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POSLEDNÍ LEČ 2012
Dne 17. 11. 2012 se
koná v naší obci, již
tradiční POSLEDNÍ LEČ,
kterou pořádá myslivecké
sdružení Březí.
Všichni jste srdečně vítáni,
bude hrát příjemná hudba a z kuchyně se
budou vydávat skvělá zvěřinová jídla.
Předprodej lístků, v Hospůdce Na Záduší, bude
každý pátek od 19.00 do 20.00 hod. počínaje
26.10.2012 !!!

ZKOUŠKA SIRÉN
ve středu 3. října 2012 ve 12
hodin proběhne pravidelné
celostátní prověření funkčnosti
sirén. Zkušební tón je
nepřerušovaný a trvá po dobu 140
sekund.

Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.
Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana Pohla
a v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě – sokolovně
v Loužnici.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne
8.října 2012 od 18.30 hod v
budově OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Prodej a nákup pozemků
3) Příprava akcí na rok 2013
4) Zimní údržba
5) Nový Územní plán obce
6) Různé – Informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
7) Závěr
Petr Krupka
starosta obce
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
OZNÁMENÍ
O době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce LOUŽNICE
Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
1.

Oznamuje
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
V pátek dne 12.října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
V sobotu dne 13.října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
V pátek dne 12.října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
V sobotu dne 13.října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. Kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
V pátek dne 19.října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
V sobotu dne 20.října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb
Ve volebním okrsku č.1. Je volební místnost, místnost Obecního Úřadu Loužnice 58, 468 23 Loužnice
Je podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu …Obec Loužnice….

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže –li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

JAK VOLIT?
Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením
voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti.
Tam také obdrží dvě obálky, do kterých za plentou vloží své hlasovací lístky. Do
šedé obálky hlasovací lístek pro krajské volby 2012, do žluté hlasovací lístek do Senátu.
Kdy volit: O termínu a místě konání krajských voleb 2012 – tedy voleb do krajských zastupitelstev – vás informuje
starosta obce způsobem v místě obvyklým. Musí tak učinit nejpozději 15 dní před zahájením voleb. Zároveň oznámí,
na kterých adresách se nacházejí volební místnosti (školy, obecní úřady apod.).
Kdo může volit: Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České republiky, který alespoň v druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje.
Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice,
které chce dát svůj hlas a podpořit ji v krajských volbách. Na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte,
zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, tzn. že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany.
Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa je, aby získali nově alespoň 5 % preferenčních hlasů ze všech
platných (v minulosti to bylo 10 %). Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí
nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili více
hlasovacích lístků. Předem si proto rozmyslete, kterou politickou stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě
kteří maximálně čtyři kandidáti strany jsou vám sympatičtí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v případě, že
jste použili místo úřední obálky obálku, ve kterých jste dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž
při sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek.
V krajských volbách 2012, stejně jako v kterýchkoli jiných, hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k
úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky (volební urna).
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ZE SVĚTA

MALÁ SKÁLA,
LÍŠNÝ - Část
plánované obří
cyklostezky
Greenway Jizera
mezi Líšným a
Malou Skálou
brzy otevřou.
Zpoždění nabralo
čtyři měsíce.
Čtyři měsíce se protáhla výstavba části cyklostezky
Greenway Jizera na úseku mezi Líšným a Malou Skálou.
Otevřena přitom měla být již na letošní letní sezonu.
Stavba skončila na konci září, zprovozněna by měla být
do konce října. „Stavbu čeká už vlastně jen kolaudace,"
sdělil pro ČTK Jiří Lukeš, ředitel Sdružení Český ráj,
které je investorem a koordinátorem výstavby
cyklostezky Greenway Jizera. „Bohužel, původní plány s
otevřením na letní sezonu se nenaplnily. Geologický
průzkum ukázal, že podlaží je nestabilní a musí se
sanovat," vysvětloval Lukeš již v červenci letošního
roku.
Zdržení způsobily i námitky proti stavbě, ba i podnět k
jejímu zastavení, když do řečiště vjížděly bagry. Česká
obchodní inspekce tehdy kvůli chybějícímu povolení
udělila sdružení pětitisícovou pokutu. „Nebyla
prokázána škoda na přírodě, ohroženy nebyly žádné
živočišné druhy," přiblížil Lukeš.
Část cyklostezky Líšný Malá Skála je postavena z
minerálního betonu (jemná kamenina). Není proto
vhodná třeba pro in-line bruslaře. „Správa chráněné
krajinné oblasti Český ráj nechtěla použití asfaltu ani
betonu," vysvětlil Lukeš.
V září měl být hotov i úsek Loužek Rakousy. I zde se
však výstavba protáhne, a to kvůli zdlouhavému
procesu majetkových vyrovnání s vlastníky pozemků a
získání všech potřebných dokumentů. Přímo v Loužku
narazilo sdružení na odpor místních chalupářů, kterým
vadilo, že cyklostezka povede přímo osadou. Majitelé
chalup se obrátili na kraj.
Úsek Loužek Rakousy by měl být hotov do konce roku.
Příští rok by se měla dostavit i zbývající část v úseku
Rakousy Malá Skála.
Projekt Greenway Jizera v úseku Dolánky Líšný je
spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Celkem mají stát úpravy úseku
33,4 milionu korun.
V dubnu by měl být celý úsek cyklostezky od Líšného
po Dolánky hotov. Na cyklisty tak čekají nádherné
výlety v údolí Jizery.
Pilně se pracuje i na projektu dalšího úseku Železný
Brod Líšný. Město je garantem úseku a zadalo již
vypracování projektu.
„Doháníme skluz. Pomalu bude dokončena idea trasy a
začneme řešit majetkové vztahy, což ale bude určitě
trvat dlouhé měsíce," přiblížil starosta Železného Brodu
André Jakubička.

