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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 31. / 2012
pro týden:
22. 8. 2012 – 29. 8. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

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

REKONSTRUKCE KANALIZACE SILNICE I/10
Rekonstrukce
kanalizace omezí
provoz v naší obci.
Omezení provozu si
vyžádá
rekonstrukce
kanalizace na silnici
I/10 v Loužnici.
První etapou oprav
bude od domu OÚ
směrem nahoru na
Držkov.

V sobotu 25.

8. 2012

se koná, na volejbalovém hřišti, u
požární nádrže – koupališti,
v Loužnici, volejbalový turnaj.
Začátek turnaje je od 13 hodin.
Hrát se bude v pěti členných
družstvech a mohou být i smíšená
Občerstvení bude připraveno na
odpoledne i večer.
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NÁVŠTĚVA Z NORMANDIE
Od úterního večera 14. 8. 2012, jste v naší obci a okolních obcích, mohli slyšet i jinou řeč, než je naše rodná čeština.
Měli jsme tu na návštěvě, přátelé z Francie. Jednalo se o výměnný pobyt s hosty z Francouzského Démouville http://www.demouville.fr/
Jedná se o akci, nad kterou má záštitu Francouzsko - český spolek „Amitié Normande Tchéque et Slovaque“ – Spolek
normandského, českého a slovenského přátelství – ANTS. Naši hosté byli ubytováni v rodinách, každý den vyráželi na
společné výlety v našem okolí a večery a pár dní strávili s hostitelskými rodinami.
Pro všechny to byl krásný týden, plný zážitků a společného dorozumívání.
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ZE SVĚTA

JABLONEC n.N. - V pátek 17. srpna se sešlo téměř 30
seniorů ve vnitrobloku Spolkového domu, kde pro ně Diaclub senior ve spolupráci s Centrem sociálních služeb
připravil tzv. bramborovou plackiádu. Pozvání na akci
přijal také náměstek primátora Petr Tulpa, který rovněž
přiložil ruku k dílu. Brzy se široko daleko linula vůně
dobře upečených bramboráčků.
VELKÉ HAMRY - Tipem na
výlet do blízkého okolí
může být návštěva Muzea
obnovitelných zdrojů
energie ve Velkých
Hamrech. Lze si tu vyrobit
el. energii na šlapacím
kole, roztočit vodní kolo,
využít fotovoltaického jevu
či rozjet autíčko autodráhy.
V expozici je možné
zhlédnout výrobu
elektrické energie: z vody,
větru, slunce a Biomasy.
Prohlédnete si Francisovu
kotlovou turbínu včetně
generátoru z roku 1907, model bioplynné stanice a
základní druhy turbín a generátorů v řezech s
vysvětlujícími funkčními schématy. Prohlídka je doplněna
praktickými ukázkami vzniku obnovitelné energie.
Muzeum naleznete v areálu Truhlářství Miček v obci
Bohdalovice 79, Velké Hamry - Mezivodí. Otevírací doba:
St - Ne 10.00 - 16.00 hodin, jednotné vstupné 35,- Kč.
ROTŠTEJN - Občanské sdružení
Ochrana Klokočských skal a
kastelánka hradu Rotštejn zvou
ctěné panstvo do vsi Klokočí na
náves a na hrad Rotštejn, kde
konati se bude, pro vaše pobavení
a malinko i pro poučení, již XIV.
ročník Šermířského loučení s
létem.

PŘÍCHOVICE Recesistickou akci
nazvanou „Přijďte
do minulosti" si
připravilo na
sobotu 25. srpna
2012 od 13 hodin
osazenstvo
rekreační chaty U
Čápa v
Příchovicích. Pokud
už nemáte dobu
70. a 80. let
minulého století v
živé paměti, či jste
ji vůbec nezažili,
můžete si ji
připomenout v
roubence, která se
pro tyto účely
změní v promítací sál. Pro větší autentičnost celé akce je
vítána účast v dobovém oblečení. Pokud již ve své skříni
žádné vhodné kousky nemáte, můžete navštívit místní
Tuzex a oblečení si zde zakoupit za bony od přítomných
veksláků v kurzu 1bon - 10Kč. Na uvítanou nových
rekreantů ROH ubytovny U Čápa se už od rána bude vařit
gulášek a točit kejtička, pro fajnšmekry se budou také
udit libové liberecké uzenky. Je připraven i bohatý
program pro děti: stopovaná spojená s plněním úkolů,
dále různé soutěže a hry, které prověří fyzickou zdatnost
našich nejmenších. Zlatým hřebem pak bude spartakiádní
vystoupení. Pro dospělé bude mezi druhou a čtvrtou
hodinou odpolední probíhat kvalifikace pro hlavní lyžařský
závod, který je plánován na 16.30 hodin. Vítěz tohoto
závodu si odnese celosezónní jízdenku na místní lyžařský
vlek. Okolo 15. hodiny místní dobrovolný požární sbor
předvede ukázku zásahu. Po skončení závodu bude nejen
pro přítomné ženy od 17.30 hodin přichystaná módní
přehlídka, kde budou moci všichni předvést své modely.
Odborná porota vyhodnotí a odmění konzumačním
lístkem v hodnotě 1000,- Kč do místní restaurace nejlepší
kreaci. Ti, co neuspěli v závodě ani v přehlídce, budou
mít šanci získat nějaký hodnotný dar v tombole. Chlapci a
muži budou moci na místní střelnici ukázat svoji bojovou
připravenost, kterou nabyli během dvouleté základní
vojenské služby a vystřelit své milé vkusnou růži. 1bon 2 střely. Po dobu celé akce se budete také moci svézt v
policejním, hasičském, sanitním či pohřebním voze. Jedna
jízda - 2 bony. K tanci i poslechu bude hrát během celého
dne kapelník Vláďa ty největší šlángry. Na bezpečnost
akce bude bedlivě dohlížet Veřejná bezpečnost.

