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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 38. / 2012
pro týden:
10. 10. 2012 – 17. 10. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.
Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_
-_ZVONICKA/

Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana Pohla
a v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě – sokolovně
v Loužnici.

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 !!!

převážně značky Škoda.

POZOR NA
ZLODĚJE!
V minulých dnech bylo
v naší obci a jejím
okolí odcizeno, několik
osobních automobilů,

Tabulka nejvíce kradených značek:

PŘIŠEL MRÁZ – V úterý ráno
byl v naší obci mráz. Teplota se
dostala pod 0°C .
Kdy v Loužnici, v minulých
letech napadl první sníh?
 V roce 2005 napadl sníh
15.11.,
 v roce 2006 začal sníh
padat 3.11.,
 v roce 2007 6.11,
 v roce 2008 18.11.,
 zato v roce 2009 již 15.10.
 v roce 2010 to bylo 23. 11.
 V roce 2011 napadl sníh 5.12.
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UZAVÍRKA SILNICE
Oznámení o částečném uzavření komunikace III/28742
Rekonstrukce kanalizace na silnici I/10 v Loužnici
V termínu od

20. 10. 2012 nejpozději do 20.

11. 2012 budou probíhat práce spojené

s rekonstrukcí kanalizace v úseku křižovatky silnic I/10 a
III/ 28742.
V důsledku souvisejícího dopravního opatření nebude
možný průjezd z výše uvedené křižovatky ve směru na
Radčice po silnici III/28742.
Objízdná trasa povede po
komunikacích I/10 a III/2884.
Omlouváme se za dočasná omezení
spojená s touto stavbou.
Děkujeme za pochopení
V Liberci dne 4. 10. 2012
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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

LIBERECKÝ KRAJ – V
Libereckém kraji
odstartuje v prosinci
systém poptávkové
dopravy. Do některých
míst zajede linka na
zavolání. „Haló, dobrý
den, potřebuji, aby mne
linka 841 vyzvedla dole na zastávce ve Bzí u kostela,"
ozve se ve sluchátku telefonu dispečinku. A opravdu,
linka, která by nad obcí jen projela, pro cestujícího
sjede. Takových telefonátů začne od 9. prosince
letošního roku, kdy dochází k celostátním změnám
jízdních řádů, přibývat jako hub po dešti. Stačí zavolat
jen půl hodiny před pravidelným odjezdem spoje a on
za vámi do odlehlé části, která figuruje v jízdním řádu s
příslušnou vysvětlivkou, zajede. Kontakt bude uveden
na zastávce, ve vozidlech, na webu www.iidol.cz
a na webu obcí. „Celý systém bude zpočátku vyzkoušen
na takzvaných vratných spojích autobusové dopravy,
které jsou určeny především pro návrat lidí z práce či ze
škol. Dále budou v rámci poptávkové dopravy
vyzkoušeny i některé nové možnosti spojení," sdělil
Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK,
který dopravní obslužnost v kraji řídí. Dolů do Bzí
autobus zajede, i když si někdo na příslušné lince při
nástupu koupí jízdenku ke kostelu. Ale co když nikdo
nezavolá, nikdo si nekoupí lístek dolů do Bzí? Zůstanou
cestující někde na trati sedět v autobusu, aby ten
nabral čas? Ne. „Jízdní řád je uzpůsoben pro případ, že
autobus do daného místa nezajede, aby nemusel nikde
čekat. Rezerva na zajížďku se obecně přesune až před
konečnou zastávku, nebo před přestupní uzel,"
vysvětluje Pospíšil. Tedy platí: pokud spoj do Bzí (ale
dále i na Souš nebo k dolnímu nádraží ve Smržovce)
nezajede, spoj pojede včas a do cíle dorazí s náskokem.
„Což nevadí, protože tady nikomu už neujede," vysvětlil
Pospíšil. Pokud spoj do zastávky na zavolání pojede,
bude o několik minut opožděn. Časový skluz se ale
vyrovná díky časové rezervě před konečnou stanicí
nastavené tak, aby lidem neujížděly navazující spoje.
„Pokud se tedy do modelové stanice Bzí kostel pojede,
tak na následujících zastávkách pojede spoj s tří až pěti
minutovým zpožděním. Pro většinu cestujících by to
nemělo být ani nijak zásadně postřehnutelné," přiblížil
Ondřej Polák z vedení společnosti Bus Line, která
provozuje autobusovou dopravu v kraji. Systém
poptávkové dopravy nebyl dosud v Libereckém kraji
využíván, obdobné systémy jsou ale běžně využívány v
zahraničí, zejména v Rakousku, Německu a Švýcarsku.
V České republice pak experimentálně v Orlických
horách. Podrobný přehled informací o poptávkové
dopravě alias „autobusu na přání" najdou zájemci od 5.
října na webové adrese www.iidol.cz v sekci
Navrhované jízdní řády.

