváním nechte 5 minut
odpočinout. Podávejte s paprikami a salátem.
RAJČATA S MOZZARELLOU A BAZALKOU
200g mozzarelly, lístky bazalky, 1 lžička
balzamikového octa, 4 rajčata, 2 lžičky olivového

oleje, sůl, mletý černý pepř.
Rajčata omyjeme a pokrájíme na
tenčí plátky. Mozarellu slijeme z
nálevu a také nakrájíme na tenké
plátky. Střídavě mozzarellu a
rajčata. Skládáme je do kolečka
na talíř. Lehce osolíme,
opepříme, pokapeme octem a
olivovým olejem. Na povrchu
ozdobíme lístky bazalky. Rajčata s mozzarellou a
bazalkou podáváme s celozrnným pečivem.
DOMÁCÍ BYLINKOVÉ MÁSLO
Máslo nechte změknout při pokojové teplotě a
utřete se solí a nasekanými oblíbenými bylinkami
(co Vám roste na zahradě a podle vaší chuti,
nebojte se bylinek!) – pažitkou, petrželkou, koprem,
bazalkou, tymiánem, rozmarýnem, libečkem, šalvějí
(maličko), mateřídouškou.... podle chuti s česnekem
a pepřem. Hotovou směs můžete nechat ztuhnout v
misce nebo pomocí kuchyňské folie vytvarovat do
válečku, uložit do lednice a dle potřeby odkrajovat
kolečka. Bylinkové máslo se hodí k vařeným či
pečeným bramborám, k masovým minutkám a
samozřejmě na pečivo. Skvěle vám poslouží i jako
základ při přípravě chuťovek.
DOMÁCÍ MÁSLO
Základem je čerstvé mléko od kravičky. To se dá
sehnat tzv. prodejem ze dvora či od chovatele.
Mléko nalejte do krajáče a dejte do chladna. Mléko
se musí nechat "ustát". Přirozeným procesem na
povrch vystoupí smetana. Tu je nutno pečlivě sbírat.
(Vy, kteří nemáte přístup k mléku přímo od kravičky,
nemusíte zoufat, že si nemůžete udělat svoje
domácí máslo. Stačí, když si koupíte potřebný počet
krabiček smetan s vysokou tučností - 33%.)
Smetanu tedy máme, nyní je čas k utlučení –
ušlehání másla. Klasickým metlovým mixérem,
šlehačem, robotem či něčím podobným začneme
smetanu šlehat. Před stloukáním másla je nutné
smetanu z původních 8 °C ohřát na teplotu 10 až 12
°C. Na mixéru zvolíme malé otáčky. Úkolem je, aby
se ze smetany vyšlehala parádní šlehačka. Poté na
mixéru zvolíme větší otáčky. Šlehačka nám trochu
"spadne", lehce se změní barva z bílé na žlutou a
šlehačka postupně víc a víc "tuhne". To je proces,
kdy vzniká máselné zrno. Při shlukování máselného
zrna dochází k uvolňování mléčné plazmy, tedy
podmáslí. Podmáslí obsahuje vodu, bílkoviny, volný
tuk a ve vodě rozpustné látky, proto jej slijeme a
uschováme v lednici pro další použití. Za pomocí
sítka s většími otvory protlačíme vzniklé máslo.
Šleháním se totiž do hmoty dostávají vzduchové
bubliny. A musíme docílit rovnoměrného rozmístění
vody v másle a zmenšení kapének vody. Tento
proces je významný z hlediska trvanlivosti másla.
Velké kapky vody by byly dobrým zdrojem živin pro
bakterie. Jakmile máslo protlačíme, rukama spojíme
máslo dohromady - a máme hotovo.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SVATÁ MARIE MAGDALÉNA
22.7. - Doprovázela Krista na Křížové cestě a byla přítomná jeho smrti. Později, když šla
jeho mrtvé tělo pomazat, nalezla jeho hrob prázdný. Tehdy se jí Kristus, který vstal z
mrtvých, zjevil. V čase pronásledování byla spolu se svým bratrem Lazarem a sestrou
Martou zahnána na loď bez vesel, na volné moře. Na ní doplula do Francie, kde strávila
posledních 30 let svého života. Marie Magdalena je patronkou kajících se hříšníků a holičů.
Bývá zobrazována s mastí nebo s alabastrovou skřínkou.
O jejím svátku se doporučovalo stříhat vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby
vyrostly ještě delší. V den tohoto svátku se nemělo koupat, protože se věřilo, že
by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé vlasy. Neuzavírali se sňatky – sňatek
uzavřený v tento den přinášel smůlu.
o
o
o
o
o

V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a když slota - to lichota.
"Med sto nemoci léčí a tisíci předchází"

