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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 29. / 2012
pro týden:
8. 8. 2012 – 15. 8. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Usnesení č.5/12 ze zasedání zastupitelstva
obce Loužnice konané dne 27. 7. 2012
1.
2.
3.
4.
5.

ZO bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání
ZO schválilo změnu rozpočtového opatření č. 1 na rok
2012
ZO rozhodlo o uspořádání Veřejné sbírky na opravu
obecní zvoničky.
ZO schválilo pořádání akce mysliveckému sdružení Březí
Huť a Hospůdka Na Záduší, na venkovním prostoru před
Kulturním Domem dne 15. 9. 2012.
ZO schvaluje usnesení č. 5/12 ze zasedání ZO Loužnice
konané 27. 7. 2012

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

ZVONIČKA
Záchranné akce
na poničené
zvoničce stále
pokračují.
V pátek 3. 8.
2012, proběhla
brigáda, při které
byl vykácen
prostor kolem
zvoničky, aby se
mohlo pokračovat
v dalších
záchranných
akcích.
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SDH LOUŽNICE
V sobotu 4. 8. 2012, v odpoledních
hodinách, proběhla v Huntířově – Skuhrově,
hasičská slavnost k výročí 130 let založení
SDH Huntířov.
Této akce se také zúčastnil i hasičský sbor
z naší obce, SDH Loužnice.
Na programu oslav bylo taktické cvičení s
dálkovou dopravou vody z koupaliště v
Huntířově ke skuhrovské sokolovně. Zde
sbory z okolních vesnic předvedli, jak dokáží
spolupracovat a dopravit vodu ve velmi
kopcovitém terénu.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_HASICI_-_HUNTIROV_4.8.2012_-_130_let_vyroci_SDH_Huntirov/

http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/sve-vyroci-oslavovali-hasici-take-dalkovou-dopravou-vody-20120805.html
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ZE SVĚTA

BRAMBERK Uplynulou sobotu
29. července 2012
proběhla vydařená
oslava již stoletého
výročí otevření
kamenné rozhledny
Bramberk.
„Samotné zahájení
oslavy začínalo ve
14 hodin a už hodinu předem byla všechna místa u
připravených stolů obsazena. Celkem, podle prodaných
vstupenek, vystoupalo na věž více než 200 návštěvníků,
přičemž děti do 16 let měly vstup zdarma", uvedla Zdena
Lédlová z MěÚ Lučany nad Nisou.
Přímo u rozhledny hrála živá hudba a panovala skvělá
nálada. Přítomné nezaskočila ani podvečerní bouřka, po
které se pokračovalo dále v zábavě.
Po dlouhodobých problémech se vstupem do areálu
Bramberku je od 2. 8. 2010 díky aktivitám Města Lučany
nad Nisou rozhledna znovu zpřístupněna turistům. Je
nasnadě, že vysoká návštěvnost této akce značí velký
zájem veřejnosti o tuto památku. Rozhledna Bramberk
patří do skupiny význačných rozhleden Jizerských hor. Je
postavena v nadmořské výšce 787 m n. m., měří 21 m a
poprvé byla otevřena 16. 6. 1912.
Otevírací doba:
Květen, červen - víkendy a svátky v době od 10:30 hod.
do 16:00 hodin
V měsících červenci a srpnu otevřeno každý den od 10:30
do 17:00 hodin
V září otevřeno pouze o víkendech - v sobotu od 10:30
do 16:00 a v neděli od 10:30 do 16:00 hodin
Při nepříznivých rozhledových podmínkách nebo deštivém
počasí zůstane rozhledna uzavřena.

BEDŘICHOV - V
rámci své odborné
přípravy trénují
hasiči denně
spoustu dovedností.
Nejinak tomu bylo
včera u
jabloneckých
profesionálů, kdy
lezecká skupina
směny „C" vyrazila na skály v oblasti Bedřichova. „Hasiči
prověřili své znalosti v oblasti postupového jištění a
záchraně zraněného horolezce," upřesnil mjr. Mgr. Jan
Málek, velitel stanice v Jablonci nad Nisou. Lezecké
skupiny hasičů mají dlouhou více než stopadesátiletou
historii. Už od počátku založení sborů prováděli hasiči
činnosti, při kterých jim hrozilo nebezpečí pádu z výšky
nebo do hloubky. Proto byli vybaveni ochranným pásem a
zajišťovacím konopným lanem. Jak šel čas, výcvik a
veškeré vybavení dosáhlo velkých změn, a to hlavně po
roce 1990, kdy byly ustaveny lezecké skupiny.
V Libereckém kraji, kde je spousta horolezeckých terénů,
jsou hasičští lezci velmi vytížení a jsou voláni nejen k
událostem ve skalách, ale také záchraně osob ve výškách
(např. uvízlým paraglidistům na stromech), zvířatům ve
výškách či naopak k záchraně z hloubky (např. při
propadnutí do šachet, strží, jímek, studní atd.)
PŘÍCHOVICE Pokud se v těchto
dnech vydáte do okolí
turisty velmi oblíbené
rozhledny Štěpánka
(Hvězda) na
Příchovicích, jistě se
zde pokocháte krásou
přírody a výhledů do
dálky, ale také zde
zažijete čilý pracovní
ruch. Vrcholí zde totiž
přípravy na oslavu 120
let rozhledny
Štěpánka, která se
zde bude konat v
sobotu 18. srpna 2012 od 10 hodin. Tuto akci pořádá
obec Kořenov ve spolupráci se Ski areálem U Čápa a
obecně prospěšnou společností Jizerky pro vás.