ŽELEZNÝ BROD - Kdysi prestižní festival a
soutěž mladých kouzelnických nadějí
Skleněný magik mizí. Festival kouzel a magie
pod názvem Skleněný magik zřejmě zcela
končí. „Skleněný magik 2012 v Železném
Brodě se nekoná," sdělil organizátor festivalu
Vladimír Gernat. Poslední ročník se v
Železném Brodě konal před třemi lety a i
letos jej pořadatelé odvolali. Zřejmě
definitivně skončil. „Příští rok plánujeme uspořádat festival v
říjnovém termínu v Jičíně a bude se jmenovat Rumcajsův
magik," upřesnil Gernat. Skleněný magik přitom bývala svého
druhu zřejmě největší akce v celé České republice, když se do
Železného Brodu sjížděli magici doslova z celé Evropy. Kouzlili
tu eskamotéři z Polska, Německa či pobaltských států. Jestliže
v roce 2010 pořadatelé festival zrušili kvůli kolidujícímu
termínu voleb do poslanecké sněmovny a loni kvůli malé účasti
přihlášených magiků, kteří dali přednost Mistrovství České
republiky v moderní magii, letos je důvod mnohem
prozaičtější. Totiž nedostatek ubytovacích kapacit ve městě. V
Železném Brodě v současné době prostě až dvě stovky magiků
nemá kde hlavu složit.
Někdejší zázemí festivalu – hotel Crystal – chátrá. „Před časem
se tam stala havárie na vodovodním řádu," popsal Gernat.
Festival přitom býval ve městě velkou událostí.
Aktivní postavou závěrečného galavečera tu býval i starosta
města. Magici se ho snažili zastřelit, nechat ho nadobro zmizet,
či přeříznout pilou. Podařilo se pokaždé: číslo mělo velký
úspěch a starosta ho vždy bez nehody přežil.
Festival se měl v Brodě konat tento týden, což stále avizují
webové stránky města, když tu figuruje i oznámení o konci
akce. Kvůli technických důvodům spojených s exportem dat z
datového skladu kraje nemůže být akce odstraněna.
HARRACHOV – Ve čtvrtek 4.10.2012 Hasiči v Libereckém
kraji vyjížděli k masivnímu požáru penzionu Elizabeth nedaleko
Harrachova. Na místě zasahovalo celkem sedm hasičských
jednotek. V deset hodin večer se podařilo dostat požár pod
kontrolu. Požár byl hasičům nahlášen před devátou hodinou
večerní s tím, že penzion Elizabeth, který se nachází asi 80
metrů od železniční zastávky Harrachov, je již celý v
plamenech. Po příjezdu na místo hasiči nejprve zjišťovali, zda
se v hořícím penzionu nenacházejí lidé, penzion byl ale naštěstí
zcela opuštěn. Následně zřídili nedaleko penzionu štáb velitele
zásahu a začali se samotným hašením.
"Nasazeny jsou tři vodní proudy, dva vnitřkem budovy a jeden
z venku. Kvůli zlepšení viditelnosti a možnému odvětrání teď
budou pomocí bourací sekery udělány otvory do plechové
střechy," informoval v půl desáté večer řídící důstojník Petr
Farský. Ještě před
příjezdem byli hasiči
upozorněni policejní
hlídkou, že se zhruba 40
metrů od penzionu
nachází plynový
zásobník. Ten nebyl
naštěstí v přímém
ohrožení, a to ani
sálavým teplem.
Hasičům se podařilo požár dostat pod kontrolu v deset hodin
večer. Příčina a výše škody jsou zatím v šetření.
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LIBERECKÝ KRAJ - Ve
středu 3. října v 22.40
oznámilo Řízení letového
provozu České republiky
Praha prostřednictvím
policejního operačního
střediska, že v oblasti
Frýdlantského výběžku byl ve výšce 11 kilometrů nad
zemí oslněn zeleným laserovým světlem pilot letadla
značky Boeing777 letícího na lince Hongkong – Paříž.
Letadlo pokračovalo v plánovaném letu, k ohrožení
osádky nebo škodám na majetku nedošlo. Policisté
Obvodního oddělení Frýdlant okamžitě vyjeli do terénu
pátrat po zdroji paprsku společně s policejním
vrtulníkem z Prahy. Zjistit místo, odkud paprsek vyšel,
se však nepodařilo.
Policisté žádají občany,
kteří by měli jakoukoliv
informaci k možnému
zdroji světla nebo
vysvětlení události, aby
zavolali na linku 158.
Děkujeme.
ŽELEZNÝ BROD – V Železném Brodě byly spuštěny
nové webové stránky muzea http://muzeumzb.cz/
Naleznete zde vše o muzeu, historii, ale i současnost a
také chystané novinky a připravované expozice.
BOZKOV - Na crossové trati v Bozkově proběhl v
sobotu 11. ročník
Sjezdu traktorů.
Oblíbená akce, která
dříve probíhala v
Příkrém, předala
štafetu do Bozkova.
Především dobrá
nálada a pohoda
provázely v sobotu 6. října v Bozkově již 11. ročník
sjezdu traktorů. Kromě samotného závodu ve čtyřech
kategoriích byly součástí i doprovodné soutěže jako
jízda s trakařem, házení bramborou, koulení pneumatik
anebo hod vidlemi. Nově se letos v závodě rozlišovaly
čtyři kategorie, v traktorech doma vyrobených dosáhl
nejrychlejšího času v obou kolech Miroslav Rosenberk,
tovární typy do roku 1967 vyhrál Jan Nosek a tovární
typy mladší Josef Nosek, v nové kategorii tříkolek se
nakonec účastnily jen tři posádky a výsledky neznáme.
Některé posádky si ale hlavně chtěli crossovou trať užít
a o čas jim až tolik nešlo. „Po přemístění z Příkrého
akce nabývá na významu, když letos do areálu našlo
cestu přes 1500 diváků. Děkujeme všem partnerům,
závodníkům i fanouškům za vytvoření krásného a
pohodového sobotního odpoledne," řekl hlavní
pořadatel a zároveň starosta Bozkova Stanislav Doubek.

