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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 28. / 2012
pro týden:
1. 8. 2012 – 8. 8. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

NALEZENÝ PES
V Huti byl nalezen pes.
Ve středu 25. 7. 2012, se
zřejmě zaběhl do Hutě za
hárající se fenou. V
současné době je v útulku
Dášenka, Lučany nad
Nisou. Zdá se, že se zaběhl
starším lidem z okolí.
Pokud jej poznáte, zavolejte
přímo do útulku
483 300 208 nebo
606 472 619.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------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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ZVONIČKA

V pátek 27. 7. 2012, se na veřejném
zasedání zastupitelstva obce, dohodlo,
že se Loužnická Zvonička bude opravovat.
Pokud bude někdo mít zájem a pomoci
s opravami, ať se přihlásí na Obecním Úřadě
Loužnice. Každá pomoc je vítána.
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ZE SVĚTA

LIBERECKÝ KRAJ - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje apeluje na občany: "Nezneužívejte
hasiče jako likvidátory vosích hnízd!" Je to dnes a denně,
kdy lidé volají hasiče, aby jim doma zlikvidovali sršní nebo
vosí hnízdo. Pokud ale nejde o veřejné prostranství nebo
veřejnoprávní budovy (školy, školky, nemocnice atd.) a
vosy nebo sršni neohrožují zdraví či životy lidí, je třeba
volat specializovanou firmu, která má na starosti
deratizační a dezinsekční služby. Od začátku minulého
týdne (16. 7. 2012) mají na svém kontě hasiči HZS
Libereckého kraje již 15 technických výjezdů k
odstraňování bodavého hmyzu.
Lidé si zvykli na bezplatný komfort od hasičů a leckdy je k
odstranění nebezpečného hmyzu zneužívají a chtějí
hnízda odstraňovat tam, kde bodavý hmyz nikoho
bezprostředně neohrožuje. Neuvědomují si však, kolik
hasičů tím zbytečně blokují a jak drahý je
výjezd jejich techniky. Telefonní čísla na
specializované firmy jsou běžně
dostupná, a také operační
středisko hasičů nabídne
volajícímu kontakt ze
seznamu alespoň pěti
firem.

JABLONEC n/N - Cukrárna u Krtečka byla založena
roku 2000 v Jablonci nad Nisou na rohu ulic Svatopluka
Čecha a Karla Čapka. Jde o domácí malou cukrárnu s pěti
zaměstnanci. Cukrárna u Krtečka je zaměřena na prodej
italské točené zmrzliny, cukrářských a pekařských
výrobků vlastní výroby. Cílem cukrárny je poskytnout
zákazníkům příjemný kulinářský zážitek za příznivou
cenu, a zároveň prvotřídní servis. Na poslední den v
měsíci připravila Cukrárna u Krtečka malé překvapení pro
všechny malé, ale i velké mlsaly. Návštěvníci uviděli
krátce po deváté hodině nové rozšíření stávajících prostor
k posezení u kávy, zákusku, poháru či chlebíčku. Pro
všechny návštěvníky byla v tento den akce - dvě pressa
za cenu jednoho. Po zhlédnutí prostor a dobré kávě si
mohl návštěvník objednat třeba zhotovení dortu s
obrázkem z jedlého papíru, nebo si na cestu zakoupit
ručně dělaný nanuk vlastní výroby.