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

15.8.2012 12:30 do 13:30 na silnici 28740 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou nehoda;
probíhá vyšetřování nehody; Pozor! Padlý strom; - 2 x OA bez zranění. Způsobeny pádem stromu na
vozovku, na místě HZS, PČR, pohyb osob na vozovce.
JIRKOV – ŽELEZNÝ BROD - V průběhu noci z pondělí na úterý řešili policisté na Železnobrodsku dva
případy týkající se motorových vozidel, které spolu mohou souviset. V prvním případě se jednalo o krádež
osobního vozidla značky Škoda Fabia červené barvy, které jeho majitel zaparkoval na parkovišti u domu v Jirkově.
Spolu s vozidlem přišel majitel i o doklady, které zapomněl v odstaveném vozidle. V druhém případě neznámý
pachatel odcizil obě registrační značky z vozidla značky Škoda Fabia také červené barvy zaparkovaného v
Železném Brodě v ulici Františka Balatky. Zloděj do vozidla nevnikl, ani ho jiným způsobem nepoškodil. Policisté
Obvodního oddělení Železný Brod oba případy zaregistrovali a dále je šetří pro spáchání přečinu neoprávněného
užívání cizí věci.
PLAVY - 15.8.2012 18:20 do 19:20 na silnici 10 u obce Plavy okres Jablonec nad Nisou nehoda; 2 havarovaná
vozidla; probíhá vyšetřování nehody; - 2 x OA se zraněním, vozidlo převrácené, na místě HZS, PČR, pohyb osob
na vozovce.
ČERNÉ ÚDOLÍ - 6.8.2012 11:55 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; cca 2 km od Žel.
Brodu ve směru na Tanvald nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; Dopravní nehoda osobního
auta a motocyklu se zraněním
DRŽKOV - Ve středu 15. srpna v 18.15 se na silnici I/10 v katastru
obce Držkov stala dopravní nehoda, při které se zranily čtyři dívky.
Vozidlo značky Škoda Fabia řídila 19letá žena z Tanvaldu a jela ve
směru od Plavů. V pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobila rychlost
vozidla svým schopnostem, dostala smyk, vyjela mimo komunikaci do
lesa, narazila do několika stromů a nakonec vozidlo sjelo do
nedalekého potoka. Při nehodě došlo ke zranění řidičky i dalších tří
spolujedoucích dívek. Celkově způsobená škoda představuje částku
120 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních
nehod. http://liberec.idnes.cz/foto.aspx?r=libereczpravy&c=A120816_095905_liberec-zpravy_mav
TANVALD - V průběhu noci z úterý na středu došlo u restaurace v Tanvaldě k odcizení dvou plátěných slunečníků.
Neznámý pachatel odcizil z terasy restaurace dva stažené plátěné slunečníky žlutopískové barvy v hodnotě 30 000
Kč. Ke krádeži došlo i přes zajištění deštníků řetězy a visacími zámky. Policisté Obvodního oddělení Tanvald pátrají
po pachateli, který se dopustil přečinu krádeže a může být potrestán odnětím svobody v trvání až dva roky.
JENIŠOVICE - V době od pondělí 13. srpna do čtvrtka 16. srpna došlo na loukách mezi obcemi Jenišovice a
Frýdštejn k netradiční krádeži. Zloděj si jako předmět svého zájmu vybral připravené seno. Společnosti, která si
seno usušila a svázala do jutoviny, odcizil celkem 53 kusů balíků sena, kdy hodnota těchto balíků představuje
částku 26 500 Kč. Případ dále šetří policisté Obvodního oddělení Rychnov u Jablonce n.N. pro přečin krádeže, kdy
zloději hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
ČERNÉ ÚDOLÍ - Policisté dopravního inspektorátu Jablonec n.N. řešili
včerejšího dne dvě dopravní nehody s motocyklististy. První nehoda se stala
v 11.50 na silnici I/10 v katastru obce Železný Brod v zatáčce u
muchomůrek. 41letý muž z Jilemnice jel na motocyklu Aprilia směrem na
Tanvald. Vlivem rychlosti nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky, upadl na
pravý bok a čelně se střetl s protijedoucím vozidlem značky Škoda Superb.
Motocyklista si přivodil zranění, se kterými byl převezen vozidlem
Zdravotnické záchranné služby do nemocnice. Způsobená škoda
představuje částku 80 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny
dopravních nehod. Druhá nehoda se stala v 16.00 v Tanvaldě v Nemocniční
ulici. 23letá řidička vozidla značky Škoda Felicia nedala na křižovatce při odbočování vlevo přednost v jízdě
motocyklu značky Honda, který řídil 30letý cizinec. Motocyklista utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice na
ošetření. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 15 000 Kč. I tato nehoda zůstává dále v šetření.
HUŤ - 21.8.2012 10:45 na silnici 28741 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; 500 m nad obcí Huť ve směru
na Dolní Černou Studnici nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; Dopravní nehoda dvou
osobních aut
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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
22.8.

