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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 32. / 2012
pro týden:
29. 8. 2012 – 5. 9. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Místní knihovna
v Loužnici oznamuje:

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.

SBÍRKA NA OBNOVU
ZVONIČKY
V LOUŽNICI

Číslo účtu:
107-3107400227/0100
Vybrané peníze budou použity na obnovu
zvoničky

Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA/
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LETNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ NA KOUPALIŠTI
V sobotu 25. 8. 2012, od 13 hodin vypukl na koupališti – požární nádrži v Loužnici, VOLEJBALOVÝ
TURNAJ.
Sešla se 4 družstva hráčů. Utkání byla plná nadšení a zápalu pro hru.
Utkání vyhrálo družstvo mladých hráčů „Juniorka“, na druhém místě skončilo družstvo „Manďáci“, na
třetím „Oldies“ a na čtvrtém „Banda“.
Volejbalové hřiště prošlo během letošního roku velkou rekonstrukcí. Byl srovnán terén, vyhlouben
odvodňovací kanál, osázeny nové tyče na síť a vytvořeno částečné oplocení.
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ZVONIČKA

V pátek 24. 8. 2012, se uskutečnila další část brigády, na opravu zvoničky. Zdivo bylo staženo pomocí
popruhů a traverz, aby se nerozpadlo při sundávání střechy.
V neděli 26. 8. 2012, v dopoledních hodinách, za pomocí jeřábu firmy Černý a horolezcem
Z. Rathouským, byl sundán zvon a kříž, poté byla celá střecha nadzvednuta a posazena vedle na palety,
aby mohl být opravováno zdivo a střecha zvlášť.
Okolí zvoničky bylo dobrovolníky vyčištěno od chvojí a větví a kmen spadlé lípy odstraněn.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA
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ZE SVĚTA

VELKÉ HAMRY Hrboly, trhliny a
díry budou ještě
asi tři čtvrtě roku
trápit uživatele
silnice I. třídy
číslo 10 ve
Velkých Hamrech.
Práce začnou,
jakmile sleze sníh.
Původní termín
oprav byl stanoven na květen tohoto roku, ovšem pokud
pojedete Velkými Hamry, zjistíte, že se pracovat
nezačalo. Starosta Velkých Hamrů Ing. Jaroslav Najman
vysvětluje proč. „Opravovat se nezačalo hlavně z důvodu
toho, že ředitel ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic, pozn.
autora) byl vyměněn. Nový ředitel vše stopnul a musel
zrevidovat údajně až 700 smluv a znovu tak celou věc
povolovat.“ Naštěstí pro řidiče a také obyvatele domů
lemující hlavní silnici v inkriminovaném úseku, kterým
vadil hlavně větší hluk při provozu na nespravené
komunikaci, se situace vyřešila poměrně za krátkou dobu.
22. 6. tohoto roku byl projekt opětovně schválen novým
ředitelem ŘSD a následné výběrové řízení vyhrála
společnost SKANSKA. Ta má podle Najmana z
rekonstrukcí trochu obavy, protože pod povrchem silnice
vede celá řada dalších sítí. Možná i proto se na podzim,
konkrétně 15. září, začne budovat nejdříve jen vlastní
dešťová kanalizace po levé straně směrem na Tanvald.
To znamená další a snad poslední zkoušku trpělivosti
řidičů a občanů města před konečnými jarními pracemi.
„Hned jak sleze sníh, tak slíbili, že začnou pracovat na
konečné podobě povrchu“, doplnil Najman. Avšak stejně
vyvstal jeden další problém. Projektové práce na jaro
2013 počítají s novým povrchem v délce jen 600 metrů.
Na posledních 200 metrů zatím není dostatek financí.
Starosta k tomu řekl: „Zasazuji se o to, že až se na jaře
začne, bude se řešit těch zbývajících 200 metrů. Je tu
příslib od libereckého ŘSD, že by se to mělo dokončit.“
MALÁ SKÁLA Všichni milovníci
historie motorismu,
byli v sobotu 25. 8.
2012 srdečně zváni na
již tradiční soutěž
historických vozidel,
tentokrát pod názvem
" Krása a elegance ruku v ruce, posílí zdraví, potěší
srdce."