2012

SEMILSKO - Dne 19. září 2012 byl jilemnickou nemocnicí
potvrzen první případ intoxikace metylalkoholem u 36letého
muže, který byl do nemocnice přijat předešlého dne kolem
deváté hodiny večer. Podle výslechu manželky mělo k jeho
otravě dojít po vypití několika skleniček Tuzemáku, který
údajně zakoupila před měsícem v jedné z prodejen v Lomnici
nad Popelkou. Lahev, ze které pil hospitalizovaný muž,
kriminalisté i se zbytkem lihoviny zajistili a předali ji celníkům.
Ti po provedené odborné expertíze zjistili, že se v lihovině
nachází metylalkohol, jehož množství mnohonásobně
převyšuje povolený maximální obsah v lihovinách. Semilští
policisté ihned zahájili velmi intenzívní vyšetřování, kdy jejich
prioritou bylo nejen zjištění původu lihoviny, ale i osob, které
by mohly mít se závadným alkoholem cokoliv společného.
Při vyšetřování se nespoléhali pouze na výslech manželky
intoxikovaného muže, ale zaměřili se i dalšími směry. Následně
se jim potvrdila nejvíce pravděpodobná verze. Tedy, že
originální lahev alkoholu byla skutečně zakoupena, ale v jiném
obchodě, než uváděla manželka poškozeného, ale i to, že
závadný alkohol byl do originální lahve Tuzemáku doplněn až
následně, tedy po vypití původního obsahu lahve. Tuto verzi
nakonec potvrdila policistům i sama manželka 36letého muže.
V jeho bytě pak policisté zajistili jeden načatý barel s lihovinou,
ve kterém byl po provedené expertíze zjištěn stejně závadový
obsah jako v lahvi. Pokud se týče samotné distribuce alkoholu,
o tuto se již v té době zajímali celníci. „Na rozkrývání
nelegálního zásobovacího a prodejního řetězce zboží
zatíženého spotřební daní, do kterého patřila i tato prodejna,
jsme již pracovali delší dobu a v červenci letošního roku jsme
zahájili šetření, které se týkalo distribuce neznačených cigaret,
„sdělila mluvčí Celního ředitelství Praha kpt. Ing. Martina
Kaňková. „Rovněž jsme při šetření zjistili, že by se zde mohlo
nelegálně obchodovat i s alkoholem,“ podotkla Kaňková.
Dalším vyšetřováním se policistům ve spolupráci s celníky
podařilo dostat až k samotnému dodavateli závadného
alkoholu a zadržet 45letého muže. Následovaly domovní
prohlídky, při kterých celníci objevili 2 897 kusů alkoholických
nápojů o celkovém objemu 6 158 listrů, které nebyly označeny
kontrolní páskou. „Rovněž jsme zajistili 42 120 kusů
neznačených cigaret a 85 kg řezaného tabáku“, sdělila mluvčí
Celního ředitelství Praha. Ve více jak třech tisících litrech
zajištěné lihoviny byl laboratorním zkoumáním zjištěn
metylalkohol, jehož množství mnohonásobně převyšovalo
povolený maximální obsah v lihovinách. Ten byl opatřen
zřejmě falzifikáty etiket Vodky a Tuzemáku.
45letý muž již čelí obvinění z přečinu obecného ohrožení z
nedbalosti dle § 273/1,2a trestního zákoníku, kde je pětiletá
hranice trestu odnětí svobody. Současně s obviněním podal
vyšetřovatel podnět státnímu zástupci k návrhu na vzetí
obviněného do vazby. Ten jej akceptoval, soudce však
neshledal důvody vazby, a proto je vyšetřování 45letého muže
vedeno na svobodě. Semilským kriminalistům se tak ve
spolupráci s Celním ředitelstvím Praha podařilo ve velmi krátké
době dostat nejen k distributorovi závadného alkoholu a
obvinit jej, ale i zadokumentovat a potvrdit přímé vazby na
dodavatele alkoholu ze Zlínska. S ohledem na tyto souvislosti
předali semilští policisté spisový materiál kolegům do Zlína.

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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TANVALD - V druhé polovině měsíce
července loňského roku uzavřel 20letý muž z
Tanvaldu smlouvu s úvěrovou společností,
kdy měl zájem o notebook v hodnotě 12 000
Kč. Po podepsání obchodních podmínek
společnosti, se zavázal se k 11 pravidelným
měsíčním splátkám. Do současné doby však
neuhradil ani jednu splátku. Vzhledem k tomu, že
jednal s úmyslem získat úvěr a řádně za něj
neplatit, je nyní podezřelý ze spáchání přečinu
úvěrového podvodu, za což mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody. Případ šetří policisté služby
kriminální policie a vyšetřování Jablonec n. N.
TANVALD - V Tanvaldě Žďáru došlo v průběhu noci
z úterý na středu k vylovení soukromého rybníčku,
ve kterém měl jeho 60letý majitel 80 pstruhů.
Neznámý zloděj pomocí síťky s dřevěnou násadou
vylovil a následně odcizil 70 kusů ryb o velikosti 40
centimetrů a hmotnosti 1 kilogram. Síťku a jednu
rybu zanechal zloděj na břehu rybníčku. Ve vodě
zbylo 10 kusů ryb, které buď nešly vylovit, nebo
pachatele někdo či něco vyrušilo. Hodnota
odcizených ryb představuje částku 10 000 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ
zadokumentovali a nyní pátrají po pachateli, který
se dopustil spáchání přečinu krádeže, za což mu
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 3. října v 7.30 vyjížděl z
autobusového nádraží v Železném Brodě řidič
autobusu značky Karosa. Odbočoval vpravo, ale byl
nucen z důvodu přijíždějícího vozidla Zdravotnické
záchranné služby, umožnit vozidlu volný průjezd. S
autobusem řidič vyjel částečně na chodník, kde se
bokem střetl s chodkyní. Žena po nárazu upadla a
způsobila si zranění s delší dobou léčení. Řidič z
místa nehody odjel a zraněné neposkytl pomoc.
Policisté dopravního inspektorátu žádají případné
svědky události, aby se přihlásili na linku 158.
Děkujeme.

ŽELEZNÝ BROD - 6.10.2012 17:25; v ulici
Průmyslová v obci Železný Brod okres Jablonec nad
Nisou; nehoda odstraněna; běžný provoz obnoven; 2 x OA bez zranění a bez úniku provozních kapalin.
ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE - 7.10.2012 14:00; na
silnici 10 u obce Loužnice okres Jablonec nad Nisou;
ve směru od Železného Brodu na Loužnici -;
nehoda; probíhá vyšetřování nehody; - havárie OA
do příkopu, bez zranění a úniku kapalin, na místě
policie.

