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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 34. / 2012
pro týden:
13. 9. 2012 – 19. 9. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Místní knihovna v Loužnici

Od 20. září
bude knihovna otevřena.
Dagmar Lancová, knihovnice

HASIČSKÝ VÝLET 2012
V sobotu 22. 9. 2012, se koná
hasičský výlet na hrad Kost, Střehom
– mlýn z pohádky S čerty nejsou
žerty a Sobotky. Dle počasí procházka do Údolí
Plakánek – chata herce
Josefa Dvořáka, skalní
útvary.
Odjezd v 7.30 od Obecního
úřadu.
Dospělí 150,- Kč, děti do
15 let 50,- Kč.
Kontaktní osoba M. Lůfa Pohl: 606 386 849 –
Potraviny Loužnice.
--------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

V budově OÚ v Loužnici bude
vyložen k veřejnému
nahlédnutí katastrální operát
pro neřešené parcely v rámci
komplexních pozemkových
úprav. Možnost nahlédnutí pro
majitele pozemkových parcel bude od 3. 9. 2012
do 14. 9. 2012, vždy v pracovních dnech.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA/
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OÚ Loužnice
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BESEDA O HOUBÁCH – V sobotu 8. září od 19 hodin proběhla v Hospůdce Na Záduší Beseda o
houbách, kterou pro všechny milovníky hub připravil pan Petr Hampl – jednatel České Mykologické
Společnosti ve Velkých Hamrech. Poutavě vyprávěl o druzích hub, které rostou v našich lesích, v našem
okolí a vyprávění doplnil o své krásné fotografie a zajímavém zpravování hub v kuchyni.
Beseda se všem velmi líbila a doufáme, že se zase bude opakovat, jelikož hub je nepřeberné množství.
Pokud Vás beseda zaujala, budete mít možnost navštívit výstavu hub ve Velkých Hamrech, která se
bude konat 29. září 2012 v domě hasičů.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ZÁSADĚ - MĚSTYS
ZÁSADA a okolí - Nebezpečnou infekční nemoc přinesla učitelka.
Testy absolvovalo na sto čtyřicet osob.
Jablonecko hlásí další případ tuberkulózy, zkráceně TBC. Objevila se
mezi pedagogickým sborem Masarykovy ZŠ Zásada.
Ještě ani nezačal nový školní rok, a na škole bylo pěkně horko. „V
sobotu nám onemocnění tuberkulózou jedné ze členek
pedagogického sboru nahlásili z Oddělení tuberkulózy a respiračních
nemocí Krajské nemocnice v Liberci," přiblížila ředitelka Masarykovy
ZŠ Zásada Marie Navrátilová. Je tu nová a start prožila hekticky.
Nastal horečný spěch. Vedení školy přes neděli připravilo dopisy,
které si první školní den odnášeli všichni žáci. Podle zákona musela
škola požádat rodiče o souhlas s vyšetřením ratolesti.
Okruh osob, kterým musely být v souvislosti s TBC vyšetřeny byl ale
širší. „V pondělí jsme vytipovali kontakty mezi pedagogickým sborem a žáky. Přes zdejší obvodní lékařku jsme také
sehnali k testům bývalé deváťáky, kteří s nakaženou přišli do kontaktu na sklonku školního roku, kdy již mohla
probíhat inkubační doba nemoci," přiblížila Zuzana Balašová, mluvčí Krajské hygienické stanice Liberec. Celkem bylo
testováno 141 dětí i dospělých.
První zdravotní testy proběhly v úterý, kdy do školy dorazil lékařský tým. Další testy pak proběhly v pátek. „Výsledky
budeme znát asi až v pondělí," doplnila Balašová, která pochválila součinnost s lékaři a vedením školy i městyse.
Podle výsledků testů poté proběhnou i rentgenologická vyšetření.
Jedním z dosud posledních případů výskytu TBC na Jablonecku bylo onemocnění mladého zaměstnance velké firmy z
Jablonce v únoru loňského roku. Vyšetřena byla hrstka lidí. „Letmým kontaktem se nemoc nepřenáší. Jiná věc je,
když s ním strávíte několik hodin," vysvětlila krajská epidemioložka Jana Prattingerová.
Co je TBC?
TBC je infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce, ale také ledviny či krční uzliny, může ale zasáhnout
třeba i kůži či kosti. Přenáší se nejčastěji vzduchem, kašláním. Prvními příznaky TBC je nápadná únava, nechutenství,
hubnutí, pocení ve spánku, vleklý kašel. Léčí se speciálními antibiotiky.
Tuberkulóza patří k povinně hlášeným nemocem: každý lékař má povinnost každý případ ohlásit, a nakažený a
nemocný musí být evidován.
Podle dat z Registru TBC se v roce 2011 vyskytlo v ČR 609 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 5,8 případu na 100
tisíc obyvatel), 434 u mužů a 175 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 112 onemocnění. Nejčastější formou
onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v
nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 28 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k
zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR. http://jablonecky.denik.cz/
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ZE SVĚTA

TANVALD - Nový terminál dopravy je v provozu od
neděle 2. září 2012. Tímto dnem je zrušena autobusová
zastávka ve Vítězné ulici a autobusová zastávka u
vlakového nádraží v Krkonošské ulici. Autobusová
zastávka na stávajícím autobusovém nádraží se nově
jmenuje Tanvald - centrum. V souvislosti s touto změnou
jsou vydány s platností od 2. 9. 2012 nové jízdní řády
autobusů, z kterých je patrné, které spoje budou zajíždět
na novou zastávku Tanvald – terminál dopravy.

JABLONEC NAD NISOU – ve čtvrtek 6. září, dopoledne
se v Jablonci nad Nisou uskutečnila dopravně preventivní
akce
zaměřená
na
poskytování
první
pomoci ze
strany řidičů
motorových
vozidel.
Policie akci
upořádala
ve
spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
v Jablonci nad Nisou. Na stanovišti v Rýnovicích si
oslovení řidiči měli možnost vyzkoušet poskytování první
pomoci na figurantce, která měla na těle namaskované
zranění. Figurantka simulovala sraženou chodkyni vozem,
se kterým řidič z místa dopravní nehody ujel. Po srážce s
vozidlem na místě zůstala ležet dívka s otevřenou
zlomeninou holenní kosti. Ošetření zraněné figurantky si
během akce vyzkoušelo celkem 14 řidičů. Některým při
ošetřování zraněné dívky i ochotně pomáhali jejich
spolujezdci. Ze strany všech, kteří využili možnost zkusit
si poskytnout první pomoc, se tato akce setkala s velmi
kladným ohlasem. Příležitost vyzkoušet si ošetřit tak
vážné zranění využil i jeden řidič autobusu MHD poté, co
přijel na konečnou zastávku a všichni cestující z jeho vozu
vystoupili. Policisté se také zaměřili na kontrolu lékárniček
jako povinné výbavy motorového vozidla. Všichni řidiči,
kteří si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, obdrželi od
policistů drobný upomínkový předmět – reflexní přívěšek
na klíče.