ŽELEZNÝ BROD - Milovníci
filmu ze Železného Brodu se
musejí opět obrnit
trpělivostí. Podle posledních
informací začne místní kino
promítat až v listopadu.
Provozovatel zařizuje nutnou
digitalizaci, bez které by kino
v dnešní době fungovat nemohlo. Nejistá situace
železnobrodského KC Kino se na jaře vyjasnila. Po první
testovací sezoně to nejprve vypadalo, že kino už pokračovat
nebude. Nakonec se peníze na digitalizaci našly, obyvatelé
města si však musejí počkat. Ještě nedávno se přitom zdálo,
že první film uvidí už v říjnu. „Máme za sebou opakované
výběrové řízení a nyní jsme konečně v situaci, kdy lze
přistoupit k samotnému procesu digitalizace. S vítězem
výběrového řízení se domlouváme na časovém harmonogramu
prací v kině. Samotné namontování všech komponentů je
otázkou několika dní, proto stále věříme, že spuštění provozu
proběhne ještě v říjnu," říkal provozovatel David Pešek.
„Ovšem nic nelze v tuto chvíli říct s definitivní jistotou," dodal.
A že není nic jistého, se potvrdilo záhy. Ve středu 26. září se
na facebookovém profilu KC Kino objevila nepříjemná zpráva:
„Aktualita: podle nejnovějších indicií začne KC Kino promítat až
v listopadu. Věřte, radost z toho nemáme." Místní lidé tak
zatím musejí za filmovou kulturou do okolních měst. Kolem
digitalizace kina se na jaře strhla v Železném Brodě žhavá
diskuse. Město ale nakonec dotaci ze Státního fondu pro
podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 550 tisíc korun
přijalo a ze svého rozpočtu na úpravy přidalo 2,3 miliony
korun. „Jsem rád, že to takhle dopadlo. Kino bychom bez
digitalizace museli zavřít," uvedl tehdy starosta André
Jakubička. Digitalizace kina měla řadu oponentů, například
poslance a bývalého starostu města Václava Horáčka. „Je
naprosto zbytečné investovat takové peníze. I výsledky ve
velkých městech ukazují, že návštěvnost digitalizovaných kin
klesá. Tady jsou tři velká pěkná kina do 20 kilometrů. Kdo chce
vidět premiéru, tak si tu cestu najde," vyjádřil svůj názor
Horáček. Lepší využití financí viděl v investici do chátrající
sokolovny.
ALBRECHTICE Minulou sobotu
proběhlo ve
velkém sále vily
Schowanek v
Jiřetíně pod
Bukovou
vyhodnocení
dalšího ročníku
populární
výtvarné
soutěže:“Týden české hračky". Nejstarší továrna na výrobu
dřevěných hraček v České republice, firma Detoa Albrechtice
s.r.o., uspořádala další ročník populární výtvarné soutěže,
která je určená zejména pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří si
rádi zasoutěží. Téměř 400 účastníků soutěžilo od pondělí 24.9.
do soboty 29.9. v klání soutěže, ale i v několika doprovodných
soutěžích pro děti z Dětských domovů v Jablonci nad Nisou a
Semilech, pro rodiny pracovníků pořádající firmy a také v
kategorii příchozích. Závěrečného vyhlašování výsledků se
zúčastnilo téměř 130 účastníků.
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KOŘENOV –
Zubačka do
Krkonoš na sv.
Václava vyjela
naposledy, zimu
stráví vlak v
železničním
depu v Turnově.
Ukončení
sezony na
unikátní
ozubnicové trati z Tanvaldu do Harrachova, která letos
oslavila 110 let od svého zprovoznění, přilákalo stovky
lidí. Rozloučit se přišel i Krakonoš. Teď už budou na
trase do Harrachova jezdit jen pravidelné vlaky, na
nostalgické jízdy historickými vozy si budou muset
milovníci železnice počkat do příštího léta. „Sezona byla
dobrá, i když občas naše plány zhatilo trochu počasí. To
loni jsme na něj měli větší kliku. Lidí jsme ale určitě
přepravili víc, přesná čísla budeme znát až za pár dní,"
řekl ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.
Poprvé letos vyjel historický vlak i do sousedního
Polska, i když jen při červencových oslavách 110.
výročí. „V budoucnu bychom rádi jezdili do Polska s
historickými vlaky častěji, je to ale velmi náročné jak po
organizační stránce, tak po té finanční," dodal. Provoz
na ozubnicové trati z Tanvaldu do Harrachova začal v
roce 1902 a o 90 let později byla železnice vyhlášena
kulturní památkou. Na dvanáctikilometrové trati jsou tři
úseky s ozubnicí uprostřed koleje. Ta pomáhá
lokomotivám překonat příkré stoupání 58 promile.
Spojnice mezi Jizerskými horami a Krkonošemi je
nejstrmější železniční tratí v zemi a v posledních letech
se stala vyhledávanou turistickou atrakcí. Historii
zubačky přibližuje i muzeum, které vybudovala parta
nadšenců z železniční společnosti v nevyužívaných
prostorách kořenovského nádraží. I když se provoz
historických vlaků zastaví, nadšenci z Železniční
společnosti Tanvald se přes zimu nudit nebudou.
„Motorový vůz, který jezdí v čele zubačky, potřebuje
nějaké úpravy a opravy. Musíme také vyřídit spoustu
administrativních věcí, na které v létě nebyl čas, a
připravit projekty do evropských nebo norských fondů,"
řekl Prokeš. Železniční společnost by ráda
zrekonstruovala objekt bývalé výtopny na nádraží v
Kořenově, z něhož už dnes zůstalo jen torzo. Vzniknout
by v něm mělo depo a vlastně další část muzea. Projekt
za deset až 12 milionů korun však bez dotací není
možné uskutečnit, dodal Prokeš.