MARŠOVICE - Ve čtvrtek 4. října v 12.30 projížděl
59letý muž ze Skuhrova s vozidlem značky Toyota
Yaris Jabloncem n.N. silnicí II. třídy ve směru od
Maršovic na Kokonín. Znenadání mu z pravé strany,
bezprostředně do jízdní dráhy, vběhla srna. Muž
brzdil, ale střetu již nezabránil. Zvíře po nehodě na
místě uhynulo. Při střetu srnky s vozidlem vznikla
škoda ve výši 18 000 Kč.
KOBEROVY - V průběhu noci ze soboty na neděli
došlo v Koberovech ke krádeži zaparkovaného
vozidla. 62letý majitel vozidla značky Škoda Octavia
1,9 TDI zaparkoval své vozidlo v sobotu večer na
odstavnou plochu u jednoho z domů. Když druhý
den ráno přišel na místo, kde vozidlo zaparkoval, již
na svém místě nestálo. Spolu s vozidlem přišel muž i
o navigaci značky Asus a svazek klíčů. Policisté
Obvodního oddělení Železný Brod případ
zadokumentovali, vyhlásili pátrání po odcizeném
vozidle i věcech a celou událost šetří pro podezření
ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci.
ŽELEZNÝ BROD - V noci z pátku na sobotu vnikl
neznámý zloděj nezajištěným oknem do chodby
pekárny v Masarykově ulici v Železném Brodě.
Prošel výrobní halou až ke dveřím prodejny, kde
vylištoval výplň dveří, vnikl do prodejny a ze
zásuvky pultu odcizil peníze. Stejnou cestou pekárnu
i opustil. Majiteli vznikla škoda ve výši 15 000 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Železný Brod zajistili
několik stop, které vyhodnotí a je možné, že stopy
po vyhodnocení přispějí k dopadení pachatele.
Zloději za spáchání přečinu krádeže hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
TANVALD - V průběhu noci z pátku na sobotu došlo
v Tanvaldě v Palackého ulici k poškození pneumatik
u čtyř zaparkovaných vozidel. Neznámý pachatel
propíchnul u prvního vozidla dvě zadní pneumatiky
značky Kumbo, u druhého vozidla dvě na pravé
straně vozidla značky Matador. U třetího vozidla
propíchl levou přední pneumatiku značky Kleber a u
čtvrtého vozidla pravou přední značky Ckat. Na
opravy vozidel budou muset jejich majitelé vynaložit
částku 7 600 Kč, aby vozy byly dále
provozuschopné. Policisté Obvodního oddělení
Tanvald případ zadokumentovali a nyní pátrají po
pachateli, který se dopustil spáchání přečinu
poškození cizí věci s trestem odnětí svobody v trvání
až jeden rok.
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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
10.10.

Den: 10/14°C
Noc: 4/0°C

NEDĚLE
14.10.

Den: 12/16°C
Noc: 6/2°C

ČTVRTEK
11.10.

Den: 11/15°C
Noc: 4/0°C

PONDĚLÍ
15.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
12.10.

Den: 13/17°C
Noc: 6/2°C

ÚTERÝ
16.10.

Den: 13/17°C
Noc: 6/2°C

SOBOTA
13.10.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

STŘEDA
17.10.

Den: 11/15°C
Noc: 5/1°C

PRANOSTIKY

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a
jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není
daleko do sněhu.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen, když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i
v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
10.10.
Lednová zima i na peci je znát.
15.10.
Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Slunce

Vychází: 6:04
Zapadá: 17:38

16.10.
Havel větrem foukává, Voršila (21. 10.) tepla nedává.
Opadá-li listí do polovice října,
svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.
Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.
Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
Havla den, když s suchu chodí, ještě teplých dní k nám vodí.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Nalévá-li Havel, bude horké léto.
Na Havla svatého poslední jablko (= brambor) do pytle svého.
Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.
Ó, svatý Havle, nechej krávy v chlévě!
Po svatém Havlu kráva ráda v stáji stává.
Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
Svatý Havel do zelí zajel.
17.10.
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

OBLOHA

V poslední čtvrti se Měsíc ocitne 8. října v 9:33. Jako couvající srpek se pak
12. října přiblíží k Venuši. Konjunkce však nastane v podvečer, zatímco
planeta Venuše je Jitřenkou, takže blízké setkání dvou nejjasnějších těles
noční oblohy neuvidíme. Venuši nedaleko Měsíce ale můžeme pozorovat
před konjunkcí 12. října a po ní 13. října ráno na východě.
Nov nastává 15. října ve 14:02, o tři dny později (18. října) se Měsíc potká s
Marsem. Přiblížení to bude ještě těsnější než k Jupiteru – tentokrát bude
úhlová vzdálenost Měsíce od Marsu jen 1,1° (asi dva průměry měsíčního
kotouče; obrázek klame, Měsíc je na něm 4x zvětšený), ale Mars bude na
světlé obloze ve večerních červáncích nízko nad jihozápadním obzorem
sotva k vidění. 22. října v 5:32 doroste Měsíc do první čtvrti a 29. října do
úplňku – ve 20:49, což je časový údaj, ke kterému s úlevou dodám, že je
konečně už zase ve středoevropském (tedy z hlediska střídání dne a noci a
s tím souvisejících biologických cyklů přirozeném) čase. Toho kyjevského,
který nám politici nutí pod krycím jménem „středoevropský letní“, se
zbavíme 28. října ve 3 hodiny, kdy se časomíry vrátí na 2 hodiny.

Měsíc

Vychází: 18:20
Zapadá: 8:34
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

11. 10.
13. 10.
15. 10.
16. 10.
13. 10.

2012
2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
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
11.10. 1424 – Na počátku tažení husitských
vojsk na Moravu zemřel u Přibyslavi
hejtman Jan Žižka z Trocnova.
12.10. 1492 – Janovský mořeplavec Kryštof
Kolumbus objevil při hledání cesty do Indie
Ameriku.
12.10. 1943 – Karel Černoch, český
populární zpěvák († 27. prosince 2007)
13.10. 1781 – Císař Josef II. vydává tzv.
Toleranční patent – vyhlašuje neomezenou
náboženskou svobodu.
15.10. 1582 – Ve většině katolických zemí
začal platit gregoriánský kalendář. Po 4.
říjnu následoval rovnou 15. říjen.
15.10. 1290 – Anna Přemyslovna, česká
královna († 3. září 1313)
16.10. 1918 – Císař Karel I. vydal manifest
Mým věrným národům rakouským, jenž
proklamoval federalizaci Rakouska.
16.10. 1663 – Evžen Savojský,
generalissimus rakouských Habsburků
17.10. 1910 – Tiskařské družstvo Národně
sociální strany se přejmenovalo na
nakladatelství Melantrich, později
nejvýznamnější polygrafický podnik ve
střední Evropě.
17.10. 1604 – Astronom Johannes Kepler
objevil mimořádně jasnou hvězdu v
souhvězdí Hadonoše, poslední supernovu
pozorovanou v naší Galaxii.

