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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 41. / 2012
pro týden:
31. 10. 2012 – 7. 11. 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.

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.
Od křižovatky „U Matěásků“ se do ulice kolem „Kartonážky“ dostanete, křižovatka „U Kazdů“ bude uzavřena.
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PRVNÍ SNÍH
V sobotu ráno se skoro celá země probudila do bílého rána.
Hasičské jednotky po celé republice absolvovaly za sobotu více jak 700 výjezdů. Velké
komplikace přinesl v Libereckém kraji sobotní první sníh. Hasiči byli voláni převážně k
technickým zásahům, kdy pomocí motorových pil odstraňovali popadané stromy. Ty pod tíhou
sněhu spadly do částí vozovek nebo je
kompletně uzavřely. Problémy byly také
v horských oblastech, a to hlavně kolem
Harrachova. Celkem hasiči za sobotu
zasahovali 56×, což několikanásobně
převyšuje počty zásahů z předchozích
dní.
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.
•
V roce 2012 napadl sníh 26.10.

DIASHOW – Dunaj, aneb čtyři muži na katamaránu……
V sobotu 27. října 2012 proběhlo v Hospůdce Na Záduší, promítání fotografií a poutavé
vyprávění o zajímavé cestě, kterou podnikla parta kamarádů, kteří si vlastními silami a za
pomocí přátel, postavili z dvou lodí jeden katamarán a na něm propluli Dunaj ze Slovenska
až do Maďarska. Cesta to byla náročná, zajímavá a doplněná krásnou přírodou a okolní
krajinou. Poutavé vyprávění bylo doplněno vtipnými zážitky z cesty, ale také úryvky
z lodního deníku, který si návštěvníci mohli po skončení promítání prohlédnout.
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SOKOL LOUŽNICE
STOLNÍ TENIS – LOUŽNICE

SOKOL LOUŽNICE - TANVALD D 15 : 3
Třetí zápas - třetí vítězství. V domácím prostředí jsme přivítali hostující Tanvald D. Hosté v sestavě
Harcuba, Michal, Erlebach a Grosgott nebyli pro nás žádný těžký protivník a tak od začátku nastoupil
dokonce i Blažek Tomáš, který skoro netrénoval. Čtyřhry jsme sehráli bez problémů. A tak jen první
dvouhry Tomáše vyzněly pro hosty a to když prohrál s Harcubou a Grossgottem. Bez problémů odehráli
svá utkání bratři Slavíci a dvě utkání odehrál i Pavlata, který ale s nestárnoucím Erlebachem prohrával 0:2
a jen zlepšeným výkonem otočil tento zápas. Třetí prohraný bod "zavinil" v zápase s Harcubou Jehlička.
Jinak suverénní výkon a výsledek Loužnice.
Body: Slavík M . 4,5 Slavík J . 4,5 Jehlička 3,5 Pavlata 2,5
RYCHNOV D - LOUŽNICE 4:14
Domácí tým ještě proti nám takto nehrál. V sestavě Arnošt, Novotný, Dědeček a Daníček se sice snažili o
co nejlepší výkon, ale zkušenost našich hráčů byla rozhodující. Čtyřhry jsme zvládli 2:0 a ve dvouhrách
postupně s Arnoštem, Dědečkem a Novotným prohrál Živný a jednou Jehlička, ale hladce 0:3 s Arnoštem.
Ten byl z domácího týmu jasně nejlepším hráčem. Pavlata a Slavík M. si lehce potrénovali a neměli žádné
problémy s domácími Rychnováky.
Body: Slavík M. 4,5 Pavlata 4,5 Jehlička 3,5 Živný 1,5

Komentář: Miroslav Slavík
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ZE SVĚTA

