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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 40. / 2012
pro týden:
24. 10. 2012 – 31. 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/

ZMĚNA ČASU

Změna času proběhne v neděli
28. října 2012.
Hodinky si posuneme o jednu hodinu vzad - do
standardního časového pásma 3:00 -> 2:00.
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!!!

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Tento týden čekají děti, školou
povinné, podzimní prázdniny, které
připadnou na čtvrtek 25. října a pátek
26. října 2012.

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

VEŘEJNÁ SCHŮZE 20. 10. 2012 –
ZVONIČKA
V sobotu 20. 10. 2012 od 16 hodin
proběhla v Hospůdce Na Záduší, veřejná
schůze, na které bylo jediným bodem,
informovat občany Loužnice o
rekonstrukci poničené zvoničky.
Starosta obce informoval zastupitele a
hosty zasedání o průběhu rekonstrukce
zvoničky.
Zvonička bude dne 24. 10. 2012
zazimována.
Další opravné práce budou pokračovat v
jarních měsících roku 2013.
Podle plánu proběhnou zednické práce, kdy se odebere
poškozené zdivo a nahradí novým, v případě špatného stavu se
zdivo bude muset odebrat úplně, pak se vystaví přesná replika
zvoničky.
Střechu opraví tesaři, vyspraví uhnilé části a nahradí novými.
Jeden z návrhu celkové krytiny střechy je pokrytí špičky věžičky
měděným plechem a spodní část střechy šindelem Eureko imitace břidlice.
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VOLBY DO SENÁTU
V pátek 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 se uskutečnilo II. Kolo voleb do senátu.
V senátním finále se v Jablonci nad Nisou utkal občanský demokrat Jaroslav Zeman a sociální
demokrat Stanislav Eichler. V prvním kole voleb, pro starostu Albrechtic v Jizerských horách
Zemana se rozhodlo 21,41 procenta voličů, dosavadní liberecký hejtman Eichler dostal 15,54
procenta hlasů.
Prvního kola voleb
do horní komory
parlamentu se v
jabloneckém
volebním obvodu
zúčastnilo 37,07 procenta voličů, což je
méně než před šesti lety, kdy přišlo v
prvním kole 45,82 procenta voličů.
V druhém kole vyhrál volby Jaroslav
Zeman.

http://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xobvod=35&xobec=563684
LOUŽNICKÁ ZVONIČKA V ZÁSADSKÉM ZPRAVODAJI.

http://www.zasada.cz/e_download.php?file=data/editor/80cs_20.pdf&original=zpravodaj_%C5%98%C3%8DJEN+032012.indd.pdf
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SOKOL LOUŽNICE
STOLNÍ TENIS – LOUŽNICE

SOKOL LOUŽNICE - JIŘETÍN B 15:3
Do nové sezony 2012/2013 nastoupilo naše mužstvo v OP II, i když jsme na jaře udrželi v baráži proti Rychnovu vyšší
soutěž.
Prvním soupeřem byl již tradičně Jiřetín B, který přijel v sestavě Krumbholcz, Kremláček, Bajcar a Kolomazník.
Do čtyřher nastoupili Slavík J. Jehlička proti Krumbholczovi s Kolomazníkem a vyhráli 3:1 a druhá dvojice Abrahám Pavlata svedla tuhý boj s párem Kremláček - Bajcar a vyhrála až v koncovce pátého setu 11:8 a tedy 3:2 na sety.
Dvouhry se nepovedly Abrahámovi, který prohrál 2:3 s Bajcarem a 0:3 s Kremláčkem a tak ho střídal kapitán mužstva
Slavík Mirek. Třetí ztracený bodík našeho mužstva měl na svědomí Pavlata po pětisetové bitvě s Kremláčkem.
Jinak Jehlička a Slavík Jarda odehráli spolehlivě svá utkání.
Body: Jehlička 4,5 Slavík J. 4,5 Pavlata 3,5 Slavík M. 2 Abrahám 0,5

AUTOBRZDY - SOKOL LOUŽNICE 5:13
Druhý zápas sehrálo naše mužstvo na Proseči proti Autobrzdám. Domácí nastoupili v sestavě Kouba, Bráza, Vlach, Nypl a
do čtyřhry ještě zasáhl, Sirovátko. V hale se zrovna hrála tři utkání a bylo tam velice rušno. Čtyřhry nám sice nešly jak by
jsme si představovali, ale obě vyhráváme. Zejména dvojice Jehlička -Pavlata výhrou nad Koubou s Brázou 3:2 udělali
důležitý bod. Sice první dvouhra byla jasnou záležitostí domácího Kouby proti Jehličkovi, pak však již jsme drželi pevně
vývoj střetnutí ve svých rukou. Sice v pěti střetnutích-zápasech jsme vydolovali body až v pěti setech a to Abrahám
dvakrát proti Vlachovi a Nyplovi a Pavlata po boji s nejlepším domácím hráčem Koubou a pak i s Brázou.
Bez ztráty setu odehrál svá utkání v Jablonci kapitán mužstva Slavík Miroslav. Po dvou zápasech střídal Jehličku Radek
Živný, ten však získal jen dva sety v zápasech s Nyplem a Brázou. Vítězství 13:5 bylo slušný počin a po dvou kolech jsme
bez ztráty bodu na druhém místě tabulky za Bratříkovem C.
Body: Slavík M. 4,5 Pavlata 4,5 Abrahám 2,5 Jehlička 1,5
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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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ŽELEZNÝ BROD - Dny
otevřených dveří na Střední
uměleckoprůmyslové škole
sklářské Železný Brod
přitáhnou každoročně stovky
zájemců o pohled do
„kuchyně" školy. Nejinak tomu
bude i ve středu 31. října.
Dveře budou otevřeny od osmi hodin do půl
páté a zájemci se mohou pokochat třeba
unikátní 3D tiskárnou. „Tiskárna posouvá školní
výuku o velký kus dopředu," přiblížila Zdeňka
Laštovičková, ředitelka SUPŠS.
Tiskárnu využívají zvláště studenti oboru
Produktový design.
A pro návštěvníky bude při Dni otevřených dveří
připravena nová Tvůrčí dílna se zaměřením
právě na tento obor.
Zájemci si ale prohlédnou i prostory výtvarných
ateliérů a dílen šesti zaměření oboru design skla.
Zhlédnou broušení skla, hutní tvarování ve školní
huti. „Budeme tu opět vyrábět obří vánoční
koule, které ozdobí vánoční strom na
železnobrodském náměstí," sdělil Martin
Hlubuček, zástupce ředitelky.
Otevřeny budou i učebny oboru Aplikovaná
chemie, kde se lidé dozví i o novém zaměření
Farmaceutické substance.
Ve výstavním sále školy je možné zhlédnout
výsledky sklářského sympozia Letní sklářská
škola, kterého se na začátku září zúčastnilo
devět sklářských výtvarníků na téma Prostřený
stůl.