MĚSTYS ZÁSADA - Zastupitelé městysu v čele s paní
starostkou a zástupci Libereckého kraje se rozloučili
s ředitelem Masarykovy základní školy, panem Mgr.
Petrem Černým a poděkovali mu za dlouholetou práci.
Pan ředitel byl po výběrovém řízení nahrazen novou paní
ředitelkou.
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JIZERSKÉ HORY – PRAHA - Praha hledá od dnešního
dne vánoční
strom pro
Staroměstské
náměstí.
Pořadatel
největších
vánočních
trhů v České
republice
hledá již
potřetí strom
pro vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Společnost,
která bude letos už podeváté organizovat trhy v centru
české metropole, vyhlašuje soutěž o nejvhodnější
jehličnan, který ozdobí centrum Prahy po dobu adventu.
Od dnešního dne mohou posílat všichni zájemci svoje
tipy. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří mají
na svém pozemku smrk splňující potřebné podmínky a
například z důvodů bezpečnosti nebo plánované stavební
činnosti se ho potřebují šetrně zbavit. Svůj tip na vhodný
strom ale mohou poslat také ti, kteří o ideálním stromu
vědí, ale nejsou jeho majiteli. „Už dvakrát se nám
vyhlášení soutěže osvědčilo a ideální strom jsme vždy
našli. Chceme proto opět požádat o pomoc obyvatele
Česka, aby nám ulehčili smrk, který pak reprezentuje
Českou republiku na milionech fotografií, najít," říká Petr
Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko. Ten, kdo
vánoční strom objeví, získá podle pravidel soutěže
symbolických deset tisíc korun. Smrk ztepilý, který zdobil
loni v době adventu Staroměstské náměstí, pocházel z
obce Malé Kyšice - Poteplí na Kladensku. Pražanům a
návštěvníkům metropole ho věnovala místní obyvatelka,
které vyrostl na zahradě a svojí výškou začal ohrožovat
chatu. Strom, na kterém si po vánočních trzích
pochutnala zvířata v pražské ZOO, měl sedmdesát let.
Tipy na vánoční strom je možné posílat do 24. září 2012.
Podrobné podmínky soutěže najdou všichni zájemci na
www.vanocnistrompraha.cz.
Jaké podmínky musí strom splnit?
Podle mnohaletých zkušeností pořadatelů je
nejvhodnějším stromem pro umístění na Staroměstském
náměstí smrk. Ten se vždy upraví na výšku dvaadvacet
metrů. Zájemci, kteří by chtěli svůj jehličnan do soutěže
přihlásit, by měli počítat se třemi základními podmínkami.
Bezchybný vzhled stromu: Vánoční smrk by měl mít
rovnoměrné zavětvení a pravidelný kmen. Měl by být
zhruba 23 až 25 metrů vysoký.
Dobrá dostupnost pro těžkou techniku:
Vzhledem k tomu, že se strom nesmí poškodit, využívá se
při jeho pokácení jeřáb a tahač s návěsem. Strom se
přímo při kácení pokládá na připravený návěs tak, aby se
nepoškodily větve. Tato technika nemůže vjíždět mimo
asfaltové komunikace, které navíc musí být dostatečně
široké. Naložený strom má totiž po zajištění větví šířku
zhruba čtyři až pět metrů.
Dobrý zdravotní stav: Strom musí projít dendrologickým
průzkumem odborníků, kteří určí, zda je pro umístění na
Staroměstském náměstí vhodný. Společnost Taiko,
spolupracuje s dendrology z Masarykovy univerzity v
Brně, kteří vždy prověří, zda je strom v pořádku.

2012

HRUBÝ ROHOZEC - V
sobotu 4. srpna 2012 od
13 hodin se na nádvoří
státního zámku Hrubý
Rohozec uskutečnil sraz
veteránů a historických
vozidel do roku 1918.
Byly zde k vidění krásné
historické stroje spolu s
jejich kostýmovanými
posádkami.

ŽELEZNÝ BROD - Rada města Železný Brod na svém
zasedání dne 12. června 2012 na základě výsledků
přeložených konkurzní komisí jmenovala na pracovní
pozice ředitelů škol na další období 6 let tři stávající
ředitele, a to Mgr. Aleše Hnídka v Základní škole
Železný Brod, Školní 700, Evu Dvořákovou v Mateřské
škole Železný Brod, Slunečná 327 a Hanu Polákovou v
Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 832. Základní
uměleckou školu Železný Brod, Koberovská 589, bude
nově řídit Mgr. Eva Lédlová, která do současnosti
pracovala jako učitelka hudby v Základní umělecké
škole v Turnově a zároveň také v Gymnáziu v Turnově.
Konkurzy na tyto pracovní pozice, kde ředitel byl ve
funkci
nepřetržitě po
dobu delší než
6 let, byly
vyhlášeny v
souladu s
novelou
školského
zákona platnou
od 01. 01.
2012.
Všem přejeme v jejich práci hodně úspěchů.
Autor: Božena Měchurová, referent úseku školství
finančního odboru MěÚ Železný Brod