LIBERECKÝ KRAJ - Na Světových hasičských hrách v Sydney
si výborně vede člen HZS Libereckého kraje Jan Semerádt,
který získal ve výběhu do 83. patra výškové budovy zlatou
medaili. Výstup do věže Sydney Tower vysoké 250 metrů
zvládl s plnou výstrojí a výzbrojí skvělým časem 11:23. „Mám z
toho opravdu hroznou radost. Závod se mi běžel dobře a ani
nahoře jsem hned nepadnul, ale říkal jsem si, že bych mohl
ještě kousíček výš," vzkázal šťastný vítěz kolegům hasičům.
Tento úctyhodný sportovní výkon není pro Jana Semerádta na
Světových hasičských hrách v Sydney posledním. Další
disciplínu T.F.A (Nejtvrdší hasič přežívá), která v sobě skrývá
silový víceboj, bude muset zvládnout 25. října. Závodit bude
také ve štafetách i družstvech.
KRKONOŠE - Pouhé metry
zbývají k dokončení opravy
Jantarové cesty, kterou
zahájila Správa KRNAP
letos v červenci. Cestu
opravili tradičním
způsobem - štětováním,
jenž se v Krkonoších
používá po staletí. Cesta je
součástí historické Slezské
stezky spojující Čechy a Slezsko. „Jsem rád, že se opravu
podařilo stihnout. Cesta leží na hřebenech hor a práci mohlo
zkomplikovat brzké podzimní sněžení. Naštěstí se tak nestalo.
Navíc cestáři odváděli kvalitní a přesto rychlou práci, a to v
klimatických podmínkách, které nejsou vůbec jednoduché,"
řekl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.
Oprava Jantarové cesty je součástí projektu Rekonstrukce
turistických chodníků ve východních Krkonoších,
spolufinancovaného na české straně z prostředků Operačního
programu Životní prostředí. „Jedná se o 500 metrů dlouhý
úsek cesty, která byla již v zoufalém technickém stavu. Na
námi opravovaný úsek navázali s pracemi kolegové na polské
straně a i jejich úsek by s největší pravděpodobností měl být
opraven v nejbližších dnech," upřesnil mluvčí Správy KRNAP
Radek Drahný. Jantarová cesta je jedním z úseků Slezské
cesty. Je ohraničena Luční boudou a Karpaczem. Její název
pochází z roku 1997, kdy byla otevřena jako hraniční přechod
pro pěší. Samotná Slezská cesta existuje již od IX. století a
byla důležitou krkonošskou spojnicí z Čech do Polska.
Odpojovala se od Kladské stezky a pokračovala přes Hostinné,
Vrchlabí, Výrovku k Hamplově boudě a do Karpacze.

VYSOKÉ nad
JIZEROU Na
společenském
večeru
veletrhu
Educa 2012
Myjob Liberec
bylo 19. října
vyhlášeno
pořadí 1.
ročníku soutěže nejlepších škol zřizovaných Libereckým
krajem. Školou roku Libereckého kraje 2012 byla
vyhlášena Integrovaná střední škola ve Vysokém nad
Jizerou. Ocenění v podobě diplomu a především šeku v
hodnotě půl milionu korun převzala z rukou náměstka
hejtmana Libereckého kraje pro resort školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Radka Cikla ředitelka
vysocké střední školy Markéta Zelinková. „Žáci vítězné
odborné školy z Vysokého nad Jizerou nás mimo jiné
reprezentují v soutěži Automechanik junior a rovněž v
celorepublikové soutěži mladých automechaniků
Automobileum, kterou má Liberecký kraj tu čest již
několik let pořádat. Paní ředitelce a jejímu kolektivu
blahopřeji, protože její škola bude navždy zapsána jako
historicky první vítěz. Minulý ročník jsme totiž vyhlásili
jako nultý," řekl na adresu vítěze náměstek hejtmana s
tím, že vloni byly společně nejúspěšnější Střední
průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ v
Liberci a Střední zdravotnická škola v Turnově.
Hodnocení je každoročně koncipováno jako vzájemné
porovnávání jednotlivých středních škol zřizovaných
Libereckým krajem. Jeho smyslem je podle náměstka
motivovat školy ke zlepšení kvality výuky a podpořit
rozvíjení aktivit dané školy. V průběhu večera byly také
vyhodnoceny nejlepší expozice kol a firem na veletrhu
Educa. Ocenění putovalo do rukou ředitele Josefa
Šorma a jeho zástupce Petra Hujera ze SPŠSE Liberec,
mezi firmami pak byl oceněn Seznam.cz a jeho portál
Spráce. Cenu společnosti Rytmus za zaměstnávání
zdravotně handicapovaných občanů obdržela společnost
KFC na Soukenném náměstí v Liberci. O dobrou náladu
se postarala kapela Masters Wasters (Páni kmáni) se
zpěvačkou Andreou Hrbáčkovou a modelky - účastnice
soutěže Miss Liberecko 2012, které předvedly přehlídku
večerních, společenských a svatebních šatů.