2012

ŽELEZNÝ BROD –
PRAHA - Na Pražském
hradě byli vyhlášeni
laureáti "Stanislav
Libenský Award 2012"
V prestižní mezinárodní
soutěži "Stanislav
Libenský Award",
zaměřené na sklářskou
tvorbu a určené pro
studenty vysokých uměleckých škol se letos představily rovněž
skleněné objekty a instalace pěti absolventů Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské - Železný Brod (Zuzana
Kubelková, Michal Šilhán, David Valner, Tereza Kovaříková a
Alena Hájková).
"Stanislav Libenský Award" je poctou největšímu českému
sklářskému výtvarníkovi a zároveň jedinečnou celosvětovou
přehlídkou mladé nastupující generace sklářů. Letos se o zisk
ocenění ucházelo 48 studentů z celého světa. Oficiální výsledky
byly vyhlášeny v rámci slavnostního večera, který se konal ve
čtvrtek 20. září 2012 v Nové Galerii Pražského hradu za účasti
reprezentantů kulturně-politického života České republiky.
Druhou cenu Stanislav Libenský Award 2012 získala
absolventka sklářské školy Zuzana Kubelková za skleněný
objekt "Proces deformace". Podle hodnocení poroty autorka v
souladu s názvem díla pracuje inovativním způsobem s
deformací materiálu ve žhavém stavu. Tento proces je
dokonale zakonzervován v prezentovaném objektu, který
zobrazuje mezní stav akce a reakce.
Výstava skla bude od 21. září do 30. listopadu k vidění v
ambitu kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, otevřeno je každý
den od 10 do 18 hodin. Podrobnosti: www.prazskagalerie.cz
ŽELEZNÝ BROD – PRAHA Navštivte letošní Designblok ´12
v Praze a prohlédněte si aktuální
práce studentů designu skla a
produktového designu Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod, které podtrhují význam
slova luxus svou imaginací, estetikou
i ušlechtilým řemeslem.
Těšit se můžete na originální
instalaci, která vznikla na základě
invence studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské - Železný Brod.
Škola se představí v tzv. Openstudiu hned ve dvou expozicích
– kromě samostatné prezentace vybraných prací se další
studentské práce prezentují i v rámci společné instalace
Asociace škol s uměleckořemeslným zaměřením.
Openstudio Šporkovský palác, Hybernská 5, Praha 1. Otevírací
doba: 2.–8. 10. 2012, Út–So: 10.00–21.00, Ne: 10.00–19.00
hodin.

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/
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ČERNÁ KRONIKA

FRÝDŠTEJN - V průběhu noci z pondělí na
úterý došlo na Frýdštejně k odcizení
měděných předmětů z novostavby
rodinného domu. Neznámý pachatel z domu
odcizil měděné okapy a svody v celkové
délce 23 metrů. 40letému majiteli
novostavby způsobil krádeží škodu ve výši 30 000
Kč. Policisté Obvodního oddělení Rychnov u
Jablonce n.N. případ zadokumentovali a nyní pátrají
po odcizené mědi a pachateli, který se dopustil
spáchání přečinu krádeže, za což mu hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

JABLONEC N.N. - V noci z pondělí na úterý vnikl
neznámý pachatel v Pražské ulici v Jablonci n.N. do
prodejny s pečivem. Překonal zámek vstupních
dveří, vnikl dovnitř a odnesl si plechovou pokladnu s
penězi, stravenkové kupóny a mobilní telefon.
Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N. případ
zadokumentovali a na místě činu zajistili stopy,
které mohou pomoci v dopadení pachatele. Případ
policisté šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za což pachateli v případě dopadení hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC n.N. – MALÁ SKÁLA - Nechávat v
odstaveném vozidle jakékoliv předměty s sebou
vždy přináší riziko, že dojde k vykradení vozidla. O
této skutečnosti se přesvědčil 50letý muž z Brna,
který v úterý 25. září po 15.00 zanechal na
parkovišti před prodejnou v Jateční ulici v Jablonci
n.N. ve vozidle značky Mercedes Sprinter notebook
značky ACER. Pachatel mu rozbitím okna vozidla a
odcizením notebooku způsobil škodu ve výši 32 000
Kč. Ve stejný den a téměř ve stejnou dobu došlo k
vloupání do vozidla VW Sharan na Malé Skále.
Pachatel překonal uzamčené dveře vozidla a ze
zavazadlového prostoru odcizil tašku s notebookem
značky ASUS a pouzdro s digitálním fotoaparátem
značky Nikon. V tomto případě vznikla škoda ve výši
23 000 Kč.
JABLONEC N.N. - V úterý 25. září v 22.35 došlo na
silnici I/65 ve směru od Jablonce nad Nisou na
Prahu k střetu osobního vozidla a domácího zvířete.
Pes neznámého majitele vyběhl znenadání z pravé
strany silnice do jízdní dráhy vozidlu značky Renault
Laguna. 45letý muž z Lučan nad Nisou řídící toto
vozidlo začal brzdit, ale střetu s zvířetem již
nezabránil. Pes po nárazu do vozidla zaběhl za
svodidla na levé straně vozovky a uhynul. Vzniklá
škoda představuje částku 33 000 Kč.
ŽELEZNÝ BROD - V pondělí 24. září ohlásil na
Obvodní oddělení Jablonec n.N. 21letý muž ze
Železného Brodu, že mu neznámý pachatel z ulice

28. října v Jablonci n.N. odcizil vozidlo značky Ford
Mondeo. Policisté případ zadokumentovali a vyhlásili
po vozidle pátrání. Druhý den ráno přišel muž na
policejní stanici podruhé. Tentokrát přišel oznámit,
že vozidlo nalezl. Zaparkoval ho totiž v sousední
ulici, protože v ulici 28. října, kde jindy běžně
parkuje, bylo plno, a jaksi na tuto skutečnost v
návalu jiných starostí pozapomněl. Policisté pátrání
po vozidle odhlásili a případ odložili, protože nedošlo
ke spáchání přečinu ani přestupku.
JOSEFŮV DŮL - V pátek 28. září došlo v Josefově
Dole k poškození zaparkovaného vozidla značky
Mazda. Neznámý pachatel poškodil přední část
Mazdy a bez jakéhokoliv řešení z místa nehody
odjel. Policisté žádají případné svědky události, aby
zavolali na telefon 974 474 254 nebo na linku 158.
Děkujeme.
RYCHNOV n.N.- V průběhu noci z pátku na sobotu
se do domu v Rychnově u Jablonce n.N. Pelíkovicích
vloupal neznámý pachatel. Do domu vnikl otevřením
okna, které bylo otevřené jen na ventilaci, vstoupil
dovnitř, celý dům prohledal a odnesl si různou
elektroniku, výpočetní techniku, kovovou schránku s
penězi a hodinky. 31letému majiteli domu způsobil
zloděj škodu ve výši 138 000 Kč. V dalším šetření
pokračují policisté obvodního oddělení Železný Brod,
kteří případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže a porušování domovní svobody, za což
pachateli hrozí trest odnětí svobody v trvání až pět
let.
JABLONEC N.N. - Neznámý pachatel se v průběhu
měsíce září vloupal do sklepa domu v Podhorské
ulici v Jablonci n.N. U sklepa poškodil závoru a
zámek na dveřích, vnikl dovnitř a odnesl si 9 kusů
hliníkových disků s letními pneumatikami a 4 kusy
plechových disků se zimními pneumatikami.
30letému majiteli způsobil krádeží škodu ve výši 20
000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N.
pátrají po pachateli, který se dopustil spáchání
přečinu krádeže podle § 205/1a,b, za který mu
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - V pondělí 1. října v 14.20 se v ulici
Československé armády v Jablonci n.N. stala
dopravní nehoda. 45letý muž z Trutnova jel s
vozidlem značky Fiat Ducato ve směru od Liberce na
centrum města Jablonce n.N. Vpředu před fiatem
jela řidička s octavií. Žena byla nucena z důvodu
tvořící se kolony před ní brzdit. Řidič fiatu nedodržel
bezpečnou vzdálenost za jejím vozidlem, nedobrzdil
a vozidla se srazila. Náraz posunul octavii dopředu a
došlo ještě k nárazu do další octavie. Celkově
způsobená škoda představuje částku 100 000 Kč.
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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
3.10.