JABLONEC n.N - Strážníci
městské policie a vůbec celý
systém policejní ochrany, který v
úterý 4. září prošel ostrým testem,
si zaslouží absolutorium. Únosce
byl dopaden a dítě se vrátilo do
rukou matky. O únos svého dvouletého syna se pokusil
muž v tmavém mercedesu 4. září v Rooseveltově ulici v
Jablonci nad Nisou. Napadl jeho matku, svou bývalou
družku, dítě jí vytrhl a odjel. Zraněná a šokovaná žena
okamžitě kontaktovala hlídku městské policie. Žena
uvedla, že muž pravděpodobně odjel směrem na Liberec.
Strážníci na operačním středisku namířili kamery
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na
výjezdy z města. Jedna hlídka městské policie se vydala
směrem na Dolní Proseč a druhá směrem na Lukášov. O
celé záležitosti také uvědomili Policii ČR. Na ulici
Československé armády spatřili strážníci hledané auto a
za použití výstražného světelného a zvukového zařízení
vozidlo sledovali a snažili se ho zastavit. Řidič Mercedesu
nereagoval a dál pokračoval v cestě do Liberce. Městské
policii se podařilo vůz předjet. Tím strážníci zjistili, že řidič
má na klíně malého blonďatého chlapečka. V Šafránové
ulici v Liberci mercedes zastavil, strážníci vystoupili a
vyzvali řidiče, aby vypnul motor a vystoupil. To se ale
nestalo a mercedes se znovu rozjel. Reakce strážníků
byla blesková, podařilo se jim auto služebním vozem
zablokovat, muže zadržet a předat Policii ČR k dalšímu
šetření. Šťastná matka poděkovala policistům e-mailem
adresovaným primátorovi města Jablonce Petru Beitlovi.
„Nebudu Vám popisovat podrobnosti, ty v tuto chvíli
nejsou důležité, jen jsem šťastná, že vše dobře dopadlo,
syn mi byl předán v pořádku a ještě jednou bych chtěla
vyjádřit veliké díky všem zúčastněným strážníkům,
reagovali bleskově a profesionálně,“ stálo v dopise paní
Dariny.
http://www.nasejablonecko.cz/

ŽELEZNÝ BROD a okolí - Z důvodu blížícího se termínu
projednání stavu dopravní obslužnosti v roce 2012, úprav
železničních řádů a jízdních řádů veřejné linkové
autobusové dopravy pro období platnosti od 09.12.2012
do 14.12.2013 připomínáme občanům možnost podání
účelných připomínek nejlépe přímo na koordinátora
veřejné dopravy Libereckého kraje, společnost KORID LK,
s.s r.o. písemně nebo elektronickou poštou na e-mail
koridlk@kraj-lbc.cz nebo na Městský úřad v Železném
Brodě.
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JABLONEC n.N. - Jablonecká Česká mincovna dne 4.
září 2012 zahájila v pasáži České národní banky na
pražských Příkopech provoz Národního numismatického
centra. V jeho přízemí se nachází jedna z největších
prodejen mincí a medailí v České republice, v patře
najdou návštěvníci expozici historických mincí a také
unikáty z archívů České mincovny, některé z nich budou
vystaveny vůbec poprvé. Do 15. září si tu také veřejnost
bude moci prohlédnout soubor vzácných originálů ražeb
české barokní šlechty. Na více než třech stech metrech
čtverečních připravila Česká mincovna unikátní prostory,
které mimo prodejny nabízí konferenční sál a expozici
historických mincí určenou pro odbornou i širokou
veřejnost. Autory stálé části expozice jsou Luboš Polanský
a Jiří Militký. „Soubor mincí, který jsme pro Národní
numismatické centrum připravili, mapuje více jak
tisíciletou historii českého mincovnictví. Jde o přehled
ražeb od desátého století až do vzniku České republiky a
většinu exponátů reprezentují originály," vysvětlil
Militký.„Nejvzácnější mince budou umístěné v unikátních
vitrínách se zvětšovacími, tzv. fresnelovými čočkami.
Nevíme o žádném jiném místě v Česku, kde by podobný
způsob vystavování používali," doplnil Šulta. Jako první je
v této vitríně vystaven soubor ražeb české barokní šlechty
zapůjčený z Východočeského muzea. K vidění bude pouze
do poloviny září, pak se vrátí do přísně střeženého
muzejního depozitáře. Součástí expozice jsou i unikátní
ražby ve velikostech 20 a 50 haléře, které vznikly v
úplných počátcích České mincovny jako zkušební odražky
a doposud byly veřejnosti skryty v archivu mincovny.
Národní numismatické centrum bude pro veřejnost
otevřené od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, v sobotu
pak od 10 do 14 hodin. Expozice je bez průvodce a
vstupné činí 50 Kč, při nákupu v prodejně nad 500 Kč
bude návštěvníkovi vstupné vráceno. Více informací
najdete na www.ceskamincovna.cz nebo na tel. čísle 800
225 228.

2012

TANVALD - Tanvaldské sídliště Výšina se v sobotu 8. 9.
proměnilo v hasičský areál pro soutěž v požárním útoku.
Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s
MÚ Tanvald pořádali již 17. ročník soutěže „O pohár
starosty města Tanvaldu“. Soutěž odstartovalo družstvo
předžáků z SDH Smržovka. Dále se pokračovalo v
kategorii mladších žáků, kde startovalo 11 družstev a
vyhrál SDH Liblice, na druhém místě skončil SDH Horní
Tanvald a třetí příčku obsadil SDH Tanvald Šumburk. Ve
starší kategorii soutěžilo deset týmů a tím nejlepším byl
SDH Těpeře, za nimi SDH Příchovice a na třetím místě
SDH Tanvald-Šumburk. Poté následovala kategorie žen,
kde se z osmi družstev nejlépe umístila děvčata z SDH
Těpeře, na pomyslné stříbro dosáhl SDH Bratříkov a třetí
místo braly ženy z SDH Tanvald-Šumburk. V mužské
kategorii se na start postavilo celkem 19 soutěžních
družstev. S náročnou tratí se nejlépe vypořádalo družstvo
SDH Jirkov, druhý byl SDH Maršovice a třetí SDH Lestkov.
„Dokázali jsme se poprat s rekordním počtem startujících
družstev na letošním 17. ročníku, díky dobré přípravě a
organizaci se soutěž vydařila. Děkuji všem sponzorům,
bez kterých by se tato soutěž nemohla konat, a doufáme,
že jejich přízeň bude i nadále pokračovat“, shrnul akci
velitel pořádajícího sboru dobrovolných hasičů za Horní
Tanvald Karel Bukvic.