JANOV n.N. - V
sobotu se v
Janově nad Nisou
konal další ročník
populárního
přespolního běhu,
janovských 11 a
18 km. Tentokrát
se za drsných
podmínek vydalo na velmi dobře připravené tratě 386
závodníků všech věkových kategorií. Vítězem se stal
každý, kdo zdárně doběhl do cíle.
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JABLONEC n.N. - Po 16 letech se
Informační centrum v Jablonci nad
Nisou stěhuje z budovy radnice do
nových prostor. Své nové sídlo bude
mít v jednom z nejstarších objektů v
Jablonci nad Nisou, bývalé faře v
Kostelní ulici čp. 1. Z tohoto důvodu
si turisté mohou na radnici pro
informaci dojít naposledy v sobotu
3. listopadu. „V době od 5. do 25 listopadu bude infocentrum z
důvodů inventury, stěhování, finálních příprav a zabydlování nového
objektu zavřené. Jako poděkování za Vaši dlouholetou přízeň pro Vás
Jablonecké kulturní a informační centrum v době od 29. 10. do 3. 11.
připravilo Šťastný týden se slevou 20 % na vybrané zboží," uvedla za
infocentrum Regína Fučíková. Pod novou hlavičkou Domu manželů
Jany a Josefa V. Scheybalových informační centrum své návštěvníky
opět uvítá 26. listopadu ve 13 hodin, kam jsou všichni zváni na
slavnostní zahájení provozu.
ŽELEZNÝ BROD - Železný Brod Město dosáhlo na dotace z
Evropské unie. Terminál má stát,
podobně jako v Tanvaldu, u
stávajícího železničního nádraží.
Sice oproti plánovaným vizím
okleštěnější, přesto nový dopravní
terminál v železném Brodě
vyroste. Město získalo na jeho
výstavbu dotaci ve výši maximálně
55 milionů korun. „Zbytek nákladů ve výši cca 9,7 milionů bude hradit
město z vlastního rozpočtu. Jedná se o minimálně patnáct procent
investičních nákladů, vyšší dotaci bohužel získat nemůžeme," sdělil
starosta Železného Brodu André Jakubička. Oproti projektu, se kterým
se město ucházelo o dotaci v roce 2010, byl projekt celkově
přepracován. Byl upraven rozsah počtu výstupních a nástupních míst
do autobusů a obratiště autobusů u železniční stanice. „Zůstává
úprava Nádražní ulice včetně vybudování chodníku směrem k
Masarykově ulici a oprava mostu přes Brodecký potok a jen v malém
rozsahu se upravuje rozsah prací na dnešním autobusovém nádraží,
ze kterého zůstane fakticky průjezdná zastávka autobusů s nezbytným
zázemím pro cestující," vysvětlil Daniel Mach, vedoucí odboru
územního plánování a rozvoje města železnobrodské radnice. Do
konce letošního roku bude zpracována dokumentace změny
stavebního povolení, vydání samotného povolení bude však možné
nejdříve v březnu příštího roku. Následně proběhne výběr dodavatele
stavby a zahájení stavebních prací je předpokládán v druhé polovině
roku 2013. Celá akce by tak měla být dokončena do konce roku 2014.
Celková doba realizace stavby je odhadována na osm měsíců s tím, že
bude nejdříve zrealizována výstavba terminálu u železniční stanice a
následně bude přestavěn prostor dnešního autobusového nádraží. „S
projektantem zvažujeme další varianty řešení tak, aby bylo centrum
města a prostor nádraží zasažen stavebními pracemi v co nejmenším
rozsahu," doplnil Jakubička.
Autor: Jan Sedlák

2012

KRKONOŠE –
ZLATÉ NÁVRŠÍ V letošním roce se
lyžaři ČKS SKI
Jilemnice pod
vedením
Vlastimila
Mendřického
rozhodli opravit
mohylu Hanče a
Vrbaty na Zlatém
návrší, poškozenou dlouhodobým
působením přírodních vlivů. O akci věděla
i Správa KRNAP a odbornou práci
provedla firma Kampa Jilemnice. Dne 24.
března 2013 totiž uplyne již 100 let od
doby, kdy proběhl v okolí Labské boudy a
Zlatého návrší v Krkonoších závod v běhu
na lyžích na 50 km, při kterém zahynuli
dva lyžaři. Závodník mistr Bohumil Hanč a
jeho kamarád Václav Vrbata, který mu
chtěl pomoci. Místo pro velkou mohylu
bylo nalezeno nedaleko místa, kde
Emerich Rath našel Bohumila Hanče, a
kde Václav Vrbata zmrzl. Na památku této
tragické události byla postavena a v roce
1925 odhalena mohyla. Byla postavena
díky veřejné sbírce a s přispěním
lyžařských klubů ČKS SKI Jilemnice a ČSK
Hradec Králové. Za války však byla
poškozena a v roce 1947 opět opravena
do dnešní podoby. Na letošní opravě bylo
odpracováno okolo 200 brigádnických
hodin. Nejprve byly odstraněny všechny
uvolněné části betonu a kamenů a vše
řádně vyčištěno. Při důkladné prohlídce se
zjistilo, že mohyla je v zadní části prasklá
a je třeba ji vyztužit. Proto byly vyrobeny
kovové prvky na zpevnění tak, aby je bylo
možné znovu začistit a zabudovat mezi
kameny. Následně bylo vše dobetováno a
vyspárováno. Na závěr byl urovnán i
chodníček okolo mohyly, aby po letech
eroze a působení vlivu počasí bylo vše v
důstojném stavu a pořádku. Nyní zbývá
podle výboru ČKS SKI Jilemnice ještě
natřít impregnací všechny betonové části
a závěrečné začišťovací práce. Konečnou
úpravu okolo mohyly dokončí snad ještě
před zimou odborná firma.