Den: 17/21°C
Noc: 11/7°C

NEDĚLE
7.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

ČTVRTEK
4.10.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

PONDĚLÍ
8.10.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
5.10.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
9.10.

Den: 16/20°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
6.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

STŘEDA
10.10.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

3.10.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4.10.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
5.10.
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

PRANOSTIKY

8.10.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.

9.10.
Je-li déšť na svatého, bude mokrá zima.
Kdo se těší, že na Diviše zasel, ať se netěší na
úrodu.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 6:04
Zapadá: 17:38

Změna času
proběhne v neděli
28. října 2012.
Hodinky si
posuneme o jednu
hodinu vzad - do
standardního
časového pásma
zimní čas.

NOČNÍ OBLOHA OD 1. 10. DO 7. 10.2012
Měsíc po úplňku je vidět téměř celou noc. Totéž lze říci o planetě Jupiter.
Ráno je vidět Venuše, která projde těsně kolem hvězdy Regulus.
Mezinárodní vesmírná stanice končí své ranní přelety.
Planety:
Ve středu 3. 10. v 8 hodin bude Venuše v těsné konjunkci s Regulem
(Venuše 0,1° jižně). Obě tělesa spatříme ráno nad východním obzorem.
Venuše (-4,1 mag) je viditelná ráno nad východem. V souhvězdí Lva projde
tento týden těsně kolem hvězdy Regulus. Její poloha vůči hvězdě je den po
dni vyznačena na obrázku. Uran (5,7 mag) je poblíž hvězdy 44 Psc (také
cca 5,7 mag) v souhvězdí Ryb, Neptun (7,8 mag) je k vyhledání triedrem ve
Vodnáři a vrcholí nad jihem po 22. hodině. Obě planety lze od hvězd rozlišit
až při velkém zvětšení. Zobrazí se jako velmi malé kotoučky.

Měsíc

Vychází: 18:20
Zapadá: 8:34

K Zemi míří jasná kometa
Kometa je tak jasná, že by ji na konci příštího roku mohli lidé spatřit i za
denního světla pouhým okem. Na noční obloze by kometa pojmenovaná
C/2012 S1 měla zářit mnohem jasněji než Měsíc v úplňku. Vlasatici objevili
astronomové 21. září v souhvězdí Raka ve vzdálenosti přibližně miliardy
kilometrů od Země. K Slunci by se měla nejvíce přiblížit 28. listopadu
příštího roku, kdy bude asi 1,2 miliónu kilometrů od jeho povrchu.
V tu dobu by se ze Země měla jevit tak jasná, že bude krátkodobě vidět i ve
dne. Zatím je ještě kometa natolik vzdálená, že ji je možné spatřit pouze
teleskopem. Od pozdního léta 2013 by měla být viditelná i obyčejným
dalekohledem, pouhým okem pak od začátku listopadu do poloviny ledna
2014. Nejlepší podmínky pro její sledování budou na severní polokouli.
http://www.novinky.cz/veda-skoly/279921-k-zemi-miri-jasna-kometa-nanocni-obloze-bude-zarit-vic-nez-uplnek.html
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

8. 10. 2012
9. 10. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
3.10. 1901 – František Halas, český básník (†
27. října 1949)
3.10.1908 – Nelly Gaierová, česká zpěvačka
a herečka († 30. října 1995)
4.10. 1582 – Papež Řehoř XIII. zavedl v
Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku
gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu hned
následoval 15. říjen.
5.10. 1842 – v Plzni byla pod vedením sládka
Josefa Grolla uvařena první várka plzeňského
piva.
5.10. 1936 – Václav Havel, dramatik a
prezident († 18. prosince 2011)
5.10.1946 – Rudolf Hrušínský mladší, herec
6.10. 1289 - Václav III., český král († 4.
srpna 1306)
6.10. 1289 - Anežka Přemyslovna, dcera
českého krále Václava II., dvojče krále
Václava III. († 1296)
7.10. 1913 – Henry Ford zavedl výrobní
linku.
7.10. 1847 – Emil Holub, cestovatel a
etnograf († 21. února 1902)
8.10. 1809 – Hrabě Metternich byl jmenován
ministrem zahraničních věcí Rakouska. V této
funkci výrazně ovlivňoval dějiny Evropy až do
roku 1848.
9.10. 1410 – Poprvé v listinách zmíněn
pražský Staroměstský orloj.
9.10. 1929 - Zaregistrována nová značka
Československých motocyklů - JAWA.
9.10. 1914 – Josef Hlinomaz, český herec,
novinář, ilustrátor a malíř († 8. srpna 1978)
9.10.1922 – Ladislav Rychman, český filmový
režisér († 1. dubna 2007)
9.10.1929 – Vladimír Menšík, český herec (†
29. května 1988)
9.10. 1201 – Robert de Sorbon, francouzský
teolog, zakladatel Sorbonny († 15. srpna
1274)
10.10. 1631 – Saská armáda prošla Prahou.
10.10. 1938 – Dle Mnichovské dohody
muselo Československo odstoupit pohraniční
území Německu.
10.10. 1954 – Ondřej Havelka, český herec a
zpěvák
10.10.1961 – Zuzana Bydžovská, česká
filmová a divadelní herečka