Bohumila Daníčková
Michal Zerzub
Karolína Tilerová
Božena Matěásková
Zdeněk Kurfiřt

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (12.10. - 21.10.) je
určeno, ve staročeském a Keltském
horoskopu, stromu - JAVOR
Člověk narozený ve znamení Javoru
není lehce přehlédnutelný. Je originální,
má rád pozornost lidí, kteří ho zajímají,
a chce jim imponovat. Za maskou tvrdého cynika, kterému není
nic svaté, se však skrývá citlivá duše a velká zranitelnost.
Osobnost Javoru není lehké pochopit, ale jakmile si dáte tu práci,
poznáte člověka, na kterého se nezapomíná. Je velmi
inteligentní, zvídavý, s velmi vyvinutým smyslem pro
spravedlnost, za kterou se bude bít do roztrhání těla, a to i v
případě, že pro ni bude muset něco obětovat. Najde správné
řešení téměř v každé situaci. Javor je si dobře vědom své
inteligence a vlivu na ostatní, proto se občas stává, že bývá
namyšlený. Jeho šestý smysl jej však upozorní, že tudy cesta
nepovede.
Znamení Javoru předurčuje těmto lidem velký vliv na okolí.
Bývají oblíbení, ale zpravidla jen v užším okruhu přátel, kteří
znají jeho pravou tvář. Na ostatní však může Javor působit
mnohdy až arogantně. Často si prosazuje svou pravdu, ale mluví
pro něj to, že se málokdy mýlí. Jestli něco zrozenec Javoru nemá
rád, je to manipulace jeho osoby, i když sám má k manipulaci
druhých sklony. Jakmile cítí, že je do něčeho tlačen, zcela jistě
nabere úplně opačný směr bez ohledu na správnost tohoto
rozhodnutí. Partner Javoru musí být tedy šikovný taktik, jinak to
rozhodně nebude mít lehké. Stejně jako javory - stromy, mívají
lidé narození v tomto znamení zpravidla pevné zdraví. A co víc,
jejich přítomnost má jakousi magickou moc na ostatní lidi, kteří
se v blízkosti javoru cítí lépe. Už od pradávna se říká, že
dotknout se javoru navrací ztracenou životní sílu a dodává
energii a zdraví těm, kteří je potřebují.
Lidé ve znamení Javoru jsou kreativní a nepodléhají konvencím.
Jen těžko se přizpůsobují pravidlům, která brzdí jejich rozlet,
proto raději volí zaměstnání, ve kterém mají dostatek prostoru
na seberealizaci.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
10.10. - Světový den duševního zdraví, Světový den zraku, Světový den proti
trestu smrti
11. 10.- Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
12.12. - USA slaví od roku 1792 Columbus Day, výročí objevení Ameriky.,
Španělsko slaví státní svátek Objevení Ameriky.
14.10. - Mezinárodní den normalizace, Světový den standardů
15.10. - Den bílé hole, Světový den venkovských žen
16.10. - Světový den výživy, Světový den páteře, Mezinárodní den proti
Mcdonald's
17.10. - Mezinárodní den za odstranění chudoby, Světový den úrazů
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
ŠÍPKY
Šípky se sbírají v době zralosti, tj. v září až říjnu. Suší se co možná nejrychleji za teplot 60 až 80 °C.
Droga obsahuje zejména vitamín C, kterého je v zralých a neusušených šípcích přítomno 0,2 až 1%. Sušením
však dochází k jeho poklesu zhruba o 45 až 90%, z čehož
se v čaji rozpustí jen přibližně 40%, což v praxi znamená,
že do jednoho šálku šípkového čaje se dostane maximálně
jen nějakých 10 mg tohoto vitamínu (pro srovnání: při
chřipkách jsou doporučovány megadávky vitamínu C v
množství 2000 až 5000 mg denně). Dále jsou přítomny
karotenoidy, flavonoidy, vitamíny B1, B2, P a K,
organické kyseliny (citrónová, jablečná, nikotinová),
asi 30% cukrů, slizy, pektin, minerální látky aj.
Šípkový čaj se užívá k celkovému posílení organismu a
vzhledem k tomu, že působí i mírně močopudně, lze jej
využít i při zánětlivých onemocněních močového ústrojí
nebo při ledvinových či močových kaméncích. Čaj je nejlépe
připravovat z drcených šípků, které se vaří asi 10 minut
(použijí se 2 čajové lžičky šípků na 250 ml vody). Čaj z okvětních lístků údajně ulevuje od žaludečních křečí. Jako
posilující prostředek bývá doporučován i šípkový likér (1 l šípků a 0,5 kg cukru se 8 dní luhuje ve 3 l žitné, pije se
pak 1 sklenka denně před jídlem).
RŮŽE V ČESKÉM HERBÁŘI Z ROKU 1899:
Růže planá (šípková, Rosa canina) jest keř, jehož větve opatřeny jsou silnými, zahnutými ostny. Květy bílé, nebo
bledorůžové, voní a stojí jednotlivě nebo po dvou. Plody červené (šípky) obsahují mnoho chlupatých nažek. Roste
u cest a vůbec u nás; šípky jsou jedlé.
Růže zahradní potřebuje se v lékařství, a sice listy květové. Mají příjemnou vůni, která sušením se vytratí. Přičítá
se jim moc stahující a posilující; odvar z nich radí se zvláště při lehkém krvotoku osob souchotivých. Voda růžová,
upravená z květů růžových, potřebuje se jako oční voda a přidává se do rozličných omáček.
Med růžový, 3 unce sušených květů s 2 litry horké vody, k čemuž přidá se 6 lib. čistého medu, potřebuje se
nejvíce za kloktadlo.
Ocet růžový upraví se, když 1 lib. květů růžových, červených a 1 lib. bílých močí se 9 dní, pak vylisuje a procedí.
Potřebuje se hlavně zevnitř, za kloktadlo při chorobě v ústech, ku vstřikování, umývání a pod.
Pomáda růžová užívá se při rtech rozpukaných, k obměkčení strupů a pod.
Růžový sirup upravuje se takto: 7 uncí květů, 6 lib. cukru, 6 žejdlíků vody vařící; 5½ unce líhu nechá se státi a
močiti; potom se to procedí, odkouří až na 1 máz a rozpustí se cukr, načež přidá se líh.
Šípkový čaj
Suroviny: 2-3 lžičky šípků, 0,5 l vody, cukru nebo med na doslazení
Šípky rozdrtíme, přelijeme vroucí vodou a necháme 10 minut přikryté louhovat. Přecedíme a pijeme. Po dobu
přípravy se vyhneme kontaktu šípkového čaje s kovem, aby nedošlo ke ztrátě vitaminů.
Šípkové víno
3 půllitry šípků, 3 l vody, 1 a ¾ kg cukru
Šípky zbavíme stopek a okvětí, opláchneme je a na obou stranách nařízneme. Vložíme je do 5 litrové lahve.
Svaříme cukr s vodou (asi 5 minut), necháme vychladnout a nalijeme přes plátýnko na šípky. Lahev převážeme
dvojitým pergamenem a necháme stát na teplém místě asi 8 týdnů. Lahev neotvíráme ani s ním nepohybujeme.
Počkáme, až poslední šípek klesne ke dnu a poté nápoj slijeme do lahví. Zazátkujeme a uložíme v chladu. Víno je
tím lepší, čím déle leží. Na zbylé šípky nalijeme opět svařený cukr a za další 4 týdny máme další víno.
Šípkový sirup
Čerstvé šípky (nejlépe přemrzlé), cukr
Čerstvě natrhané šípky zbavíme jadérek, rozkrájíme a zalijeme studenou vodou. Necháme odstát půl hodiny, pak
přivedeme k varu. Povaříme, necháme vychladnout, přecedíme a do 1 litru čisté šťávy přidáme ½ kg cukru. Cukr
necháme rozpustit a můžeme užívat.
Šípková marmeláda
Čerstvé šípky, cukr
Čerstvě očištěné šípky rozkrájíme a vaříme doměkka. Rozvařené šípky propasírujeme přes síto z umělé hmoty.
Protlak zvážíme a dáme vařit. Za stálého míchání přidáváme stejné množství cukru a mícháme do zhoustnutí.
Marmeládou poté naplníme malé skleničky a sterilujeme při 80 st. C 10 minut.
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ZAHRADA
Meluzína v komíně, topná sezona začíná a severák začíná foukat…… znamení, že se blíží zima.
Než napadne sníh, vyzdobte si truhlíky na oknech, balkonech a květináče u domu.
Zde je trochu inspirace:
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