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

ČERNÉ ÚDOLÍ – TURNOV - ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE
27.10.2012 11:40 do 12:15; na silnici 10 od obce Železný Brod do obce Malá Skála okres Jablonec nad
Nisou, délka 5.8km; Sinice I/10 v úseku Malá Skála - Železný Brod; nebezpečí smyku zmírněno; olej na
vozovce.
30.10.2012 06:35 do 07:35; na silnici 10 v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 1x OA +
1x dodávka bez zranění.
TANVALD - V průběhu noci z pondělí na úterý vnikl neznámý pachatel do budovy Obchodní akademie, která se
nachází v Tanvaldě v Školní ulici. Rozbitím střešního okna vnikl k učebně informatiky. Hlasitý alarm ho však vyrušil
a pachatel utekl, aniž by cokoliv odcizil. Městu Tanvald, které je zřizovatelem školy, způsobil škodu ve výši 5 000
Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald případ šetří pro podezření ze spáchání pokusu přečinu krádeže a
poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
SMRŽOVKA - Neobvyklá krádež se stala na začátku tohoto týdne na Smržovce. Neznámý pachatel tam odcizil dva
kontejnery na komunální odpad o objemu 1 100 litrů. Jednalo se o kontejner modré a žluté barvy v majetku
komunálních služeb, které měly hodnotu 18 000 Kč. Za jakým účelem zloděj kontejnery odcizil, to může odhalit až
další policejní vyšetřování, které provádí policisté Obvodního oddělení Smržovka. Pachatel se v tomto případě
dopustil spáchání přečinu krádeže, za což mu může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.
Zimní výbava - LIBERECKÝ KRAJ - Informace pro řidiče
Zásadní změnu ohledně použití zimních pneumatik přinesl zákon č. 133/2011 Sb.,
kterým se změnil zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
V období od 1. listopadu do 31. března mají všechna motorová vozidla užívající
pozemní komunikace (tedy silnice všech tříd) povinnost mít na vozidle zimní
pneumatiky, a to za předpokladu, že je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu nebo
námrazy, nebo v případě, kdy je možné dle počasí předpokládat, že tato situace
nastane v době provozu vozidla na komunikacích.
Je potřeba upozornit, že dopravní značení „Zimní výbava“ zůstává rovněž v platnosti.
Obcím tak zůstává možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní
značka bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky i v případě příznivého počasí.
Co je to dopravní značka „Zimní výbava“?
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou dopravní značky, které zůstávají v platnosti i po 1.
11. 2011, kdy došlo ke změně legislativy. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít
vozidlo kategorie M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech klimatických podmínek, tedy nejen v případě,
kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze
takové jevy přepokládat.
Co přikazuje tato značka?
Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních
pneumatik. A to na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včetně) nebo pouze na hnacích kolech (u vozidel nad 3
500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro účely této značky myšlena maximální přípustná hmotnost vozidla,
podle staré legislativy hmotnost celková.
Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S (M-S, M/S, M&S,
MS). V praxi se ale o zimní pneumatiku jednat nemusí, toto označení totiž nesou i některé letní pneumatiky,
zejména pak pro vozy 4x4. Z tohoto důvodu někteří výrobci pneumatik zavedli alternativní označení pro zimní
pneumatiky, kterým je symbol horského štítu a sněhové vločky na bočnici pneumatiky. Hloubka vzorku hlavních
dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg),
nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Kdy platí tato značka?
Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 31. března. Pod značkou může být případně umístěna dodatková
tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Platnost příkazu této dopravní značky ukončuje pouze dopravní
značka "Zimní výbava-konec" (č. C15b)
Za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky mohou policisté řidiči uložit v blokovém
řízení pokutu do 2000 korun. Každý řidič by si měl uvědomit, že kvalitní pneumatika může zajistit bezpečný
průběh jízdy, čímž se dá často předejít tragickým následkům dopravních nehod.
V Libereckém kraji je umístěno dopravní značení – zimní výbava na těchto komunikacích: Vítkovice- Dolní Mísečky
– Horní Mísečky, Jestřábí v Krkonoších – Rezek, Dolní Štěpanice – Benecko –Mrklov, Buřany – Františkov, Horní
Polubný – Jizerka, Josefův Důl – Hrabětice, Mníšek – Raspenava, Bílý Potok – Smědava, Rokytnice – Rezek –
Vítkovice
por. Jana Světlá - koordinátor prevence KŘP LK
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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
31.10.

Den: 5/9°C
Noc: 4/0°C

NEDĚLE
4.11.

Den: 6/10°C
Noc: 8/4°C

ČTVRTEK
1.11.

Den: 4/8°C
Noc: 6/2°C

PONDĚLÍ
5.11.

Den: 6/10°C
Noc: 7/3°C

ÚTERÝ
6.11.

Den: 7/11°C
Noc: 6/2°C

PÁTEK
2.11.
SOBOTA
3.11.

Den: 6/10°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
7.11.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

Den: 5/9°C
Noc: 6/2°C

PRANOSTIKY

1.11.
Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Na vše svaté ne-li v noci, na Martina sníh se dostaví se
vší mocí.
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
Je-li o Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá;
je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
Utni z buku třísku. je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však
vlhká, bude mokrá.
Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za
kamna schová; je-li však mokrá, bude zima též dosti
mokrá.
Všichni svatí dluhy platí.