Pavlína Hendrychová - Halamová
Eva Kühnová – Malá z Rovinky

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (3.10. - 11.10.) je
určeno, ve staročeském a Keltském
horoskopu, stromu - JEŘÁB
Stejně jako Jeřáb působí lidé
narození v tomto znamení jemně a
zranitelně. Ovšem za touto slupkou
se skrývá nečekaná houževnatost a
silná vůle. Velmi často jsou z nich
uznávaní umělci, neboť k jejich
vrozené zručnosti a vytrvalosti při
cestě za svým cílem přidávají také navenek skrytou vášeň, která
je pohání vpřed.
Jsou společenští, ale vyhýbají se kolektivům, ve kterých se šíří
klepy. Potřebují svým přátelům bezmezně věřit, ale i tak si
pečlivě střeží své soukromí. Jako většina umělců jsou ovšem i
nestálí v lásce a své sympatie rozhazují na všechny strany,
dokud nezakotví ve šťastném manželství. To ovšem může být
šťastné jen s tím, kdo na něj nešetří obdivem.
Věrný, obětavý, oddaný…tak to je přesný opak osoby narozené
ve znamení Jeřábu. Pokud jde o dobrého přítele, můžete se na
něj naprosto spolehnout důvěřovat mu, ale v partnerském
vztahu se nevyhnete občasným záletům a egocentrickým
výstupům.
Jako rození požitkáři mívají tito lidé sklony k nadměrné
konzumaci alkoholu a jiných drog, s čímž souvisí jejich pozdější
zdravotní problémy plynoucí zpravidla z jejich celoživotních
neřestí.
Osoby zrozené ve znamení Jeřábu jsou nesmírně šikovní
řemeslníci a umělci. Učí se sice pomalu, ale zato s nesmírnou
pečlivostí. Jako zaměstnanci budou naprosto oddaní firmě a
připravení splnit i nepříjemné úkoly.
-------------------------------------------------------------------------------

VÝZNAMNÉ DNY
3.10. - Světový den lidských sídel, Světový den architektury
4.10. - Mezinárodní den zvířat
5.10. - Mezinárodní den učitelů
8.10. - Mezinárodní den boje proti popálení
9.10. - Světový den pošty (od roku 1874)
10.10. - Světový den duševního zdraví, Světový den zraku, Světový den proti
trestu smrti
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
CELER
Zelenina, kterou milujete nebo nenávidíte, nic mezi tím…..
Již ve starém Egyptě byl celer používán jako koření, ale především jako
přírodní afrodiziakum. V lidovém léčitelství je celer chronicky známý pro
svůj blahodárný vliv na mužskou potenci.
Můžeme se setkat s různými druhy celeru. Jsou to především celer
řapíkatý, z kterého se používá nadzemní část rostliny a celer listový a
hlíznatý, u kterých můžeme zpracovávat jak listy, tak podzemní část, tzv.
bulvu.
Celer, to je zelenina, koření i lék.
Celer obsahuje velké množství éterických olejů, hlavních původců
jeho typického aroma. Vysoký obsah těchto éterických látek má svůj
smysl pro rostlinu samotnou, slouží totiž jako ochrana před
možnými záškodníky, jako jsou plísně, bakterie a jiní vetřelci.
Působí jako ochranný štít rostliny, stejně tak ale mohou ochránit i
naše tělo, především naše sliznice. Při konzumaci celeru se tyto
látky uvolňují při cestě trávicím traktem na všechny jeho sliznice, v ústech, v žaludku, ve střevech a
působí tu stejně, jako u samotné rostliny - antibakteriálně a antimykoticky - jsou účinnou ochranou
a dezinfekcí našeho trávicího traktu. Podobně působí i v jiných částech našeho těla, zabíjejí infekce v
ledvinách a močových cestách. V mnohém se tedy působení celeru podobá fenyklu, o kterém jsme
hovořili v minulém díle našeho seriálu. Nejinak je tomu i s působením na dýchací cesty při
nachlazení.
Dezinfekční účinky celeru nacházejí své uplatnění i v případě onemocnění dýchacích cest. Celerové silice
pomáhají s rozpouštěním hlenu a zároveň dezinfikují sliznice, čímž nám pomohou s jejich čištěním a
zároveň zabíjí mikroorganismy. Celer je tedy i strašákem na kašel a rýmu a je vhodným doplňkem léčby
nachlazení, užívaný především v syrovém stavu. Nejúčinnější je při léčení nachlazení šťáva z čerstvého
celeru, která obsahuje nejen ony éterické dezinfekční látky, ale i velké množství vitaminů a minerálů, které
posilují naši imunitu.
Celer obsahuje mnoho velmi potřebných vitaminů a minerálů. Je považován za významný zdroj vitaminů
skupiny B protože obsahuje všechny vitaminy z této skupiny ve vyváženém množství, je zdrojem tzv. Bkomplexu. Vitaminy skupiny B jsou velmi důležité např. pro zdravou kůži, nehty a vlasy, správnou funkci
jater a střev, ale i pro "silné nervy". Jejich dostatek v těle napomáhá člověku k udržení dobré
psychické kondice, celer nám tedy může pomoci i na duši - v boji proti stresu a depresi. Listy celeru
obsahují velké množství vitaminu C, dokonce více, než citron. Dalšími zastoupenými vitaminy jsou např.
vitamin A, K a E.
V celeru najdeme i řadu důležitých minerálů, jsou to např. draslík, hořčík, chróm, sodík, vápník, železo,
zinek a jód - a to v poměrně vysokých dávkách. I tyto minerály jsou pro naše tělo velice potřebné a v běžné
stravě často nepříliš zastoupené.
Celer působí jak přírodní diuretikum - prostředek, který podporuje tvorbu moči, a tak čistí náš pohybový
aparát, rozpouští usazeniny a pomáhá je odplavovat z těla. Je proto velkým pomocníkem při léčbě
nemocí pohybového aparátu, jako jsou revmatismus, dna a artritida. Především pravidelné užívání
syrového celeru nebo celerové šťávy by mělo zmírnit problémy spojené s těmito nepříjemnými
neduhy a ulevit našim kloubům.
Látky obsažené v celeru snižují hladinu krevního cukru, neměl by tedy chybět na talíři všech diabetiků. I lidé
trpící vysokým tlakem by ho měli zařadit jako pravidelnou součást svého jídelníčku, protože přirozenou cestou
snižuje krevní tlak. Působí také jako stimulant produkce žluče, čímž napomáhá trávení. I pro žaludek je
velkým pomocníkem, pomáhá ho chránit před žaludečními vředy a dokonce urychluje jejich léčení.
Celer má v kuchyni opravdu mnohostranné využití. Používá se buď jako koření, a to především čerstvá či sušená
nadzemní část rostliny, řapíky a listy, někdy dokonce i semena. Dodává nezaměnitelnou chuť pokrmům, jako jsou
polévky (např. naše stará známá bramboračka), omáčky, dresinky, marinády na pečení masa apod. Široké využití
má i celerová bulva. Tu můžeme konzumovat syrovou, například v salátech a pomazánkách, ale i tepelně
opracovanou. Tepelná úprava může celer chuťově zpříjemnit pro ty z nás, kdo jeho chuti příliš neholdují, přesto
by ho rádi konzumovali kvůli jeho blahodárným účinkům na naše tělo. Můžeme ho vařit v polévkách, dusit s jinou
zeleninou, péct s masem, smažit obalovaný v těstíčku..
.. pravdou však zůstává, že syrový má pro naše tělo největší význam, jeho léčivé látky jsou zachovány v plné
hodnotě. Komu celer "nejede", jeho typické aroma se dá zmírnit v salátech například přidáním strouhané mrkve, i
čerstvá celerová šťáva chutná lépe po přimíchání mrkvové šťávy a pár kapek citronu.
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ZAHRADA
TIPY PRO USKLADŇOVÁNÍ ZELENINY A OVOCE
Úroda na zahradě vždy přichází najednou. Jak je
uskladnit, aby vydržely čerstvé a chutné co nejdéle?
Správné skladování uchová nejen
šťavnatost, vůni a chuť ovoce či
zeleniny, ale zrovna tak
zůstávají ve větší míře
zachovány vitamíny a další
cenné látky.
Spousty čerstvého ovoce a
zeleniny není možné
zkonzumovat. Zavařování je
velmi důležitý způsob
zpracování velké úrody, ale je
časově a energeticky značně
náročný, vhodný ve větší míře
pouze pro ovoce a také způsobuje
ztráty některých vitamínů. Část
ovoce a téměř všechnu zeleninu je
třeba skladovat i v čerstvém stavu.
Brambory
Nejlepší je, když brambory vykopeme za sucha a
necháme je několik hodin ležet na vzduchu, aby
oschly.
Pak je volně rozložíme v tmavé vzdušné místnosti,
kde je při teplotě kolem 15 °C necháme asi čtrnáct
dní.
Nakonec z nich opatrně odstraníme zaschlou
zeminu, dáme je do hadrových či papírových pytlů a
uložíme na tmavé, co nejchladnější, ale suché a
bezmrazé místo. Dodržovat zatemnění při přípravě i
konečném uskladnění je důležité, protože zamezí
tvorbě jedovatého solaninu.
Celer
Celer před uskladněním nemyjeme. Nejlépe se
uchovává v lehce navlhčeném písku ve vzdušném
sklepě.
Cibule
Nejdůležitější je nechat cibuli po vyrytí dobře
uschnout, aby při skladování nehnila. Pak ji můžeme
svázat do copů a takto vzniklý hrozen pověsit na
vzdušné místo. Poslouží i stará punčocha, do které
vkládáme cibule po jedné a uzlujeme.
Česnek
Paličky česneku vyryjeme i s listy, necháme na
slunci oschnout a pak teprve dáme pod přístřešek
usušit. S pomocí stonků vytvoříme pletence, které
zavěsíme na chladné a především suché místo.
Zůstane-li česnek v kuchyni, obvykle vlivem vlhkosti
změkne.