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

JABLONEC NAD NISOU - V době od 31.
května do 30. července neznámý pachatel
násilím vnikl do rekreační chaty v Janově
nad Nisou, kterou celou prohledal. Následné
z této nemovitosti odcizil jízdní kolo zn.
Canondale, vodovodní baterie, domácí
vodárnu zn. Hydrojet JP 03, ruční elektrické nářadí –
přímočarou pilu, řetězovou pilu, kotoučovou pilu, tři
vrtačky a dvě brusky. Dále ještě odtud odnesl sadu
nádobí, ložní prádlo, pánskou bundu, zahradní
kolečko s plastovou korbou, mini hifi věž s
reproduktory zn. Denon, elektrické osvětlení a
prodlužovací kabely, ze kterých odstřihl koncovky.
Odcizené věci byly v celkové hodnotě 48.300,- Kč.
Pachatel se tak dopustil trestných činů krádeže a
porušování domovní svobody, za které mu v případě
dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

KOBEROVY - V úterý 31. července v době od 14 do
14.45 hodin neznámý pachatel vnikl po rozbití
skleněné výplně okna do vozidla zn. Renault
Megane, které v té době bylo zaparkované na
komunikaci u Suchých skal v katastru obce
Koberovy. Z tohoto vozu následně odcizil dvě
kabelky, ve kterých měly jejich majitelky uloženy
peněženky s finanční hotovostí, platební kartou,
kartou MHD a osobními doklady – vše v celkové
hodnotě 24.500,- Kč. Poškozením okna vznikla na
vozidle škoda v předběžné výši 6.000,- Kč. Pachatel
se tímto jednáním dopustil trestných činů krádeže,
poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za které mu
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
MUKAŘOV - V noci z 31. července na 1. srpna dosud
neznámý pachatel násilím vnikl do dřevěné kůlny na
zahradě u domu v Mukařově, ze které následně
odcizil velkou GOLA sadu, křovinořez zn. Oleo-Mac,
benzínovou sekačku s pojezdem zn. Oleo-Mac,
strunovou sekačku zn. Bosch, štípací sekeru zn.
Fiskars, plechový kanystr, dva litry oleje do sekačky
a teleskopické zahradní nůžky. Dále tento pachatel z
volně přístupného rozestavěného přístřešku u domu
ještě ukradl malou sekeru zn. Fiskars, elektrickou
okružní pilu a malou GOLA sadu. Celková hodnota
všech odcizených věcí činí částku 34.780,- Kč.
Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu
krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
MĚSTYS ZÁSADA - V úterý 24. července v 17 hodin
se na silnici mezi obcemi Zásada a Velké Hamry II
stala dopravní nehoda. Ve směru od Zásady jela
řidička s vozidlem zn. VW Sharan, kde asi 200 metrů
za touto obcí se míjela s vozidlem zn. Hyunday
Tuscon. Při tomto vzájemném míjení údajně řidič
vozu Hyunday nejel zcela při pravém okraji vozovky
a došlo tak ke střetu levými zpětnými zrcátky obou
vozidel a jejich poškození. Střepy z rozbitého zrcátka
vlétly otevřeným bočním oknem dovnitř vozu VW a
poranily jeho řidičce ruku. Řidič s vozidlem Hyunday

z místa nehody bez zastavení odjel. Následně jej
řidička sama vyhledala, ale ten odmítl s ní celou
událost řešit. V současné době již tuto dopravní
nehodu šetří policisté ze Skupiny dopravní nehod v
Jablonci nad Nisou a žádají tímto její případné
svědky, aby se přihlásili na tel. číslech 974 474 250,
974 474 254 nebo na bezplatné lince 158.
DESNÁ - Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě
objasnili případ krádeže lanovky z louky v ulici Hutní
v Desné v Jizerských horách, ke které došlo v době
od 2. dubna do 3. května letošního roku. Odcizená
lanovka se skládala ze spodní nosní konstrukce, tří
ocelových sloupů s kladkami a ocelového lana o
délce jednoho kilometru. Tohoto skutku se ve
spolupachatelství dopustilo pět mužů: 45letý a
49letý - oba ze Smržovky, 45letý a 56letý - oba z
Tanvaldu a 49letý z Desné v Jizerských horách. Tito
muži lanovku rozebrali a po částech odvezli do
sběrny. V uplynulých dnech ve zkráceném
přípravném řízení policisté pachatelům sdělili
podezření ze spáchání trestného činu krádeže
spáchaného ve spolupachatelství. Podezřelým nyní
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. K
objasnění celého případu výrazně i přispěla
všímavost občanů, kterým touto cestou policisté
děkují za mimořádnou spolupráci.
TANVALD - Ve čtvrtek 2. srpna policisté z
Obvodního oddělení v Tanvaldě sdělili 21letému
muži ve zkráceném přípravném řízení podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil
kolem poledne den před tím. Podezřelý rozebral a
ukradl oplocení areálu firmy v Šumburku nad
Desnou v ulici Česká. Jednalo se o osm kovových
sloupků, 137 cm drátu a dva metry ostnatého drátu
– vše v celkové hodnotě 240,- Kč. Mladý muž se
uvedeného skutku dopustil i přesto, že v uplynulých
třech letech byl za takový čin odsouzen Okresním
soudem v Jablonci nad Nisou. Nyní mu hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.
MĚSTYS ZÁSADA - Dne 27. července kolem 23.
hodiny se v obci Zásada na Jablonecku sešlo několik
mladých mužů, aby u autobusové zastávky popili
kořalku a popovídali si při tom. Když probrali
všechna témata, napadlo je, že by mohli soupeřit v
přetahování v páce. Třicetiletý muž poměřil své síly
s místním 22 letým mladíkem a prohrál. Ten si pak z
něj po zbytek večera utahoval tak dlouho, dokud
jeho rivalovi nedošla trpělivost. Nejprve dal
mladíkovi dvě facky, poprali se spolu a nakonec ho
ve vzteku kopl do brady. Tím mu způsobil
oboustrannou zlomeninu dolní čelisti. Zranění si
vyžádalo specializované ošetření a také
několikadenní hospitalizaci na stomatochirurgii v
Krajské nemocnici Liberec. Vzhledem k tomu, že je
celková doba léčby pacienta odhadována až na šest
týdnů, útočníka jistě nemine trestní stíhání pro
přečin ublížení na zdraví s trestní sazbou odnětí
svobody až na tři 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
8.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
12.8.