2.11.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
4.11.
Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou,
když mokrá, velkou zimu znamená.
Listopad
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku
budoucího.
Jaký listopad, takový březen.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 6:49
Zapadá: 16:42

Jaká bude zima?
To že bude zima mírnější, se dá
odhadnout i podle listí, které dlouho
zůstalo na stromech. Když bříza žloutne
prudce od vrchu dolu, bude zima bohatá
na mráz, ale chudá na sníh. V takové
zimě hrozí silné holomrazy, které
neprospějí přírodě. Když naopak žloutne
odspoda vzhůru a pozvolně, bude zima
mírná a krátká. Když žloutne bříza
rovnoměrně a pomalu, spíš prožloutává.
To znamená, že v zimě bude dost sněhu
a půda nevymrzne.

Měsíc

Vychází: 16:53
Zapadá: 7:27
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

31. 10. 2012
31. 10. 2012
3. 11. 2012
7. 11. 2012
7. 11. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
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)
1.11. 1945 – Proběhla československá
měnová reforma, jež měla za úkol snížit
objem peněz v oběhu a znovu zavést
československou korunu.
1.11. 1942 – Marta Kubišová, zpěvačka
2.11. 1766 – Jan Radecký z Radče,
rakouský polní maršálek († 1858)
2.11. 1935 – Iva Hercíková, spisovatelka (†
27. ledna 2007)
2.11. 1755 – Marie Antoinetta, francouzská
královna († 16. října 1793)
3.11. 1414 – Jan Hus dorazil do Kostnice,
kde byl o tři dny později papežem Janem
XXIII. zahájen Kostnický koncil.
4.11. 1982 – V brněnské nemocnici se
narodilo první české dítě ze zkumavky.
4.11. 1598 – Arnošt Vojtěch z Harrachu,
český šlechtic, duchovní a arcibiskup
pražský († 25. října 1667)
5.11. 1882 – na pražském Žofíně poprvé
zaznělo souborné provedení Mé vlasti
5.11. 1890 – Jan Zrzavý, český malíř a
grafik († 12. října 1977)
5.11.1920 – Václav Lohniský, český
divadelní režisér a filmový herec († 18.
února 1980)
6.11. 1945 – Jiří Žáček, český spisovatel a
básník
7.11. 1811 – Karel Jaromír Erben, český
spisovatel, básník († 21. listopadu 1870)
7.11. 1867 – Maria Curie-Skłodowska,
polsko-francouzská vědkyně, nositelka
Nobelovy ceny za fyziku a za chemii († 4.
července 1934)

Zdeněk Urbánek ml.
Marie Šikolová
Michal Vondrouš
Lucie Hrdličková
Maruška Šenfelderová