KOZÁKOV – CHUCHELNA - Nejlepší světoví sjezdaři na
skateboardech neboli downhill skateboardisté si dali od
25. do 28. července už počtvrté dostaveníčko na nejvyšší
hoře v Českém ráji při akci Kozákov Challenge 2012.
Čtvrtého ročníku závodu světové série se účastnilo 180
jezdců ze 40 zemí. Letos vyšlo na závody i počasí, když
pršelo pouze v sobotu na finále, které se raději jelo na
zkrácené trati. Událost získává čím dál větší prestiž mezi
závodníky, když nechyběl nikdo ze světové špičky, a dále
i mezi diváky, kterých stálo na okolních mezích kolem
uzavřené silnice ve dnech závodů i na kvalifikace a volné
jízdy celkem přes dva tisíce.
Hlavní závod překvapivě nevyhrál favorizovaný Kanaďan
Patrick Switzer. Loňský vítěz byl sice nejlepší v kvalifikaci,
ale při sobotním čtyřčlenném finále kuriózně nestihl start
závodu, takže byl diskvalifikován. „Switzer si před finále
odběhl vyměnit kolečka ze sucha na mokro, ale nestihl to
včas do startu," potvrdil za pořadatelský tým Jan Profous.
Longboardový závod tak místo Kanaďana vyhrál Švýcar
Kevin Bouaich před Kanadským Japoncem Zenem Shikaze
a Sebastianem Hertlerem z Německa. V kategorii Street
luge zvítězil Abdil Mahdzan z exotické Malajsie a v
Classsic luge Mikel Echegaray-Diez ze Španělska.
Z českých jezdců opět po roce nejvýše uspěla Lenka
Salačová, která ještě vylepšila loňské šesté místo mezi
ženami a letos dojela dokonce na třetím místě! V hlavním
závodě byl Mischo Erban až na 14. místě, ale slušné páté
místo zajel ve své kategorii junior Dominik Janoušek.
Downhill skateboarding provází mnoho pádů, jak můžete
vidět na fotografiích i videu, výjimkou nejsou přes
slámové ochrany a chrániče jezdců ani menší zranění.
Právě to je ale možná stejně jako u motoristických sportů
spojeno s atraktivitou pro fanoušky. Kozákov Challenge
2012 byl kromě World cup series i součástí evropského
bodování a premiérově i Mistrovstvím České republiky.
Kromě domácích závodníků bylo vidět velké množství
Američanů, Kanaďanů, Němců, Švýcarů, ale i závodníků z
Rakouska, Francie, Španělska a skandinávských zemí,
jenž doprovázeli i jejich fanoušci. „Těší nás zájem diváků
o náš sport a těšíme se na shledanou opět za rok na 5.
ročníku Kozákov Challenge," doplnil na závěr Jan Profous.
Letošní Světový pohár v downhill skateboardingu
pokračuje dále závody 3. až 5. srpna v itaské Padově a
poté 9. až 12. srpna ve francouzském Peyragudes. Po
dalších závodech v Kanadě, Kolumbii, Argentině a Brazílii
se pojede poslední závod světové série 7. až 12. prosince
v jihoafrickém Kogelburgu.
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POJIZEŘÍ – ŽELEZNÝ BROD - V sobotu zasáhla
Pojizeří silná bouřka, která lámala stromy, jež padaly
na blízké domy, silnice, auta nebo elektrické vedení.
Nejtěžší byla situace v Turnově - Hruštici, kde spadl
vysoký strom na silnici a dům, jeho část hrozila
nadále zřícením na další dům a garáž. „Do 16. hodiny
měli hasiči HZS Libereckého kraje poměrně klidno.
Poté se ale částí území přehnala bouřka a během
dvou hodin se jim nastřádalo skoro 20 událostí.
Vesměs šlo o technické výjezdy spojené s bouřkou,
která řádila hlavně na Semilsku," uvedla tisková
mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.
Před půl pátou vyjížděli hasiči do Turnova, části zvané
Hruštice, kde vysoký strom na komunikaci a dům. K
odstraňování hasiči využili výškovou techniku, kdy
pomocí automobilového žebříku menší část stromu ze
střechy odřezali, na tu největší však museli povolat
jeřáb. Ještě v sobotu večer zásah pokračoval, protože
hrozilo, že se strom sesune ze střechy a poničí ještě
garáž. „Velké problémy přidělává hasičům i druhá část
rozložitého stromu, která hrozí pádem na další dům.
Proto se s pomocí jeřábu pokusí tuto část stromu
zajistit a z automobilové plošiny jednotlivé části
odřežou. U zásahu asistují čtyři jednotky,
profesionální hasiči z Turnova, Semil, Jablonce nad
Nisou a místní dobrovolná jednotka," upřesnila mluvčí
hasičů. Velký počet událostí se odehrál na
Železnobrodsku, a to přímo v Železném Brodě, kde
spadl strom na elektrické vedení a dvě auta. Stromy
zatarasily silnici také z Železného Brodu do Jablonce
nad Nisou. Šest stromů na silnici bylo ohlášeno v
Nové Vsi nad Popelkou směrem na Starou Paku.
Strom o průměru 20 cm pak spadl do kolejiště mezi
Martinicemi a Bělou. Kvůli stromům se také bouralo, a
to v části obce Pole nedaleko Jablonného v
Podještědí. „Řidič vozu Škoda Octavia zde narazil do
stromu. Na místě zasahovali profesionální hasiči z
Jablonného v Podještědí a Cvikova," doplnila Zdenka
Štrauchová.

2012

KRÁSNÁ - Den
pravěkých sekerek –
akce, která se opravdu
vydařila. Report ze
skupinového výkladu
pro veřejnost,
konajícího se o
uplynulé sobotě 28. 7.
2012 před Kittelovým
muzeem.
Hlavními aktéry byli
pánové archeologové
Václav Drnovský z
katedry experimentální
archeologie Univerzity
Hradce Králové a Petr
Šída, archeolog, který
stojí za objevem a
hlavně dalším výzkumem naleziště neolitického těžebního
areálu na Dolní Černé Studnici, nedaleko od Kittelova muzea.
„Zájem návštěvníků byl veliký, a to nejen o technické a
historické informace, ale také o praktické vyzkoušení štípání
kamene, jeho broušení či vyzkoušení sekání dřeva kamennou
sekerou. Během dne se v muzeu vystřídala více jak stovka
návštěvníků, které zajímala historie těžby "železivce",
kamene, který se v lokalitě nedaleko Kittelovska těžil před
více jak 7000 lety", uvedl Richard Hübel.
Dnes se archeologové snaží objevovat místa, kde všude se
kámen na výrobu sekerek, ale i dalších kamenných nástrojů,
těžil. Pás možných těžebních polí zatím sahá od
Maršovického hřebene, přes Dolní Černou Studnici až k
Velkým Hamrům II.
ŽELEZNÝ BROD Sklo z Krásna / J.
Strnadel, O. Divín
Prezentace dvou
mladých sklářských
výtvarníků J. Divína a
O. Strnadla. Toto duo
není současné sklářské scéně neznámé. Mají za sebou řadu
společných výstav doma i v zahraničí. Jejich domovskou
stanicí je Valašské Meziříčí (Krásno nad Bečvou), kde tvoří a
pedagogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské. Autoři představí svá díla vytvořená ze skla - obrazy,
instalace, objekty a design. Přesto, že mají ke sklu jako
výtvarnému materiálu rozdílný přístup, jejich tvorba je
vzájemně propojena. Důležitými spojujícími prvky jsou volba
tlumených barevných odstínů, soustředěnost na detail a
proporční řešení tvaru a formátu. Nenechte si proto ujít tuto
vzácnou příležitost zhlédnout „přespolní“ prezentaci valašské
tvorby. Výstavu zahájí Prof. ak. mal. Vladimír Kopecký 26. 7.
2012 v 18 hodin. Otevírací doba: út – ne / 10-12 a 13-16
hod.