Den: 24/28°C
Noc: 15/11°C

ČTVRTEK
9.8.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

PONDĚLÍ
13.8.

Den: 21/25°C
Noc: 15/11°C

PÁTEK
10.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
14.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
11.8.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

STŘEDA
15.8.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

10.8.
Svatého Vavřince – svícen do světnice.
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Vavřinec – první podzimec.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji,
na dobrý podzimek máš velkou naději.
Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje,
krásný podzime se na nás zasměje.
Vavřincův déšť - myší úroda.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Na svatého Vavřince brambory do hrnce!
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce!
Na svatého Vavřince čtyři řípy do hrnce!
Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.

PRANOSTIKY

13.8.
Slaví se Vertumnalia na počest boha změny, ročních období
Vertumna.
Římské slavnosti na počest Diany

15.8.
Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
Pakli byl jasný den Nanebevzetí Marie Panny, tak se hojnost
dobrého vína očekává.
Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný
podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se
nadíti.
Pakli o Nanebevzetí Marie Panny prší, tak padesát dní mokrých
k očekávání máme.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:40
Zapadá: 19:35

Slzy svatého Vavřince v rušivé náruči Měsíce
Země se na své dráze kolem Slunce občas dostane do oblaku prachových
částic, které za sebou trousí některá z komet. Na obloze pak můžeme
pozorovat doslova spršku meteorů nebo chcete-li padajících hvězd . Tyto
meteory se stejným rodokmenem lze pozorovat kdekoli na obloze po několik
nocí. Pokud bychom si však dráhy meteorů zakreslovali do hvězdné mapy,
zjistili bychom, že vylétávají z jednoho místa na obloze. Tomuto bodu se říká
radiant a dle jeho polohy dostává meteorický roj své jméno. Máme zde
Leonidy (radiant v souhvězdí Lva – Leo) nebo také Perseidy (radiant v
souhvězdí Persea) a právě druhý jmenovaný roj je tradičním evergreenem
letních měsíců. První Perseidy se na obloze ukážou už okolo 17. července a
s posledními se rozloučíme kolem 24. srpna. Maximum Perseid by mělo
nastat 13. srpna kolem 9. hodiny ranní takže nejvíce meteorů budeme moci
reálně spatřit nad ránem v noci na 13. srpna. Perseidy jsou známé tím, že v
maximu dosahují výkonu až 100 meteorů za hodinu. Tím ovšem výčet
relativně dobrých zpráv končí.
Úžasné video: http://www.youtube.com/watch?v=6XTBrYWrey0

Měsíc

Vychází: 21:22
Zapadá: 10:54
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

8. 8. 2012
9. 8. 2012
9. 8. 2012
11. 8. 2012
13. 8. 2012
13. 8. 2012
15. 8. 2012

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

VÝROČÍ
9.8. 1792 – František I. byl korunován na
českého krále.
9.8. 1943 – František Němec, český herec
9.8. 1967 – Dana Vávrová, česká herečka († 5.
února 2009)
10.8. 1932 – Miloslav Švandrlík, spisovatel (†
26. října 2009)
11.8. 1805 - Byla zavedena povinná školní
docházka pro děti od 6 do 12 let.
12.8. 1881 – V Praze došlo k požáru Národního
divadla. Kupole, hlediště a jeviště divadla byly
úplně zničeny.
12.8.1978 – Otevřen první úsek linky metra A
(I.A) z Dejvické na Náměstí Míru.
12.8.2002 – Povodeň v Česku (2002)
13.8. 1929 – V pražském kině Lucerna se
promítal první zvukový film — americký film Loď
komediantů.
14.8. 1370 – Císař Karel IV. udělil městská
práva městu Karlovy Vary.
15.8. Římskokatolická církev slaví slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. Východní křesťanské
církve byzantského ritu slaví Zesnutí
Bohorodičky.