TANVALD - V sobotu 20. října se konal jeden z
nejoblíbenějších motoristických podniků v
Tanvaldu. Třetí Autošťouch, který je zároveň
Memoriálem Fandy Šálka, přilákal mnoho
automobilových příznivců z širokého okolí.
Novinkou letošního ročníku byl závod žen.

2012

ZE SVĚTA

ZÁSADA – Ve firmě Style Bohemia v
Zásadě dokonce o tři měsíce dřív
než obvykle. A už nyní je jasné, že
kvůli metanolové aféře bude letos
pěstitelské pálení žádanější než jindy.
Pěstitelské pálení ve firmě Style
Bohemia v Zásadě na Jablonecku
začalo letos o tři měsíce dřív než v
jiných letech. V minulosti firma vždy
začínala nejprve vlastním lihovarnickým pálením a až někdy v prosinci
začala výrobní kapacity nabízet pěstitelům. Letos je to obráceně,
sklady firmy jsou kvůli prohibici plné, a tak dostali přednost pěstitelé.
Jednatel společnosti Martin Balatka předpokládá, že pěstitelské pálení
skončí v prosinci až v lednu a teprve pak začne lihovar s vlastním
pálením. „Pěstitelské pálení letos vypadá opravdu dobře, jednak se
urodilo dost ovoce, a také metanolová aféra přispěla k tomu, že lidi
chtějí znát původ svého alkoholu, takže zájem o pěstitelské pálení je
větší než v minulosti," řekl Balatka. Do loňského roku firma
zpracovávala kolem 250 až 300 tun ovoce za rok. Letos ale rozšířila
výrobu o tradiční způsob výroby calvadosu z jablečného moštu, což
zvýší množství zpracovaného ovoce zhruba o 100 až 150 tun. Zhruba
třetina objemu výroby podle Balatky připadá tradičně na pěstitelské
pálení, letos ale odhaduje, že dosáhne až 40 procent. Firma nabízí
pěstitelům litr 45procentního destilátu za 168 korun. Zpracovává
hlavně jablka, švestky a hrušky. Společnost Style Bohemia zahájila v
roce 1994 činnost výrobou skleněných originálních dekoračních a
nápojových stolních souprav a reklamních předmětů. Nejde přitom jen
o lahve a skleničky, ale také o kombinaci skleněných nádob nejčastěji
s dřevěnými hračkami, které však nejsou určeny pro děti. Zákazníci
ale stále častěji žádali, aby skleněné cisterny a lahve byly i naplněné,
a tak firma investovala do vlastního lihovaru.
Dnes se podnik specializuje na ovocné destiláty a likéry. „Máme statut
ovocného lihovaru, takže jednak vyrábíme pro spotřebitele a do
obchodu, a máme povolení dělat i pěstitelské pálení," řekl Balatka.
Alkohol v Zásadě sami vyrábějí, líh, který se přidává třeba do likérů,
se podle Balatky nakupuje ve velmi malém množství od
renomovaných výrobců.
I na malý podnik v Zásadě dolehla v září částečná prohibice, kterou
kvůli otravám metylalkoholem vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš
Heger (TOP 09). Jedovatý alkohol si v Česku vyžádal už 28 životů.
„Kvůli prohibici jsme na týden museli zastavit výrobu, protože většina
našich zákazníků stornovala objednávky," řekl Balatka. Na tržbách
přišla podle něj firma zhruba o čtyři miliony korun. Navíc sklady
palírny jsou podle Balatky prakticky plné a překolkování zabere dva až
tři týdny. „Většina výrobků je ručně dělaná, a tak i překolkování bude
ruční," vysvětlil majitel lihovaru.
Velké komplikace ale malé firmě působí i nové nařízení, že každá
lahev musí mít rodný list. „Vidím to jako ohromné navýšení
byrokratické zátěže pro malé výrobce, kteří dělají různorodý
sortiment, takže budou muset vystavovat certifikáty na veškeré šarže
a také velkou část průvodních dokladů. Když si někdo koupí šest nebo
osm lahví, tak k tomu dostane nejen fakturu a dodací list, ale dalších
30 dokladů, které bude muset archivovat," řekl Balatka.
Pro některé menší výrobce i pro jejich sortiment to podle něj může
být likvidační. Přísné opatření, kdy každou lahev musí provázet rodný
list, považuje za zbytečné pro poctivé obchodníky. „A když někdo
bude chtít podvádět, udělá to stejně," dodal.
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A SEMILSKO Za volební
obvod č. 35 se
novým
senátorem stal
po sečtení
všech hlasů
Jaroslav Zeman
z Albrechtic v
Jizerských
horách. Dvoutřetinovým náskokem porazil
českodubského Stanislava Eichlera. K volebním urnám
přišla pětina voličů. Pro Zemana, který minulý týden v
prvním kole také vyhrál s velkým náskokem před
ostatními, hlasovalo tentokrát 14 403 lidí, což je 63,62
těch, kteří přišli k volbám. Jako senátora by si přálo mít
Eichlara 8 236 voličů. Majitel továrny na výrobu hraček
Detoa Albrechtice, starosta Albrechtice a občanský
demokrat Jaroslav Zeman vyhrál nad končícím
libereckým hejtmanem, sociálním demokratem
Stanislavem Eichlerem. Zeman v prvním kole zvítězil s
výrazným náskokem, když mu svůj hlas dalo 21,41
procenta voličů. Eichler získal 15,54 procenta. „Ve
druhém kole jsme ale zase na začátku, záleží na
voličích, co si vyberou a zda k volbám vůbec půjdou,"
řekl před začátkem druhého kola Zeman. Levicoví voliči
bývají, pokud jde o volební účast, podle něj mnohem
svědomitější, a tak nevyloučil, že se výsledek obrátí.
Svůj hlas mohlo přijít v senátním obvodu č. 35 dát 115
032 lidí, k urnám ale v druhém kole přišlo 22 874 voličů.
To je téměř polovina oproti minulému týdnu, kdy se
současně s výběrem nového senátora volilo také krajské
zastupitelstvo. Byli ovšem tací voliči, kteří k prvnímu
kolu jít nemohli. Ne že by nechtěli, ale nebylo jim ještě
18 let. Takových bylo v Jablonci jedenáct. Jednou z nich
je i čerstvě plnoletá Nikola z jabloneckého Mšena, která
slavila narozeniny 15. října.
PŘÍCHOVICE Že jsou na
Kořenovsku a
okolí veselí a
aktivní lidé, jsme
se opět mohli
přesvědčit tuto
sobotu. Obecně
prospěšná
společnost Jizerky pro Vás tu ve spolupráci se základní
školou v Kořenově a společností U Čápa Příchovice
s.r.o. pořádala akci Přijďte si zasadit svůj strom, jehož
cílem bylo opravit a obnovit místní jeřábovou a
javorovou alej. Stromy dodala Společnost přátel přírody
Čmelák. Neuvěřitelně velký počet účastníků se dostavil
již v 9 hodin ráno na začátek jeřábové aleje vedoucí k
rozhledně Štěpánka. Zde si každý mohl vyzvednout
mladý jeřáb a vyhlédnout si jednu z 88 (!) předem
vyhloubených jam. Pak už jen vzít lopatu a hrábě a
pracovat...