Den: 27/31°C
Noc: 18/14°C

NEDĚLE
26.8.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

ČTVRTEK
23.8.

Den: 25/29°C
Noc: 17/13°C

PONDĚLÍ
27.8.

Den: 23/27°C
Noc: 16/12°C

PÁTEK
24.8.

Den: 27/31°C
Noc: 16/12°C

ÚTERÝ
28.8.

Den: 21/25°C
Noc: 15/11°C

SOBOTA
25.8.

Den: 24/28°C
Noc: 16/12°C

STŘEDA
29.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

PRANOSTIKY

24.8.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.
Pěkně-li na svatého Bartoloměje, pijí vinaři.
Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.
Sucho na Bartoloměje – mrazné zimy naděje.
Na Bartoloměje moc mraků - v zimě moc sněhu.
Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosi.
Bartolomějské větry ovsy lámou.
Svatý Bartolomí všemu hlavu zlomí.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky,
a proto se nemá již nikdo koupat.

28.8.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.

29.8.
Stětí svatého Jana – přestávají již parna.
Jana stětí – vlaštovka od nás letí.
Na svatého Jana stětí čápi do tepla letí.
Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy
trpěti mají.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:49
Zapadá: 19:24

Noční oloha v srpnu
Planetu Uran v souhvězdí Velryby blízko hranice se souhvězdím Ryb je
pozorovatelný většinu noci kromě večera. Neptun v souhvězdí Vodnáře je
pozorovatelný celou noc. 24. srpna v 15 h je Neptun v opozici se Sluncem.
Posledně jmenované planety nejsou vidět pouhým okem. Lze je spatřit
triedrem nebo malým dalekohledem.

Měsíc

Vychází: 0:25
Zapadá: 16:34

Počasí se zhorší
• dálky jsou jasné a je jasná viditelnost
• zvuky jsou neobyčejně dobře slyšet
• lesy "kouří"
• stoupá mlha
• kouř jde k zemi, kamna špatně táhnou
• večer nepadá rosa, ráno je tráva suchá
• pachy nabývají na intenzitě, kanály, záchody
• okolo měsíce duhové kolo
• hvězdy se třpytí
• slunce je ráno žluté a má ostrý svit, tzv. vysoké svítání
• při východu slunce ostře červené červánky
• západ žlutý až oranžový
• ranní obloha tmavomodrá
• navečer se vytvářejí mraky, které houstnou a mohutní
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

22. 8.
22. 8.
23. 8.
23. 8.
27. 8.

2012
2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
22.8. 1922 – Miloš Kopecký, herec
(† 16. února 1996)
22.8.1942 – Emma Srncová, česká
výtvarnice
23.8. 1851 – Alois Jirásek, český
spisovatel († 12. března 1930)
24.8. 1571 – Poddaní v Šamonicích
zavraždili svého pána, Loreckého ze
Lkouše.
24.8. 79 – dvoudenní výbuch sopky
Vesuv zničil antická města Pompeje,
Herculaneum a Stabiae
25.8. 1897 – V Liberci byl zahájen provoz
úzkorozchodné elektrické tramvaje.
26.8. 1910 – Matka Tereza, albánskoindická katolická řeholnice, misionářka a
humanitární pracovnice, nositelka
Nobelovy ceny za mír († 1997)
26.8. 1948 – Magda Vášáryová,
slovenská herečka, diplomatka a politička
27.8. 1929 - Jiří Hubač, dramatik a
scenárista] († 27. září 2011)
28.8. 1867 – Do Prahy byly z Vídně
trvale navráceny české korunovační
klenoty.
29.8. 708 – V Japonsku jsou poprvé
raženy měděné mince.
29.8. 1533 – Vládce Inků Atahualpa byl
popraven španělskými conquistadory.

Tomáš Blažek ml.
Matyáš Daněk (Hrubý)
Diana Špidlenová
Věra Udatná
Daniel Kühn (Malý z Rovinky)

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (25.8. - 3.9.) je určeno ve staročeském a Keltském
horoskopu - BOROVICI – Člověk ve znamení Borovice se už
rodí moudrý. Rozhodne-li se svého vysokého potenciálu využít,
čeká jej závratná kariéra bez většího úsilí a je velkým přínosem i
pro své okolí, které dokáže nenásilně učit a vést. Víra v dobro z
něj dělá někdy až idealistu, a proto se v životě setkává s
nepochopením, což jej neodradí od jeho poslání předávat lidem
vše, co považuje za důležité. Jeho schopnost dosahovat cílů
poměrně snadno jej může svést na scestí v podobě honby za
mamonem, odkud těžko hledá cestu zpět. Jak bylo Borovicím
dáno do vínku po stránce mentální, tak jim nepřeje v
partnerských vztazích. Těžko si nachází rovnocenný protějšek,
který by jim vyhovoval, a tak mají tendence se usadit až v
pozdějším věku.
Zrozenci Borovice se snadno nechají strhnout city, ale jak rychlé
je vzplanutí, tak rychle je zase opouští, pokud zjistí, že protějšek
nesplňuje jejich představy o dokonalosti. Každé své zklamání
prožívají velmi silně, a to i proto, že si ve své hlavě již vytvořili
dokonalý obraz, který se ovšem neshoduje s realitou.
Tito lidé se těší poměrně pevnému zdraví
až do pozdějšího věku, ale měli by se
vyvarovat stresu a přepracování.
V zaměstnání jsou tito lidé houževnatí,
ale neuznávají autority. Je pro ně proto
vhodnější, pokud jsou svými vlastními
pány. Touha po majetku je nutí
překonávat překážky a nebojí se jít si tvrdě za svým
cílem.