Karla Černá
Jiří Hloušek (Šourek)
Kristýna Oriničová
Jaroslav Slavík
Bedřich Rathouský st.
Sára Kordíková
Miroslav Kramář

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (22.7. - 22.8.) je
určeno ve zvěrokruhu LVU –
Lvi jsou srdeční, hraví,
mladiství, touží po uznání,
mají vůli k životu, schopnost
organizovat, rozhodovat. Lvi
jsou na druhou stranu
egoističtí, panovační, jsou
jednotvární, chválí sami sebe,
nerozhodní, nemají dostatek
vůle k životu.
Pokolení mužské – Pod touto
planetou narozený nechť se
chrání jedů a psů, také
ošemetných ženských.
Pokolení ženské – Pod touto planetou zrozená nechť se vystříhá
ledových nápojů, ať se má na pozoru před psy, hady a také
vysokých míst ať se chrání.

VÝZNAMNÉ DNY
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
9.8. - Mezinárodní den původního obyvatelstva
římskokatolická církev si připomíná holocaust Židů za 2. světové
války
12.8. - Mezinárodní den mládeže
13.8. - Den leváků, 13. 9. Mezinárodní den čokolády
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
MANGOLD
U nás nepříliš známá
listová zelenina,
botanicky příbuzná řepě,
také pochází ze
Středomoří.
Pěstovali ji už před 9000
lety ve starověkém
Babylonu. Přestože se
pěstuje i v našich
klimatických podmínkách
velmi snadno, brání jeho
rozšíření fakt, že po
utržení velmi rychle
uvadá a tím ztrácí pro
velké obchodní řetězce
na zajímavosti.
Čeští zahrádkáři ho ale
mohou pěstovat v
mnoha barevných
odrůdách. Od základní
se zelenými listy a bílým
řapíkem, přes variantu s řapíkem žlutým nebo
oranžovým, k té s nachovými listy a červeným
řapíkem. Mangold spolehlivě vzchází a od začátku
léta do pozdního podzimu lze z rostlin, které jsou
ozdobou zeleninového záhonu, odlamovat podle
potřeby jednotlivé listy, protože rostlina stále
obrůstá.
Listy mangoldu lze v kuchyni použít jako náhradu za
špenát. Řapíky, které se tepelně upravují o něco
déle než listy, mají kuchyňské využití ještě mnohem
širší. Veškerá listová zelenina je pro správné
fungování lidského organismu nepostradatelná;
mangold tak může být zajímavou alternativou nejen
ke špenátu, ale i kapustě nebo salátu.
Mangold je jako jiné listové zeleniny cenný velmi
vysokým obsahem základních minerálních
prvků: vápníku, železa a hořčíku.
Vápník je důležitý prvek pro stavbu kostí a
zubů, hořčík pro srdeční a svalovou činnost,
železo pro tvorbu krve a buněčné dýchání.
Karotenoidy, které chrání buňky a sliznice,
obsahuje mangold také ve zvýšeném
množství. Kombinace hořčíku, vitamínu C a
řady sacharidů dělá z mangoldu ideální
potravinu pro mozek. Ten nejen povzbudí, ale
zároveň zvýší schopnost koncentrace, zažene
mentální únavu a nervozitu. Vláknina
mangoldu na sebe nejen váže škodlivé a
tukové látky, ale zároveň i urychluje cestu
potravy zažívacím traktem, takže snižuje
možnost, že by zde začala kvasit nebo hnít.
Pro všechny tyto vlastnosti stojí za to zkusit
mangold pěstovat. Pro běžnou rodinu bohatě stačí
dvě rostliny, které nezaberou téměř žádné místo.

Mangold je významný pro obsah vitaminu A a
železa. Protože mangold je velmi sytý a zároveň
obsahuje jen málo kalorií (asi 20 kcal/100 g),
doporučuje se všem, kdo chtějí snížit svoji tělesnou
hmotnost. Za tímto účelem je ho nejlépe jíst
namísto večeře. Pročišťuje krev a má
alkalizující účinek. Je to dáno vysokým
obsahem minerálních solí.
Urychluje trávení (digestivum) a působí jako
projímadlo (laxativum). Proto se doporučuje
při gastritidě, zácpě a hemoroidech. Díky
vysokému obsahu železa se indikuje při
anémii (chudokrevnosti).
Protože mangold obsahuje menší množství kyseliny
oxalové, měl by se při ledvinových kamenech
používat v kontrolovaném množství. Díky vysokému
obsahu minerálních solí a zásadité reakci má vývar z
mangoldu pozoruhodný účinek na krev a tělesné
tkáně. Podporuje vylučování kyselého
toxického odpadu metabolismu, např.
kyseliny močové.
Listy mangoldu uvařené ve vodě nebo v páře,
osmahlé na oleji a podávané s citronem tvoří zdravé
a lehké jídlo. Čerstvé listy se mohou se jíst syrové v
salátu. Podle některých jsou stonky nejchutnější
část této rostliny a vhodná náhrada za artyčoky.
Upravují se vařením, dušením, pečením; sušené
slouží jako přísada do zeleninových polévek.
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ MANGOLDU