2012

ŽELEZNÝ BROD Ředitelství silnic a
dálnic instaluje na
problematickém
výjezdu zrcadla. Podle
města je to ale málo a
nadále chce nápravu.
Řidiči stěžující si na
nepřehledný výjezd z
části Železného Brodu Poříč na hlavní silnici si mohou
trošku oddechnout. Ředitelství silnic a dálnic ČR navrhlo
na problematický výjezd od marketů instalovat dvě
dopravní zrcadla. ŘSD je zaplatí, město se o ně má
nadále starat. „Město je protokolárně převezme a bude
o ně dále pečovat jako o městský majetek náležející k
místní komunikaci spojující místní část Poříč s hlavní
silnicí," přiblížila návrh dohody Nina Ledvinová, tisková
mluvčí ŘSD. Město s tím souhlasí, ovšem s výhradami.
„Problém se tím zlepší jen nepatrně. Přesto návrh
přijímáme. Snad tam budou co nejdříve," sdělil André
Jakubička, starosta Železného Brodu. Zdejší radnice si
nechala zpracovat odborný posudek, z něhož plyne, že
výjezd na hlavní silnici, který je hojně využíván, neboť
tvoří spojnici k marketům, je špatně vyřešen. Podle
města nejsou splněny všechny normy. „Nadále budeme
žádat změnu, ovšem jak dlouho budou jednání
pokračovat, si netroufám odhadnout," vysvětlil
Jakubička.
Město od ŘSD požadovalo odstranění horního dílu
svodidla podél obnoveného náhonu k elektrárně. To
podle vyjádření ŘSD nejde. „Instalované svodidlo se
dvěma pásnicemi tvoří jeden funkční celek a z toho
důvodu nelze vrchní díl odstranit," vysvětlila Ledvinová.
Problém se objevil hned po dostavbě svodidel, k níž
došlo letos na jaře. Na jejich výstavbu se dlouze čekalo.
Posudky, které si nechalo vypracovat jak ŘSD, tak
krajský odbor dopravy, hovoří o tom, že rozhledové
vzdálenosti v pořádku jsou. Lidé, kteří tudy ale denně
jezdí, tvrdí, že na hlavní silnici vůbec nevidí. O problému
diskutují i na webu města, kde vzniklo k situaci
samostatné fórum. Na špatný výhled ve výjezdu tu
poukazuje i jeden z radních města Zdeněk Lhotský. „Při
výjezdu z Poříče mám potíže i já, po čertech vypráskaný
řidič, který má na svém kontě něco málo přes milion
kilometrů," glosuje problém. Policie ČR přitom na
křižovatce neregistrovala nehodu. Ale drobné nehody se
tu údajně stávají. „Zakously se tady do sebe dvě
škodovky. Jedno auto odjelo, druhé bylo poškozené víc.
Škoda byla jen hmotná, nikomu se krom leknutí nic
nestalo. Výjezd byl naštěstí velmi brzy uvolněn, další
dobrodružství vyjíždějících řidičů tak mohlo pokračovat,"
podělil se o zkušenost jeden z diskutujících. „Obávám
se, že se věci dají do pohybu, až se něco vážného
stane," doplnil Jakubička.
Autor: Jan Sedlák

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA

ČERNÉ ÚDOLÍ - ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE
 17.10.2012 10:15 v ulici Horecká v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; před č. 94 -;
nehoda nákladního vozidla; - 2x OA bez zranění, bez úniku kapalin.
 18.10.2012 15:45 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; 3 km ze Žel.
Brodem ve směru mna Jablonec n.N.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; Havárie
osobního auta
 22.10.2012 01:20 na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; 200 m před obcí Splzov.;
nehoda; zvěř na vozovce; střet OA se zvěří bez zranění osob
TANVALD - V pondělí 16. října v 11.30 havarovala v
Tanvaldě v ulici Horská mladá ne řidička. 22letá
žena z Tanvaldu jela s vozidlem značky Daewoo
Nexia žluté barvy, ve směru od ulice Sportovní k
ulici Horská. Po projetí pravotočivé zatáčky se plně
nevěnovala řízení, vyjela vpravo a narazila do
sloupu veřejného osvětlení. Na vozidle a sloupu
vznikla škoda ve výši 20 000 Kč. Žena policistům
nepředložila řidičský průkaz, protože není jeho
vlastníkem. Ani vozidlo, které řídila, nebylo v
pořádku, chybělo mu sjednané povinné ručení.
Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních
nehod.
SMRŽOVKA - Policisté Obvodního oddělení Smržovka
šetří případ nebezpečného vyhrožování, kterého se
v pondělí večer dopustil 45letý muž z Lučan nad
Nisou v místě bydliště. Z dosud nezjištěného důvodu
začal své manželce vyhrožovat fyzickou likvidací, což
v ní vzbudilo důvodnou obavu o život a zdraví.
Policisté po ohlášení případu vyjeli na místo, kdy při
řešení události a zajišťování agresora došlo k
přetahování, které vyvrcholilo fyzickým napadením
zasahujícího policisty a poškozením jeho uniformy.
Agresor byl eskortován do policejní cely. V současné
době je podezřelý ze spáchání přečinu
nebezpečného vyhrožování, násilí proti úřední osobě
a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, za
což může být potrestán až čtyřletým trestem odnětí
svobody.
V dalším šetření pokračují policisté služby kriminální
policie a vyšetřování Územního odboru Jablonec
n.N.
ŽELEZNÝ BROD – HORKA - V průběhu noci z neděle
na pondělí došlo v Železném Brodě Malé Horce k
vloupání do chalupy. Neznámý pachatel rozbil
skleněnou výplň střešního okna chaty, vnikl dovnitř
a odnesl si televizor značky LG, settopbox a DVD
přehrávač. Na cestu z chaty ven použil dveře
vedoucí na terasu, zajištěné závorou z vnitřku
pokoje. 58letému majiteli chaty z Děčína způsobil
zloděj škodu za 13 000 Kč. Policisté Obvodního
oddělení Železný Brod případ zadokumentovali a
nyní pátrají po pachateli, který se dopustil spáchání
přečinu krádeže a porušování domovní svobody.
ČERNÁ STUDNICE - V průběhu pondělní noci došlo
na Horní Černé Studnici ke krádeži peněženky z
vozidla, které bylo zaparkované v garáži u penzionu.
65letý muž z Prahy své vozidlo značky Suzuki