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (1.11. – 10.11.) je určeno, ve
staročeském a keltském horoskopu stromu TOPOL
Stejně jako vzrostlý topol mají lidé v tomto
znamení určitý nadhled a přirozenou hrdost. Jsou
přímočaří, učenliví, se vztahem k přírodě a
ušlechtilým srdcem. Jejich přátelé u nich rádi
vyhledávají ochranu, neboť se s nimi cítí
bezpečně. Jsou nezávislí a své názory si dovedou
bravurně obhájit bez ztráty respektu, i kdyby to
znamenalo vleklý konflikt. Jejich svobodná duše se jen tak
neuváže do manželství, a to ani v případě velké lásky. Jakékoliv
závazky prostě nejsou pro ně, proto bývají často osamělí a
zahořklí, ale většinou se odreagují v přírodě, kde se cítí dobře.
S mezilidskými vztahy to zrozenci Topolu nemají jednoduché.
Touha po svobodě je u nich tak silná, že ani při sebevětší vůli
nevydrží jakékoliv omezování a raději zůstanou sami. Na
partnera i na své blízké přátele mají vysoké morální nároky, ze
kterých jen neradi slevují. Přesto prožívají lásku intenzivně a ze
zklamání se léčí velmi dlouho.
Lidé ve znamení Topolu mají velice blízký vztah k přírodě a často
se na ni upínají i v případě nejrůznějších nemocí. Jen těžko se
donutí k návštěvě lékaře, většinou jej vyhledají, až když jsou
obtíže nesnesitelné.
Až obdivuhodná empatie předurčuje zrozence Topolu k práci s
lidmi. Bývají vynikajícími lékaři, učiteli a psychology. Budou
spokojeni v každém zaměstnání, ve kterém budou mít blízko k
lidem a přírodě.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
31.10. - Halloween, Samhain (31. říjen - 1. listopad), Světový den spoření, Den
UNICEF
1.11. – svátek Všech svatých, Keltský svátek Samhain
2.11. - Památka zesnulých – Dušičky
3.11. - Den nezávislosti ve státech Panama (1903), Dominika (1978) a
Mikronésie (1986), Mezinárodní den použitelnosti
5.11. - Mezinárodní den romského jazyka
6.11. - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a
ozbrojených konfliktů
7.11. - Africký den informací
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Svátky podzimní rovnodennosti jsou pokračováváním srpnového Lammasu. Slaví se vinobraní, sklizně úrody podle
plodin, někde je to kukuřice, jinde pšenice, na podzim se k plodinám přidává i podzimní ovoce.
Jablko je symbolem tohoto období. Je to zapadající červené slunce. Sklizeň jablek symbolizuje zakládání života je
spánku. Šťavnatá jablíčka jsou ukládána do obydlí stejně jako lidé, aby v sobě zachovala šťávu-život po hodně
dlouhou dobu. Plod je také klíčem do nadpřirozeného světa, kterého Keltové nazývají Avalon. Jablka a lískové
oříšky se potom v listopadu také nabízeli mrtvým jako dárky při listopadovém svátku Samain. Jeho partnerkou je
stále bohyně sklizně. Křesťané tento svátek změnili na slavnost nanebevzetí Marie a slavnost svatého Michaela. V
tomto období se světli kostely a v raném křesťanství se dokonce v kostelích slavilo až do 15. století. Svatý Michael
rozžínal světlo ve světnici a večer musela cháska k předení. Michaelovou květinou byl pozdní květ ocúnu
jesenního, jímž si ženy potíraly oči, aby dobře viděly na večerní práce a ruce, aby jim nepraskaly od předení. Mělo
se dokončit setí a orba byla v plném proudu. Dobytek se vháněl do lesů, hlavně prasata na žaludy, aby byly na
listopadový svátek vykrmení. Hojně se konzumovalo víno, které svou barvou též symbolizuje purpurový plášť
boha Lugha.
JABLKA
Jabloň domácí je typickým stromem českých a moravských zahrad, pěstovaný v
mnoha kultivarech. Pravlastí jabloně je Turkmenistán a Kavkaz. V mytologii má
jablko velmi významné postavení. Symbolizuje totiž ženskou sexuální přitažlivost,
lásku a plodnost
V lidovém léčitelství se jablka doporučovala k povzbuzení lásky a milostným
věštbám. Lidé odjakživa milovali jabloně a věřili v jejich magickou moc. Pronášeli
pod nimi nejrůznější zaříkadla a přání. Děvčata si dávala na Silvestra pod polštář
jablka, protože věřila, že o půlnoci spatří ve snu tvář svého budoucího muže.
„Naši předkové si jablek velmi vážili a věděli, že pravidelnou konzumací alespoň
jednoho jablka denně si udrží pevné zdraví a vyvarují se zdravotním problémům.“
Staří bylinkáři se snažili sílu těchto plodů všemožně využít.
Zdravotní a dietetický přínos jablek je výrazný. Energeticky nejsou vydatná,
obsahují až osmdesát tři procent vody a řadu cenných látek. Zvláštností tohoto
ovoce je vedle vysokého obsahu vitaminů také podivuhodná schopnost regulovat chod celé řady tělesných
orgánů. Především posilují imunitní systém, krevní oběh, srdce, cévy a stabilizují hladinu cukru v krvi.
Nejbohatším zdrojem jablka je slupka, obsahuje železo, fosfor, draslík, hořčík, vápník, vitamin C,
karoten, nenasycené mastné kyseliny a vlákninu. Značný podíl draslíku, zajišťuje správnou funkci ledvin a
činnost svalů. „Vysoký obsah fosforu je prospěšný pro děti a duševně pracující dospělé, poněvadž tento prvek
působí na mozkové buňky a zlepšuje paměť.“
Jablka jsou výtečným dietním pokrmem. Oboustranně regulují stolici, při zácpě projímají, při průjmu staví. Asi
jednu třetinu tohoto ovoce tvoří pektin, který v žaludku bobtná a váže na sebe přebytečné tekutiny a toxické látky
(například rtuť a olovo) a odvádí je z těla ven. Stará moudrost radí, že sníst jedno jablko před spaním nám
pomůže lépe usínat a zatímco tělo odpočívá, jablko pohlcuje jedovaté látky. To ocení všichni, ale nejvíce pacienti
s kožními neduhy, hemeroidy, jaterními a ledvinovými potížemi, arteriosklerózou, revmatismem a dnou.
Především tyto šťavnaté plody, ale udržují ve výborné kondici střeva. Pektin dále snižuje hladinu krevního tuku a
cholesterolu. Má-li pektin účinkovat, musí být syrový. Varem se totiž mění na rosol. Soli kyseliny vinné – vinany v jablku brání tvorbě fermentů a usazování bakterií ve střevech. „Jejich pravidelné chroupání působí blahodárně
na dásně, čistí a bělí chrup, dokonce odstraňuje zubní plak. To však, ale neznamená, že bychom měli zahodit
zubní kartáček, tak důkladnou očistu tyto plody zase neučiní.“
Naši předkové velmi často používali takzvanou jablečnou dietu, kterou léčili poruchy trávení, těžké záněty střev a
žaludku. Během první světové války se léčili vojáci s úplavicí právě touto dietou a s úspěchem ji také tehdejší