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

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

Oslavy 130. Výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů v Huntířově
SDH Huntířov pořádá v sobotu 4.8.2012 od 13:00 hodin
u skuhrovské sokolovny oslavy 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Huntířově.
Program:
Zahájení oslav
Taktické cvičení s dálkovou dopravou vody z koupaliště
v Huntířově ke skuhrovské sokolovně
Ukázka práce hasičského záchranného sboru z Jablonce
n. N. ve spolupráci se zdravotní záchrannou službou
Ukázka techniky a činnosti policie ČR
Ukázka činnosti dětských družstev spřátelených sborů
Ukázka výcviku psů klub Cerberos Lukášov
Po skončení programu následuje OPEN PÁRTY, hraje Dj.
Brožek.
Po celou dobu oslav bohatý doprovodný program:
střelnice, skákací hrad, soutěže, výstava historické
techniky,…
Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Partnery akce jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna a
Obecní úřad Skuhrov.

Stránka 5 z 15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 28.

2012

ČERNÁ KRONIKA
BEDŘICHOV - Do rekreačního objektu v
Bedřichově vnikl v průběhu uplynulého
víkendu neznámý pachatel. U chaty, která je
v současné době v rekonstrukci a není zatím
obyvatelná, vypáčil okno v zadní části
objektu, vnikl dovnitř a kradl. Jeho pozornost
přilákaly dva snowboardy, které odcizil včetně bot. V
patře ho zaujaly uzamčené dveře, které vypáčil a
odnesl si settobox. Před opuštěním objektu vypáčil
ještě dveře kůlny za domem, z které odcizil
benzinovou sekačku značky Mounfield. 47letému
majiteli z Prahy způsobil zloděj krádeží a
poškozením škodu ve výši 35 000 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Mšeno případ zadokumentovali,
zajistili stopy a pátrají po pachateli, kterému hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.
MALÁ SKÁLA - 25.7.2012 18:45 do 19:45 na silnici
10 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou
nehoda; 1x OA + 1x NA bez zranění.
MALÁ SKÁLA - 28.7.2012 08:40 do 09:40 na silnici
28721 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou ,
délka 444m havarované vozidlo; havárie 1x OA,
lehké zranění, bez úniku kapalin
RYCHNOV - Ve středu 25. července v 2.00 došlo na
silnici I/65 v katastru obce Rychnov u Jablonce n.N.
k nehodě dvou dodávkových vozidel. Ve směru od
Jablonce n.N. směrem na Liberec jelo vozidlo značky
Peugeot Boxer. Řidič vozidla chtěl odbočit směrem
na Rychnov. Začal brzdit. Za ním jedoucí řidič
vozidla značky Mercedes Benz Sprinter nedodržel
bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a vozidla se
srazila. Po nárazu byl mercedes odmrštěn na
svodidla a zábradlí, stejně tak i Peugeot. Policisté
alkohol u řidičů nezjistili. Způsobená škoda je
vysoká a představuje částku 550 000 Kč. Nehoda
dále zůstává v šetření skupiny dopravních nehod.
ŽELEZNÝ BROD - V průběhu noci z úterý na středu
se neznámý pachatel vloupal do šatny plavčíka v
areálu městského koupaliště v Železném Brodě.
Pachatel rozbil dvojitou skleněnou výplň okna a
uvnitř vypáčil uzamčenou plechovou skříňku. Celý
prostor šatny prohledal a odnesl si dva mobilní
telefony značek Nokia a klíčky od kabinek na
koupališti. Městu Železný Brod, jakožto majiteli
koupaliště, způsobil škodu ve výši 7 500 Kč. V
dalším šetření případu pokračují policisté Obvodního
oddělení Železný Brod, kteří případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což
pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

JABLONEC N.N. Ve středu 25. července v 16.40
odjížděl 32letý muž s vozidlem Nissan Micra od
domu v ulici Nová Pasířská v Jablonci n.N. Vzhledem
k tomu, že přepravoval více věcí, položil některé
věci na střechu vozidla, včetně samonabíjecí pušky
vzor 858. Přítelkyně, která nevěděla, že na střeše je
položená pistole, odjela s vozidlem pryč. Když muž
ztrátu zjistil, okamžitě se rozběhl po cestě, kudy
žena projela. Nic nenalezl. Měl ale velké štěstí, že
mezi námi jsou ještě poctiví nálezci, mezi které
musíme zařadit i 45letého muže z Jablonce n.N.,
který zbraň uloženou v kevlarovém pouzdru nalezl a
vše oznámil na linku 158.
28.7. BOUŘKA
17:15 do 18:15 na silnici 10 u obce Železný Brod
okres Jablonec nad Nisou, délka 1.1km padlý strom;
padlý strom, zcela neprůjezdné
17:10 do 18:10 na silnici 10 u obce Držkov okres
Jablonec nad Nisou padlý strom; V uvedeném místě
strom přes vozovku, částečně průjezdné.
17:40 do 18:40 na silnici 28736 (ze Železného
Brodu na Těpeře) u obce Železný Brod okres
Jablonec nad Nisou , délka 771m padlý strom; padlý
strom na komunikaci, neprůjezdné
17:35 do 22:40 na silnici 28739 (směr na z Alšovic
Těpeře a Bzí) u obce Železný Brod okres Jablonec
nad Nisou, délka 576m nehoda autobusu; uzavřeno;
DN OA x BUS, bez zranění, komunikace neprůjezdná
MALÁ SKÁLA - V soboru 28. července dopoledne
dvacet minut po osmé hodině se u obce Malá Skála
část Sněhov stala dopravní nehoda. Ve směru k
Malé Skále jel po silnici třetí třídy řidič s vozidlem zn.
Fiat Punto. V klesání v prudké pravotočivé zatáčce
vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel vlevo mimo
vozovku, kde poškodil ocelové oplocení pozemku a
zastavil se až o železobetonové stavební panely. Při
nehodě řidič utrpěl zranění, které si vyžádalo
ošetření v nemocnici. Předběžná výše způsobené
škody činí částku 70.000,- Kč. Věc i nadále šetří
policisté ze Skupiny dopravních nehod v Jablonci
nad Nisou.
DESNÁ - V noci z 29. na 30. července neznámý
pachatel rozbil zadní pravé okno u vozidla zn. Ford
Mondeo, které v té době bylo zaparkované v ulici
Spojovací v Desné v Jizerských horách. Následně
tímto rozbitým oknem sáhl dovnitř vozu a odcizil
sportovní tašku s věcmi do posilovny a deset kusů
CD nosičů. Předběžná výše způsobené škody činí
celkem částku ve výši 13.000,- Kč. Pachatel se tímto
jednáním dopustil trestných činů krádeže a
poškození cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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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
1.8.