------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
23.8. - Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu (Black Ribbon Day)
Církevní kalendář: Svatý Linus – druhý v řadě papežů, nástupce svatého
Petra
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
BRUSINKA (BRUSNICE BRUSINKA, BRUSINKA OBECNÁ)
nežádoucích účinků, ale
Celoročně zelený keříček, který je
neměla by být podávána
10 až 30 cm vysoký, dřevnatějící.
dlouhodobě (tj. déle než 2
Větve vzpřímené nebo
měsíce najednou a ne víc než
vystoupavé, oblé. Listy krátce
4 měsíce v roce),
řapíkaté, kožovité, obvejčité,
kontraindikována pak je při
eliptické nebo okrouhlé, na okraji
těžších poruchách jater, plody
celokrajné a mírně podvinuté, na
by pak neměly být brány
spodní straně drobně tečkované.
vzhledem k vyššímu obsahu
Květy v koncových hroznech,
kyseliny šťavelové při
koruna zvonkovitá, 4 až 5četná,
ledvinové dietě.
bílá, s růžovým nádechem. Plody
V lidovém léčitelství se list
jsou červené, jedlé bobule, jež
používá jako složka čajových
dozrávají v VII až IX. Kvete v V
směsí s močopudným a
až VII.
dezinfekčním účinkem. Při
Brusinka roste: Světlé lesy,
zánětech močového měchýře a
vřesoviště, rašeliniště, pastviny,
močových cest se používá
písčiny, skály, kosodřeviny,
odvar z 10 g řezané drogy na
horské louky, na půdách
půl litru vody denně. K
kyselých, chudých, rašelinných,
zamezení nadměrného
písčitých, kamenitých.
vyluhování tříslovin je vhodné
Rozšířená je v ČR v teplých
drogu nejprve nechat určitou
oblastech vzácně nebo zcela
dobu ve studené vodě a pak
chybí, v chladnějších oblastech
jen krátce povařit a zcedit.
roztroušeně až hojně, nejvíce v
Používá se také jako mírný
podhorských až horských
prostředek při průjmech (odvar) a podobně jako
polohách. Celkově roste v chladnější části Evropy
borůvkové listy se někdy používá jako součást
(neroste ve Středozemí, v Alpách až do nadmořské
pomocných čajovin při léčbě cukrovky a při
výšky 3000 m) a Asie, vyskytuje se i za polárním
onemocnění žlučníku.
kruhem, na východě roste až po Japonsko, dále
Plody jsou velmi oblíbené ovoce, používané hlavně
roste v Severní Americe a v Grónsku.
ke kompotování. Dozrávají od července do září.
Obsahují podobné látky jako listy, ale mají navíc
Sbírá se list (Folium vitis-idaeae) a to koncem léta
větší množství cukrů, barviv a vitamínu C.
nebo na podzim, některými autory je doporučován i
Také obsahují značně vysoké množství kyseliny
jarní sběr. Suší se rychle ve stínu nebo za umělého
šťavelové, takže nejsou vhodné při ledvinové
sušení při teplotách do 40 °C.
dietě.
Droga obsahuje fenolický glykosid arbutin
(asi 5%), flavonoidy, třísloviny, kyselinu
Vzácně u nás roste (hlavně na rašeliništích a
gallovou, benzoovou a šťavelovou,
vrchovištích) drobný stále zelený polokeřík – klikva
hydrocholin, cholesterin, tanin, vaccinin,
bahenní, lidově známá jako mechová brusinka. Má
trochu vitamínu C a další látky, ze stopových
růžové květy, plody podobné brusinkovým, ale větší
prvků je zajímavý zejména hořčík. Plody
(až 15mm v průměru). Připravuje se z nich velice
obsahují podobné látky, mají ale více cukru,
chutný kompot charakteristické svíravě nahořklé
barviv, kyseliny šťavelové a
chuti. K nám se dováží z Ruska a Finska, kde dosud
vitamínu C.
roste v hojném množství. Slouží jako vhodná a na
Droga má účinky močopudné a desinfekční,
vitamín C bohatá náhrada brusinkového kompotu
užívá se tudíž zejména při zánětech močového
měchýře či močových cest, působí i mírně proti
Užívání brusinky by se mělo omezit na dobu dvou
průjmově. Jako pomocný prostředek je možno
měsíců, a to maximálně dvakrát ročně. Léčíte-li se s
brusinky podávat i při léčbě cukrovky a
něčím, bude dobré se o užívání výluhu a nálevu z
nemocech žlučníku. Podává se nejčastěji ve
brusinek poradit s lékařem. Také v lékárnách, kde
formě macerátu (droga se luhuje 8 hodin a před
jsou k dostání sušené plody a brusinkové čaje, vám
použitím se nechá projít krátkým, jen několika
s užíváním a dávkováním poradí.
sekundovým varem), výrazné desinfekční účinky
vykazuje i prášek ze sušených plodů. Droga nemá
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ BRUSINEK
Brusinky můžete vysazovat po celý rok, ideální je jarní či