zaparkoval v noci do garáže. Vzhledem k tomu, že
garážová vrata nemají z vnější strany kliku,
ponechal garáž odemčenou a nepředpokládal, že by
někdo cizí za pomoci neznámého předmětu garáž
otevřel. V zaparkovaném vozidle nechal peněženku,
osobní doklady, bankokartu a doklady k vozidlu.
Neznámý zloděj mu ještě před blokací karty vybral z
jeho účtu 20 000 Kč. Celkově způsobená škoda
představuje částku 24 000 Kč. Policisté Obvodního
oddělení Smržovka případ zadokumentovali a nyní
pátrají po pachateli, který se dopustil spáchání
přečinu krádeže, porušování domovní svobody a
neoprávněného opatření platebního prostředku, za
což mu v případě dopadení hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - Policisté Obvodního oddělení
Jablonec n.N. šetří tři případy požárů plastových
kontejnerů, ke kterým došlo o víkendu v ulicích
Řetízková, Perlová a V Nivách. K prvnímu zahoření
došlo v sobotu 20. října v ulici Řetízková okolo
22.00. Z dosud nezjištěných příčin začal hořet
modrý plastový kontejner o objemu 1100 litrů
určený na starý papír. V neděli 21. října v 00.10
došlo v ulici Perlová k dalšímu požáru. V tomto
případě se jednalo o zahoření dvou modrých
kontejnerů, kdy jeden zcela shořel a druhý je na
straně značně ohořelý. V neděli před 5.00 ranní
zahořely ještě 4 plastové kontejnery v ulici V Nivách.
Tři jsou zcela shořelé a čtvrtý je ze 2/3, kdy po
deformaci je také znehodnocený. Vyšetřovatel
hasičů na místě zjistil, že kontejnery byly úmyslně
zapáleny. Neznámý pachatel či pachatelé požárem
způsobili společnosti, která zajišťuje odvoz odpadu,
škodu ve výši 56 000 Kč.
MALÁ SKÁLA - V sobotu 20. října v 12.30 se v
katastru obce Malá Skála na silnici I/10 stala
dopravní nehoda, po které řidič z místa střetu odjel,
a neučinil opatření, která mu ukládá zákon o
silničním provozu. Nehoda se stala 200 metrů před
odbočkou k hotelu Kafka, kdy neznámý řidič jedoucí
s vozidlem tmavě zelené barvy ve směru od Malé
Skály na Turnov, nejel zcela u pravého okraje
vozovky, vyjel do protisměru a zpětným zrcátkem
zavadil o zrcátko protijedoucího vozidla značky VW
Polo červené barvy. Po střetu z místa ujel. Policisté
dopravního inspektorátu žádají případné svědky
události, aby se přihlásili na telefon 974 474 254
nebo na linku 158. Děkujeme.
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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
24.10.

Den: 9/13°C
Noc: 8/4°C

NEDĚLE
28.10.

Den: 1/5°C
Noc: -1/-5°C

ČTVRTEK
25.10.

Den: 9/13°C
Noc: 7/3°C

PONDĚLÍ
29.10.

Den: 1/5°C
Noc: -2/-6°C

PÁTEK
26.10.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

ÚTERÝ
30.10.

Den: 2/6°C
Noc: 0/-4°C

SOBOTA
27.10.

Den: 2/6°C
Noc: 0/-4°C

STŘEDA
31.10.

Den: 3/7°C
Noc: 0/-4°C

PRANOSTIKY

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá
zima.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a
množství sněhu býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

26.10.
Svatý Haštal - vymeť maštal.

28.10.
Šimona a Judy - zima je všudy.
Šimona a Judy - zima leze z půdy.
Šimona a Judy - kožich sneste s půdy.
Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
Po Šimoně a Judy, naděj se sněhu nebo hrudy.
Od Šimona a Judy paste, pasáci, všudy!
Šimona a Judy biče schovejte, kyje řezejte, rukavice vyndejte!
Šimona a Judy vyhání hlídače z búdy.

OBLOHA

Slunce

Vychází: 6:25
Zapadá: 17:11

Jaké bude počasí podle pavouků?
V chladném podzimu, zimě a časném jaru zastupují úlohu křížových
pavouků pavouci pokoutní. Jakmile pokoutník
strhanou pavučinu opět na starém místě
rozepne, můžeme počítat s mírným průběhem
počasí. Když se však přestěhuje blíže ke
kamnům nebo do jiných teplejších koutů, přijde
tuhá zima. Nastávající oblevu nám ohlásí tím,
že se přestěhuje blíže k oknu. Na špatné počasí
ukazují také tím, že si dělají zásoby chycených
much a zapřádají je do zásoby. Třeskutá zima
přijde, jestliže pavoučci nepokojně přebíhají
sem a tam. Trvale pěkné počasí nám pavouk
ukáže, když tká pavučinu zvolna, dávaje si na čas. Jakmile na něm
zpozorujeme jakýsi spěch, bude určitě nejisté počasí. Kdykoliv pavučinu
čistí, prohlíží a spravuje, nastane suché, parné počasí a bezvětrno. Stále
pěkné počasí předpovídá tím, že pokojně sedí uprostřed pavučiny se
skrčenýma nohama. Jestliže v této poloze vytrvá i když začalo mžít, určitě
se brzo vyjasní, ať si oblaka hrozí, jak chtějí. Jakmile však nemá skrčeny
nohy a je přichystán ke skoku, bude buď veliké parno anebo přijde bouřka.
Obojí však bude trvat jen krátce. Jakmile má síť potrhanou nebo má na ní
veliká oka a sám kdesi v koutečku sedí, můžeme čekat bouřky a lijavce.