JABLONEC n.N. - V pátek 24. 8. byla v Eurocentru v
Jablonci nad Nisou zahájena výstava Křehká krása,
vybroušená chuť. Ukázku spojení bižuterie, skla,
pivovarů, uměleckých spolků, módních přehlídek či
řemeslných dílen si návštěvníci mohou prohlídnout až do
neděle 26. srpna.
VELKÉ HAMRY Město Velké Hamry
se přes prázdniny
pustilo do třech akcí.
Rozšiřuje a renovuje
se v místní škole i
školce. Tou
nejnákladnější
změnou však bude rekonstrukce bývalé školky na
Svárově. Ve školce ve Velkých Hamrech se přes
prázdniny pracovalo na jejím rozšíření cirka o 15 dětí. S
tím souvisí vybudování nových záchodů a umyvadel.
„Toto děláme víceméně vlastními silami pomocí svých
technických služeb. Se zdí nám pomáhá místní zedník pan
Svárovský,“ dodal starosta Hamrů Jaroslav Najman. Co se
týče školy, tak zde je také letitý problém se sociálním
zařízením. Konkrétně v jídelně. „Nechali jsme tam část
vybourat a budujeme nové sociální zázemí s rozšířeným
počtem záchodů. Toto už dělá dodavatelská firma, my už
jen osadíme umyvadla, na to máme šikovného pana
školníka.“ Objekt bývalé školky na Svárově je kvůli
dlouholetému nevyužívání hodně zchátralý, a tak si
rekonstrukce vyžádá nemalé peníze. Bude se sem
stěhovat pan Pelka se svojí vývařovnou. Kdy přesně ke
stěhování dojde se zatím neví. „Uvidíme, jestli to
otevřeme do zimy nebo budeme muset kvůli penězům
počkat až na příští rok. Odhadem nás tento projekt přijde
na 1,6 milionů korun,“ informuje starosta.

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

DOLNÍ ČERNÁ STUDNICE - HUŤ - V úterý
24. července se v katastru obce Dolní Černá
Studnice stala dopravní nehoda cyklisty. Muž
jedoucí na jízdním kole značky Merida jel ve
směru od Dolní Černé Studnice na Huť. Z
dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo
komunikaci, upadl a zranil se. Policisté dopravního
inspektorátu žádají případné svědky události, aby se
přihlásili na telefon 974 474 254 nebo na linku 158
nebo na nejbližší policejní oddělení. Děkujeme.
TANVALD - Do zahradního domku u rekreační chaty
v Tanvaldě Žďáru se v průběhu posledních 14 dní
vloupal neznámý pachatel. Nejprve odstranil pletivo
branky, vnikl na zahradu, vypáčil troje dveře a celý
domek prohledal. Odnesl si zahradní lampičky,
kabely, sbíječku a zahradní nářadí. Majitelce
nemovitosti z Prahy vznikla krádeží škoda ve výši 62
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald
událost šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže a poškozování cizí věci, za což pachateli v
případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.
HUŤ - V úterý 21. srpna večer zaparkoval 24letý
muž z Tábora své vozidlo značky Škoda Fabia na
parkoviště v obci Pěnčín Huť. Když druhý den ráno
přišel k místu, kde večer vozidlo odstavil, již na
svém místě nestálo. Spolu s vozidlem přišel muž o
doklady, oblečení a knihy, které ve vozidle zanechal.
Celkově způsobená škoda představuje částku 70
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Železný Brod
vyhlásili pátrání po vozidle a případ dále šetří pro
podezření ze spáchání přečinu neoprávněného
užívání cizí věci.
JABLONEC N.N. - V průběhu noci z středy na čtvrtek
odcizil neznámý pachatel u přehrady v Jablonci n.N.
Mšeně slunečník. Slunečník o rozměrech 3,5 x 3,5
metru a nápisem jednoho z pivovarů byl instalován
pomocí čtyř šroubů u stánku s občerstvením. Zloděj
krádeží způsobil majiteli stánku škodu ve výši 17
500 Kč. Policisté Obvodního oddělení Mšeno případ
zadokumentovali a případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, za což pachateli hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - Ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí je podezřelý 25letý muž
z Frýdlantu. Strážníci ho zastavili, když jel v
jednosměrné ulici Na Vršku v Jablonci n.N. v
protisměru. Kontrolou zjistili, že muž má vysloven
zákaz řízení vozidel, který mu vydal Městský úřad
Frýdlant v květnu letošního roku. Vzhledem k tomu,
že v zákazu řídil, je nyní podezřelý ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí podle §

337/1 trestního zákoníku a hrozí mu až tříletý trest
odnětí svobody.
JANOV - Ve čtvrtek 23. srpna v 15.00 se v katastru
obce Janov nad Nisou stala malá dopravní nehoda
mezi dvěma osobními vozidly. Ve směru na Janov
nad Nisou jel 42letý muž z Josefova Dolu. Při
průjezdu levotočivé zatáčky mu do jeho vozidla z
protisměru narazila 30letá řidička z Hraničné,
jedoucí s vozidlem značky Škoda Felicia. Žena vyjela
přes střed vozovky a narazila do levého boku
citroenu. Po nehodě začali účastníci událost řešit
sepsáním formuláře pro pojišťovnu. Provinilá
řidička, která bydlela nedaleko od místa nehody,
odešla domů pro fotoaparát, aby nehodu
zadokumentovala i obrazově. Poškozený řidič však
nečekal na její návrat a z místa nehody odjel.
Důvodem odjezdu byla zřejmě absence technické
kontroly na jeho vozidle, platná do poloviny měsíce
května letošního roku. Celkově způsobená škoda
představuje částku 12 000 Kč. Událost zůstává dále
v šetření skupiny dopravních nehod.