KRÁLÍK NA ČESNEKU A ROZMARÝNU
4 porce králíka, 1 hlavička česneku, 2 mladé cibulky, pár snítek rozmarýny, sůl, mletý
pepř, 4 lžíce oleje, 100 g slaniny (špeku), 100 ml bílého suchého vína, 1 lžíce másla,
trochu vody nebo vývaru na podlití
Porce králíka odblaníme, omyjeme a prošpikujeme slaninou. Polovinu oleje smícháme s
bílým vínem, 3 stroužky česneku utřeného se solí a polovinou usekané rozmarýny. Vložíme do porcelánové mísy,
potřeme olejovou směsí a přidáme zbylé celé stroužky česneku a rozpůlené cibulky. Přikryjeme a necháme
marinovat. V kastrole rozpálíme olej, osmahneme na něm ze všech stran porce králíka, přidáme marinádu a
posypeme rozmarýnou.
Přidáme máslo, podlijeme a pečeme pod poklicí do změknutí. Na závěr krátce dopečeme bez poklice.
KUŘE NA BRAMBORÁKU
Kuřecí stehýnka, 5 větších brambor, 20dkg ang. slaniny, 1 cibule, ml. kmín, 3 vejce, 3
housky, mléko, sůl, majoránku, koření na pečené kuře, máslo na vymazání plechu.
Brambory nastrouháme nahrubo, osolíme a vymačkáme z nich šťávu, přidáme
osmahnutou slaninu na cibulce, namočenou a vymačkanou housku v mléce a
nakrájenou na kostičky, všechno koření a celá vejce. Vypracujeme těstíčko, které
dáme na máslem vymazaný plech a na to poklademe okořeněné kuře. Nejprve kuře
položíme obráceně vnitřní stranou navrch, pečeme a pak ho otočíme zevní stranou, aby byla udělaná kůrčička na
povrchu.
PIZZA KOLÁČ

1 konzerva krájených rajčat, 1 stroužek česneku, drcený, hrst bazalky, nasekané, sůl a pepř, 1
balíček, rozváleného listového těsta, 1 lžíce lístků oregana, 80 g moravského uzeného, 1
mozzarella, na kostičky, hrst kukuřice, 1 žlutá paprika, na nudličky, 1 lžíce olivového oleje.
Rajčata dejte na 20 minut vykapat na cedník. Pak je promíchejte s česnekem, bazalkou, osolte a
opepřete. Troubu předehřejte na 200 °C. Rozválené těsto rozložte na plech vyložený pečicím
papírem. Potřete ho připravenou rajčatovou směsí. Posypte podle chuti oreganem. Poklaďte
natrhaným moravským uzeným, posypte mozzarellou, kukuřicí a paprikou. Pokapejte olejem a
pečte asi 15 minut dozlatova. Po vychladnutí krájejte na díly a zabalte.