Hrušky
Hrušky se sklízejí raději již několik dní před uzráním,
aby nebyly příliš měkké. Dozrají i po utržení. Znak
plné zralosti je například měkká dužina kolem
stopky – poté již hruška dlouho nevydrží. Měli
bychom ji buď brzo zkonzumovat, nebo
stopku ponořit do rozehřátého vosku
a nechat zatvrdnout.
Jablka
Sklizená jablka pečlivě
přebereme. Z těch
„načatých“ a
natlučených děláme
rovnou štrúdl. Zdravá
jablka bez omývání
vložíme do igelitových pytlů
– klidně po osmi kilech.
Zavážeme je a naskládáme na
betonovou podlahu ve sklepě (v
zimě je tam pořád teplota nad nulou).
Každý měsíc zkontrolujeme, případně nahnilé
vyhodíme a pytel opět zavážeme. Ovoce se samo
vlhčí a nevysychá. Vydrží tak až do příští sklizně.
Křen
Nejlépe se křen uskladňuje v písku v chladném
sklepě. Pokud na něm ponecháme i malé kořínky,
můžeme nespotřebovaný křen na jaře znovu
zasadit.
Mrkev
Běžně se skladuje v lískách v navlhčeném písku
nebo drcené kůře, a to ve velmi chladném sklepě.
Mrkve je však také možné nechat v zemi. Uřežeme
listy. Záhon přikryjeme jemným pletivem, na které
položíme vrstvu slámy nebo suchého listí a zatížíme
latěmi, aby je vítr nerozfoukal. Mrkev zde vydrží do
příštího jara.
Ořechy
Vyloupaná jádra ořechů je nejlepší skladovat v
mrazničce. Vlašské ořechy obvykle stačí dobře
usušit a skladovat nevyloupané. Jako čerstvé vydrží
velmi dlouho při trochu neobvyklém postupu –
naložení do soli: V hliněném hrnci nebo dřevěné
bedničce dáváme střídavě vrstvy ořechů a směsi z
hrubé soli, kokosového vlákna a dokonale suchých
hoblin z tvrdého dřeva. Dobře upěchujeme. Nádobu
uložíme na tmavém a chladném místě.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