Měsíc

Vychází: 6:19
Zapadá: 16:52
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

25. 10.
27. 10.
29. 10.
31. 10.
31. 10.

2012
2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
24.10. 1517 – Byla uzavřena tzv.
Svatováclavská smlouva upravující vztahy
mezi šlechtou a královskými městy
24.10. 1668 – Petr Brandl, český malíř (†
24. září 1735)
25.10. 1932 - Theodor Pištěk, filmový
výtvarník
25.10. 1932 - Jan Špáta, kameraman a
režisér († 18. srpna 2006)
25.10. 1932 - Ludmila Mojžíšová,
fyzioterapeutka, autorka rehabilitační
metody († 3. ledna 1992)
26.10. 1765 – Václav Thám, český herec a
spisovatel († okolo 1816)
26.10. 1765 – Jakub Jan Ryba, český učitel
a hudební skladatel, autor České mše
vánoční († 8. dubna 1815)
27.10. 1845 – Josef Václav Sládek,
spisovatel († 28. června 1912)
27.10. 1913 – Otto Wichterle, chemik,
vynálezce kontaktních čoček († 18. srpna
1998)
28.10. 1918 – V Praze byl vyhlášen
samostatný československý stát
28.10. 1939 – V řadě měst protektorátu
Čechy a Morava proběhly demonstrace. V
Praze byl při nich smrtelně zraněn medik
Jan Opletal a dělník Václav Sedláček.
28.10. 1945 – tzv. Den znárodnění;
znárodnění stěžejního československého
průmyslu a velkoobchodu
29.10. 1787 – V Praze v Nosticově divadle
se uskutečnila premiéra opery Don
Giovanni W. A. Mozarta
29.10. 2000 - Jiří Kajínek utekl z věznice
Mírov.
30.10. 1918 – Martinská deklarace
proklamovala připojení Slováků k nově
vznikající ČSR.
31.10. 1967 – Veřejná bezpečnost v Praze
brutálně rozehnala pochod studentů, kteří
voláním „Chceme světlo!“ protestovali proti
vypínání elektřiny na vysokoškolských
kolejích.
31.10. 1821 – Karel Havlíček Borovský,
spisovatel a novinář († 29. července 1856)