JABLONEC NAD NISOU - Dva řidiče, kteří řídili
motorová vozidla pod vlivem alkoholu, o uplynulém
víkendu kontrolovali policisté z Obvodního oddělení
v Jablonci nad Nisou. Prvního z nich zastavila
policejní hlídka v sobotu v noci ve dvě hodiny a
třicet minut na Horním náměstí v Jablonci nad
Nisou. 24letý muž v té době řídil motorové vozidlo
zn. Škoda Fabia a policisté mu v dechu naměřili
hodnotu alkoholu 2,26 promile. Druhého řidiče
policisté kontrolovali v neděli patnáct minut po
čtvrté hodině ráno v Jablonci nad Nisou v ulici
Pražská. 22letý muž řídil vozidlo zn. Ford Focus a v
jeho dechu mu byla naměřena hodnota alkoholu
2,10 promile. V obou případech policisté zahájili
zkrácená přípravná řízení, ve kterých již oběma
mužům sdělili podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Za spáchání
tohoto přečinu podezřelým nyní hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
JABLONEC NAD NISOU - Policisté z Obvodního
oddělení ve Mšeně ve zkráceném přípravném řízení
sdělili 34leté ženě a 57letému muži podezření ze
spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého
se ve spolupachatelství dopustili 10. srpna v době
od 18.20 do 18.40 hodin v ulici Boženy Němcové v
Jablonci nad Nisou. V tu dobu páčením poškodili
vchodové dveře u jednoho domu, čímž způsobili
škodu ve výši 10.720,- Kč. Policistům při jejich
dopadení velice pomohl zajištěný záznam z
kamerového systému, který je umístěn u vchodu do
uvedeného domu. Podezřelým nyní za spáchání
tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobodu až
na jeden rok.
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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
29.8.

Den: 25/29°C
Noc: 15/11°C

NEDĚLE
2.9.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

ČTVRTEK
30.8.

Den: 24/28°C
Noc: 15/11°C

PONDĚLÍ
3.9.

Den: 16/20°C
Noc: 12/8°C

PÁTEK
31.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
4.9.

Den: 17/21°C
Noc: 12/8°C

SOBOTA
1.9.

Den: 18/22°C
Noc: 13/9°C

STŘEDA
5.9.

Den: 17/21°C
Noc: 12/8°C

PRANOSTIKY

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.

2.9.
Na svatého Štěpána krále je už léta namále.

1.9.
Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
Je-li pěkně na svatého Jiljí, bude pěkně po čtyři neděle.
Na svatého Jiljí jasný den – krásný podzim zvěstujem.
Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
Jiljí jasný – podzim krásný.
Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň; když prší, čtyřicet
dnů střecha nevyschne.
Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky.
Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.
Svatá Jiljí děvčata bílí.

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.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to
pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Šedá mlha v srpnu nezdravá.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:49
Zapadá: 19:24

Měsíc je v pátek 31. srpna v úplňku. Nachází se nízko nad jižním obzorem v
souhvězdích Střelce, Kozoroha a Vodnáře. Koncem týdne bude výše a v
neděli 2. září jej najdeme 4° nad Uranem v Rybách.
Mars (1,2 mag) a Saturn (0,8 mag) zapadají v souhvězdí Panny nedlouho po
západu Slunce. Hledat je musíme s pomocí triedru ještě na světlé obloze.
Potom ale není problém vykoukat jasný kotouček Marsu a Saturn s
prstencem. Jupiter (-2,3 mag) začíná být hlavním objektem našeho zájmu,
ale ideální je si na něj přivstat v druhé polovině noci. Velká červená skvrna
prochází uprotřed kotoučku ve středu před půl pátou a v sobotu před
druhou hodinou SELČ. V ostatních dnech to nevychází na brzké ranní
hodiny.
Aktivita Slunce je spíše nízká. Na povrchu se vyskytlo jen několik menších
skvrn už druhý týden po sobě. Velké erupce byly zaznamenány pouze z
jedné aktivnější oblasti, která zapadla před týdnem. Určitou naději dávají
nové větší skvrnky, které se vyskytly v posledních dnech.

Měsíc

Vychází: 0:25
Zapadá: 16:34
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

3. 9. 2012
4. 9. 2012
4. 9. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
30.8. 1918 – Fanny Kaplanová spáchala
neúspěšný atentát na Vladimíra Iljiče
Lenina.
30.8. 1920 – Zdeněk Řehoř, český herec
(† 8. listopadu 1994)
31.8. 1888 – V Londýně začal řádit Jack
Rozparovač.
31.8. 12 – Caligula, římský císař († 24.
ledna 41)
1.9. 1689 – Kilián Ignác Dientzenhofer,
český architekt německého původu (†
12. prosince 1751)
2.9. 1347 – Karel IV. korunován českým
králem a Blanka z Valois českou
královnou.
2.9. 1945 – Ladislav Potměšil, herec
3.9. 1875 – Ferdinand Porsche, německý
automobilový konstruktér († 30. ledna
1951)
3.9. 1783 – Americká válka za
nezávislost formálně skončila pařížským
mírem podepsaným Spojenými státy
americkými a Spojeným královstvím.
4.9. 1890 – Vltavská stoletá voda
pobořila pražský Karlův most a dorazila
až na Staroměstské náměstí
4.9. 1791 – Jan Svatopluk Presl,
přírodovědec, profesor zoologie a
mineralogie († 1849)
5.9. 1723 – Karel VI. byl slavnostně
korunován na českého krále.
5.9. 1269 – Anežka Přemyslovna, dcera
Přemysla Otakara II., česká princezna a
rakouská vévodkyně († 17. května 1296)