CELEROVÉ PYRÉ
1 větší celerová bulva, oloupaná,
300 g moučných brambor (varný
typ C), 50 ml mléka, ohřátého, 15 g
másla, sůl. Do velkého hrnce dejte vařit osolenou
vodu. Brambory oloupejte a rozčtvrťte, celer
nakrájejte na stejně velké kousky. Vařte asi dvacet
minut doměkka. Slijte, přilijte ohřáté mléko, přidejte
máslo a šťouchadlem na brambory zpracujte na
hladkou kaši. Podle chuti dosolte a s dalšími
zeleninovými přílohami podávejte k vepřové
pečínce.

lžíce petrželky, nasekané, 1 lžíce sladké chilli
omáčky, 1 stroužek česneku, drceného. Promíchejte
přísady na omáčku, podle chuti osolte a dejte
chladit. Celer oloupejte a nakrájejte na hranolky o
síle asi 1,5 cm. Vhoďte je do vroucí osolené vody
na 1–2 minuty, slijte a vraťte do hrnce. Přidejte
olej, kari a osolte. Dobře promíchejte, aby se
hranolky obalily. Ochucený celer rozprostřete na
plech vyložený pečicím papírem tak, aby mezi
jednotlivými hranolky zůstalo místo. V troubě
předehřáté na 220 °C pečte 30–35 minut dozlatova.
Podávejte s připravenou omáčkou.

CELEROVÁ REMULÁDA V ŠUNKOVÝCH
KORNOUTCÍCH
1⁄2 celeru (asi 250 g), oloupaného, 1
lžíce citronové šťávy, 1 lžíce kaparů,
opláchnutých a osušených, 1–2 lžíce
smetanového křenu, 2 lžíce majonézy,
1 lžička dijonské hořčice, sůl a čerstvě
mletý pepř, 6 plátků vařené šunky či
moravského uzeného, hrst rukoly
nebo polníčku. Celer nastrouhejte
nahrubo a ihned dejte do 300 ml
studené vody s citronovou šťávou, aby nezhnědl.
Sceďte, nechte dobře okapat a promíchejte s
kapary, křenem, majonézou, hořčicí a osolte a
opepřete. Na plátky šunky rozdělte připravenou
remuládu, přidejte pár zelených lístků a zarolujte do
kornoutku nebo jinak hezky upravte na talíř. Dejte
vychladit až do doby podávání. Servírujte s
topinkou.

CELEROVÉ TOUSTY
toustový chléb nebo veka,
celer, tavený sýr, strouhaný
sýr, sůl. Troubu předehřejeme
asi na 160 °C. Toustový chléb
nebo veku namažeme
taveným sýrem. Nastrouháme
celer a smícháme jej se strouhaným sýrem, směsí
posypeme namazané chleby. Posolíme. Tousty
pečeme na pečicím papíru dozlatova.

CELEROVÝ PEKÁČEK
S OŘECHY
1 velká bulva celeru, 2
lžíce ořechového oleje, sůl
a pepř, 300 ml
zeleninového vývaru, hrst
vlašských ořechů,
nasekaných nahrubo, 100
g sýra s modrou plísní. Troubu předehřejte na 180
°C. Celer oloupejte, rozčtvrťte a nakrájejte na velmi
tenké plátky, nejlépe na mandolíně nebo v
kuchyňském robotu. Pokapejte olejem, osolte,
opepřete a promíchejte. Rozprostřete do zapékací
nádoby. Zalijte vývarem a pečte 40–45 minut.
Potom posypte ořechy a rozdrobeným sýrem a
zapékejte ještě 15 minut dozlatova.

PEČENÉ JEHNĚČÍ NA CELERU
přibližně 2kg jehněčí kýty (s kostí), 2 cibule, 2
mrkve, 1 celer, 1 palička česneku, olivový olej,
mořská sůl (hrubší),
čerstvý mletý pepř,
menší svazek
čerstvého tymiánu,
rozmarýnu a šalvěje.
Jehněčí kýtu vyndáme
z lednice a necháme 30 minut odpočinout. Troubu si
předehřejeme na 240°C/plyn 9. Mezitím si
připravíme zeleninu. Rozebereme si česnek na
stroužky, které ale neloupeme. Cibule oloupeme a
nakrájíme každou na tři silnější kolečka. Mrkev a
celer omyjeme a nakrájíme na vetší kousky. Takto
připravenou zeleninu vložíme do zapékací mísy,
přidáme rozmarýn, tymián, šalvěj, olivový olej a vše
promícháme. Jehněčí kýtu ze všech stran
napepříme, nasolíme, pokapeme olivovým olejem a
krouživími pohyby vetřeme do masa. Takto
připravenou kýtu vložíme do zapékací mísy na
zeleninu, lehce podlejeme, přiklopíme a dáme péct
na 200°C/plyn 6. Pečeme 1 hodinu a cca 30 minut
dopékáme kýtu odkrytou dokud není maso růžově
načervenalé.

CELEROVÉ
HRANOLKY
2 velké bulvy celeru (asi
1,3 kg celkem), 3–4
lžíce slunečnicového
oleje, 1 lžíce jemného
kari koření, mořská sůl. NA OMÁČKU: 200 g
zakysané smetany, 1 rajče, nasekané nadrobno, 1

DÝŃOVÝ DŽUS podle Jitky
½ kg dýně, ½ kg mrkve, 4
pomeranče (celé) + 1 litr vody =
vše svařit v papińáku 30 minut.
Po uvaření rozmixovat, přidat 4
litry vody svařené s 1 kg cukru a
7dkg kyseliny citronové.
Přelít do lahví.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SKLIZEŇ BRAMBOR
Každý rok na podzim, se v Loužnici vybíraly brambory
z pole, stejně jako na jaře i při vybírání se sešlo několik
hospodářů. Pole byla již nachystaná a od ranních hodin
Loužnicí bručeli traktůrky. Všichni se sešli na prvním poli,
chlapi s „čertem“ vyorávali brázdy, ženy, děti a starci sbírali
vyorané brambory, do košů a následně do pytlů.
Hospodyně po ukončení vybírání brambor nabízely lahůdky ze své kuchyně, často to bývalo
studené pečené maso s pečivem, domácí nakládaná zelenina a samozřejmě nechyběla
kořalička a pivo.
Také se u pole rozdělal ohníček, naneslo se suché chrastí, sláma ze strnišť a suchá
bramborová nať. Všechno se to zapálilo a to bylo všude kouře. Ale upečené brambory v ohni, to byla lahůdka
podzimu.