Dagmar Tilerová
Jan Rezler
Karel Brokl
Zdeněk Urbánek ml.
Marie Šikolová

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (22.10. - 31. 10.)
je určeno, ve staročeském a
keltském horoskopu stromu OŘEŠÁK
Lidé narození ve znamení
statného Ořešáku jsou stejně
jako on tvrdí, ochranitelští a
nepřizpůsobiví. Za svým
(zpravidla vysokým) cílem jdou vytrvale a strategicky, ale neradi
mění plány a řeší nečekané situace, ve kterých často chybují.
Nemají rádi změnu, a tak jsou jejich názory zastaralé a
konzervativní, ale zároveň si za nimi budou zatvrzele stát a
neustoupí ani o krok.
V partnerství jsou dominantní a nebojí se hrotit situace dokud
nedosáhnou svého, což se jim často nevyplácí. Na druhou stranu
dokážou svému protějšku snést modré z nebe. Tuto rozmarnou
povahu plnou protikladů dokáže snést jen opravdu trpělivá
osoba, která na oplátku prožije s Ořešákem klidné a šťastné
stáří. Zrozenec Ořešáku potřebuje partnera, který jej dokáže
patřičně ocenit. Občas mívají tito lidé výkyvy nálad, které jsou
spojeny s jejich pracovními úspěchy či neúspěchy, které
nedokážou „vytěsnit“ ani doma. Tato drobná vybočení však
dokážou mnohonásobně vynahradit svou nehynoucí oddaností k
milované osobě. Jsou to také lidé velmi vášniví.
Tito lidé mnohdy nemají daleko k propadnutí závislostem, proto
by se těmto lákadlům měli raději vyhýbat. Jejich nemoci jsou
zpravidla způsobeny celoživotními neřestmi, jejichž negativní
následky je dříve či později dostihnou.
Osoba narozená ve znamení Ořešáku bývá velmi pečlivá,
cílevědomá a nemá klidné spaní, dokud je práce rozdělaná. Své
nadřízené ani kolegy nenechá nikdy ve štychu, i za cenu
vlastního nepohodlí. Má vynikající organizační schopnosti.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
24.10. - Den OSN, Světový den informací o rozvoji, začíná Týden akcí za
odzbrojení
26.10. - Státní svátek Rakouské republiky
27.10. - UNESCO - Světový den audiovizuálního dědictví
28.10. - Státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu.
Prezident České republiky uděluje státní vyznamenání.
28. 10. - Čokoládový den
31.10. - Halloween, Samhain (31. říjen - 1. listopad), Světový den spoření, Den
UNICEF
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
CIBULE
Cibule se rozšířila do celého světa ze západní Asie, kde původně rostla divoce, jako
planá rostlina. Protože místní obyvatelé brzy objevili její výrazně léčivé účinky a
mnohostranné využití v kuchyni, přestěhovala se do zahrad a lidé ji začali šlechtit
pro svou potřebu. Postupně se rozšířila do celého světa a dnes ji najdeme ve
spoustě odrůd a typů.. bílé, žluté, červené, malé, velké, sladké, pálivé.. ať je
jakákoli, v kuchyni je nepostradatelná a pro naše tělo zdravá a léčivá!
Léčivé látky obsažené v cibuli
Z pohledu lidového léčitelství je asi nejvýznamnější látkou obsaženou v cibuli allicin. O jeho blahodárných účincích
na lidské zdraví jsme již hovořili v našem článku o léčebných účincích česneku. Cibule také obsahuje množství
vitaminů a minerálů. Je bohatá na kyselinu listovou (acidum folicum , vitamin B9), ale i jiné vitaminy skupiny B,
vitamin C, vitamin E a karoteny. Z minerálů v cibuli nalezneme důležité prvky jako železo, zinek, síra, fosfor,
hořčík, draslík, vápník, sodík, měď, jód.. je opravdovou zásobárnou životně důležitých látek.
Hlavním rytířem v boji proti původcům těchto nemocí, je onen allicin - látka se silně antibiotickým účinkem v
našem těle. Starý dobrý recept na kašel - šťáva z nakrájené cibule posýpané cukrem - je jedním z nejznámějších
způsobů použití cibule při léčení nemocí respiračního ustrojí. Podobný účinek má také odvar z cibule, známý pod
názvem cibulový čaj. Jak šťávu, tak čaj bychom v době nemoci měli užívat alespoň 3-4 krát denně, uleví našemu
dýchání, zlepší odkašlávání a postupně zredukují ony mikroskopické vetřelce v našich dýchacích cestách. (Recept
na šťávu z cibule: cibuli nakrájenou na kolečka posypeme 2-3 lžícemi cukru, šťávu pustí již za chvíli, podáváme
několikrát denně 2-4 lžičky). Na rýmu a zánětlivá onemocnění nosních dutin zase platí vdechování výparů z
nakrájené čerstvé cibule, sice si malinko popláčeme, ale vězte, že ono štiplavé pálení v nose se dá chvíli vydržet.
Účinné látky ve výparech z cibule nám pomohou s ničením mikroorganismů, které se uhnízdili na sliznici v našich
dutinách a tam škodí. I ostatní látky, jako jsou výše uvedené vitamíny a minerály, nám pomohou zkrátit dobu
léčení, protože posílí obranyschopnost našeho těla.
Cibule má mnoho příznivých vlivů na náš trávicí trakt. Posiluje žaludek a střeva, kde napomáhá udržet
zdravou mikroflóru. Také zlepšuje chuť jídlu a následně i trávení potravy, protože stimuluje produkci žluče a
žaludečních šťáv.
Cibule se už od nepaměti používá k redukci vysokého krevního tlaku. Silice a jiné účinné látky mohou
opravdu velice efektivně snižovat vysoký tlak a při pravidelném užívání by u mnohých "lehčích případů"
dokázaly nahradit některé chemické preparáty. Tento účinek se dá prokázat už několik chvil po její konzumaci prostým změřením krevního tlaku před a po požití cibule. Snižování hladiny škodlivého cholesterolu v krvi je
dalším úžasnou vlastností této rostliny. Pomáhá předcházet zdravotním komplikacím, jako jsou křečové žíly,
poruchy prokrvování (např. studené ruce a nohy), hemoroidy, ale i závažnějším, jako je např.
infarkt. Cibule celkově podporuje srdeční činnost a čistí náš cévní a žilní systém.
I diabetici by měli být velkými přáteli a častými konzumenty cibule, protože snižuje hladinu krevního cukru.
Cibule je známým a účinným lidovým lékem na bodnutí a štípnutí hmyzem - a opravdu účinným. Na postižené
místo si co nejdřív přiložíme plátek čerstvé cibule, omezíme tak otok i nepříjemné svědění a zarudnutí.
Cibule se ale díky svým dezinfekčním a antibiotickým účinkům používá i k léčení kožních nemocí, jako jsou plíseň
nebo bradavice. Na nemocné místo se má podle starých receptur přikládat kaše z drcené čerstvé cibule, a to na
několik hodin a pravidelně, až do vyléčení. Někteří skeptici v tuto její sílu příliš nevěří, jiní upozorňují na možnost
nepříjemného podráždění kůže, další na ni nedají dopustit a vřele ji doporučují, její antibiotický účinek je
potvrzeným faktem. Při vnějším dlouhodobém používání čerstvé cibule na kůži je však potřeba vyšší opatrnosti a
v případě jakékoli alergické reakce ji vysadit. Cibule je stejně jako česnek stále objektem výzkumu pro své
předpokládané a často studiemi prokázané protirakovinné účinky. Hovoří se o ní často ve spojitosti s prevencí
rakoviny prostaty, žaludku a tlustého střeva, přičemž výzkum ještě jistě není u konce. Cibule působí léčivě i na
ledviny a močové cesty, kde pomáhá léčit zánětlivá a infekční onemocnění. Je také známá jako
přírodní afrodiziakum, zlepšuje prokrvení pohlavních orgánů a stimuluje libido.
LÉČIVÝ SIRUP NA KAŠEL
Cibule - 1 ks, Jablko - 1 ks, Cukr - 5 kostek, Voda - 3/4 l, Tymián – špetka, Citron bez kůry - 1/2 ks, Med – velká
1 lžička, Lipový květ - 1 hrst. Cibuli a jablko nakrájíme na kostky, přidáme cukr a vodu a vaříme 15 minut. Potom
na 15 minut odstavíme, přidáme 1/2 citronu bez kůry a bílé slupky, špetku tymiánu, med a lipový květ. Necháme
přejít varem. Po 15 minutách scedíme. Užívá se po lžičkách jako lék.
CIBULOVÝ SIRUP
nakrájíte na drobno jednu velkou cibuli, dáte do hrníčku a zasypete asi dvěma lžičkami pískového cukru
hrnek zakryjte talířkem nebo pokličkou a nechte odstát nejlépe přes noc.
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ZAHRADA
ZIMNÍ PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ
Mnoho ptačích druhů, které se u nás vyskytují, během podzimu odlétá do oblastí
s příznivějším podnebím a s dostatkem potravy. Ptáci zůstávající u nás přes zimu
rádi přijmou, především za tuhých zim se silnými mrazy a vysokou sněhovou
pokrývkou, pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování. Nejrozšířenější a
nejznámější je přikrmování na krmítku, i když způsobů, jak ptáky přikrmovat, je
podstatně více.
Jak krmítko vyrobit a kam ho umístit?
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem pro výrobu krmítka je dřevo, ale
pro vytvoření jeho jednotlivých částí, zejména stříšky, můžeme použít i kovu
nebo umělých hmot. Vhodná jsou především tzv. automatická (samosypná)
krmítka. Na velikosti a tvaru krmítka nezáleží - mělo by být spíše větší a
prostornější, aby umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím druhům (např.
kosům). Důležitá je především dostatečně velká stříška, která chrání předkládanou potravu
před vlhkem a sněhem.
Základnu, na niž předkládáme potravu, je nutno opatřit nízkým zábradlím (asi 2 cm), aby
vítr nesmetal potravu na zem. Vyrobené krmítko umístíme na volném prostranství na
klidném a přehledném místě, minimálně 1,5 metru nad zemí a alespoň 2 m od nejbližšího
stromu. Na stromě je dobré krmítko zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev. Tímto
opatřením předejdeme napadení ptáků toulavou kočkou nebo kunou. Tzv. tukové krmítko
zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového ořechu nebo borové či
smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou směsí (rozehřátý tuk se semínky či drcenými
ořechy) a necháme vychladnout a ztuhnout, šišku do této směsi namočíme. Vyvěšujeme
na místa, na která nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.
Pro zrnožravé ptáky sbírající potravu na zemi (strnadi, pěnkavy) je možné vytvořit tzv.
stříškový zásyp. Jde o dřevěnou stříšku rozměrů přibližně 1x1 m, kterou umístíme na čtyři
kůly, přední kůly asi 60-80 cm vysoké, zadní jen 20 cm, případně stříška může sahat až na
zem. Budujeme opět na místě chráněném proti nepříznivým klimatickým vlivům a
dostatečně přehledném.
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky. Za mrazů
a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března.
Co patří na krmítko?
Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne slanou!),
maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj.
Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice vhodná jsou
drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení
ptáků.
V přírodě můžeme nasbírat různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či
svídy, semínka bodláků apod.
Ideálním krmivem do zásypu je tzv. zadina - odpad od mlátiček a čističek obilí, obsahující především semena
plevelů.
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném případě nesmíme dopustit,
abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž ptákům
způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu.
Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem!
Vodní ptáci (kachny, labutě, lysky, rackové) - nejvhodnějším krmivem pro tyto ptačí druhy je měkké pečivo,
lze je krmit i těstovinami. Pečivo nesmí být tvrdé - mohlo by ptákům způsobit zranění jícnu - a mělo by být
rozdrobeno na menší kousky.
Dravci - dravé ptáky lze na vhodných místech, kde se vyskytují, krmit čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod.
V těchto případech je však nutno dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů.
Koroptve - na místech, kde se v zimě vyskytují, je možné postavit zásyp a přikrmovat je zadinou.
Strakapoudi - nejraději konzumují lůj nebo tukovou směs.
Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové, vrabci a kosi -semena plevelů (zadina) a obilovin. Tyto druhy často
navštěvují zásyp.
Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka), brhlík, šoupálek - olejnatá semena, lůj,
tuková směs.
Kosi a kvíčaly - plody nejrůznějších bobulovin, jablka.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
CIBULOVÝ SALÁT S JABLKY A SE SMETANOU
2 větší cibule, 2 jablka, 2 sladkokyselé okurky, 2 dl smetany, cukr, sůl
Cibuli a jablka oloupeme a spolu s okurkami nastrouháme na hrubší nudličky. Promícháme a
zalijeme zálivkou ze smetany ochucené solí a cukrem.