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí

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

Dostal jste se někdo do reálné situace, kdy jste poskytli
první pomoc v nejdůležitějším momentě života toho
druhého a zřejmě odvrátili jeho skon? Byli jste při tom a
našli odvahu pomoci i přes jen základní znalosti v
resuscitaci? Pomohli jste s nejčistším svědomím, ale
přesto bylo už pozdě? Happy end se bohužel nekonal.
Potkal vás anděl strážný a nahodil vás opět do života? Byl
aktivně u vás než přijeli profíci, ale bez něj byste tu už
nebyli?
PŘIPRAVUJEME SERII PŘÍBĚHŮ A HLEDÁME PRÁVĚ VÁS.
Kontaktujte Kateřinu Havlovou ředitelku jabloneckého
Českého červeného kříže nebo Lenku Klimentovou,
šéfredaktorku Jabloneckého deníku
lenka.klimentova@denik.cz
I v případě, že se to netýká přímo vás, ale někoho
takového znáte. Pomozte šířit myšlenku o potřebě
poskytnout
první
pomoc v
pravý čas.
Děkujeme.
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N. - V úterý 4. září v 8.20
přišel do prodejny potravin v Podhorské ulici
v Jablonci n. N. zákazník, který po chvilkové
slovní rozepři udeřil prodavačku do obličeje.
Úder uzavřenou dlaní ruky způsobil 38leté
ženě zranění s dobou léčení do jednoho
týdne. Neznámý kupující z obchodu jinak nic
neodcizil, nic nepoškodil. Po osobě ,,výtržníka“
pátrají policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N.,
kteří případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví, za což může
být dosud neznámý muž potrestán odnětím svobody
v trvání až dva roky.
DALEŠICE - V úterý 4. září v 6.25 jela s vozidlem
značky VW Golf po silnici III. třídy v katastru obce
Dalešice 57letá řidička z Malé Skály. Po projetí
levotočivé zatáčky jí náhle z pravé strany vběhla
bezprostředně před vozidlo srnka. Řidička i přes
okamžité brzdění nedokázala střetu zabránit. Srnka
náraz do vozidla nepřežila. Způsobená škoda
představuje částku 15 000 Kč. Uhynulá srnka byla
předána pracovníkovi Mysliveckého sdružení.
JABLONEC N.N. - Ve středu 5. září v 11.45
zaparkovala 43letá žena z Příšovic své vozidlo
značky Škoda Fabia ve Smetanově ulici v Jablonci
n.N. Vozidlo řádně uzamkla, ale uvnitř ponechala
autonavigací značky Garmin a nabíječku mobilního
telefonu. Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň
dveří vozidla a věci odcizil. K činu mu stačila pouhá
jedna hodina, po kterou zůstalo vozidlo ,,opuštěné“.
Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N. případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za
což pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
JENIŠOVICE - V průběhu uplynulého víkendu se v
obci Jenišovice objevil zloděj, který se zaměřil na
krádež jablek. V neoploceném ovocném sadu, který
patří 61letému muži z Jablonce n.N., odcizil velké
množství ovoce. Zloděj vybíral zralé ovoce-jablka,
zbývající nezralé ponechal na místě. Při trhání
poničil i část stromů. Majiteli sadu vznikla dle jeho
odhadu škoda za 25 000 Kč. Po pachateli krádeže
pátrají policisté Obvodního oddělení Rychnov u
Jablonce n.N. Případ šetří pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za což pachateli hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
ČERNÉ ÚDOLÍ - 9.9.2012 13:55 na silnici 10 u
obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka
1.1km; havarované vozidlo; - havárie moto se
zraněním.
PLAVY - Do oploceného areálu sběrny druhotných
surovin v Plavech se v průběhu noci ze soboty na
neděli vloupal neznámý pachatel. Vysadil

uzamčenou bránu na vjezdu do areálu, vnikl dovnitř
a odcizil odtahové vozidlo značky Mercedes 208,
které bylo zaparkované v areálu. Spolu s vozidlem
zmizelo i 1 500 kilogramů železného šrotu. Pachatel
s vozidlem, které mělo plnou nádrž pohonných
hmot, odjel neznámo kam. Způsobená škoda
představuje částku 59 000 Kč. Policisté Obvodního
oddělení Tanvald případ zadokumentovali, vyhlásili
pátrání po vozidle a nyní pátrají po pachateli, který
se dopustil spáchání přečinu krádeže, za což mu v
případě dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí
svobody.
DOBRÁ VODA - Ve středu 5. září okolo 13.00 se na
Jablonecku na Dolní Dobré Vodě objevil zloděj, který
z neoploceného
prostoru před jedním z
místních domů odcizil
dřevěnou sochu.
Jednalo se o dřevěnou
sochu hudebníka, který
sedí a hraje na basu.
Socha vysoká okolo 150
centimetrů byla natřena
hnědou barvou, byla
velmi těžká a proti odcizení byla k zemi připevněna
vylitým betonem. Neznámý pachatel, který na místo
přijel osobním vozidlem tmavě modré barvy, sochu
při vytrhávání ze země částečně poškodil. Na místě
zůstala oddělená hlava. Hodnota odcizené sochy
představuje částku 15 000 Kč. Policisté Obvodního
oddělení Rychnov u Jablonce nad Nisou nyní pátrají
po odcizené soše a dvojici, která byla viděna na
místě. Jednalo se o muže ve věku okolo 25 let,
střední 165 cm vysoké postavy, tmavých krátkých
vlasů a dále po ženě, věk okolo 30 let, 175 cm
vysoké štíhlé postavy, světlých rovných vlasů
sepnutých do culíku. Dvojice se dopustila spáchání
přečinu krádeže podle § 205/1a trestního zákona,
kdy jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až 2
roky.
ŽELEZNÝ BROD - V pondělí 10. září okolo 14.00
usedla v Železném Brodě za volant vozidla 38letá
žena. Chtěla řídit vozidlo značky Škoda Forman.
Nejprve vycouvávala z účelové komunikace na
místní komunikaci a přitom nabourala vozidlo značky
Škoda Octavia., poté narazila do vozidla značky
Dacia Logan a nakonec ještě do vozidla značky
Škoda Favorit. Celkově způsobená škoda
představuje částku 66 000 Kč. Policisté uskutečnili
dechovou zkoušku pomocí trubičky Altest, která
ukázala, že žena je pod vlivem alkoholu. Zda vypila
alkohol po nehodě, jak uvádí, či již před jízdou, to
odhalí rozbor odebrané krve. Ženě byla na místě
zakázána další jízda a byl jí odebrán řidičský průkaz.
V dalším šetření pokračují policisté dopravního
inspektorátu.
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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
12.9.