Den: 24/28°
Noc: 17/13°

NEDĚLE
5.8.

Den: 24/28°
Noc: 17/13°

ČTVRTEK
2.8.

Den: 27/31°
Noc: 17/13°

PONDĚLÍ
6.8.

Den: 23/27°
Noc: 16/12°

PÁTEK
3.8.

Den: 28/32°
Noc: 17/13°

ÚTERÝ
7.8.

Den: 22/26°
Noc: 18/14°

SOBOTA
4.8.

Den: 27/31°
Noc: 17/13°

STŘEDA
8.8.

Den: 20/24°
Noc: 15/11°

4.8.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.

PRANOSTIKY

Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec končil.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť
fouká.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:30
Zapadá: 19:46

Co všechno můžete vidět v srpnu na obloze:
Planety:
Merkur je vidět těsně před východem Slunce nad východním obzorem
Venuši můžeme spatřit ráno
Mars je vidět večer po západu Slunce nad západním obzorem
Jupiter můžeme spatřit ráno jako Venuši
Saturn je vidět večer po západu Slunce nad západním obzorem
Uran je vidět celou noc
Neptun můžeme spatřit též celou noc

Měsíc

Vychází: 18:22
Zapadá: 2:28

V tomto měsíci bude Měsíc dvakrát v úplňku.
Měsíc:
2.8. Úplněk
9.8. Poslední čtvrť
17.8. Nov
23.8. První čtvrť
31.8. Úplněk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

4. 8. 2012
5. 8. 2012
5. 8. 2012
8. 8. 2012
9. 8. 2012
9. 8. 2012

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

VÝROČÍ
1.8. 1555 – Edward Kelley, alchymista a
spiritistické médium
2.8. 1892 – Byl vydán zákon, který zaváděl (od
1. ledna 1900) korunu jako platidlo na území
Rakouska-Uherska.
3.8. 1492 – Kryštof Kolumbus vyplul ze
Španělska na svoji první výpravu.
4.8. 1306 – Český král Václav III. byl zavražděn
v Olomouci, dynastie Přemyslovců vymřela po
meči.
5.8. 1619 – Třicetiletá válka: vojsko českých
stavů zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u
Dolních Věstonic.
6.8. 1926 – Gertrude Ederleová jako první žena
přeplavala průliv La Manche.
7.8. 2002 – Začala nejničivější povodeň v
novodobých českých dějinách.
7.8. 2010 - Začala jedna z nejničivějších povodní
na severu Čech.
7.8. 1899 – Oldřich Nový, český filmový a
divadelní herec
7.8. 1560 – Alžběta Báthoryová, uherská
hraběnka, přezdívaná Čachtická paní
8.8. 1945 – Štěpán Rak, český kytarista

Sára Zerzubová
Martin Daníček
Oldřich Daníček
Karla Černá
Jiří Hloušek
Kristýna Oriničová