lékaři aplikovali na těžké záněty střev u malých dětí. Alespoň dvakrát, nejlépe čtyřikrát do roka bychom si ji měli
také dopřát. Spočívá v tom, že tři až pět dní konzumujeme pouze kilo a půl až dvě kila jablek denně (dle hladu) a
vypijeme k tomu dva a půl litru čisté neperlivé vody, nic víc. Při této očistě budete mít pocit, jako by vaše zažívací
orgány ani neexistovaly. Tímto způsobem tělo zbavíme jedovatých látek a přebytečné vody.
Při všech formách revmatismu je výborná podzimní jablečná kúra, při níž se po dobu tří týdnů konzumuje kromě
běžné stravy jeden kilogram jablek denně. „U těžších forem této nemoci můžeme kúru prodloužit až na sto dní,
což ve finální fázi představuje celkovou konzumaci sta kilogramů jablek. Při léčbě jablečnými produkty se v rámci
možností vystříháme užívání chemických léků.“
Čaj z jablečných plátků
Tenké plátky čerstvých či sušených jablek přelijeme vroucí vodou a necháme třicet minut louhovat. Můžeme
kombinovat i s jabloňovými květy. Tento čaj působí mírně močopudně a projímavě. Cenné látky v něm obsažené
uklidňují nervovou soustavu. Proto je velmi vhodný pro neklidné a například školou stresované děti, zvláště
osladíme-li jim ho medem. Nápoj je možno pít teplý i studený.
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ZAHRADA
ZAHRADA PŘED ZIMOU
Zima klepe na dveře, a přestože chceme mít zahradu celoročně k dispozici, postupně ji využíváme méně a méně.
Doba vhodná k pobytu v zahradě je stále kratší a i zahrada sama se ukládá pomalu k zimnímu spánku. Některé
rostliny si se zimní přípravou poradí samy, jiným musíme
trochu pomoci.
Trávník už na podzim o moc nevyroste, poroste-li vůbec.
Můžeme tedy bez problému naposledy nastartovat
sekačku a trávu před zimou posekat. Po poslední seči
trávník pohnojíme zásobním hnojivem s vyšším obsahem
draslíku, aby lépe přezimoval. Trávníky staré a zanedbané
můžeme prořezat vertikutátorem. Tato činnost se
doporučuje sice spíše na jaře, ale pokud je trávník
opravdu hodně zanedbaný, před zimou a hnojením mu to
pomůže. Tak jak nám trávník během roku houstnul a
rostl, zapojovaly se nám i sousední výsadby. Na podzim je
pak potřeba trávník oříznout a od okolní výsadby oddělit.
Profesionální firmy na tuto činnost používají speciální
stroje, na menší zahradě nám postačí nám rovný rýč a
motyčka. Rýčem vytvoříme linku (budoucí hranu trávníku)
a motykou přebývající trávník odkopeme. Drn můžeme přidat do kompostu a sousedící výsadbu pak doplnit
štěpkou, kůrou nebo oblázky. Na jaře se nám trávník bude dobře sekat a v keřích neporoste vysoká tráva.
Péče o záhony - Jestliže se přes veškerou péči podařilo vyrůst plevelům v záhoně keřů či trvalek, je vhodné je
před zimou odstranit. Půda je většinou mokrá, není ještě zmrzlá a vytrvalé plevele lze snadno vytrhnout i s
kořeny. Navíc v tomto období už znovu nevyrostou a chemická pomoc herbicidů už by při nízkých teplotách
nebyla účinná. Spolu s pletím záhonů pak upravíme i rozrůstající se trvalky tak, aby nezarůstala jedna v druhou.
Trsnaté druhy trav musí stále tvořit jednotlivé trsy a plazivé či půdopokryvné rostliny by neměly prorůstat do
trávníku nebo k sousedovi. Většinu trvalek a trav je možné před zimou ostříhat - listy by v zimně stejně omrzly a
uschly. Nevypadá to vždy dobře a při nedostatku sněhové pokrývky je vítr rozfouká po celé zahradě. Jen některé
druhy trav je lepší řezat až na jaře. Do zkrácených stébel totiž může natéct voda a místo rašící rostlinky pak na
jaře najdeme uhnilý trs. Navíc trávy dokáží zdobit zahradu i v zimě, a pokud by při jejich výšce hrozilo zlomení
stébel, můžeme je prostě jen svázat provázkem.
Řez až po opadu listí - Protože listnaté keře a stromy pomalu ztrácejí listí, můžeme se věnovat i jejich údržbě.
Bylo by škoda řezat je v době zbarvování listů, které naposledy před zimou rozjasní celou zahradu pestrou paletou
svých barev. Jakmile však listí opadá, odhalí koruna svou stavbu a lze snadno zjistit, která větev je zlomená
anebo, nemocná, která je slabá a vadí ostatním a kde je vhodné dřevinu bez poškození zakrátit. U mladých
stromů provádíme výchovný řez, při němž tvarujeme a zapěstováváme koruny tak, aby byly patřičně husté a bez
více terminálních výhonů. Ty by ve stáří stromu dělaly problémy vylamováním tak zvaných dvojáků. Mladé keře
také řežeme výchovným řezem a nutíme je tím houstnout a držet přiměřený tvar a velikost. Navíc dřevo z
takového průklestu je možné štepkovat a rovnou použít jako mulč do upravených výsadeb.
Stěhování na zimní byt - Protože zahradu nezdobí pouze rostliny v záhonech, je nejvyšší čas myslet i na
rostliny pěstované v přenosných nádobách. Jsou to všechny truhlíky na oknech, závěsné květináče a keramické
květináče na dlažbách a terasách. Pokud jsme měli v plánu nechat je i přes zimu venku, už při výsadbě jsme
vnitřek květináče obložili například polystyrenem. Nešlo o izolaci proti promrznutí, jako spíše o dilatační vrstvu,
která dovolí zmrzlé vodě v květináči zvětšit svůj objem a nepoškodit přitom květináč samotný. Máme-li ale v
nádobách rostliny subtropické nebo tropické, je nutné je před příchodem zimy uschovat. Některé stačí jen obalit
vrstvou slámy, chvojí nebo polystyrenu, choulostivější druhy je pak nutné přenést do místnosti s teplotou od pěti
stupňů a s dostatkem světla. Prázdná místa po našich teplomilných rostlinách pak můžeme ještě rozzářit všude
nabízenými chryzantémami, astrami nebo třeba vřesy a aranžmá s tykvemi chvojím. Ještě by stálo za zmínku i
zacházení s vánočními stromky pěstovanými v nádobách. Do Vánoc je sice ještě daleko, ale pokud máme v
zahradě z loňska stromek v nádobě, který hodláme na svátky přenést do místnosti, je nutné to udělat ještě před
prvními mrazy. Uděláme-li to až v prosinci, kdy je často teplota pod bodem mrazu, stromek se ve vytopené
domácnosti rychle probudí k životu a začne v něm proudit míza. Vrátíme-li jej pak zpět do zahrady, zmrzne. Proto
je lepší zacházet s ním jako se subtropickou rostlinou a před mrazem jej umístit třeba do světlého sklepa. Po
svátcích jej vrátíme opět do sklepa a až na jaře ho opět umístíme do zahrady.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