Olga Bukvicová
Jaromír Udatný
Monika Tilerová

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (22.8. - 22.9.) je určeno ve
staročeském horoskopu znamení PANNA – lidé tohoto znamení jsou
pracovití, pořádkumilovní, pomáhají bez
vyzvání, mají potřebu být užiteční,
obratně se vyjadřují, mají dobrý
úsudek. Jsou také malicherní,
puntičkářský, touží být nepostradatelní,
oblíbení, trpí skepsí, malou
sebedůvěrou, mají špatné názory.
Pokolení mužské: pod touto planetou narozený nechť se chrání
ostrých nástrojů a příliš horkých pokrmů i nápojů, také ať
nešňupe a nesedá dlouho pod širým nebem.
Pokolení ženské: Pod touto planetou zrozená nechť se varuje
hojného používání kyselých pokrmů, ať se má na pozoru před
velkou vodou a nechť je opatrná ve tmě.

------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
29. 8. Evropská noc pro netopýry
1. 9. Světový den míru
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ARONIE
Černá jeřabina, botanicky temnoplodec černoplodý (dříve aronie
černoplodá), je keř, dorůstající výšky až 3 metrů. Svými listy připomíná listy
višně. Plodem jsou velké černé malvice o průměru až 1,5cm, které rostou v
hroznech. Květenstvím i uspořádáním plodů se velmi podobá červené
jeřabině - botanický název jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.). Výrazně odlišná
je pouze barva plodů.
Černá jeřabina se vyskytuje pouze pěstovaná a je dnes již známa v mnoha
kultivarech a to ve formě keře nebo i stromu. V Československu byla
vyšlechtěna odrůda Nero. Ojediněle se může vyskytnout i planě rostoucí.
Nejvíce používané jsou plody černé jeřabiny, které se sbírají koncem léta a
na podzim. Mohou se i sušit, ale většinou se používají čerstvé na přípravu
šťáv, kompotů, džemů, marmelád, sirupů apod. Ojediněle se sbírá v dubnu a

květnu list nebo i květ.
Plody obsahují hodně vitamínu P (zpevňuje a zpružňuje cévní stěny), vitamínu C, cukrů, beta karoten, organické
kyseliny, dále flavonoidy, antokyany, jód, vitamín PP (kyselina nikotinová), vitamíny skupiny B, vitamín E, hodně
pektinu a mikroelementů a velké množství zatím blíže neurčených biologicky aktivních látek. Aronii se často a
zřejmě právem říká malá vitamínová bomba.
Listy černé jeřabiny připravujeme formou krátkodobě vařeného odvaru s dobou varu asi dvě minuty, který se
používá jako prostředek ke snižování vysokého krevního tlaku, působící protizánětlivě a žlučopudně. Dá se užívat i
v revmatologii, protože zvyšuje vylučování nežádoucích solí z organizmu.
JAK ARONIE PŮSOBÍ NA NÁŠ ORGANISMUS:
- harmonizuje činnost štítné žlázy, takže je použitelná jak při snížené, tak i při zvýšené funkci
- výrazně zmírňuje problémy spojené s menopauzou u žen
- podporuje jaterní funkce a provádí jejich detoxikaci
- působí proti sklerotický, příznivě ovlivňuje pružnost a propustnost cévních stěn
- snižuje zvýšený krevní tlak
- snižuje cholesterol a cukr v krvi
- čistí ledviny a podporuje jejich funkci
- používá se jako podpůrný prostředek při chudokrevnosti
- předpokládají se preventivní účinky proti některým nádorům (úspěšně laboratorně vyzkoušeno na myších)
- účinně působí proti stresu
- příznivě ovlivňuje křečové žíly a hemoroidy
OBSAH LÁTEK V ARONII:
Beta - Caroten

1,67 mg

Vitamín B5

279 mcg

1,22 mg

Pektiny

0,58 g

Violaxanthin

1,3 mg

Vitamín K

24,2 mcg

Vitamín E

1,71 mg

Draslík

218 mg

Vitamín C

13,7 mg

Proteiny

0,7 g

Vápník

32,2 mg

Vit. B6 (pyridoxin)

28 mcg

Kyselina citrónová 0,21 g

Vitamín B2

20 mcg

Vláknina

5,62 g

Sodík

2,6 mg

Vitamín B6 (folát)