STAROČESKÝ HOROSKOP

Podle Keltů a Staročechů je toto období (5.8. 14.8.) určeno stromu TOPOL – Stejně jako
vzrostlý topol mají lidé v tomto znamení určitý
nadhled a přirozenou hrdost. Jsou přímočaří,
učenliví, se vztahem k přírodě a ušlechtilým
srdcem. Jejich přátelé u nich rádi vyhledávají
ochranu, neboť se s nimi cítí bezpečně. Jsou
nezávislí a své názory si dovedou bravurně
obhájit bez ztráty respektu, i kdyby to znamenalo
vleklý konflikt.
Jejich svobodná duše se jen tak neuváže do
manželství, a to ani v případě velké lásky.
Jakékoliv závazky prostě nejsou pro ně, proto bývají často
osamělí a zahořklí, ale většinou se odreagují v přírodě, kde se cítí
dobře.
S mezilidskými vztahy to zrozenci Topolu nemají jednoduché.
Touha po svobodě je u nich tak silná, že ani při sebevětší vůli
nevydrží jakékoliv omezování a raději zůstanou sami. Na
partnera i na své blízké přátele mají vysoké morální nároky, ze
kterých jen neradi slevují. Přesto prožívají lásku intenzivně a ze
zklamání se léčí velmi dlouho.
Lidé ve znamení Topolu mají velice blízký vztah k přírodě a často
se na ni upínají i v případě nejrůznějších nemocí. Jen těžko se
donutí k návštěvě lékaře, většinou jej vyhledají, až když jsou
obtíže nesnesitelné.
Až obdivuhodná empatie předurčuje zrozence Topolu k práci s
lidmi. Bývají vynikajícími lékaři, učiteli a psychology. Budou
spokojeni v každém zaměstnání, ve kterém budou mít blízko k
lidem a přírodě.
Známé osobnosti narozené ve znamení Topolu: Sigmund Freud,
Henryk Sienkiewicz, Božena Němcová, Jan Lucemburský
VÝZNAMNÉ DNY
1.8. - začíná Světový týden kojení
2. 8. - Den suchého zipu
6.8. - Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy
(1945), Mezinárodní den boje lékařů za mír (1945)
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Rybíz, ač by se nám
mohl zdát ovocem
obyčejným, má na
naše zdraví účinek
neobyčejný. Trpíte na
častá nachlazení,
chřipku, angínu,
rýmu, křečové žíly či
celkově oslabenou
imunitu? Pak si
rozhodně dejte rybíz.
Rybíz u nás určitě patří
mezi nejčastěji
pěstované ovce, v
našich klimatických
podmínkách se mu daří a jeho nespornou výhodou
je, že nám za poměrně málo péče poskytuje vysoký
výnos plodů. Ať už máme rádi rybíz černý, bílý,
nebo červený, jeho konzumace v jakékoli formě je
našemu zdraví prospěšná.
Rybíz je známý svojí bohatostí na vitamin C,
nejvíce ho najdeme v černém rybízu, ale i v bílém a
červeném je jeho zastoupení velmi vysoké. Jedna
bobulka rybízu obsahuje až 2 mg vitaminu C,
množství kolem 40 bobulí tedy pokrývá naši denní
doporučenou dávku tohoto vitaminu. Důležitý je
také obsažený rutin (vitamin P), který má velký
význam pro zdraví našeho cévního systému. Z
vitaminů skupiny B v rybízu najdeme nejvíce
niacinu (B3) a kyseliny pantothenové (B5),
vitaminů prospěšných našim nervům, vlasům
a kůži.
Plody rybízu jsou též bohaté na karoteny,
významné antioxidanty, které se v těle
přetvářejí na vitamin A, ochránce našeho
zraku a sliznic a stimulátoru imunity.
Najdeme v něm i mnoho stopových prvků,
obsahuje hodně vápníku a železa, dále hořčík,
draslík a mangan. Obsahuje i důležité
nenasycené mastné kyseliny (v semenech),
třísloviny a vysoký podíl pektinu. Vzájemná
kombinace všech těchto zdraví prospěšných
látek stojí za mnohými blahodárnými účinky
rybízu na naši celkovou kondici.
Vysoký obsah vitaminu C, karotenů, retinolu,
vápníku a jiných životně nezbytných živin dělá z
rybízu ovoce maximálně vhodné pro posílení naší
imunity. To věděly už naše babičky a jistě i jejich
babičky, rybíz je u nás už po generace cenným a
levným přírodním zdrojem důležitých látek. Pro
vysoký obsah pektinů je velice jednoduché z rybízu
připravit různé džemy, želé nebo sirupy, které
sloužily jako zdroj zdraví prospěšný i v době zimy s
nedostatkem čerstvého ovoce a zeleniny. Rybíz
jako stimulant naší obranyschopností může
výrazně pomoci při léčbě mnoha nemocí,
například nemocí z nachlazení, virových a
bakteriálních infekcí, jako jsou chřipka,
záněty dutin a infekce sliznic, bronchitida,
angína apod. Zároveň je také vhodnou

RYBÍZ

prevencí těchto a
mnohých jiných
zdravotních
potíží.
Karoteny a z nich
následně
syntetizovaný
vitamin A mají v
našem těle mnoho
příznivých účinků.
Antioxidanty
všeobecně zbavují
organismus volných
radikálů a chrání
buňky před
patologickými změnami, jsou dokonce prevencí
některých typů rakovinného bujení. Karoteny
také urychlují obnovu sliznic a chrání je, jsou
tedy skvělé i při rekonvalescenci po nemocech.
Vitamin A je známým ochráncem našeho
zraku, pomáhá při zhoršeném nočním vidění,
tzv. šerosleposti.
Poměrně vysoký obsah rutinu v rybízu může být
velkým přínosem pro mnoho z nás. Rutin je tím
pravým pomocníkem pro dobrý stav našich cév,
udržuje jejich stěny pružné a zlepšuje průchodnost
krve. Pokud trpíme zdravotními potížemi, jako jsou
křečové žily, vysoký krevní tlak, hemoroidy,
otoky končetin, slabé cévní stěny s tendencí k
praskání a modřinám, měli bychom rybíz zařadit
do našeho jídelníčku jako přírodní prevenci a lék
proti těmto neduhům, zejména pak černý rybíz.
Zpracování a konzervování rybízu
Nejzdravější je samozřejmě konzumovat rybíz v
syrovém stavu - někomu může připadat příliš kyselý,
obzvlášť červená odrůda, můžeme si ho tedy
přisladit cukrem nebo medem. Rybíz se za syrova
hodí i např. pro přípravu ovocných salátů, ve směsi
s jiným ovocem se tak zároveň tlumí jeho kyselost.
I po tepelné úpravě (džem, sirup) si rybíz
zachovává množství účinných a zdraví
prospěšných látek. Příprava džemu z rybízu je
navíc zjednodušena tím, že má vysoký obsah
pektinů, látek, které zajišťují tzv. želírování ovocné
hmoty. K přípravě džemu většinou nepotřebujeme
mimo cukr žádné dodatečně přídavné ingredience. Z
tohoto důvodu je při vaření džemů a marmelád rybíz
maximálně vhodný pro míchání s jiným ovocem s
nízkým obsahem pektinů. Svou tradici u nás má i
výroba domácího rybízového sirupu, ze kterého si
pak můžeme namíchat občerstvující a zdravý nápoj
po celý rok. Vhodným a populárním způsobem
konzervace rybízu je i mražení s následným
mnohostranným použitím, např. pro pečení. Mezi
nejoblíbenější dezerty s rybízem jistě patří klasický
rybízový koláč, bublanina, nebo různé ovocné dorty
s želé apod., které mají příjemně nakyslou a
osvěžující chuť.
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ RYBÍZU
Pěstování rybízu je snadné a
úroda vysoká, sklizeň
snadná a všestranně
využitelná.
Sazenice kupujeme buď
prostokořenné, nejlépe se
třemi výhonky a bohatým, u
černého rybízu mohutným
kořáním, nebo v kontejneru.
Můžeme si je namnožit i
sami zapíchnutím dvacet
centimetrů dlouhých řízků do
půdy. Sázíme nejlépe na
podzim, ale i na jaře, z
kontejnerů celoročně, do
dobře vyhnojené půdy.
Jamku kopeme 40x40cm,
hlubokou půl metru.
Na dno silně ušlapeme pět
až deset kilo vyzrálé
chlévské mrvy, nejlépe
králičí nebo kompostu spolu se sto gramy NPK
hnojiva. Zasypeme kvalitní zemí tak, že zůstane
jamka hluboká pětadvacet centimetrů. Zarazíme
opěru, nejlépe trubku s nadzemní výškou sto
padesát centimetrů. Sázíme o patnáct centimetrů
hlouběji, než rostla ve školce. Kořeny zakrátíme
minimálně, rozprostřeme je na dno jamky, rostlinu
zasypeme a důkladně zalijeme. Po vsáknutí vody
zem utlačíme a vytvarujeme mísu na tři až pět litrů
vody.
Rostliny kontejnerované sázíme s neporušeným
kořenovým balem. Při řadové výsadbě sázíme
rostliny ve vzdálenosti osmdesát až sto dvacet
centimetrů od sebe. Výhonky sestříhneme na dvě
očka. Na jaře druhého roku ponecháme čtyři
nejsilnější výhony, ostatní u země odstřihneme.
Stejně tak v dalších letech. Na rostlině
ponecháváme nejvýše šestnáct prutů, ostatní
důsledně vystříháváme, jinak zahustí keř a sníží
kvalitu úrody. Pruty při řádné péči narostou až dva
metry vysoké a plodí až tři a půl kilogramu z
nejstarších prutů. Ty po sklizni vystříháváme a
nahrazujeme mladými. Pruty vyvazujeme k opěře
(nejlépe elektroinstalačním drátem), jinak váhou