POSVÍCENECKÉ KOLÁČE – FRGÁL - recept i pro domácí pekárnu
250 ml mléka, 1 lžička soli, 2 žloutky, 50 g oleje + 50 g sádla, 75 g cukru, citronová kůra
a trochu šťávy, 500 g polohrubé mouky, 2 lžičky sušeného nebo 1/2 čerstvého droždí
Nastavení pekárny: Program Těsto
Postup: Po vykynutí těsto propracujeme na pomoučněné ploše rozdělíme na 4 díly a
rozválíme na průměr 30 cm. Pokud máme pizza plechy nebo koláčové formy, použijeme
je nebo dáme na plech s teflonovou nebo silikonovou podložkou, případně pečícím papírem
a necháme cca 20 minut kynout. Okraje pomašlujeme rozmíchaným vejcem, potřeme tvarohovou nebo
povidlovou náplní, posypeme drobenkou a pečeme při 220°C / cca 20 minut.
Náplň: tvaroh, 1 žloutek, 1 vanilkový cukr, rozinky, švestková povidla. Drobenka: 70 g polohrubé mouky, 50 g
změklého másla, 50 g moučkového cukru
Po upečení koláč potřeme a pokapeme rozpuštěným máslem s rumem.
PERNÍKOVÉ MUFFINY
300 g hladké nebo polohrubé mouky, 2 lžičky jedlé sody + 1/2 lžičky soli, 2 lžičky mletého
zázvoru, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/4 lžičky mletého hřebíčku, 1/4 lžičky čerstvě mletého
pepře, špetka mletého nového koření, 2 velká vejce o pokojové teplotě, 90 g světlého
třtinového cukru, 250 ml podmáslí, 120 ml slunečnicového oleje, 3 lžíce melasy, nejlépe
nesířené.
Troubu zahřejte na 200 °C. V misce důkladně smíchejte mouku, jedlou sodu, sůl a všechno
koření. V jiné míse pořádně prošlehejte vejce, pak přisypte třtinový ́ cukr a šlehejte, aby směs zhoustla a nabyla.
Pak přimíchejte podmáslí, slunečnicový ́ olej a melasu. Až bude směs hladká, vmíchejte do ní moučnou směs, aby
se navlhčila. Formičky/košíčky naplňte těstem a pečte asi 22 minut, aby muffiny popraskaly. Špejle by měla vyjít s
jedním dvěma drobky.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SKLIZEŇ A ZPRACOVÁNÍ LNU
Dříve se v Loužnici pěstoval len, který se zpracovával v tak zvaných « pazdrnách », jedna stávala a patřila
Janu Soldátovi, u potoka -později brusírna u Malých, poté kravín – nyní Korousovi a druhá stále ještě stojí a je to
dům čp.42, Špidlenovi a Němečkovi, a stále se zde říká „PAZDRNA“.
PAZDERNA - Toto slovo má souvislost se starým zpracováním lnu. Jedná se
o domek, kde se zpracovával len a musel být postaven tam, kde by případný
požár neohrozil ostatní domy v obci.
Pazderna - místnost cca 4 x 4 m, ve které byla umístěna rohová pec, ve které
se topilo. Byla postavena zpravidla jako roubenka, aby měla značně izolační
zdi s malou tepelnou akumulací. Někdy též v této místnosti či malé chalupě
bydleli ti nejchudší obyvatelé vesnice - obecní žebráci. Pazderny patřily obci,
nebo byly vlastnictvím bohatších rolníků.
LEN - Sklizeň lnu nebývala nikterak jednoduchou záležitostí. Dříve se len sekal ručně a z
posekaného lnu se dělávaly malé svazky pomocí provázků a povřísel. Po čtrnáct dnů se
chodívalo len převracet, aby hezky proschnul. Poté se ze svazků postavily malé snopy a
po několika dalších dnech se teprve svážel z pole.
Každá hospodyně hleděla, aby byl len vytrhán během prvních zářijových dnů, do oslav
svátku narození Panny Marie (8.9.). „Trhačky“ musely len vytrhávat dobře, protože by po
nich prý „paběrkovaly divé ženy“. Když se len dotrhával, nechávalo se několik nejdelších
stébel na poli, prý aby byl napřesrok ještě vyšší. Úplně nejdelší stébla pak děvčata splétala do třípramenného
copu, který zahrabávaly do země. Tento obřad byl nazýván „děláním věnečku Panně Marii.“
Len se dříve pěstoval zejména v severních Čechách a právě tam v některých vesnicích slavili po ukončení jeho
sklizně lidovou slavnost, spojenou s hudbou, tancem a zpěvem, které se říkalo „koponická“.
Povřísla (místy také pobřísla), jimiž se vázaly svazky lnu, bývaly nejčastěji zhotoveny z dlouhých stébel žita,
později z provazu (většinou sisalu), na jehož jednom konci byl malý špalíček pro lepší uchycení a utažení.
ZPRACOVÁNÍ LNU - Len pěstovaný pro vlákno se před úplným dozráním (když stonek
začal žloutnout), opatrně, aby se vlákno nezpřetrhalo, vytrhával. Na poli se pak sušil v
hrstích, jež se střechovitě stavěly proti sobě. Usušený len se zbavoval paliček a
postranních výhonků otloukáním tzv. tloukem. Ze zbylých stonků se dobývala vlákna
velmi složitým pochodem.
Len se nejprve močil buď rosením na louce nebo močením v močidlech, čímž se pektosa,
kterou jsou vlákna spojena se stonkem mění kvašením v pektin ve vodě rozpustný. Umočený len se pak sušil na
slunci nebo v pazdernách při teplotě asi 35 stupňů. Dále se len třel, aby se oddělilo lýko od dřevnaté části stonku.
Nejjednodušeji se to dálo tak, že se hrst lnu přehýbala, čímž se dřevnatá část zlomila a opakovaným výkonem
rozdrtila na malé kousky tzv. pazdeří. Další potírání sloužilo k odstranění pazdeří, které zůstalo na vláknech. A
nakonec vochlování rozdělovalo proužky lýka na jednotlivá vlákna. Len se sušil v peci nebo přímo v komíně, i přes
přísné zákazy kdy hrozilo velké nebezpečí požáru. Všichni hospodáři, kteří chtěli v pazderně na
podzim sušit svůj len, byli povinni společně opatřit a dovést dřevo.
Při sušení a lámání lnu se vždy sešly ženy a byla to vždy příležitost probrat „všechny drby“. Pokud
byl muž, který šel v době práce kolem pazderny chycen ženami a svázán lnem, musel zaplatit
výkupné „na pár sklenic piva či láhev kořalky“. Pokud nechtěl, aby ho ženy pomluvily, musel být
štědrý. Hovorem a pitím bývaly ženy často rozparáděné, že byl chudák ten, kdo se jim dostal do
rukou, zvláště čeledín, pasáček či podruh. Prý někdy ženy dokonce mužům stáhly kalhoty a
vyhodily je vysoko na strom, kde visely, dokud si muž pro ně nevylezl. Nutno dodat, že v té době
se pod kalhotami žádné spodní prádlo nenosilo. Za ženami se na pazdernu stahovali i chlapci z
okolí a dochovaly se stížnosti dívek, že „při podzimním tření lnu přišly do jiného stavu“. Poslední
den práce v pazderně končila slavností, které se říkalo „konopnická“. Byla to veselá zábava se
zpěvem a tancem, kterou v hospodě pořádaly ženy a děvčata, která v pazderně pracovala. Zahájení
bylo průvodem od pazderny k hospodě. Ženy byly až do půlnoci „pány“ muziky, samy si volily tanečníky
a organizovaly celou zábavu. Teprve po půlnoci předaly právo zpět mužům.
Pamatujete si na pohádku o Krtkovi, který ke kalhotkám přišel?
http://www.pohadky.info/krtecek/jak-krtek-ke-kalhotkam-prisel-video_a303898cd.html
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