20 mcg

Cukry

17,6 g

Železo

0,93 mg

Vitamín B1

18 mcg

Kyselina jablečná 1,31 g

Tuk

0,14 g

Hořčík

16,2 mg

Zinek

0,147 mg

Vitamín B3

300 mcg

Amygdalin

20,1 m

Beta Cryptoxanthin
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ ARONIE

Arónie jsou svými plody podobné jeřábům, a u nás se
pěstují tři druhy. Aronia melanocarpa (temnoplodec
černý), Aronia arbutifolia (temnoplodec planikolistý) a
Aronia prunifolia (temnoplodec třešňolistý). Z hlediska
využití plodů je asi nejlepší A. melanocarpa.
Plody vydrží dlouho na stromě zralé, aniž by se kazily,
takže je můžeme sklízet postupně a konzumovat je
vždy čerstvé. Někdy nás ale se sklizní posledních plodů
mohou předběhnout ptáci, proto lze na toto období
překrýt keř síťovinou (ačkoliv rozdělit se o úrodu s
opeřenci je celkem fér). Z jednoho keře můžeme obrat
až 10 kg plodů, které lze ve vhodných podmínkách
uskladňovat až 2 měsíce, aniž by utrpěly na jakosti.
Produkty z arónie nejsou tak často (jako např. produkty
z jahod či jablek) zatíženy plísňovými toxiny.

Arónie se pěstuje většinou jako keř, bývá vysoká asi 2
m a široká 1,5 m, nebo roubovaná na jeřáb ptačí, na
kterém vytváří menší koruny (do ekozahrad ji rozhodně sázíme keřovitou pravokořennou). U nás se pěstuje
odrůda Nero. Aronie začíná plodit brzy a hodně. Poměr velikosti stromku a hmotnosti úrody je někdy až
zarážející. Škůdci ani chorobami netrpí, je samosprašná. Pro svou nenáročnost pěstování a ošetřování a
pravidelnou úrodu představuje také ekonomický efekt i pro zahrádkáře s menším pozemkem.
Aronie má přirozený sklon vytvářet keře s mnoha výhony, na vysokém kmínku je ale pěstování snazší. Vystačíme
s výchovným řezem, při kterém odstraníme vlky, nízké větve a příliš husté nebo napadené výhony. Bylo by dobré
aronii vyvazovat na drátěnku nebo na zeď, potom by působila velmi dekorativně.
Dosahuje pěkných výnosů i ve špatné půdě a v nepříznivých klimatických podmínkách. Plody uzrávají v první
polovině září. Po uzrání je potřeba úrodu brzy sklidit, protože plody záhy opadávají, nebo je ozobávají ptáci. To co
potřebujete pro vlastní spotřebu lze před ptactvem chránit sítěmi, zbytek jim nechte, tyto plody jsou pro ně
cennou potravou.
Arónie nevyžaduje skleníkové podmínky. Čerstvé plody nemají valnou hodnotu, a proto by bylo pěstování pod
sklem zbytečné. Pokud ale nemáme místo na zahradě a potřebujeme velký zdroj vitaminu C, vyplatí se aronii
pěstovat v nádobách
Má ráda dostatek slunce, proto vybíráme slunné stanoviště. Zbytečně ji nezastřihujeme, nejvíce totiž plodí na
konci větví a sama udržuje pěkný tvar a optimální velikost. Používá se i do volně rostoucích živých plotů a mezí.
Keříčkové sazenice můžeme získat řízkováním, odnožemi
(kořenovými odkopky), hřížením, dělením keřů a také ze
semen, protože potomstvo si celkem dobře podržuje
vlastnosti matečné rostliny. Je však třeba sledovat
semenáčky a při případných negativních vlastnostech
(nízká plodnost, náchylnost na mráz, drobné plody apod.)
nekvalitní jedince po vzoru přírody odstraňovat.
Běžně se rozmnožuje semeny, odrůdy množíme počátkem
podzimu řízkováním nebo odkopky.
Hnojíme jednou měsíčně postřikem stimulátoru Bio-Algeen
S-90.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
SIRUP Z ARÓNIE ZA STUDENA
Tepelná úprava sice nezničí
veškeré cenné látky, ale řadu z
nich ano. Proto je dobré alespoň
část úrody zpracovat za studena.
2 l plodů arónie, 80 g kyseliny
citronové, asi 2 až 3 kg cukru
Do čtyřlitrové sklenice vložíme
otrhané a umyté plody arónie.
Přidáme potravinářskou kyselinu citronovou a
zalijeme vodou až po hrdlo. Za 32 až 36 hodin
scedíme a plody lehce zmáčkneme. Získáme tak
silně zabarvenou šťávu. Na každý litr šťávy přidáme
1 kg cukru a zastudena občas mícháme, až se cukr
zcela rozpustí – což se stane přibližně po 2 až 3
hodinách. Poté sirup slijeme
do láhví.
ARÓNIOVÉ VÍNO,
PIKANTNÍ A TEMNĚ RUDÉ
Na 1 l šťávy potřebujeme: 450
g cukru, kvasinkovou kulturu,
špetku živné soli
Plody rozemeleme, vylisujeme
a necháme odkalit. Na litr
šťávy přidáme 450 g cukru,
zákvas čisté kvasinkové kultury
a 0,16 g živné soli. Kvašení vína je bouřlivé a
probíhá při teplotě 20 °C. Nakonec víno podle chuti
přisladíme.
ARÓNIE A LA BRUSINKY - DOBRŮTKA KE
SVÍČKOVÉ Z ARÓNIÍ
2 kg plodů, 1,4 kg cukru, vanilkový cukr, skořici, dva
roztlučené hřebíčky, půl hvězdičky badyánu,
nadrobno nakrájený citron, 0,2 l rumu.
Vše vyjma rumu smícháme a vložíme na 30 minut
do trouby. Poté přilijeme jednu až dvě deci rumu.
Podáváme ke svíčkové místo brusinek.
ARÓNIOVÝ KOMPOT DUŠENÝ V
TROUBĚ
450 g cukru na 1 kg plodů
Omyté plody promícháme s cukrem,
pak v troubě pod pokličkou dusíme,
dokud směs nepustí šťávu. Měkké plody
lžící vybereme a nasypeme do sklenic. Nakonec