podzimní období. Dobře se jim daří od nížin až po
nadmořskou výšku okolo 1 000 metrů.
Půda by měla být nezaplevelená a kyselá. Na zahradě je
lze pěstovat na záhonech nebo mohou být součástí
vřesoviště či jako podrost pod rododendrony v okrasných
výsadbách.
Pro vysazení zvolte místa v polostínu. Nesnášejí sluneční
úpal a sucho. Lze je vysadit i na mírně slunečná místa, ale
je třeba hlídat, aby měly dostatečně vlhkou půdu.
Pro každou sazeničku připravte jamku asi 30 x 30 x 30
centimetrů a vystelte rašelinou. Pokud chcete brusinky
pěstovat na zahradě se zásaditou půdou, je třeba
vyhloubit jámu, oddělit ji geotextilií nebo perforovanou
fólií a vyplnit vhodným, kyselým substrátem. Ideální substrát připravíte promísením vřesovištní rašeliny,
kompostu, perlitu, pilin, říčního písku a listí. Obohatit ho lze i lesní hrabankou.
Pěstovat brusinky lze dobře i v květináčích a různých nádobách. Hlídejte si vlhkost půdy. Na přelití totiž brusinky
reagují odumíráním nových výhonků i celých rostlin. Při pěstování v nádobách nebo v jámách vystlaných textilií
proto pečlivě zajistěte odvod vody drenáží. Zalévejte je pouze při větším suchu dešťovou vodou, tvrdá voda
obsahuje vápník a ten nesnášejí.
Brusinka pravá (vaccinium vitis)
Brusinky můžeme hnojit hnojivy pro rododendrony nebo azalky, radí Pavel Beran ze subtropického zahradnictví
Kruh, neobsahují totiž vápenatou složku. Při vysazení již kvetoucích brusinek se můžete dočkat od července první
úrody. Pokud vysadíte nyní pouze výhonky, čekají vás první plody za 1–2 roky. Brusinky dozrávají ve dvou
etapách. Poprvé v květnu až červnu. Mezi červencem a srpnem přichází hlavní období květu. Přináší chutnější
plody, které se sklízejí od září do října. Z brusinek můžete vyrobit omáčku, marmeládu, šťávu či víno. Po prvním
mrazu jsou jejich plody ještě sladší. Ze sušených listů je možné uvařit čaj, který se pije vlažný. Brusinky jsou
mrazuvzdorné, proto se o ně nemusíte přes zimu nijak zvlášť starat. Aby nevymrzly a nevyschly jim kořeny, je
dobré chránit je chvojím nebo obalit listím. Může se stát, že se větvičky mrazem, větrem či sněhem olámou.
"Zachráníte je řízkováním. Rostlinky obrazí samy, ale nesmí být zaschlé. Ořízněte spodek větvičky, měla by zůstat
alespoň pět centimetrů dlouhá, očistěte a zapíchněte do rašeliny. Vhodné je použít přitom gelový stimulátor na
dřevnaté rostliny.
PĚSTOVÁNÍ AMERICKÉ BRUSINKY
Velkoplodá brusinka pochází z chladnější části Severní Ameriky, kde roste na
kyselých půdách, mírně zastíněných. V našich podmínkách se nechá velmi
dobře pěstovat na vlhkých rašelinných místech, v mírném polostínu. Za své
jméno vděčí Cranberries prvním evropským osadníkům, kteří přistáli s lodí
Mayflower roku 1620 u břehů Nové Anglie. Plody je zde naučili znát Indiáni.
Protože výrazné květy připomínaly hlavičku a krk ptáka jeřába („crane“),
dostaly americké brusinky jméno „Crane berry" (jeřábí bobule), což bylo
později zkráceno na Cranberry.
Rostlina tvoří plazivý keřík se štíhlými plazivými výhonky, až jeden metr
dlouhými. Listy jsou eliptické až podlouhlé 6–18 mm dlouhé. Plody jsou
jedlé, vhodné k nakládání jako lesní brusinky, ještě sladší budou po přejití
prvním mrazem. Kulaté plody jsou až 2 cm velké. Brusinka se musí pěstovat
zásadně na kyselých půdách. Cranberries, americkým brusinkám prospívá také kyselá horská rašelinná půda.
Plody visí na malých keřících, z nichž některé jsou více než 100 let staré. Nejvhodnější je vybrat pro každou
sazenici jamku 30x30x30 cm a naplnit rašelinou.
Vhodné místo je v mírném polostínu, kde se rostlinám velmi dobře daří. Vyžaduje dostatek vlhka, nesnáší sluneční
úpal a sucho. Během vegetace je rostliny nutno přihnojit kombinovaným hnojivem, bez obsahu vápna. Tím
docílíme maximálního množství plodů na jednu rostlinu. V květnu se rozvíjejí na poléhavých brusinkových keřících
nové lístky. Od června se rozevírají bílé květy. Po odkvětu se ukazují drobounké zelené kuličky, které dozrávají.
Plné zralosti brusinky dosahují v září a říjnu. Poté se lístky zbarvují do tmavočervena a začíná období klidu. Od
poloviny září do začátku listopadu sklízejí farmáři zralé Cranberries.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