Stránka 12 z 15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 37.

LOUŽNICKÁ KRONIKA

2012

Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

ČI N N OST N A ÚSEKU ROZVOJE A VÝSTAVBY OBCE:

V socialistickém zřízení není ponechán jen rozvoj
obcí živelnému vývoji, ale i veškerá tato činnost
je plánovaná v rámci celostátního plánu.
Z důvodu, že bylo nutno nejdříve vybudovati náš
průmysl, byla z počátku zaměřena veškerá
investiční výstavba v našem státě na vybudování
průmyslu.
Budovala se celá řada továren, elektráren,
vodních děl, jako např. výstavba vysokých pecí
v Ostravě, elektrárny v Tisové, v Poříči u
Trutnova, vodní přehrady Vranové, Orlík a další
výstavba a přestavba průmyslových objektů,
které zařizovaly tak, aby odpovídaly moderním
požadavkům hygieny a sociální péče.
Bytová výstavba a výstavba moderních sídlišť byla plánovaná na druhém
místě. Je přirozené, že byla snaha vytvářet moderní sídliště, jako např. na
Ostravsku, Havířov a Poruba v blízkosti průmyslových, ale i u menších
závodů je snaha prováděti bytovou výstavbu, poblíž závodů. To se
samozřejmě projevuje ve vývoji menších obcí, zvláště ve vývoji vesnic.
Proto ani také naše obec se ani za minulé období nijak nezměnila, ale přeci
i zde můžeme zaznamenati určitý rozvoj. V roce 1951 byla dostavěna přes
naši obec hlavní silnice s jejíž výstavbou se započalo ihned po válce. Je to
silnice první třídy, která má tvořiti hlavní spoj mezi Prahou a Varšavou.
Silnice jest přes obec dlážděná a ještě značnou měrou přispěla jednak ku
vzhledu naší obce a dále i k hygieně a čistotě v obci. Jelikož podél silnice je
vybudována kanalizace a po jedné straně vyvýšený chodník.
Stavba kanalizace a úprava chodníku nebyla původně v plánu stavby silnice
a když se podařilo tyto úpravy prosaditi, měly se prováděti na náklady naší
obce. V této věci pomohl nám tehdy hodně Ing. Smolenko, který byl vedoucí stavby. Celá věc se vyřešila tím, že
občané pomohli brigádnicky při výkopu a úpravě chodníku a obec zakoupila okrajové kameny k obrubě chodníku.
V roce 1951 byl postaven pro školu vodovod a tím se také docílilo lepší hygieny v naší národní škole.
V tomto roce byl také zřízen místní rozhlas, který dodnes slouží jako propagační zařízení a ulehčuje práci při
různých hlášeních všem složkám v obci.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 - stará silnice, 2 – nová silnice při výstavbě, 3 – dělníci co stavěli silnici, 4 – montáž rozhlasu)
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PRO ZASMÁNÍ

Dveře se zavírají a tramvaj se chystá k odjezdu ze stanice. K
vozu však dobíhá uřícený muž a zoufale volá: "Prosím Vás,
Počkejte ještě na mě, jinak nestihnu práci!" Cestující se
přimlouvají u řidiče, aby na toho pána počkal.... Pán nastoupí,
dveře se zavřou, tramvaj odjíždí a pán povídá: "Dobrý den,
kontrola jízdenek ! "
Průzkum: Z posledních terénních průzkumů sociologů vyplynulo,
že 95% dnešních dívek by si vybrala chlapce, který je galantní,
slušný, hezký, milý, vhodně oblečený a nemluví sprostě. Problém
je v tom, že chlapec, který je galantní, slušný, hezký, milý,
vhodně oblečený a nemluví sprostě, již většinou chlapce má.

DOPRAVNÍ ZNAČKY, opravdu víte, co znamenají?

Manžel sleduje fotbal. Žena ho vyruší : "Můžeš opravit světlo na
chodbě? Dlouho nesvítí." "Teď? Vypadá to snad,že bych měl na
čele napsáno - Elektrikář?" "A co dveře u ledničky ? Nedovírají."
"Cože ? Mám tam napsáno - pracovník Calexu?" "A co alespoň
opravit schody? Celé se hýbou, můžem se na nich zranit." "Jsem
snad tesař s nápisem - OBI? Mám toho dost. Jdu do hospody,
tam bude klid." Po 2 hodinách v něm začne hlodat svědomí a
odchází. Vrací se domů : schody opravené, světlo funguje.
Vezme si pivo z lednice - je opravená. Přistoupí k ženě: "Teda,
jsi fakt dobrá. Jak jsi to všechno udělala?" "Já ne, seděla jsem
bezradně venku a brečela. Okolo šel jeden kořen a ptal se, proč
brečím. Tak mu to povídám a on řekl, že to vše udělá, ale že ses
ním buď vyspím anebo mu upeču buchty." "A jaké jsi upekla?
"Mám snad na čele napsáno Dr.Oetker?"
" Muž a žena spolu byli už 20 let, a vždy, když měli sex, muž
navrhoval, aby zhasli světlo. Po 20 letech se to už ženě zdálo
hloupé. Tak vymyslela, že tento zvyk překazí. Přichystala si
lampu a jednou v noci, když už byli uprostřed akce, rozsvítila.
Podívala se ... a viděla, že manžel drží v ruce vibrátor. Křičí na
něho: "Ty impotentní parchante! Jak jsi mě mohl celé roky
takhle klamat? Doufám, že mi to vysvětlíš!" Muž se jí podívá do
očí a říká: "Dobře. Já vysvětlím vibrátor a ty vysvětlíš děti...."
Povídá Kohn Abelovi: Včera jsem si pouštěl krásný pornofilm.
Film? O sexu? Ano. Co je na tom tak pěkného? Ten sex nic moc,
ale já si ho pouštěl pozpátku! ??? To vám byla nádhera, když ty
kurvy vracely peníze!
Manželka před spaním: „Co kdybys mně taky jednou řekl pár
hřejivých slov?” Manžel odvětí: „Infrazářič, léto, slunce,
radiátor...”
Kdy žena slaví plechovou svatbu? Když deset let vaří z konzerv.

MOUDRÁ VĚTA
„Je mnohem lepší zapomenout, než neustále vzpomínat a trápit se.“
TIRÁŽ
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