Ještě není pozdě, pořiďte si semena nebo
sazeničky a do podzimu budete sklízet
chutnou zeleninu.
Semeno mangoldu klíčí velmi dobře jak v pařeništi,
tak ve volné půdě. V
pařeništi
předpěstovávejte
především řapíkaté
kultivary mangoldu,
které jsou náročnější
na teplo.
Mangold není
náročný na
pěstování. Bohatě mu
postačuje umístění v
závětrné poloze a má
rád kvalitní půdy,
které disponují
dostatkem živin. Pravidelná zálivka je
samozřejmostí. Na místech, jež jsou bičována dešti
a na něž svítí přímé slunce, se mangoldům příliš
nedaří.
Při správné péči
můžete velmi brzy
po přepikýrování
sklízet, protože
sazenice rostou
jako z vody a
vytváří dostatek
listů nebo řapíků.
Při
dlouhotrvajícím
sklízení listů si
jistě povšimnete
toho, že rostliny
začnou zhruba v
srpnu vybíhat do
květu.
Tato vyvíjející se
květenství pravidelně odstraňujte, aby rostliny
věnovaly všechnu energii tvorbě listů, nikoli květů.
Mangold se kvetením neuvěřitelně rychle vyčerpává,
což vede k úplnému zastavení tvorby olistění.
Sklizeň ukončete někdy v polovině měsíce října, kdy
se listy tvoří už jen velmi pomalu. Rostliny ponechte
na stávajícím místě, je totiž možné, že na jaře znovu

obrazí a porostou dál. Proti vymrznutí je můžete
ochránit nahrnutím zeminy ke kořenům a zakrytím
pomocí průtažné folie a chvojí.
Kultivary 'Lucculus' (s bílými řapíky) a 'Rhubarb
Chard' (s řapíky červenými) lze využít nejen pro
sklizeň listů, ale i řapíků,
které jsou široké až šest
centimetrů. Poslední z
odrůd, nazvaná 'Perpetual
Spinach', je náhražkou
špenátu – poskytuje
pouze silné listy.
Ze škůdců napadajících
mangold mohu zmínit
snad jen mšice. Postižené
jedince poznáte podle
silně zkroucených,
případně deformovaných
listů. Přítomnost
mravenců mšice téměř vždy prozradí. Velmi silně
napadené exempláře mohou i zakrnět, pokud se jim
nedostane včasné a rychlé pomoci.
Proti mšicím účinkuje postřik mýdlovou vodou nebo
chemickými
prostředky na bázi
insekticidů. Je nutné
rostlinu postříkat
celou, protože tito
škůdci neobývají jen
jednu její část –
mravenci je
roznesou široko
daleko od místa
původního výskytu.
Hniloba kořenů
mangoldu je
způsobená velmi
špatnou péčí –
častým zaléváním
velkými dávkami
vody, případně
zasazením mladé rostliny do trvale zamokřené
země. Hnijící kořeny prakticky nelze nijak zachránit,
následkem takovéhoto zacházení s vegetací je její
úhyn.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
BRAMBORY S MANGOLDEM
300g mangoldu, 1000g brambor,
sůl, 250g tvarohu, máslo, 1 lžíce
sýru – strouhaný, pepř mletý, 1
ks vejce.
Brambory nakrájíme na solné
plátky a krátce povaříme v
osolené vodě, mangold
pokrájíme a také povaříme.
Tvaroh si umícháme s vejcem,
sýrem, solí a pepřem. Zapékací
misku vymažeme a poklademe
bramborami, potom dáme
mangold, zbylé brambory a mezi ně nandáme
tvaroh, pečeme asi půl hodiny na 170 st.
ZAPÉKANÝ MANGOLD
1 kg mangoldových listů, sůl, pepř, 1 cibule, 500 g
kuřecích prsíček, 3 lžíce oleje, 2 stroužky česneku,
250 g zakysané smetany, 100 g strouhaného
čedaru, strouhaný muškátový oříšek, tuk na
vymazání formy.
Mangold omyjeme, očistíme, z listů odřízneme
řapíky a obojí nakrájíme na proužky. Uvedeme do
varu větší množství osolené vody. Nejdříve do ní
dáme řapíky a po 4 minutách přidáme listy a ještě 4
minuty vaříme. Slijeme přes cedník a zchladíme
studenou vodou, necháme okapat. Cibuli rozpůlíme
a nakrájíme na tenké plátky. Kuřecí maso omyjeme,
osušíme a nakrájíme na tenké proužky.
Rozehřejeme 3 lžíce oleje a maso na něm opečeme.
Osolíme, opepříme a vydáme z pánve. Do pánve
přidáme zbylý olej a opečeme na něm cibuli a
mangold prolisujeme k nim česnek. Vše pak 5 minut
podusíme. Osolíme, opepříme a vmícháme kuřecí
maso. Troubu předehřejeme na 200°C. Zapékací
formu vytřeme tukem a naplníme směsí. Zakysanou
smetanu promícháme se strouhaným sýrem,
osolíme, opepříme, přidáme muškát a vlijeme do
formy. V troubě pečeme 20-25 minut.
MANGOLDOVÉ LASAGNE
50 ml smetany, 50g eidamu, 350g mangoldu, 1 lžíce
mandlí nebo ořechů, 2 lžíce mléka, 1 lžíce
margarínu, 1 ks cibule, 130g lasagní, 2 lžíce
zeleninového vývaru, 2 vejce, pepř, sůl.
Cibuli oloupeme a nakrájíme na jemno. Mangold
omyjeme a nakrájíme na proužky. Eidam
nastrouháme.
V pánvi rozehřejeme margarín a zpěníme na něm
cibuli, přidáme mangold a 10 minut podusíme. Poté
přimícháme vývar a eidam, ochutíme solí a pepřem.
Opět promícháme. Lasagne uvaříme v osolené vodě