BRUSINKOVÉ KOTLETY
4 vepřové kotlety, sůl, pepř, 2 lžíce
másla, 150 g brusinek, cukr, 1 lžíce
posekané petrželky, 1 lžíce čerstvých
estragonových lístků.
Kotlety osolíme, opepříme a opékáme
na 1 lžíci rozehřátého másla asi 3 min.
po každé straně. Poté je vyjmeme,
přikryjeme alobalem a udržujeme v
teple. Brusinky promyjeme, přebereme
a necháme okapat. K omastku v pánvi
přidáme ještě lžíci másla a necháme
zpěnit. Vsypeme brusinky a necháme
je asi 4 min. dusit, dokud nepopraskají.
Podle potřeby můžeme přilít trochu vody. Omáčku
podle chuti přisladíme. Vmícháme do ní petrželku,
estragon a vložíme kotlety. Jenom krátce je
ohřejeme a podáváme.

BRUSINKOVÝ DORT
Piškot: 4 vejce, 4 lžíce cukru, 4 lžíce teplé vody, 5
Lžic polohrubé mouky, prášek do pečiva, 50 g hořké
čokolády, 1 lžíce másla, 1 lžíce kakaa,
Krém: 2 skleničky brusinek, 1 malinový (jahodový)
pudink, 2 zakysané smetany, 2 vanilkové cukry, 4
šlehačky, ztužovač šlehačky, rum
Žloutky, cukr a vodu ušleháme, přidáme roztopenou
čokoládu a rozpuštěné máslo. Poté mouku, prášek
do pečiva, kakao a nakonec sníh z bílků. Nalijeme
do dortové formy a upečeme. Vychlazený piškot,
můžeme polít rumem. Na krém svaříme brusinky s
pudinkem. Je to husté, ale vše se vyšlehá. Necháme
zchladnout. Pak přidáme zakysané smetany s
cukrem a opět vyšleháme. Ušleháme dvě šlehačky
se ztužovačem, přidáme je do brusinkového krému
a naneseme na piškot. Zbylé dvě šlehačky rovněž
ušleháme se ztužovačem a naneseme na krém. Vše
necháme vychladit.
KOBLIHY S HERMELÍNEM A BRUSINKAMI
3/4 hrnku změklé Hery nebo másla, 4 vejce, 1 a 1/2
hrnku podmáslí, 6 hrnků hladké mouky, 2 lžíce
prášku do pečiva, 1/2 lžičky soli, rostlinný olej na
smažení
NÁPLŇ: 250 g
hermelínu, 4 lžíce
zavařených brusinek,
NA POSYPÁNÍ: 50 g
moučkového cukru,
špetka strouhaného
hřebíčku, nebo:
strouhaný parmazán
Ingredience na těsto
spolu zpracujte v míse
na hladkou, vláčnou
hmotu. Na lehce
pomoučněné pracovní

ploše ji pak rozválejte na plát o zhruba
centimetrové výšce. V kastrůlku mezitím
rozehřejte olej.
Formičkou nebo sklenkou vykrajujte
kolečka. Doprostřed jednoho dejte vždy
po kousku sýra a lžičce brusinek a
překryjte druhým kolečkem. Okraje k
sobě velmi důkladně přitiskněte, aby
náplň při smažení nevytekla.
Koblihy postupně smažte v tuku (musí
plavat ! ), případně je obraťte, aby se
osmažily z obou stran dozlatova.
Vyjměte děrovanou naběračkou a
nechte na vrstvě kuchyňského papíru
odsát přebytečný tuk. Posypte buď cukrem
s hřebíčkem, nebo strouhaným parmazánem a
podávejte.