REGULACE POTOKA: KOUPALIŠTĚ

V roce 1951 – 1952 byla provedena
regulace zvířat u koupaliště, čím se stav
koupaliště zlepšil. Finanční prostředky
poskytla krajská vodohospodářská služba.
Nedostatkem snad bylo, že nebyla větší
péče věnována údržbě samotného
koupaliště, které již dnes volá, abychom
se mu věnovali. Je to jedno z nejlepších
koupališť ve velikém okolí a své poslání
plní tím, že v létě dává osvěžení dětem i
dospělým a naše děti mohou jen
poděkovati tomuto koupališti, že všichni
se naučili plavat.
Je to pěkný přírodní koutek v naší
vesničce a kdybychom mu věnovali více
péče odvděčil by se nám tím, že by
poskytl osvěžení, pobavení i zdraví naší
mládeži a ostatním našim spoluobčanům.
Naši občané i naše stařenky a dědové by
jistě zde rádi posedli v létě na lavičku a
pobesedovali v přírodě, která má vždy
svoje kouzla a dovede lidi k sobě
přiblížovati, a to je naším cílem, abychom
všichni pomáhali na naší vesnici vytvářeti
mírové a společensky milé prostředí a tak si navzájem život zpříjemňovati.
Mimo veřejnou výstavbu byly provedeny
také některé soukromé stavby. V roce
1948 přistavěl si Josef Laurin garáže
s menšími provozními místnostmi. V roce
1950 provedl Vlastimil Farský přístavbu a
rekonstrukci svého rodinného domku čp.
101
Pokračování příště……..

(Foto: 1 - koupaliště, 2 – Laurinovi v popředí dům Smetanových – kvůli silnici musel být zbourán, 3 – dům čp.101
- jest to dům, který patříval na „Záduší“ jeho popisné číslo v Držkovských knihách bylo 155. Zděný rodinný domek
Václava Janaty a jeho manželky roz. Růžičková z rodiny Zásadských cukrářů. Domek byl prodán již několikrát a
dnes slouží pro rekreaci. Domek byl vystavěn mezi lety 1921 – 1923.)
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PRO ZASMÁNÍ

Život by se dal rozdělit na tři etapy: Mládí, střední věk a
Vypadáte dobře!
Manželský pár se chystá na dovolenou. Manželka se ptá
manžela: "Co bych si měla s sebou vzít na pláž, aby si mě
všichni všimli?" Manžel: "Zkus třeba lyže!"
Paní přijde na obecní úřad nahlásit, že viděla v lese 100 vlků.
Pracovník obecního úřadu na to: "Ale paní, to není možné,
nezdálo se vám to?" Paní: "No, tak sto jich tam nebylo, ale tak
80 jich tam bylo." "To není možné, to je moc." "No, tak 80 ne,
ale 40 jich tam bylo určitě." "Určitě jste jich tam viděla tolik?"
"No, tak 40 ne, ale 20 jich tam bylo na 100 procent." "Tolik? A
viděla jste je doopravdy? To je podle mého názoru vyloučeno."
"No, tak 20 jich tam nebylo, ale něco se tam 100% šustlo v
křoví."
Baví se dva známí: "Ahoj, jak žiješ?" "Ale jde to. Mám skvělou
práci. Představ si, pode mnou je přes 500 lidí!" "Hmmm, a co
vlastně děláš?" "Sekám trávu na hřbitově."
"Včera jsme se s manželkou příšerně pohádali," vypráví pan
Novák v hospodě. "A jak to dopadlo? Usmířili jste se?" ptá se ho
kamarád. "Jo, nakonec přilezla po kolenou," usmívá se pan
Novák. "A co říkala?" "Vylez zpod toho gauče, ty srabe!"
Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomto
počasí, měl mít s sebou: řetězy, lopatu, deku, rozmrazovač,
tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo! Vypadal jsem v
autobuse jak idiot!
Sedí bača před bačovnou, přijdou turisti a ptají se:
"Bačo, sejra máš?" "Mám, ale nedám." "Hm, bačo, a mlíko
máš?" "Mám, ale nedám." "Bačo, a co žinčicu, máš?" "Mám, ale
nedám." Tak turisti se zklamaně otočí a lezou dolů do vsi ze
svahu. Když už jsou skoro dole, objeví se nad nimi ve stráni
bača a volá: "Vraťte sa, vraťte sa!" Turisti se zaradujou, že si to
bača přece jenom rozmyslel, a drápají se zase svahem nahoru.
Když dolezou před bačovnu, sedí tam bača, vyndá fajfku z huby
a povídá: "Aj tvaroh mám, ale nedám."
"Splnilo se ti někdy nějaké přání z dětství?" "Hmm, jo, jo."
"A jaké?" "Hmm, když mě otec tahal za vlasy, vždy sem si přál,
abych byl plešatý."
Eva se ptá Adama: "Miluješ mě?" Adam odpoví: "Mám snad na
výběr?"

MOUDRÁ VĚTA

„Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!“
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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