je polijeme pěnou z převařené
šťávy.
ZDRAVOTNÍ MARMELÁDA Z
ARÓNIE
2 l plodů, 1 kg krystalového cukru,
1/2 l vína (i ovocného), 1/2 lžičky
skořice, 5 roztlučených hřebíčků,
sklenku rumu, větší špetku sorbanu
Plody otrháme ze stopek, propláchneme teplou
vodou a necháme okapat. Vysypeme je do kastrolu,
polijeme vínem a vaříme asi půl hodiny. Poté plody
podrtíme, přidáme koření a cukr a povaříme do
zhoustnutí. Ke konci varu přidáme sorban proti
plísním a trošku rumu. Ještě vroucí marmeládu
lijeme do menších skleniček.
LIKÉR Z ČERNÝCH JEŘABIN
Do čtyřlitrové láhve dejte 1 l černých
jeřabin, zalijte 1 l jemné lihoviny
(vodky, brandy). Nechte 14 dní
uložené v chladné místnosti. Každý
den promíchejte. Po dvou týdnech
svařte litr vody s kilogramem cukru
krupice a vychladlý roztok nalijte k
jeřabinám. Následujících čtrnáct dnů
láhev denně promíchejte. Potom
výluh sceďte do láhví a uložte.
Můžete udělat takzvaný dokap, který se pije jako
víno: Zbylé jeřabiny zalijte nálevem ze 1,5 l vody a
3/4 kg cukru krupice. Opět každý den promíchejte a
za čtrnáct dnů slijte do láhví.
ČERNOJEŘABINOVÝ KOLÁČ
2,5 hrnku polohrubé mouky, 1 hrnek cukr (moučka
nebo písek), 1 hrnek mléka, 1 hrnek oleje, 1 balíček
prášku do pečiva, 1 balíček vanilkového cukru, 2
vajíčka, 1 špetka soli, 400-500 g černých jeřabin.
Až na jeřabiny vše vražte do kuchyňského robotu s
metličkami a dobře zhomogenizujte. Ono to také
trochu napění a mírně zhoustne. Omyté jeřabiny
nakonec vmíchejte do těsta vařečkou a všechno
vylejte na vymaštěný plech. Pečeme v mírné
troubě cca 45 minut.
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Nastává 3. září 2012 a to je datum, kdy letošní rok, všechny děti, školního věku, nastupují po prázdninách do
školy. Ovšem nebylo tomu tak vždy.

A jak to bývalo v Loužnici?