DOMÁCÍ ZELŇAČKA

8 dl vývaru, 400 g kysaného zelí (bez láku), 200 g vepřové klobásy, 2 velké syrové
brambory, 1 cibule, 50 g sádla, 40 g hladké mouky, 2 dl smetany (12 %), 1 rovná lžíce
mleté sladké papriky, 2 bobkové listy, 1 lžička kmínu, špetka mleté pálivé papriky, sůl, 1
dl zakysané smetany a nakrájená pažitka na ozdobení
Zelí překrájíme a zalijeme v hrnci polovinou vývaru. Přidáme kmín, bobkové listy,
oloupané a na kostičky nakrájené brambory, osolíme a přivedeme k varu. Mezitím v
menším hrnci opečeme na sádle nakrájené klobásy a vyjmeme je na talíř. Do sádla
přimícháme oloupanou a jemně nakrájenou cibuli a necháme ji zpěnit. Přisypeme obě
mleté papriky a mouku a krátce za stálého míchání orestujeme. Přilijeme zbylý studený vývar, rozšleháme a směs
přilijeme do vařící se polévky. Přimícháme do ní smetanu a dále zvolna vaříme, dokud nejsou brambory měkké.
Pak přidáme opečenou klobásu, polévku podle chuti přisolíme a podáváme ji ozdobenou kopečkem zakysané
smetany a pažitkou.
OŘECHOVÝ CHLÉB
300 g hladké pšeničné bílé mouky, 100 g hrubé celozrnné žitné mouky, 100 g vlašských
ořechů, 2 dl vlažné vody, 15 g droždí, 1 lžička koření (koriandru a anýzu), 1/2 lžičky soli,
mouka na vál.
Droždí rozmícháme ve vlažné vodě a necháme ho rozpustit. V míse smícháme obě
mouky, přidáme sůl, umleté nebo jemně nakrájené koření, přilijeme vodu s rozpuštěným
droždím a mícháme nejméně 15 minut, až vznikne hladké a tuhé těsto. Na závěr do něj
vmícháme nasekané ořechy, lehce ho posypeme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme hodinu kynout na
teplém místě, až zdvojnásobí svůj objem. Pak z těsta vytvarujeme na pomoučeném válu dva bochánky, položíme
je na plech s papírem na pečení, necháme znovu asi 20 minut kynout a pečeme asi 40 minut při 170 °C.
SLADKÉ ŠIŠKY Z BRAMBOR
250 g hladké mouky, 250 g roztlačených uvařených brambor, 15 g droždí, 2 vejce, 50 g
cukru, 50 g změklého másla, sůl, kůra z půl pomeranče, skořice, vanilka, olej na smažení
Mouku smícháme s bramborami, přidáme droždí roztopené v lžíci vody, vejce, cukr,
máslo, sůl, vanilku a kůru z pomeranče. Dobře vymícháme do měkkého a elastického
těsta. Zakryjeme a necháme půl hodiny kynout. Vyrobíme z těsta šišky široké asi 1,5 cm
a dlouhé 15 cm. Spojíme je do kruhu. Ukládáme je na pomoučněnou desku a necháme
je kynout, dokud zdvojnásobí svůj objem. Smažíme v oleji a trochu vychladnuté je
posypeme směsí cukru a skořice.
OŘECHOVÁ ROLÁDA SE ŠLEHAČKOU
4 vejce, 2,5 dl smetany ke šlehání, 80 g moučkového cukru, 80 g strouhaných vlašských
ořechů, 1 sáček vanilinového cukru, tuk na potření papíru na pečení, čokoládová poleva na
přelití hotové rolády, půlky vlašských ořechů na ozdobení
V míse utřeme moučkový cukr se žloutky a vanilinovým cukrem do pěny. Pak opatrně po
částech vmícháme sníh ušlehaný z bílků a na závěr přidáme nastrouhané ořechy. Plech
pokryjeme papírem na pečení, který ještě potřeme tukem a nalijeme na něj připravené
ořechové těsto. Vložíme je do trouby vyhřáté asi na 180 °C a pečeme přibližně 10 – 12
minut. Upečený plát těsta necháme na plechu s papírem vychladnout, pak ho opatrně překlopíme spodní stranou
nahoru na pracovní desku pokrytou čistým papírem na pečení, z plátu stáhneme papír, na kterém se těsto peklo,
a plát potřeme ušlehanou smetanou (část smetany si necháme stranou na ozdobení rolády). Plát těsta znovu
stočíme pomocí papíru do rolády, povrch potřeme rozehřátou čokoládovou polevou a vmáčkneme do ní půlky
větších hezkých ořechů. Roládu necháme vychladnout v chladničce a před podáváním ji ozdobíme ušlehanou
smetanou, kterou jsme si schovali.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