do poloměkka. Pozor však
na informace na obalu,
některé lasagne se předem
vařit nesmí, protože by se
slepily k sobě. Pekáč
vymažeme a vyložíme ho
částí lasagní, na to
poklademe část
mangoldové směsi. Vrstvy
postupně střídáme.
Poslední vrstvou musí být
lasagne. Na vrch nalijeme
smetanu smíchanou s vejci
a mlékem. Nakonec posypeme nasekanými oříšky
nebo mandlemi a zapečeme v troubě při 220 °C asi
20 minut. Mangoldové lasagne podáváme ihned po
přípravě.
DUNAJSKÉ VLNY
na těsto: 3 vejce, 175g cukru krupice nebo krystal,
175ml oleje, 175ml mléka, 350g hladké mouky, 3
lžičky prášku do pečiva, 1 lžíce mléka, 1 lžíce kakaa,
sklenice višní či jiného ovoce
na krém: 250g změklého másla, 400ml mléka, 1
vanilkový pudink, 1 lžíce cukru krupice nebo krystal,
1 vanilkový cukr, 5 kapek mandlového aroma
na polevu: 200g hořké čokolády, 2 lžíce nuttely, 1
lžíce oleje
Nejprve si uvaříme z pudinkového prášku, cukru
krupice a mléka pudink. Nalijeme hned po uvaření
do misky a přikryjeme potravinovou folií neudělá se
škraloup a necháme vystydnout.
Vejce si vyšleháme s cukrem a pomalu přimícháme
olej. Mouku si smícháme v misce s práškem do
pečiva a postupně s mlékem přidáváme do
vyšlehaných vajec s cukrem. Plech si vymažeme
malinko olejem a položíme pečící papír-vymažeme
olejem proto, že papír na plechu pak drží lépe.
Polovinu těsta dáme na plech a do zbylé poloviny
přidáme kakao a mléko. Smícháme a opatrně
rozetřeme na světlé těsto. Višně si necháme okapat
a naskládáme na těsto. Dáme do trouby péct na
180st asi 25minut a necháme vystydnout.
Máslo si dáme do misky a krátce vyšleháme.
Postupně po lžicích do něj zašleháme vystydlý
pudink a vanilkový cukr. Nakonec dáme mandlové
aroma. Krém natřeme na vystydlé těsto.
Čokoládu si rozehřejeme ve vodní lázni přidáme
nuttelu a do hladka mícháme. Pomalu přilijeme olej
a pořádně smícháme, aby se vše spojilo. Polevu
nalijeme na krém a uhladíme. Dáme ztuhnout
nejlépe do lednice.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