Den14/18°C
Noc12/8°C

NEDĚLE
16.9.

Den19/23°C
Noc11/7°C

ČTVRTEK
13.9.

Den14/18°C
Noc11/7°C

PONDĚLÍ
17.9.

Den18/22°C
Noc11/7°C

PÁTEK
14.9.

Den15/19°C
Noc11/7°C

ÚTERÝ
18.9.

Den18/22°C
Noc10/6°C

SOBOTA
15.9.

Den18/22°C
Noc11/7°C

STŘEDA
19.9.

Den19/23°C
Noc10/6°C

14.9.
Po svatém Kříži podzim se blíží.
Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr,
odtud přijde drahota.
Svatý kříž - ovčí stříž.
15.9.
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji
poklesne.

PRANOSTIKY

16.9.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim na stakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:31
Zapadá: 18:26

NOČNÍ OBLOHA – ZÁŘÍ 2012
V noci nad obzorem nastane 8. září ve 3 h konjunkce Měsíce s Aldebaranem
(Aldebaran 3,9° jižně).
Kromě toho nastane několik konjunkcí ve dne nad obzorem nebo v noci pod
obzorem, přičemž přiblížení těles můžeme pozorovat předchozí nebo
následující noc:
12. září v 18 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 4,5° jižně; Venuše v
blízkosti Měsíce pozorovatelná 12. a 13. září ráno nad východním obzorem)
19. září ve 23 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,9° jižně; přiblížení
Měsíce a Marsu pozorovatelné večer nízko nad jihozápadním obzorem)
21. září v 9 h Měsíc v konjunkci s Antarem (Antares 5,1° jižně).
Na ranní obloze v souhvězdí Velryby bude pozorovatelná kometa
260P/McNaught s jasností 12,5 mag a průměrem komy 2′. K jejímu
pozorování je zapotřebí dalekohled o průměru 20 cm. Nízko na večerní
obloze v souhvězdí Pastýře bude vidět kometa C/2011 F1 (LINEAR). Její
jasnost 10,7 mag však bude degradována velkým průměrem komy 5′, takže
k jejímu spatření budeme potřebovat větší dalekohled, nejméně o průměru
30 cm. V souhvězdí Pastýře by 30cm dalekohledem měla být viditelná ještě
jedna kometa, C/2012 CH17 (MOSS), která je o něco slabší, má jasnost jen
asi 12 mag, zato je kondenzovanější (průměr komy 2′). Na ranní obloze v
souhvězdí Býka bude pozorovatelná kometa 185P/Petriew (jasnost 10,9
mag, průměr komy 3′).

Měsíc

Vychází: 15:08
Zapadá: 15:08
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

13. 9.
17. 9.
19. 9.
19. 9.

2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
12.9. 1822 – Jindřich Fügner,
spoluzakladatel Sokola († 15. listopadu
1865)
13.9. 1310 – Jan Lucemburský dostal od
svého otce lénem Lucemburské hrabství.
13.9. 1868 – Otokar Březina – vlastním
jménem: Václav Jebavý, český básník (†
25. března 1929)
14.9. 1092 – Břetislav II., nejstarší syn
Vratislava II., se stal českým knížetem.
14.9. 1886 – Jan Masaryk, český
diplomat († 10. března 1948)
14.9. 1931 – Ivan Klíma, český spisovatel
14.9. 1945 – Jaroslav Uhlíř, český
skladatel a zpěvák
15.9. 1867 – Petr Bezruč, český
spisovatel († 12. února 1958)
15.9. 1930 – Petr Haničinec, český herec
(† 7. listopadu 2007)
15.9. 1254 – Marco Polo, italský
cestovatel († 8. ledna 1324)
16.9. 1817 – Václav Hanka údajně objevil
Rukopis královédvorský.
16.9. 1940 – Petr Čepek, herec († 20.
září 1994)
17.9. 1873 – Maxmilian Švabinský, český
malíř a grafik († 10. února 1962)
17.9. 1910 – František Hrubín, český
spisovatel († 1. března 1971)
19.9. 1837 – Jan Evangelista Purkyně
poprvé formuloval svou buněčnou teorii
stavby těl živočichů.
19.9. 1922 – Emil Zátopek, český atlet a
čtyřnásobný olympijský vítěz ve
vytrvalostním běhu († 21. listopadu
2000)
19.9. 1922 – Dana Zátopková, česká
atletka a olympijská vítězka v hodu
oštěpem