BRUSINKOVÝ LIKÉR
350 g čerstvých nebo zmrazených brusinek, 375 ml
vodky, 350 g cukru, 180 ml vody, kůra z poloviny
citronu, kůra ze čtvrtiny pomeranče, kousek
skořicové kůry, 1 hřebíček.
Větší zavařovací sklenici vypláchnete vařící vodou a
nechte ji odkapat. V mixeru nebo v robotu
rozsekejte brusinky na kaši ale ne úplně na hladkou
pastu a dejte je do sklenice spolu s citronovou a
pomerančovou kůrou (jen žlutá část kůry). Přidejte
k nim skořicovou kůru, hřebíček a vodku. Cukr
svařte s vodou na sirup, odměřte 375 ml tohoto
sirupu, nechte jej trochu vychladit, přidejte jej do
sklenice, sklenici uzavřete a postavte ji do chladu na
4 týdny. Během této doby občas obsah sklenice
promíchejte (nekovovou lžicí) nebo protřeste. Po
této době likér přefiltrujte přes plátno a potom ještě
přes papírový filtr. Naplňte jej do lahví a nechte
ještě stát alespoň dva týdny v chladu.
RYBÍZ JAKO BRUSINKY
2 kg otrhaného a omytého rybízu, skořice, citronová
kůra, hřebíček (koření) cca 3ks, 20 dkg krystalového
cukru, 1/4 l rumu.
Omytý rybíz dáme do pekáčku, posypeme skořicí(
množství dle chuti jak má kdo rád), citronovou
kůrou, tlučeným hřebíčkem,
posypeme cukrem a necháme
péct v troubě 45 minut při 120
stupních (elektrická).
Pak vyjmeme, přidáme rum,
opatrně promícháme, aby kuličky
zůstaly celé, a ještě horké plníme
do skleniček, zavíčkujeme,
otočíme a necháme vychladnout.
Baštíme to ke grilovaným
masíčkům, zvěřině, ba i ke
svíčkové místo brusinek to není
špatné.
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Sv. Bartoloměj
24.8. - Bartoloměj byl jedním z Kristových učedníků a býval ztotožňován s
Natanaelem z evangelia sv. Jana, kterého Ježíš popisoval jako „toho,
který nezná lsti“. Žil někdy v 1. století a podle legend kázal slovo Boží v
Malé Asii, na severu Indie a v Arménii, kde byl také zaživa stažen z kůže a
poté podle z jedné legend sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů.
Byl patronem všech, kteří pracovali s kůží - řezníků, knihařů, obuvníků,
krejčích, rukavičkářů a koželuhů. Bývá zobrazován s koželužským nožem.
V Loužnici se na svatého Bartoloměje dávaly na dveře větvičky jeřabin.
Bylo to prý na památku svatého Bartoloměje, který byl pronásledován.
Dům, kam ho pronásledovatelé viděli večer vcházel, označili jeřabinou.
Ráno chtěli světce podle označeného domu najít, ale tou dobou byla již
všechna stavení ozdobena jeřabinami.
Jeřabiny, kterými bylo stavení ozdobeno, měly zázračnou moc. Koho bolely zuby, měl dát vařit vodu,
do ní vložit jeřabiny a chvíli „inhalovat“. Dále se „bartolomějská“ jeřabina dávala dobytku, aby dobře
žral.
Jeřabiny - ovoce podzimu
Rostou bez povšimnutí
všude kolem nás a
pochutnává si na nich
nanejvýš ptactvo. Jeřabiny
jsou přitom vynikající a
zdravou pochoutkou,
která se jen musí umět
připravit!
Jak vypadají a chutnají jeřabiny Jeřabiny jsou plody stromu jeřábu,
kterého je známo na 80 druhů. Zbarvení
plodů se pohybuje od světle oranžové po
tmavě červenou. Jeřabiny voní po jablku
a chutnají hořce a trpce. Chuťově
nejpříjemnější je jeřáb ptačí, který
poznáte podle vzpřímenějšího růstu a
pilovitých konců listů. Plody se sbírají v
říjnu až listopadu a rychle se suší.
Léčivé účinky jeřabin - Jeřabiny obsahují
velké množství vitamínu C, kyselinu
jablečnou, flavonoidy, železo, vápník a
jód. Jsou nápomocné při poruchách činnosti štítné žlázy, při potížích s krevním tlakem. Tlumí také
horečku, střevní a revmatické potíže. Díky obsahu látek podobných ženským hormonům se využívají
při menstruačních a klimakterických potížích. Ve velkém množství mohou ale jeřabiny vyvolat průjem
nebo zvracení.
Využití jeřabin v kuchyni - Z jeřabin lze vyrobit pochoutky, ze kterých se budete olizovat až za ušima.
Výborná je nejen jeřabinová marmeláda (nejlépe ve spojení s jablky a bezinkami), jeřabinový kompot
a různé zavařeniny, ale také kandované jeřabiny, mošt nebo různé alkoholické nápoje. Ze sušených
jeřabin si můžete uvařit také čaj nebo je přidávat do moučníků. Jeřabiny jsou výborné k dochucení
jablečného či hruškového kompotu, zvláštní chuť dodají i pečenému masu.
Jeřabinový kompot - Jeřabiny omyjeme, zalijeme teplým cukerným roztokem (0,5 - 1 kg cukru na
litr vody) a necháme proslazovat. Druhý den plníme jeřabiny do sklenic, sklenice ponoříme do vodní
lázně a sterilujeme asi 20 minut při 85 °C. Přikryjeme celofánem a uzavřeme. Jeřabinový kompot
můžete využívat také jako náhražku brusinek při přípravě masa.
Jak se suší jeřabiny - Zralé plody dobře omyjeme a povaříme ve vodě 15 - 20 minut. Přidáme větší
množství cukru, necháme přes noc prosladit. Na druhý den jeřabiny usušíme v troubě.
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