SVATÁ ANNA
26.7. - Jen málokomu je známo, že svatá Anna byla matkou
Panny Marie. Stala se matkou až v pokročilém věku.
Se svým mužem Jáchymem nemohli mít dlouho děti. Anna se
modlila pod vavřínovým keřem a oba prosili o dítě. Oběma se
zjevil anděl a ujistil je, že dítě počnou. Narodila se jim Marie.
Přestože v Bibli jejich příběh nenalezneme, stala se jednou z
nejoblíbenějších světic nejen u nás. Její slávu šířily řeholní
řády po celé Evropě. Ke svaté Anně se modlily zejména ženymatky, manželky, ale i vdovy. Za svou patronku si ji zvolili
služebné, krajkářky, švadleny, horníci, tkalci a jiní řemeslníci.
Zvyky a pranostiky:
Věřilo se, že když někdo něco ztratil a pomodlil se ke
svaté Anně, ztracenou věc opět našel.
V lidovém pojetí byla svatá Anna spojena s narozením
dítěte a dělala funkci jisté sudičky, která do vínku
dávala především pozitivní budoucnost.
A naopak, když se Anna zjevila někomu dospělému,
měl brzy umřít.
Říkalo se také, že první noc po smrti duše odchází
právě k této světici.
Jedna pověra říká, že na svatou Annu tři dny po sobě
po dobu tří hodin voda kvete a lidé se v ní nesmí
koupat. Jinak by chytili nemoc. Ale neví se, které tři
hodiny to jsou.

o
o
o
o
o

Svatá Anna chladna z rána.
Okolo svaté Anky chladné poránky.
Svatá Anna pšenku žala.
Svaté Anně, sedlák si žita nažne.
Jestli na svatou Annu zvětšují mravenci svá mraveniště, očekávej tuhou zimu.
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…. Riedel tvrdil, že je to jejich způsob tažení skla, tento vlastní způsob tažení skla si
dal patentovat a podal na Linku, respektive na Ing. Strnada žalobu. Soudní spor se
táhl po celý rok a nakonec byl rozhodnut ve prospěch Linky. Kdyby byl Linka tento
spor prohrál, znamenalo by to pro něho hospodářský úpadek, jelikož by býval musí
zaplatiti milion korun za prohraný spor a nesměl by dále používati tohoto způsobu
tažení. To by asi těžko býval unesl, neb byl již vyčerpán stavbou nové sklárny.
Další vývoj sklárny šel normálně až do osudného roku 1938, kdy jsme museli dle
Mnichovského diktátu postoupit Němcům pohraniční území. Celá řada Českých lidí
opouštěla naše pohraničí a stěhovala se do vnitrozemí. Ing. Strnad se také rozhodl
opustiti Jablonec a nově vybudovanou sklárnu. Linkovi se tehdy podařilo koupit
bývalou sklárnu od Kopala v Mnihově Hradišti a tam se zařízení z Jablonce převezlo
a začalo znova.
Sklárna se opět rozjela a za doby
protektorátu dováželo se sklo do
Loužnice z Mnichova Hradiště. To trvalo
do té doby, než byla sklárna v Mnich.
Hradišti zastavena, asi na zákrok Riedla,
který jako Němec měl u nadřízených
úřadů značný vliv a naskytla se mu
příležitost potlačiti českého konkurenta.
Po našem osvobození v roce 1945 byla
firma V Linka a syn, jedinou továrnou
na výrobu skleněných perlí. Měla
obchodní spojení se zahraničím, měla
vydané své vlastní ceníky a vzorkovnice.
Výroba se rychle rozjela a vzhledem
k tomu, že válkou se sklady zákazníků
vyprázdnily, byla o perličky ve světě čilá
poptávka. Závod byl zahrnut množstvím
objednávek na dlouhou dobu dopředu.
Vyjednávalo se o to, aby byly otevřeny
sklárny v Mnichově hradišti, aby se
mohla obnoviti výroba rokailu jako
dříve, ale tato sklárna nebyla již obnovena.
Surovina tyčinkového skla se opět odebírala
ze skláren Polubný a z Lučan. Riedlovy
sklárny v Polubném a Breitova sklárna
v Lučanech byly znárodněny a sloučeny
v jeden národní podnik, pod jménem
Jablonecké sklárny.
Pokračování příště……..

(Foto: 1. ochranná známka firmy Josef
Rriedel, Polubný, 30. léta 20. století, 2.
sklárna firmy Josef Riedel v Dolním
Polubném, počátek 20. Století, 3. Hlavička
patentního úřadu o patantu Ing. Celestýna
Strnada na stroj na tažení kulatých nebo
fasonových trubek a tyčí ze skla)
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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