úrody často klesnou k zemi a
úroda se znehodnocuje. Velmi
pečlivě hlídáme napadení
mšicemi, které napadají
vrcholky letorostů, nebo i
preventivně postřikujeme
např. PIRIMOREM.
Neošetřený napadený letorost
úplně zastaví růst. Silné
napadení se pozná podle
červených puchýřů na listech.
Hnojíme sto gramů NPK na
keř ročně a zahrábneme. V
době sucha před sklizní
dostatečně zaléváme. Proti
plevelům chráníme silnou
vrstvou mulče. Existuje
mnoho odrůd rybízu. Z
červených považuji za nejlepší
TATRAN, má dlouhou stopku
usnadňující sklizeň, hrozen
dlouhý až dvacet centimetrů až s třiceti bobulemi.
Dále jsou výborné DETVAN a LOSAN. Z bílých
PRIMUS a BLANKA. Z černých OTELO. Rybíz
vysazujte na slunné místo v zahradě a odmění se
vám bohatou úrodou chutných plodů.
PĚSTOVÁNÍ V NÁDOBÁCH
Nově v nabídce jsou sloupovité rybízy. Svým štíhlým
tvarem se výborně hodí k pěstování na balkóně
nebo na terase. Při pěstování v nádobě dbejte na
to, aby měla rozměry alespoň 50*50*50cm. Rybízy
je třeba pravidelně proklesťovat a poskytnout jim
kůl jako oporu. Spodní postranní výhonky ponechte
v délce 30-40 cm a zbytek odstřihněte, směrem ke
špici keře výhonky zkracujte více a více, aby byla
zachována pyramidální forma keře. Při silné tvorbě
postranních větví je vhodnější odstranit celé
výhonky, aby rostlina měla dostatek světla a
vytvářela dostatek ovoce. Výšku sloupku můžete
určit sami tím, že terminál rostliny připevněním k
bambusovému kůlu necháváte růst vzpřímeně do
výšky, nebo tak, že vrcholek rostliny zkrátíte na
Vámi požadovanou výšku. V zimě je vhodné nádobu
rostliny zateplit.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ČERNORYBÍZOVÝ
LIKÉR
Do třílitrové zavařovačky
nakladete jemně
rozemnuté listy černého
rybízu. Na listy poházíte
pár hřebíčků (koření),
nasypete kuličky rybízu a
prosypete cukrem (Na kilo
rybízu litr alkoholu, jednu
celou skořici a 750 g
pískového cukru.).
Všechno to zalijete pálenkou nebo vodkou, pečlivě
uzavřete a na tři měsíce zapomenete za oknem na
sluníčku. Za čtvrt roku stačí dílo prolít cedníkem,
odebrat listy a koření, ale s kuličkami rybízu nechat
další měsíc louhovat. Potom už jen přecedíte,
necháte usadit a můžete si pochutnávat - jen
opatrně!
RYBÍZOVÉ BRUSINKY KE SVÍČKOVÉ
Počítejte na kilo obraného rybízu čtvrt litru vody a
stejně tolik octa, 650 g pískového cukru, sklenku
vody, trošku skořice a hřebíčku. Obraný a opraný
rybíz se přelije vroucí vodou s octem a nechá se na
cedníku vykapat. Potom se v hrnci vaří s troškou
vody, s kořením a cukrem– cca 10 minut. Horký ho
naskládáte do skleniček (od
přesnídávky), otočíte dnem
vzhůru, necháte vychladit a
uložíte.
DIVOČINA S RYBÍZEM
Půl kilo divočáka (totéž jde
udělat z jelení kýty) nebo
svíčkové osolíte, opepříte a v
pekáčku podlijete půl litrem
červeného vína. Maso
obložíte nakrájenou slaninou,
mrkví, celerem a petrželovým
kořenem. Pomalu pečete
jako klasickou svíčkovou,
takže můžete přidat bobkový
list, celý pepř, tymián a
jalovec. Zatím nachystáte
omáčku: Rybízovou
marmeládu naředíte šťávou z
citronu a pomeranče,
okořeníte troškou zázvoru a
nastrouhanou citronovou
kůrou. Plátky masa potom přeléváte omáčkou a
přikusujete třeba jemný knedlík nebo bramborové
krokety.