Do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě.
Kdo chtěl umět psát a číst, musel děti posílat do školy do Držkova. Teprve roku
1810 byla zřízena v Zásadě první škola, která byla dřevěná a děti z Loužnice a
Bratříkova do ní chodily do roku 1866. Prvním učitelem zde byl Josef Rydval. V
Loužnici tehdy bylo ve školním věku 37 dětí. Protože děti v zimě nemohly chodit
do Zásady, museli si obce najmout pomocníky. Učilo se po domech, děti seděly
na zemi nebo na peci. Učitel sám toho moc neuměl a podle toho pak vypadaly i
výsledky. V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná
jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl položen základní kámen, škola byla
postavena mezi oběma obcemi a takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem
byl Štěpán Kotek. V roce 1904 byla podpálena a již nikdy neopravena.
V roce 1878 byla rozšířena na dvoutřídní a roku 1886 na trojtřídní. Třetí třída
byla umístěna v Loužnici čp. 55. Desetiletým vytrvalým bojem se občanům
Loužnickým podařilo domoci si vlastní školy a roku 1898 byla odevzdána svému
účelu. Budova byla postavena podle plánů stavitele Vodseďálka a stavbu
prováděl stavitel Fišer ze Železného Brodu. Prvním učitelem byl Jan Hlaváček,
proti němu někteří občané zvedli odpor, protože nechtěli, aby byl učitelem jejich
dětí, ale bez úspěchu. Pan učitel Hlaváček se za-sloužil o to, že se Loužnice
domohla samostatné, pěkné školní budovy. Úspěchy lze přičíst veškerému
obyvatelstvu, ale obzvláště pánům Josefu Čílovi, Jáchymu Linkovi a Josefu
Krupkovi, kteří několikrát byli u zemské školní rady a zasloužili se o rychlé a
příznivé vyřízení podaných žádostí. Po válce (I. světové 1918) byl ustanoven
správcem a třídním učitelem Alois Ludvík. V roce 1914, když vypukla I. světová
válka, nastala velká bída, protože byla zastavena sklářská výroba a muži byli
odvedeni na vojnu. Aby se tomuto stavu odpomohlo, byl zřízen polévkový ústav
pro školní děti. Správa školy se obrátila s prosbou o pomoc na místní spolky,
školní radu a okresní školní radu, což vyneslo 200 Kč. Vařilo se u školnice Marie
Prochové 4x týdně po 5 měsíců, od 1. prosince 1914 do 30. dubna 1915. Cena
jedné porce byla 14 halířů a později 16 halířů. Z nařízení tehdejších c. k. úřadů
se musely na školách vyvěsit prapory v barvách rakouských i říšských (černážlutá), ve dnech vítězství rakouské nebo německé armády, nebo když měl
monarcha narozeniny. A učitelé museli dětem vykládat význam takovéto
události, ale hlavně jim vtloukali do hlav lásku k Rakouské
říši a starému císaři. Prapory byly vyvěšeny v prvním roce
války na školní budově a v následujících dnech: 5. prosince 1914 – dobytí Bělehradu, 26.
května – dobytí Lvova, 7. srpna 1915 – dobytí Varšavy a 30. srpna dobytí Brestu
Litevského. Rakousko zapojilo do svých válečných služeb nejen vojíny, ale i školní děti. Ve
školách bylo nařízeno, že děti musely sbírat vše možné, zejména: ostružinové listí, kopřivy,
šípky, jeřabiny, ovoce (na čaj), hadry, cupaninu, různé kovy. Ve škole děti zhotovovaly
papírové podešve pro vojáky, nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice s obrazem
jeho veličenstva císaře, různé brože, odznaky a vydělané peníze se posílaly úřadům ve
prospěch války. V roce 1916, kvůli nedostatku kovů musely být zrekvírovány všechny
zvony, tomuto nařízení se nevyhnul ani školní zvonek. Dne 9. března 1917 byli zatčeni
Loužničtí učitelé Josef Midas a Alois Ludvík. Důvodem zatčení byla jejich účast na sokolské
župní schůze v Košťálově v roce 1914. Na této schůzi byly dány tajné instrukce, jak se mají
zachovat ve válečné době. Bohužel byl mezi nimi zrádce, který vše nahlásil policii.
Dne 7. března 1930 se konala slavnostní schůze obecního
zastupitelstva na oslavu 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.
Slavnostní proslov měl starosta obce řídící učitel Alois Ludvík. V
této schůzi bylo usneseno, aby v průčelí školy vedle desky
padlým vojínům byla zasazena i deska na paměť 80.
narozenin pana presidenta.
Správce školy řídící učitel A. Ludvík, učitelka Věra Macounová
a učitelka ručních prací Antonie Ludvíková – Fetterová, kteří učili po celý rok 1930.

Stránka 14 z 18

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 32.

2012

Kopie vysvědčení žáka Františka Vágnera z Loužnice z roku 1886 – vysvědčení vydala obecná škola Bratříkovsko –
Loužnická. Byla to škola postavená mezi obcí Bratříkov a Loužnici, dodnes se zde říká „Stará Škola“.

„V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl položen
základní kámen, škola byla postavena mezi oběma obcemi a takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem byl
Štěpán Kotek. V roce 1904 byla podpálena a již nikdy neopravena.“
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