Vladimír Sochor
Ladislav Kodejš
Josef Laurin
Martin Kopal

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (14.9. - 22.9.) je určeno, ve staročeském a Keltském
horoskopu stromu - LÍPA
Zrozenci znamení majestátní Lípy mívají v životě obvykle štěstí a
svých cílů dosahují
poměrně rychle a bez
větší námahy. Neradi si
komplikují život, což je
dáno také jejich vrozenou
pohodlností. Raději volí
kompromis, než aby
prosazovali svou vůli.
Jejich ideály o světě a o
lidech je drží stále tak
trochu mimo tvrdou
realitu, ale možná právě
proto se cítí šťastní.
Tito nenapravitelní snílci
jsou sice milujícími a
oddanými partnery,
ovšem žárlivost je u nich
vrozená a nepřekonatelná,
což jim působí v soužití
nemalé problémy. Je nejčastější příčinou rozchodu, i přesto se jí
zrozenec Lípy nikdy nezbaví, ať dělá cokoliv.
Až na silnou žárlivost, která se projevuje nejen v partnerském
vztahu, ale i pokud jde o blízké přátele zrozenců Lípy, mívají v
osobním životě zpravidla štěstí. Pokud se objeví chápavý partner,
který je schopen občasné žárlivé scény tolerovat, na oplátku
dostane spoustu lásky a péče.
Tito lidé zpravidla netrpí většími obtížemi. Vyhýbají se stresovým
zaměstnáním, tudíž u nich nehrozí ani následky pracovního
vypětí.
Lidé narození ve znamení Lípy nemají nijak zvláštní ambice,
obvykle jsou spokojeni v každém zaměstnání, ve kterém je dobrý
kolektiv. Výsledků dosahují poměrně snadno bez zvláštního
přičinění. Rádi pomohou, pokud je o pomoc někdo požádá.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
13. 9. - Mezinárodní den čokolády
15.9. - OSN – Mezinárodní den demokracie
16.9. - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, den církevních škol
19.9. - Den, kdy mluvíme jako piráti
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
DÝNĚ
Dýně bývají na podzim, hlavně v čase halloweenu v domácnostech nepostradatelnou
dekorací. Rozhodně by však neměly chybět také na našem jídelním stole. Jejich dužina
a semena totiž obsahují množství vzácných a tělu prospěšných látek, které posilují
imunitní systém a příznivě působí na naše zdraví. Dýně zásobují tělo vitamíny,
minerály, vodou, vlákninou a navíc mají nízkou energetickou hodnotu.
V kuchyni se dají využít a připravit na spousty způsobů a jejich velkou výhodou je, že
se mohou také na dlouho uskladnit. Vydrží vám v lednici a můžete je i zamrazit. Dýně
udivují pestrostí tvarů a barev. Jejich kůra bývá nejčastěji oranžová, žlutá, ale také bílá
anebo třeba tmavě fialová až černá. Doslova hitem jsou v poslední době dýně Hokkaido s plody kulovitého tvaru.
Mnozí z nás si je oblíbili pro jejich příjemně sladkou, oříškovou chuť a pro jednu velkou výhodu – jejich slupka
plná vitamínů se nemusí odstraňovat. Při tepelné úpravě totiž lehce změkne, dá se také snadno mixovat a
odšťavňovat.
Co se týká živin obsažených v dýni, je v ní málo sacharidů, minimum proteinů a skoro žádné tuky.
Obsahuje až devadesát procent vody. Je bohatá na draslík, sodík, hořčík, železo, fosfor a hlavně na
vlákninu, která výborně působí na správnou funkci trávicího traktu. Díky velkému množství
rozpustné vlákniny má dýně schopnost zahánět hlad a působí jako mírné projímadlo, které nedráždí
střeva.
Známý podzimní symbol vyniká množstvím beta karotenu – provitamínu, který se v těle mění na
vitamín A. Beta karoten patří mezi antioxidanty a svým účinkem
ochraňuje před následky znečištěného životního prostředí, nevhodné
životosprávy a stresu. Příznivě působí hlavně na kvalitu zraku, na kůži a
antioxidačními účinky zase proti degenerativním chorobám. Díky tomu,
že dýně obsahují hodně draslíku, pomáhá jejich pravidelná konzumace
snižovat krevní tlak a brání tvorbě krevních sraženin v arteriích. Pro svůj
vysoký podíl hořčíku je zase ideálním pomocníkem pro zmírnění bolesti
hlavy a uvolňování křečí.
Dýňová semínka jsou bohatá na zinek, hořčík, vápník, draslík, železo,
fosfor a skupinu vitaminů B. Obsahují bílkoviny a vysoce kvalitní
nenasycené mastné kyseliny důležité pro správnou látkovou výměnu. Jíst
je můžete tepelně neupravená, ale také opražená. Taková se hodí například do salátů, polévek a omáček.
Nadrobno nasekaná je můžete při pečení použít místo oříšků nebo mandlí.
Pokud se rozhodnete zdravou dýni pozvat do vaší kuchyně, měli byste si v obchodě vybírat těžké plody v dobrém
stavu. Že je dýně zralá, poznáte podle stopky, která už není zelená, ale zdřevnatělá. Skladovat byste ji měli na
chladném a suchém místě. Nenechte se mýlit, dýně není jen surovinou, z níž se vyrábí obvyklý koláč a podle vás