KUŘE S RYBÍZEM
Kuře naporcujete, osolíte, opepříte a
potřete třemi druhy hořčice –
francouzskou, dijonskou a kremžskou a
na závěr rybízovou marmeládou.
Chvilku pečete a zalijete sklenicí
Moravanky i s lákem. Ještě chvíli
pečete a vyklopíte si tu dobrotu k rýži
nebo opečeným bramborám.
RYBÍZOVÝ KOLÁČ – HRNÍČKOVÝ
V misce promícháte 2 hrnky polohrubé mouky,
hrnek cukru, hrnek mléka (zakysané smetany),
hrneček oleje, jedno vejce a prášek do pečiva. Celé
to rozmícháte a vmísíte misku rybízových kuliček.
Pak můžete přelít třeba jen do vysypané remosky,
ještě ozdobit rybízem, pocukrovat a posypat
drobenkou.
RYBÍZOVÝ JOGURT
Z pečlivě omytého citronu ostrouháte kůru. Obraný
červený rybíz se lžící pískového cukru pomalu a za
stálého míchání ohříváte v rendlíku, až
zkaramelizuje a z rybízu se uvolní šťáva. Rendlík
odstavíte a vmícháte nastrouhanou citronovou kůru.
Bílý jogurt ochutíte skořicí a promícháte s rybízem a
karamelem a nalijete do zapékacích
misek. Můžete ještě posypat cukrem a
grilovat pět minut dozlatova. No a
vychlazený už ho jen můžete doladit
kuličkami čerstvého rybízu.
RYBÍZOVÉ KOŠÍČKY
100 g másla necháte povolit, přidáte 100
g pískového cukru, 100 g polohrubé
mouky, lehce posolíte a vypracujete tužší
těsto. Dáte ho do ledničky. Zatím si
uvaříte hustý pudink – vanilkový a dáte
ho vychladnout. Až do vychladlého
pudinku vmícháte 1 šlehačku na vaření.
Formičky na košíčky vymažete tukem a
vysypete moukou, vtisknete do nich
pokrájené těsto a jen 10 minut pečete v
předehřáté troubě. Až trochu vychladnou,
opatrně je vyklopíte, aby dokonale
zchladly. Plníte je pudinkem z cukrářského
sáčku. Vrcholným kouzlem je to, že každý
pudinkový košíček posypete rybízem –
jednou nebo tří barev. Povrch ještě
můžete upravit předem rozpuštěnou želatinou
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Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy,
pomáhal na poli. Pole plné zlatavých klasů se brzy zaplnilo zpěvem ženců a vazaček.
Když přišli ženci na pole, smekli a nábožně se pokřižovali. Pak vzali kosy do rukou a
udělali s nimi ve vzduchu kříž nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké svačině a
broušení nástrojů. Potřebný brousek nosili v toulci, zhotoveném z kravského rohu.
Sekáči neúnavně kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem v rukou dočišťovaly a vázaly.
Obilí se kladlo po hrstech na povřísla a vázaly se snopy. Než se začalo vázat, mělo se
povříslo (provaz) třikrát otočit, aby se sklidilo šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala
první snop obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů stavěli panáci.
Navečer když se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil kosu. Prý proto, aby
čert nevěděl, co se sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo svítat. Práce
spojené se žněmi musely skončit co nejdříve, dokud přálo počasí. Ke kosení obilí se
vázalo několik pověr. Jestliže byl například některý klas ještě stále kvetoucí, znamenalo
to hlad pro celý kraj. Dvojitý klas znamenal, že obilí nabude na ceně. Pokud se takovýto
klas protáhl novorozeněti skrze prsty, čekalo na dítě v budoucnu velké štěstí a bohatství.
Když se sekalo první pole a blížila se bouřka, vrhali se všichni při prvním zahřmění k
zemi ve víře, že je nebude po celý rok bolet v kříži.
Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali nebo ovazovali obilím ruce a nohy
tomu, kdo za nimi jako první přišel na pole se slovy: „Pěkně vítáme pane hosti, do naší
práce s uctivostí. My toho práva nabýváme, že můžeme vázati hrabata, knížata i
samého krále. Pročež jim přejem, aby hojnou úrodu letos měli a nám na džbán piva dali
a přitom se také dobře měli. Pozdrav Pán Bůh!“ Ať to byl hospodář nebo někdo z jeho
rodiny, byl svázán a musel se vykoupit penězi na pivo. Jinde návštěvníka pole
nesvazovali, vazačka nebo žnečka položila před kolemjdoucího dvě hrsti obilí křížem na
zem a přitom říkala: „Poníženě vítáme, my to právo máme svázati císaře i krále. I my to
právo máme, vyprositi na soudek piva i na sklenici vína, by se svlažila naše žíznivá
huba. Kdo tu hrstičku zaplatí, nic na kapse neztratí, tomu dá Pán Bůh zdraví, štěstí, po
smrti nebeský království“. Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u potoka,
řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři
klasy, které namočil ve vodě. Činil tak ve
víře, že mu obilí ve stodole neshoří. Při
cestě z pole nesměl hospodář celou cestu
promluvit. Tím ochránil obilí před
hlodavci. Hráči, karbaníci a milovníci
číselné loterie si brali hrst obilí sváženého
z pole doma pod polštář. Sny, které si
jim tu noc zdály, byly šťastné a
napovídaly mnoho o budoucí výhře.
DOŽÍNKY
Dožínky byly slavnost, spojená s
radovánkami na oslavu ukončení žní, při
níž se čeleď veselila na účet hospodáře.
Příprava začínala už týden před dožínkami, kdy začínala děvčata plést ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu.
Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S ním pak doprovázely poslední vůz (zvaný
baba), směřující z pole do dvora. Věnec nesla obyčejně nejhezčí a hlavně nejvýřečnější
žnečka. Ostatní nesly ověnčené hrábě. Součástí průvodu byly i velmi oblíbené „živé snopy“.
Většinou je představovali dva mládenci a dvě děvčata. Ti si na svůj oděv našili vrstvy slámy,
klasy směřujícími od pasu nahoru a opět od pasu dolů. Na hlavu si upletli jednoduchý věnec s
obilí. Na Královéhradecku pekly hospodyně ke slavnosti tzv. „mílové buchty“ (1 pekáč = 2
buchty), které se rozdávaly mezi žence a žnečky. Večer se všichni přemístili do hospody, kde
byla taneční zábava. Tu otevřel prvním tancem hospodář s hospodyní. Obžínky a obžínkové
veselice, u kterých nesměla chybět muzika, dobrá nálada a bohatě prostřený stůl, měly mnoho podob v závislosti
na regionu a době konání a jako takové byly památkou na staré zvyky z dob pohanských, kdy naši předkové
obětovali první a poslední snop bohům úrody. Velmi starým zvykem, který patřil k obžínkové veselici, bývalo
stínání hlavy živému beránku, jako škůdci mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady zakazován až docela
vymizel. Po žních a obžínkách následovalo mlácení obilí pomocí cepů. Pytlík vymláceného zrní (obřadní zrní) se
nechávalo po celou zimu na další setí. Věřilo se, že poslední plod v sobě skrývá magickou sílu a moc země, která
se projeví při novém setí.
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Z Loužnické kroniky:

….Každá sklárna si však uchovala do jisté míry samostatné vedení. Vedení těchto skláren se ostře stavělo proti
otevření sklárny v Mnichově Hradišti a poukazovalo na to, že prý
kapacita Jabloneckých skláren stačí krýti veškerou potřebu skla. I někteří
menší výrobci zvláště z okolí neradi viděli, aby Linka měl zase sklárnu.
Byla to zase obava z konkurence a jakási rivalita.
Sklárna v Polubném, kde byl ředitelem profesor Bachtík, odmítla také
dodávati pro závod v Loužnici rokailové sklo na výrobu rokailu. Výrobu
rokailu považovali v Polubném za jakýsi monopol skláren a zavázali se
dodávati poze hotový rokail k zušlechťování. Sklárna v Lučanech
dodávala z počátku menší množství rokailového skla, jelikož neměla
sama odbyt pro rokail, ale později i tato sklárna trvala na tom, aby zdejší
závod odebíral od nich již hotový rokail.
Rokail z Polubného ani z Lučan neměl však takovou kvalitu jako rokail
vyráběný v Loužnici. To nám také dělá potíže na zahraničním trhu,
jelikož je veliká konkurence hlavně Italského rokailu.
O otevření nové sklárny se později zajímal i národní podnik
Železobrodské sklo. Měla to být sklárna, zaměřená na výrobu tyčinkového skla a tyčí pro mačkáře v rámci ŽBS.
Ale i tady uhájily Jablonecké sklárny svoji pozici a k otevření nové sklárny nedošlo.
V roce 1948, kdy došlo k znárodnění průmyslových podniků a byla znárodněna i firma Linson, jako největší a
vlastně jediná továrna na výrobu skleněných
perlí.
Znárodňovacím řízením byl pověřen soudruh
Řepa z Jablonce nad Nisou a na návrh
Závodní Rady a zaměstnanců závodu byl
vedoucím závodu pověřen Oldřich Kunc,
účetní závodu. Toto opatření bylo jen
prozatimní a trvalo jen krátkou dobu, nežli byl
utvořen ZV národní podnik Železnobrodské
Sklo.
Při utváření podniku ŽBS se vycházelo ze
zásady, aby na vedoucích místech byli
ponecháni bývalí majitelé, zvláště odborníci.
Byl proto jmenován se souhlasem ZR
vedoucím závodu, bývalí spolumajitel firmy
Miloslav Linka. Závod byl začleněn do
národního podniku ŽBS závod 03 – Loužnice,
jak se zkráceně říkalo „trojka“. Ke trojce byly
přičleněny následující výrobny: Prokop Frant.,
Šourek Frant., Šourek Petr z Loužnice a Šimůnek Jar., Vít Frant. z Radčic, dále Hanuš a Maruška z Jesenného,
výrobna Lučany (dříve Feix), Schovánek Jar. Jílové.
Mimo závod Loužnice byla podobná výroba též v Zásadě, kde byl větší počet drobných výrobců zabývajících se
více výrobou různých výrobků a perliček a rokailu jako jsou náhrdelníky, kabelky apd. Byla proto v Zásadě zřízena
rozdělovna návleku a ponechána část výroby zušlechtěného rokailu.
Pokračování příště……..

(Foto:ochranná známka Železnobrodského Skla – ŽBS, pohled na budovu firmy Linson v Loužnici)
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MOUDRÁ VĚTA
Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze! Tancuj, jako by
se nikdo nedíval! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil v ráji!
TIRÁŽ
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