Výstavba závod 03
Situace v odbytu skleněných perlí se od roku 1952 zlepšovala a dle průzkumu vývozní společnosti „Jablonex“ na
zahraničních trzích měla se výroba do roku 1960 zvýšit. Proto v roce 1954 dostala hlavní správa od příslušného
ministerstva příslib investic na výrobu sklářských závodů.
V květnu 1954 se dostavil na závod do Loužnice soudruh Jos.Kopal z hlavní správy a oznámil, že asi dojde
k výstavbě závodu 03. Bylo projednáno, že se v Loužnici rozšíří provozovny a přistaví skladiště pro tyčinkové sklo.
V Zásadě se mělo také postavit skladiště pro sklad rokailu a potřebné provozovny na zušlechťování rokailu.
Z Loužnice odjel s. Kopal s vedoucím závodu do Zásady prohlédnouti si eventuelní staveniště.
Po krátké době bylo vyzváno vedení závodu, aby podalo návrh na místo, kde by se mohl sklad tyčinkového skla
postaviti. Toto skladiště mělo býti asi 100 m dlouhé a mělo se spojiti se závodem, hlavně se sekárnou a mělo
tvořiti spojitou výrobní linku. Nebyl to úkol snadný, vzhledem k svahovitému terénu v okolí závodu.
Po úvaze bylo doporučeno postavit
skladiště nad závodem na pozemku p.
Tomše a vyřešilo se i spojení do sekárny.
Další návrh byl přistavěti sklad k výrobně
u Tomu. Výrobna u Tomu spadala také
pod závod ŽBS – 03. Odtud by se vozilo
sklo do závodu, neb by se zřídila při
skladu sekárna a usekané polotovary by
se odvážely na Mýto.
30.7.1954 dostavila se do Loužnice
komise z ministerstva a zástupců hlavní
správy, podnikové ředitelství, KNV, ONV
a vedení závodu. Komise prohlédla
navrhované staveniště v Loužnici a
shodla se v názoru, že závod 03
v Loužnici není vhodný pro rekonstrukci a
rozšíření. Odtud se komise odebrala do
zásady a staveniště v Zásadě uznala jako
vhodné pro výstavbu závodu. Tato komise
odjela do Železného Brodu do Kristalu a
tam se dohodla na tom, aby se celá
výroba soustředila do Zásady a celá
výstavba závodu 03 byla vybudována
v Zásadě, jako jeden závod. Při tom
jednání nebyli přítomni zástupci složek ze
závodu, jelikož k tomuto jednání nebyli
přizváni.
ZV ROH a zaměstnanci závodu v Loužnici
nesouhlasili s tímto rozhodnutím a podali
protest proti tomuto rozhodnutí, ke
kterému se připojil i MNV v oužnici. Na
základě protestu byla svolána do Loužnice
schůze do které dostavil zástupce HS s.
Kopal, za podnikové ředitelství s. ředitel Vávra, s. Hlubůček Jiří, dále poslanec s. Hlavatý a zástupci zaměstnanců
závodu ZV, ROH, KSŠ, zástupci MNV a vedení závodu. Zástupci HS a podnikového ředitelství se odvolávali na to,
že věc je již rozhodnuta a vyjádřili se k ní i stavební odborníci z ministerstva, nelze již proto na věci nic měniti. S.
Josef Kopal se odvolával, že zasahováním do celého řízení by se výstavba zdržovala a národní podnik Technosklo
by nemohl plnit plánované úkoly, jelikož je závisly na vystěhování skladu tyčinkového skla z místností Technoskla
v Držkově a to nelze uskutečnit dříve, dokud nebude postaven nový sklad.
Veškerá zodpovědnost prý připadne na toho, kdo by výstavbu jakýmkoliv způsobem zdržoval. Jelikož toto jednání
nemělo kladný výsledek pro závod v Loužnici, vyžádali si funkcionáři ROH po poradě s některými činiteli, slyšení u
ministerstva lehkého průmyslu. Deputace byla přijata zástupcem ministra soudrem Kopčem. Závod zastupoval
soudruh Bartoníček, soudruh Sochor a za MNV soudružka Marie Špidlenová.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 –pohled na Zásadu z Loužnice – z Kostřavce, 2 – pohled na Zásadu od Rovní)
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Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit. Upažit, připažit, upažit... Po půl
hodině se ho babička ptá: Tak co, kolik jsi už shodil? Dvě vázy.
Přijde takhle chlap do hospody a jen tak si mumlá: "zasraný audi" a
pokaždé při tom plivne na podlahu... Posadí se ke stolu, přijde číšník a ten
chlap říká: "zasraný audi" *pliv, pliv* "řízek a pivo prosím"...."zasraný audi"
*pliv, pliv* Týpek čeká na jídlo a opět si pro sebe mumlá: "zasraný audi"
*pliv, pliv* ostatní hosty to pomalu nervuje a hostinský tedy jde k tomu
chlápkovi a požádá ho, aby toho nechal... ten muž na to:"zasraný audi"
*pliv, pliv* Hospodský se ho tedy ptá: a proč? No jedu dnes ráno se svým
40 tunovým náklaďákem né, dostal jsem smyk a padnul do příkopu...No
neměl jsem absolutně žádnou šanci se vodsaď dostat..."zasraný audi"
*pliv, pliv* no a v tom momentu přijel takovej zasranej řidič audi a ptá se
mě, jestli mě s tou jeho audinou má z toho příkopu vytáhnout... No tak
jsem se rozesmál a povídám, že když se mu to povede, tak mu ho
vykouřím.... "zasraný audi"

MOUDRÁ VĚTA
Vhodně mluvit není těžké, jako vhodně mlčet.
TIRÁŽ
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