nevýrazná zavařenina. Můžete ji grilovat, zapékat, dělat z ní džemy, buchty, polévky, omáčky a nádivky, je
výborná jako příloha místo brambor. Prostě můžete z dýně připravit, cokoliv vás napadne a co máte odvahu
vyzkoušet.
Připravte si a ochutnejte sladko-pikantní dýňová semínka.
Potřebovat budete: semínka z jedné dýně, 5 lžic krupicového cukru, ¼ lžičky soli, ¼ lžičky mletého kmínu, ¼
lžičky skořice, špetku chilli koření, trochu oleje, můžete přidat také ¼ lžičky zázvoru.
V míse promíchejte 3 lžíce krupicového cukru, ¼ lžičky soli, ¼ lžičky mletého kmínu, ¼ lžičky skořice a špetku
chilli koření. Ve velké pánvi s nepřilnavým povrchem rozpalte cca 1½ lžíce oleje, vhoďte do něj semínka z jedné
dýně, přidejte 2 lžíce krupicového cukru a míchejte asi minutu, až se začne cukr rozpouštět a semínka
karamelizovat. Pak je přesuňte do mísy s kořením a pořádně promíchejte. Nechte vychladit.
Dýně obsahuje tři nejúčinnější látky rostlinného původu, u nichž byl prokázaný antikarcinogenní
účinek: beta karoten, vitamín C a vláknina. Například k léčbě zvětšené prostaty se dýňová semínka
užívají už více než sto let.
Vyzkoušejte královnu mezi dýněmi - Hokkaidó
Co všechno umí léčit dýně Hokkaidó?
Na její léčivé účinky přišli právě Japonci. Dýně Hokkaidó se doporučuje užívat při onemocnění žaludku, sleziny a
slinivky břišní. Protože má vysoký obsah draslíku a nízký obsah sodíku, je také skvělým lékem na srdeční poruchy
a poruchy ledvin. Výborná je i pro diabetiky. Dužina má močopudné a žlučopudné účinky. Pomáhají také proti
hlístům, roupům a škrkavkám! A něco pro pány: dýňová semínka také pozitivně ovlivňují potíže s prostatou.
Jak ji jíst?
Na rozdíl od jiných druhů dýní má výhodu, že se nemusí loupat. Může se jíst syrová, má příjemnou máslovou
chuť. Lze ji ovšem připravovat na stovky způsobů. Dá se vařit, smažit, grilovat i zapékat na sladko. A labužníci z
ní dokonce připravují i svíčkovou!
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ZAHRADA
PŘIPRAVTE SE NA PŘÍŠTÍ ROK A NACHYSTEJTE SI PŮDU NA
PĚSTOVÁNÍ DÝNÍ HOKKAIDÓ
Dýně Hokkaidó neumí vyrůst do obřích rozměrů, jako její sestry. To vám
ale tyto tykve bohatě vynahradí svou chutí, léčivými účinky a hlavně
obsahem vzácných vitamínů. Pěstovat dýni hokkaidó je navíc velmi
jednoduché!
Dýni Hokkaidó, pocházející původně z Nové Anglie, začali pěstovat Japonci
na sopečné půdě ostrova Hokkaidó. Dnes je tato oranžová koule šlágrem i
u nás. Jde totiž doslova o vitamínovou bombu. Obsahuje betakarotén,
vitamíny B1, B2, B3 a také minerální látky včetně draslíku. Umí také vázat
toxiny, které rozpouští a vyplavuje z těla.
Jak se zázračná dýně pěstuje?
Jde o jednoletou rostlinu, kterou pěstujeme stejně, jako jiné
tykve. Vyžaduje humózní, středně těžkou půdu s
dostatečným množstvím půdní vláhy. Vyséváme ji v květnu
přímo na stanoviště do předem připravených „hnízd“ do
hloubky 3-5 cm a ve vzdálenosti 1,2 až 1,5 metrů od sebe.
Během vegetace záhon pravidelně odplevelujeme, dokud
rostliny nevytvoří souvislý porost. V případě potřeby ručně
opylujte květy štětečkem. Vydatně zalévejte, ale nekropte
listy!
Dýně obecně nemají příliš vysoké nároky na pěstování, i
nezkušený pěstitel s nimi nebude mít problémy. Rostou
bujně přímo před očima a nabízejí tak snadno dosažitelnou hojnou a chutnou
úrodu. Semena mají velká a tak se snadno sázejí. Pokud je den před sázením
necháte přes noc na talířku s vodou, vyklíčí vám na záhonu rychleji. Dýně si můžete
předpěstovat už během dubna na okenním parapetu nebo ve skleníku. Do
květináče dejte 2 semena, půdu jim připravte spíše písčitou a udržujte v ní stále
vlhkost. Květináč postavte na teplé místo. Mladé výhonky potřebují dostatek světla,
pozor ale na přímé slunce. V druhé půlce května již předpěstované sazenice
přesaďte do zahrady. Stanoviště vyberte teplé a chráněné. Vzdálenost mezi
sazenicemi by měla být alespoň 1 metr. Do jamky přidejte hnojivo a kompost, na
povrchu sazenici zamulčujte, např. kopřivami a trávou, aby měla dostatek vlhkosti.
Během růstu na dýně použijte 2-3 dávky kopřivové jíchy.
Kdy Hokkaidó sklízet a jak ji skladovat?
Dýně sklízíme ve chvíli, kdy jsou zralé. Poznáte to podle toho, že jejich stopky jsou
uschlé a dřevnaté. Skladovat se mají na chladnějším místě, kde vám vydrží až do
jara. Pro uskladnění jsou ale nevhodné klasické vlhké sklípky, kde by vám mohly dýně začít hnít.
Tato dýně má vynikající skladovací vlastnosti, v suchém sklepě vydrží až do dubna příštího roku. Čím déle je
uskladněna, tím vyšší má obsah vitaminů a cukru.