Svátek svatého Vavřince
10.8. - Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho učitel byl Sixtus II., který se později stal
papežem. Sixtus II. byl za vlády císaře Valeriána jako jeden z prvních pronásledovaných
křesťanů zatčen. Při svém zatčení nařídit sv. Vavřinci prodat všechen majetek a peníze rozdat
chudým. Císařův prefekt zanedlouho předvolal sv. Vavřince a rozkázal mu odevzdat všechny
poklady. Nato sezval sv. Vavřinec všechny chudé z okolí a před římským úředníkem je označil za
poklad církve. Rozhněvaný prefekt nechal sv. Vavřince zatknout a mučit. Podle většiny dnešních
odborníků byl sv. Vavřinec roku 258 n.l. sťat, ale legenda, podle níž byl zaživa upečen na roštu,
byla přijímána s takovou důvěrou, že od 4 století bývá zobrazován s roštem či na roštu.
Svatý Vavřinec je patronem sládků, kuchařů, cukrářů, nožířů, zbrojířů, školáků, studentů,
pradlen a sklenářů. Stejně jako svatý Florián byl ochráncem před požáry.
SLZY SVATÉHO VAVŘINCE –
V Itálii jim říkají slzy svatého Vavřince nebo - jako v Čechách - padající hvězdy. Noci od 10. do 17.
srpna patří jen jim, létavicím či perseidám, oněm drobným tělískům, která se uvolnila z jádra komety
Swift-Tuttle a při průletu zemskou atmosférou se mění na zářivou čáru na nebi.
Perseidám se říká slzy svatého Vavřince, protože to prý tak nebe plakalo nad krutou smrtí mučedníka,
kterého dal císař Valerianus v roce 258 umučit v den 10. srpna. Svatý Vavřinec byl arcidiákonem v
Římě, a když mu
císař přikázal, aby
mu odevzdal pohádkový
církevní poklad, rozdal
peníze těm nejchudším. Řím
je za to svatému Vavřinci tak
vděčný, že mu zasvětil 34
kostelů. Na jih od Říma, v
městečku Amaseno mají
také ampulku s krví svatého
Vavřince, která se právě ve
dnech, kdy padají hvězdy,
rozpouští.
První záznamy o pozorování
Perseid pocházejí z Číny
okolo roku 36 n. l. Z
pozdějších dob pak
nalézáme stále více a více
záznamů o pozorování
„jasných padajících hvězd“,
ale teprve roku 1866 se
astronomovi G.
Schiaparellimu podařilo zjistit původ tohoto meteorického roje. Za vším je kometa Swift – Tuttle, která má
oběžnou dobu asi 135 let (některé zdroje uvádějí 120 let). Malé částice, které se z komety uvolňují postupně
zaplnily celou její dráhu. A právě mrakem těchto částic prolétává naše planeta každé léto. Částice jsou o velikosti
zrnek prachu a tak všechny shoří ve vysokých vrstvách atmosféry. Meteory vylétávají jakoby z jednoho bodu na
obloze, kterému říkáme radiant. Tento radiant leží v souhvězdí Persea a odtud tedy název – Perseidy. Vzhledem k
tomu, že všechny tyto meteory mají společný původ a je jích hodně - hovoříme o meteorickém roji. Kdysi
nastávalo maximum Perseid okolo 10. srpna a tak se pro ně vžil lidový název „slzy svatého Vavřince“, protože
Vavřinec má právě desátý srpnový den svátek. První Perseidy můžeme spatřit již kolem 27. července. Maximum
roje pak nastává obvykle 12. srpna. Počet meteorů v maximu není konstantní. Když se kometa Swift – Tuttle
přiblíží ke Slunci dojde k „doplnění“ materiálu a tím stoupne i počet Perseid. Naposledy tato situace nastala v
letech 1991 a 1992. Tehdy bylo možno v maximu spatřit až 400 meteorů za hodinu. Počet meteorů bývá v
maximu asi 100 za hodinu. Předpovědět přesný čas maxima a počet meteorů je všeobecně velmi obtížné. Je to
asi jako předpověď počasí – může to vyjít i nemusí. Jasnost Perseid je asi 2,3 mag a obvykle se snižuje po
maximu. Konec činnosti roje nastává kolem 17. srpna.
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….Přestavba závodu
Linka měl původně v progranu po válce závod rozšířiti a uvažoval i o postavení sklárny v Loužnici. Na stavbu měl
již vypracovány plány a projekty. V roce 1946 si
podal žádost u nadřízených úřadů žádost o
přístavbu části projektu. Tato stavba byla
povolena a měla se uskutečnit v prvém
dvouletém plánu v letech 1947 – 1948. Jednalo
se o přístavbu k budově čp. 82, dnešní dílny
technoskla. Do doby znárodnění všeak se
stavbou nebylo započato.
Když byl utvořen národní podnik ŽBS, byl prvním
podnikovým ředitelem jakýsi p. Prokeš z Prahy.
Prokeš byl z této funkce brzy odvolán a
ředitelem se stal Čeněk Lisý z Železného Brodu.
Lisý pocházel původně z Loužnice a jeho otec byl
za první republiky také poslancem.
Prokeš měl pro zdejší závod ten význam, že se
vážně zajímal o rozšíření závodu, zvláště když se
dozvěděl, že stavba je již povolena a měla být dokončena v roce 1958.
Aby povolení ke stavbě nepropadlo, zorganizovala se na podzim roku 1948 brigáda, která rozbourala starou
Linkovu stodolu a započalo se
s výkopem základů. Kopalo se i
v zimě, terén byl skalnatý a skála se
musela odstřelovati. Do jara 1949
byl výkop suterénu zhruba hotov.
V té době však již nastaly se stavbou
různé potíže. Připravoval se nový
celostátní pětilety plán, mající
v programu v prvé řadě výstavbu
těžkého průmyslu.
To již byl ředitelem podniku Čeněk
Lisý a investiční výstavbu měl na
starosti s. Josef Kopal z Držkova.
Toho roku byla též rozestavěna
stavba u Schovánků v Jílovém.
Přidělené investice byly omezeny,
takže dvě stavby najednou nebylo
možné podniknouti. Rozhodl se proto
s. Kopal, že dokončí nejdříve stavbu
v Jílovém, neb to byla stavba menší – a proto prý se bude stavěti v Loužnici. Domníval se, že dostavba v Loužnici
bude jistě povolena z důvodu, že se jedná o velký závod, kde se měla soustředit veškerá výroba perliček. Tato
taktika však Kopalovi nevyšla. Pětiletý plán byl zaměněn hlavně na výstavbu těžkého průmyslu a lehký průmysl,
zvláště sklo, byl opomíjen.
Stavební investice byly omezeny a dokončení stavby zastaveno. Po různých intervencích, jak u KNV a jiných
nadřízených úřadů a to jak vedením závodu a podniku i závodní radou bylo povoleno pokračovati jen
v zajišťovacích pracích na stavbě. Rok 1949 utekl a mnoho se toho nepostavilo. Situaci ještě zkomlikoval velmi,
požár vzniklý na závodě na jaře 28.února 1950. Vyhořely kanceláře a střecha u budovy čp.70. Tato budova se
musela urychleně v zájmu dalšího chodu závodu uvésti ihned do pořádku. To také vyčerpalo část investice
určených na výstavbu. Přes mnohé potíže se podařilo do konce roku 1950 přístavbu zhruba dokončití a i z části
vyhořelý objekt uvésti do původního stavu s rozdílem, že se na budovu dala rovná střecha. Projektovaná
přístavba měla býti o jedno poschodí vyšší, ale to se již nepodalo uskutečnit.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 – starý dům Linkových, 2 – pohled na Linkovu továrnu od potoka )

Stránka 14 z 16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 29.

2012

PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s
nenávistí.
TIRÁŽ
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