VÝROČÍ - Dne 26. října to bude přesně 27 let (1985), kdy v noci kolem 2 hodiny ranní, zachvátil oheň střechu rodinného

domu čp. 63. (u Linků a Hrubých)
V podkroví vzňal trám, který byl zabudovaný v komíně (podle zprávy hasičů doutnal skoro 13 let) a následně od trámu chytla
dřevěná podlaha, dále se oheň šířil velkou rychlostí. Díky včasnému zásahu místních obyvatel a hasičů se podařilo zachránit
většinu majetku a hlavně zdraví všech obyvatel domu, všichni, kdo mohli, přišli na pomoc a pomáhali i po celou dobu
přestavby. Díky tomu se mohli všichni obyvatelé domu již v prosinci nastěhovat do domu, kdy jim zase pomohla většina
Loužnických obyvatel a mohli tak oslavit vánoce v opraveném domě s novou střechou.
Všem Loužničákům díky.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_Vyhoreni_domu_u_Hrubych_-_rijen%2C_listopad%2C_prosinec_1985/
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Z HISTORIE
Z Loužnické kroniky:
V roce 1957 byla provedena oprava
střechy u zvoničky.
V tomto roce byly také zakoupeny
tvárnice na stavbu hřbitovní zdi.
Dále bylo znovuzařízeno veřejné
osvětlení, které bylo za války
odmontováno a materiál použit pro
válečné účely. Od té doby se na
ulicích nesvítilo, až zase v roce 1957.
Rok 1957 je významný tím, že na
jaře bylo započato se stavbou
kulturního domu, který tak nutně potřebujeme.
Stavba kulturního domu byla přáním všech našich občanů i
naší mládeže. Stará sokolovna byla již velmi zchátralá, úředně
uzavřená a tím i veškerý kulturní i společenský život v obci byl
velmi omezen, mládež neměla kde cvičit, ani se bavit a
scházet.
Nežli došlo ke stavbě o které se jednalo již několik roků, bylo
prodiskutováno mnoho názorů. Byly názory, že bude lépe
opraviti starou sokolovnu s menším nákladem. Ani komise,
které byly vyslány na žádost MNV od vyšších úřadů, nebyly
stejného názoru a hlavní roli hrála také otázka a to zajištění
finančních prostředků na stavbu. Konečně bylo rozhodnuto
upustiti od rekonstrukce staré sokolovny, jelikož se shledalo,
že tato budova již za opravu nestojí a ani místo, mezi dvěma
silnicemi, není pro veřejnou budovu ideální. Pro stavbu
nového kulturního domu byly získány pozemky na Záduší
vedle závodu u Blažků.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 – stará sokolovna, 2 – bourání staré sokolovny, 3, 4
– bourání staré sokolovny, 5 – veřejné osvětlení Loužnice,
6 – stavba Kulturního domu – pohled od hlavního vchodu.)
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PRO ZASMÁNÍ

ONA : Miláčku?
ON : Ano?
ONA : sundáš mi tričko?
ON : anooo
ONA : a podprsenku?
ON : JISTĚĚĚ!
ONA : a kalhotky taky?
ON : wow! jasně!
...ONA : jo a prosim tě, kolíčky nech na šňůře
Když to vyhodíš, je to hnědý. Když to spadne, je to traktor.
Co to je? kinder vajíčko
Víte proč mají včely tolik medu? Protože maj královnu.
Kdyby totiž měli parlament, tak maj taky HOVNO!!!
Víte co se stane, když vybuchne jaderná elektrárna na
Slovensku??? Slováci si budou zpívat "Kde domov můj?" a Češi
"Nad tatrou sa blýská"
Víte co je pro chlapa jídlo o devíti chodech? Vepřo , knedlo , zelo a
šest piv!!!
Víte k čemu je na vrtůlníku vrtule? Ne? Aby hřála pilota. Nevěříte?
Tak zkuste tu vrtuli na chvilku zastavit a sledujte, jak se začne
pilot potit.
Proč romové nezavíraj dveře? Protože kliku dali do sběru!
Je to asi šestnáct centimetrů dlouhé a každá žena to má ráda v
ruce, akorát to tam dlouho nevydrží a je to v piči? Co je to?
Ale kdepak, jde o tisícikorunu!
Je to hnědé a skáče to na laně. Co je to? Jelen
Co se stane, když se dvě blondýny rozeběhnou proti sobě?????
Většinou se rozbije zrcadlo
Víte, jaká je nejdelší zatáčka na světě?? Kruhový objezd.
Proč muži, když se v noci vrací opilí, nechávají ležet své oblečení
na podlaze? Protože v něm obvykle ještě jsou.
Víte, kdy kuře naposledy pípne? V Tescu na pokladně.

MOUDRÁ VĚTA
„Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá.“
TIRÁŽ
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