Vyzkoušejte:
Dýňová zmrzlina
650 g dýně, 250 g cukru, 150 g třtinového cukru, 1,5 l plnotučného mléka, 400 ml smetany ke šlehání, 200 g
kondenzovaného mléka, kousek skořice v celku, 2 lžičky mleté skořice, 9 tobolek kardamomu
Oloupejte dýni, rozkrojte, vydlabejte dužninu a dýni nakrájejte na kousky. Dejte ji společně s mlékem, tmavým
cukrem a kouskem celé skořice do hrnce. Pozvolna vařte cca 30 min. do změknutí. Vyjměte skořici. V hmoždíři
rozdrťte kardamom, který přidejte do uvařeného základu zmrzliny společně se smetanou, bílým cukrem a mletou
skořicí. Vše rozmixujte tyčovým mixerem. Hotovou smět vlijte do nádoby, ve které bude zmrzlina tuhnout.
Důležité je zmrzlinu každé dvě hodiny promíchat, do té doby, než zhoustne.
Podávejte se šlehačkou nebo opečenou drobenkou na koláč.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
DÝŇOVÁ POLÉVKA

800 g dužiny z dýně, bez semínek, nakrájené na kostičky, 2 lžíce másla, 1 cibule,
jemně nakrájená, 2 stroužky česneku, jemně nasekané, 1 karotka, nastrouhaná
nahrubo, 1 lžíce kari koření, 1 lžička třtinového cukru, 600 ml zeleninového vývaru,
220 ml smetany ke šlehání, sůl a mletý pepř na dochucení, hrst opražených dyňových
semínek, 1 čerstvá chilli paprička, jemně pokrájená, 2 lžíce dyňového oleje na
zakapání.
V hrnci se silným dnem rozpusťte máslo a zpěňte na něm cibulku a česnek. Vsypte
dýni a asi 5 minut opékejte. Přidejte mrkev, poprašte kari kořením a cukrem, osmahněte a zalijte vývarem.
Uveďte do varu a vařte asi 15 minut, až zelenina změkne. Vmíchejte smetanu, osolte, opepřete a nechte přejít
varem. Stáhněte z ohně a rozmixujte ponorným mixérem. Polévku podávejte posypanou nasucho opraženými
dyňovými semínky, nasekanou chilli papričkou a zakápnutou dýňovým olejem.
VLÁČNÉ DOMÁCÍ HOUSKY
30 g čerstvého droždí, 1 lžička krupicového cukru, 500 g polohrubé mouky, cca 250 ml
vlažného mléka nebo vody, 50 g másla či voňavého domácího sádla, 1 velké vejce + 1
velký ́ žloutek, 1 lžička soli, NAVRCH: 1 zbylý bílek, na potření, hrubá sůl, celý mák.
Z droždí, lžičky cukru, hrstky mouky a 150 ml vlažného mléka nechte vzejít kvásek.
Zbývající mouku dejte do mísy, přilijte kvásek, trochu mléka (nejprve cca 50 ml, pak
přidávejte postupně podle potřeby), změklé máslo, vejce, žloutek a sůl a vypracujte lehké
vláčné těsto. Nechte ho asi 1–1,5 hodiny v teple kynout. Pokud máte domácí pekárnu
nechte si těsto zadělat a vykynout v ní, je to jednouché a použijte program „těsto“.
Troubu zahřejte na 190 °C. Vykynuté těsto zpracujte a upleťte z něj 12 housek ze tří
pramenů. Naskládejte je s rozestupy na plech vyložený pečicím papírem, nechte trochu
nakynout a potřete bílkem. Posypte solí a mákem. Pečte dozlatova, asi 20 minut. Jezte nejlépe ještě vlahé jen tak
s marmeládou a máslem.
ŠŤAVNATÉ KUŘE
1 kuře, 200 g soli, 100 g krupicového cukru, 1 snítka tymiánu nebo 1
bobkový list, 100 g másla
Na šťouchané brambory: 400 g brambor, oloupaných, 30 g másla, 1 cibule,
nadrobno pokrájená, 50 ml mléka, horkého, 50 ml smetany, sůl.
Do velkého hrnce nebo mísy nalijte asi litr vroucí vody, rozpusťte v něm sůl,
cukr a vhoďte bylinu. Dolijte asi třemi litry studené vody, nechte
vychladnout a pak do roztoku ponořte kuře. Podle potřeby dolijte studenou
vodou tak, aby bylo celé kuře potopené, a nechte aspoň šest hodin odležet. Předehřejte troubu na 200 ºC. Kuře
vytáhněte z vody a osušte. Položte ho prsíčky nahoru do pekáče, poklaďte pokrájeným máslem, máslo můžete
vložit pod kůži – mezi maso a kůži, podlijte asi 100 ml vody a pečte 15 minut. Pak troubu stáhněte na 180 stupňů
a pečte dalších 45 minut. Kuře otočte, opět zvyšte teplotu v troubě na 200 stupňů a nechte ho zezlátnout.
Mezitím začněte připravovat brambory. Uvařte je v osolené vodě doměkka, trvá to asi 15 minut. Ve velké pánvi
osmahněte na másle cibuli, měla by trochu zezlátnout. Pak na ni nasypte slité brambory, vlijte asi polovinu
smetany smíchané s mlékem a pomocí šťouchadla na brambory lehce rozšťouchejte. Asi čtyři minuty za
občasného promíchání opékejte, pak vmíchejte zbytek mléčné směsi a podle potřeby dosolte. Kuře naporcujte a
podávejte s bramborami.
PALAČINKOVÁ TERINA S JAHODAMI
8 palačinek, 200 g hezkých jahod či jiného ovoce, 200 g zakysané smetany, 2 dl smetany
ke šlehání, 3 sáčky vanilinového cukru, 6 plátků želatiny, 2 lžíce citronové šťávy, 1 lžička
strouhané citronové kůry
Vychladlými palačinkami vyložíme formu ve tvaru obrácené trojúhelníkové střechy nebo na
srnčí hřbet tak, aby palačinky přesahovaly i přes okraj. Plátky želatiny vložíme do plastové
nebo skleněné misky, zalijeme studenou vodou tak, aby byly potopené a necháme 10
minut nabobtnat. Mezitím ušleháme smetanu do tuha a přimícháme k ní zakysanou
smetanu rozmíchanou s vanilinovým cukrem a strouhanou citronovou kůrou a šťávou.
Želatinu scedíme, vymačkáme z ní přebytečnou vodu, vrátíme ji zpět do misky, vložíme do
mikrovlnné trouby a krátce zahřejeme, až se želatina rozpustí. Přilijeme ji ke šlehačce a
rozmícháme. Touto směsí naplníme připravenou formu asi do jedné třetiny a rychle ji
poklademe celými jahodami špičkou dolů. Zakryjeme je zbylou směsí, překryjeme přesahujícími palačinkami a
necháme 2 – 3 hodiny ztuhnout v chladu. Pak terinu opatrně vyklopíme a nakrájíme na řezy ostrým nožem
namočeným v teplé vodě.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SVATÝ VÁCLAV
V dětství byl Václav, syn Drahomíry, vychováván na Tetíně svou babičkou Ludmilou,
která ho nechala vyučovat slovanským knězem Pavlem. Poté, co se jeho otec
Vratislav stal pražským knížetem, byl Václav poslán do Budče, kde se učil latině. Po
Vratislavově smrti v únoru 921 začala krátká poručenská vláda Ludmily. Ta však
byla již v září toho roku zavražděna a poručnictví za nezletilého Václava přejala
Drahomíra. Václav se ujal vlády patrně roku 922. Zapudil svou matku, po čase ji
však přijal zpět. V roce 924 nechal převézt Ludmiliny ostatky z Tetína na Pražský
hrad, kde je slavnostně pohřbil. Václavova vláda byla od počátku charakteristická
podporou křesťanské církve. V roce 929 byl Václav nucen poddat se římskému králi
Jindřichu I. Ptáčníkovi, který s vojskem přitáhl až k Praze. Nedlouho poté založil
Václav na Pražském hradě kostel sv. Víta. Všechny pozdější literární prameny líčí
Václavův a Boleslavův konflikt jako velmi osobní. Vyvrcholil pozváním Václava na
svěcení kostela do Boleslavi, kde byl kníže ráno dne 28.9.935 (ve starší literatuře
bývá uváděno datum 929, které nalezneme i u Kristiána) zavražděn. Boleslav se
svou družinou obsadil Pražský hrad a stal se knížetem. Záhy dal převézt Václavovo
tělo do nového chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde jsou jeho ostatky uloženy
ve Svatovítské kapli dodnes.
Velice důležitou roli sehrála postava knížete Václava jako národního patrona a
světce, za něhož byl považován již ve druhé polovině 10. století. Svatováclavská
úcta představovala jednu ze základních součástí přemyslovského a zejména
lucemburského pojetí královské moci. Silná byla václavská tradice i v době husitské.
Vlivem reformace v 16. století slábla, ale v baroku byla zase oživena. Václav byl
pravděpodobně ženat, jméno manželky však není známo.
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik oblíben, že jej slavila
doslova celá země. V tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě,
svatováclavské posvícení a lidové veselice. Počet věřících, putujících do Prahy k
hrobu svatého Václava, se každým rokem se zvyšoval.
Tento den byl i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se pasáci vraceli se
stádem ze salaší zpět do nížin.
V neděli před, nebo po svátku svatého Václava se scházeli na návsi čeledíni a
děvečky a volili chudého krále, královnu a královské služebníky. Zvoleného krále
vyzdobili korunou z pozlaceného papíru s pestrobarevnými stužkami. Nato vytvořili
„královský“ průvod, který pak procházel celou vsí a prosil po staveních o dárek.
Hospodyně pak většinou podarovala průvod několika vejci, chlebem nebo kouskem
pečínky. Všichni účastníci průvodu hezky poděkovali, popřáli mnoho štěstí a
pokračovali k jinému stavení. Večer se všichni sešli v místním hostinci, kde se z
výslužky konala hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila poddanská daň z půdy
majiteli panství. Tato daň bývala vyměřena v naturáliích jako například: vejce, obilí,
mák nebo drůbež.
V tento den probíhají různé poutě, posvícení a mše.
K dlouholetým tradicím patřilo také velké shromáždění Čechů pod sochou svatého
Václava v Praze.
Oslavy ve Staré Boleslavy
Svatováclavská slavnost se koná každoročně v den sv. Václava v obou
staroboleslavských chrámech – v bazilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. Vrcholem slavností bude koncelebrovaná poutní bohoslužba na
Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup.
27.09. 2012 - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
BASILIKA SV. VÁCLAVA - 18.00 MŠE SV. Z VIGILIE V KRYPTĚ
19.50 UVÍTÁNÍ RELIKVIE SV. VÁCLAVA
20.00 SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT A NEŠPORY
28.09.2012 - Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - BASILIKA SV. VÁCLAVA
16.50 ROZLOUČENÍ S RELIKVIÍ SV. VÁCLAVA
17.00 MŠE SV.