… Jako třetí požár na závodě byl požár garáže. Vyhořela dřevěná garáž před závodem. Byla to jen
dřevěná bouda, ale shořelo i nákladní auto značky „Fordson“. Byla to
opravdu s těmi požáry veliká smůla. Garáž snad chytila od zkratu
auta, ale nebylo to přesně zjištěno.
V roce 1951 nastala ve výrobě perliček určitá stagnace a uvažovalo
se o zavedení náhradní výroby, pro případ, že bude ve výrobě perlí
málo práce. Podnikový ředitel s. Lysý nabídl nám tehdy, zavésti u nás
výrobu skleněných stříkaček. Injekční stříkačky se vyráběly v Teplicích,
kde byl zaveden jiný výrobní program a výroba stříkaček se tam rušila.
Výroba stříkaček s kombinací kovů, tak zvaných rekordek se převedla z Teplic na
Moravské Slovácko, vybudovala se tam veliká továrna, největší svého druhu
v republice. U nás se měly vyrábět stříkačky celoskleněné.
Podnikové ředitelství nám doporučovalo, abychom se přeorientovali na výrobu injekčních stříkaček a
výrobu perliček přenechali Zásadě. Ale závodní rada trvala na tom, aby výroba perliček byla u nás
ponechána jako hlavní výroba a výroba stříkaček zavedena jako doplňková výroba. Pro novou výrobu
stříkaček byly nabídnuty místnosti v nové přístavbě. To se také uskutečnilo a na podzim 1951 se
přestěhovalo zařízení na výrobu stříkaček z Teplic do Loužnice. Přes zimu se provedla instalace zařízení a na jaře
roku 1952 se začalo postupně s výrobou. Vedoucím byl ustanoven soudruh Josef Vele. Výroba stříkaček spadala
organizačně pod náš závod 03. Od ledna 1952 na základě nové organizace měla se sloučiti výroba v Loužnici a
v Zásadě v jeden závod. O tento závod byl sveden boj mezi oběma obcemi.
Zásada operovala s tím, že zaměstnává větší počet zaměstnanců a má větší obrat a žádala, aby vedení závodu
bylo v Zásadě. Loužnice se zase hájila tím, že v Loužnici je hlavní výroba s větším počtem dílenských
zaměstnanců a v Zásadě je jen rozdělovna, která má sice větší počet domácích navlíkačů, ale hlavní výroba je
v Loužnici, byl základem při vytváření národního podniku a dal také hlavní podstatu do znárodnění. Spor vyhrála
Loužnice a bylo také vedení umístěno v Loužnici, jako v hlavním závodě pod jménem ŽBS závod 03 – Loužnice.
Zásada spadala pod Loužnici a byl tam vytvořen samostaný provoz II.
Převedení
výroby
injekčních
stříkaček pod
závod
Technosklo.
Z rozhodnutí
hlavní správy
byl vytvořen
od 1.ledna
1953
samostaný
podnik národní
„Technosklo“.
Tato výroba,
pokud byla ve
vývoji, spadala
pod národní
podnik ŽBS a
od 1. Ledna se
osamostatnila.
Podnikové
ředitelství bylo umístěno v Držkově, jelikož tam byly dvě tovární budovy, bývalé textilní továrny, kde se technické
sklo vyrábělo. Nový podnik dostal: „Technosklo – Držkov“ a z důvodu, že výroba injekčních stříkaček svým
charakterm spadala do výroby technického skla, byla tato výroba z programu našeho závodu vyjmuta a
přičleněna pod „Technosklo – Držkov“. Injekční stříkačky se u nás vyrábějí dále, jen s tím rozdílem, že výroba
spadá pod Technosklo – Držkov.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 –nákladní automobil Fordson, 2 – skleněná injekční stříkačka, 3 – pohled na Loužnici od „Kulatého
Borůvčí (povšivněte si jak byla Loužnice upravena, vykácená a pole obdělána)
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PRO ZASMÁNÍ

Honza, jako správný křesťan, má v předvečer své svatby
starost, jak pozná, že je jeho nastávající ještě poctivá.
Tak to probírá se svým kamarádem: "Víš, Franto, ona sice
říká, že je panna, ale člověk nikdy neví...".
"Ale to při svatební noci lehko zjistíš, na to stačí jen lopata
a trochu červený a zelený barvy!" "Co je to prosím Tě za
blbost???" Žádná blbost. Nabarvi si jedno varle na červeno
a druhý na zeleno. Když se v ložnici svlíkneš a ona Ti
řekne, že tak barevný vejce ještě neviděla,
tak ji můžeš rovnou fláknout tou lopatou....."
U Kohna pozdě večer zazvoní zvonek. Kohn jde otevřít, za
dveřmi stojí dva cizí muži s pistolemi v rukách.
"Dobrý večer, co byste si přáli?" "My jsme zloději a přišli
jsme si pro vaše zlato. "A kolik toho zlata byste rádi." "100
kilo" "A mohlo by to být 200 kg ?" "Jasně že jo!" Kohn se
otočí přes rameno a zavolá: "Ester, zlato moje, vstávej.
Přišli si pro tebe!!!"
Čínské moudro: Pes, který štěká, je nedovařený.
Eskymácká moudrost: Nikdy nejez žlutý sníh.
Francouz říká: "V poslední době u nás zdražily kurvy."
Čech: "Jako u nás. Ty kurvy zdražily všechno.
Lidstvo odjakživa zajímají dvě zásadní otázky:
1) Kdo vymyslel práci?
2) Jak to, že ho ostatní nezabili?
Blondýnka se večer strašně moc opije a ráno se probudí na
statku pod krávou. Vidí její vemeno a říká: "Tak kluci,
rozdělte si pořadí a poslední mě veze domů!"
Proč blondýnka tancuje u semaforu? Protože si myslí, že je
na discotéce.
Otec: "Kam jdeš s tou baterkou?" Syn: "Na rande."
Otec: "Já ve tvých letech baterku ne potřeboval"
Syn: "Ale taky se podívej, co jsi přivedl domů!"
Proč Smrtka chodí s kosou? Neudělala papíry na kombajn!
Měří to 155cm a nedá se to zabít, co je to? Simir Gerchán.
Psychopat napustil jedem peníze, které daroval dětským
domovům. Zemřelo 20 poslanců, 2 starostové a 1 ministr.
Děti zatím nebyly ohroženy.

MOUDRÁ VĚTA
Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se
vyhnaným z ráje.
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
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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

REKLAMA
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PRODEJ ČESNEKU - sklizeň 2012
180,- Kč / kg
(objednávky na tel: 602442720 nebo
v Hospůdce Na Záduší)
Dukát

( Moravoseed, s.r.o.)

Počet stroužků v cibuli : 4-6

-

Bjetin

( ing. Jan Kozák)

Počet stroužků v cibuli : 8-10

--------------------------------------------------------------------------

PRODEJ ČERSTVÝCH VAJÍČEK
nefalšovaný domácí chov
„echt Bio-Artikel“

3,50,- Kč / kus
(objednávky na tel: 602442720 nebo v Hospůdce Na Záduší)
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