Stránka 13 z 16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 34.

LOUŽNICKÁ KRONIKA

2012

Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

……….Zamyslíme – li se nad vývojem celkového našeho sklářského průmyslu za uplynulá desetiletí, konstatujeme,
že došlo k určité stabilisaci a usměrnění celé sklářské výroby.
Sklářská výroba v našem kraji i v naší obci je zaměřena hlavně na výrobu luxusního zboží, odkázaného převážně
na vývoz do
všech končin
světa. Byla proto
vždy vystavěna
konjukturním
výkyvům,
obchodní
spekulaci a
ovlivněna
politickými
událostmi, módou
apod.
Docházelo proto
vždycky
k údobím, kdy
obchod kvetl a
naopak zase
k vážným krisím,
kdy bylo
nedostatek práce
a s tím i spojená
bída a
nezaměstnanost.
To se projevovalo
i dříve, zvláště
koncem minulého
století, kdy byla u
nás rozšířena
výroba
skleněných kroužků. Loužnice se tehdy stala centrem, jelikož zde byla celá řada brusíren kroužků. Byla to doba
konkurenčních bojů podnikatelů, zvláště českých výrobců s německými. Doba konjuktrury a zase úpadku, kdy
v konkurenčním boji ubíjel jeden výrobce druhého.
V této době se začali u nás sklářští dělníci prvně organisovati. Byla založena „Jednota sklářského dělnictva“ se
sídlem v Loužnici a vydávala samostatný časopis „Sklář“ jehož redaktorem byl Karel Bouček.
Po první světové válce nastala velmi dobrá konjuktura zvláště ve výrobě skleněných perlí, ale opět byla vystřídána
celou řadou krisí.
Krize a nedostatek práce projevil se hlavně od roku 1930 a nastala ve sklářství velká nezaměstnanost, jak je to již
popisováno v naší obecní kronice tehdejším kronikářem Josefem Novotným.
Znárodněním průmyslu po druhé světové válce v roce 1948 nastala určitá stabilizace a usměrnění sklářské výroby.
Nezaměstananost byla úplně odstraněna a zlikvidována. Přesto, že byly někdy výkyvy ve výrobě některých druhů
výrobků, byly tyto výkyvy vyrovnány, zavedením jiné výroby apd.
Nemůžeme však říci, že by za celé období přišla krise a dělník by se ocitl bez práce.
Naopak, odborných pracovních sil byl nedostatek. Ve výrobě perliček se projevuje poměrně vysoké stáří u
zaměstnanců. Je to zaviněno tím, že většina mladých lidí vzhledem k nestálosti ve sklářské výrobě, jak to bývalo
dříve, našla si jiná zaměstnání, jelikož po pracovních silách byla ve všech oborech průmyslu poptávka.
Tím končí Ladislav Bartoníček pojednání o vývoji průmyslu v naší obci za desetiletí od roku 1947 – 1957 a dalšímu
podnikání přeje hojně zdaru.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 –pohled na cestu z Loužnice k Huńáči, dnes mezinárodní silnice I/10)
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PRO ZASMÁNÍ

Zeptal jsem se svého osobního trenéra v posilovně, který stroj
mám použít, abych zapůsobil na ženy. Vyšel ven a ukázal na
bankomat.
Do počítačové prodejny přijde atraktivní mladík a ptá se mladé
prodavačky: "Slečno, máte nejnovější aktualizaci tohoto
antivirového programu?" "Ne, bohužel ne." "A máte ten
speciální čisticí prostředek na monitor?" "Ne." "A máte nějaký
zásobník na diskety?" "Ne." "A máte po pracovní době trochu
času?" usměje se mladík. "Ano," odpoví prodavačka
polichoceně. "Tak tu zůstaňte trochu déle a napište na to
všechno objednávku!"
Policajti mají zkoušku z matematiky. Jeden z nich říká: Já to
asi nezvládnu! Ale proč ne? Neumíš sčítat a odčítat nebo co?
To jo, ale nechápu, jak je to možné, že 5-7+2=0. Ale vždyť to
je jednoduché. Já ti to vysvětlím. V autobuse cestuje pět lidí.
Na zastávce sedm vystoupí, kolik musí nastoupit, aby tam
nikdo nebyl?
O půlnoci zazvoní zvonek, manželka se vzbudí a vykřikne:
Proboha manžel! Manžel se vzbudí a uteče na balkon!
Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští
stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé: "Prosím tě,
součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A." Ta druhá
odpoví: "No, mohla by to být pata." V tom sebou biskup cukne
a zeptá se: "Nemá tu někdo gumu?"
Jak se dělá byznys !
Otec: Chci, aby sis vzal za ženu dívku, kterou Ti vyberu.
On: Ne
Otec: Je to dcera Billa Gatese
On: Tak v tom případě Ano.
Otec přijde za Billem Gatesem
Otec: Chci, aby si Vaše Dcera vzala mého syny.
Bill: Ne
Otec: Syn je více prezidentem světové banky.
Bill: V tom případě Ano.
Otec jde za prezidentem světové banky.
Otec: Chci, abyste zaměstnal, mého syna jako více prezidenta.
Prezident: Ne.
Otec: Je to zeť Billa Gatese!
Prezident: V tom případě Ano.

MOUDRÁ VĚTA
Na své nepřátelé musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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