DUŠIČKY Z POJIZEŘÍ
½ kg mouky, 3 dkg másla, 4 dkg cukru, 1 vejce, 2 žloutky, trocha mléka, tuk.
Všechny přísady vložíme do misky a zaděláme tužší těsto. Těsto rozválíme na vále a
nakrájíme na menší obdélníčky. Poté je vložíme na rozpálený omastek a osmažíme dorůžova.
Po usmažení je posypeme cukrem.
DUŠIČKY ZE STŘEDNÍCH ČECH
500 g hladké mouky, 30 g droždí, 70 g cukru, 70 g tuku (Hera), 1 vejce, špetka soli, 250 ml
vlahého mléka, 150 g švestkových povidel, 2 lžíce oloupaných a nakrájených mandlí, 1 vejce na
potření. Dušičky se připravují z klasického kynutého těsta. Do vlahého mléka přidáme lžičku cukru a
rozdrobíme droždí. Necháme ho v teple kynout. Rozpustíme si tuk a necháme ho zchladnout – do
těsta by se měl přidávat vlahý. Zatím si odvážíme mouku, cukr, přidáme vejce a špetku soli. Poté
přilijeme vlahý tuk, vykynuté droždí a vařečkou vypracujeme těsto. Nesmí se lepit na mísu a musí
být hladké. Přikryjeme ho utěrkou a necháme kynout. Na pomoučeném vále těsto rozválíme válečkem na obdélník
o síle asi 1 cm a nakrájíme kostky asi 6 x 6 cm. Na každou dáme lžičku povidel a zabalíme. Povrch každého
kousku potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nakrájenými mandlemi. Pečeme v troubě vyhřáté na 200
stupňů C.
MUZIKANTI
1 kg kysaného zelí, cukr, sůl, 1 kg vařených brambor, 100 – 150 g hladké mouky, 1
vejce, sůl, 4 lžíce sádla, 2 cibule. Zelí zalijeme vodou a dáme vařit. Uvařené brambory
oloupeme, umeleme nebo nastrouháme a na vále zpracováváme jen s malým
množstvím mouky, vejcem a solí. Z těsta vyválíme tenký plát, nakrájíme z něho
čtverečky a opékáme je po obou stranách na pánvi nebo na vymazaném plechu v
troubě. Opečené bramborové čtverečky vsypeme do hlubší mísy, promastíme je cibulí osmaženou na sádle a pak
vše promícháme se zvlášť uvařeným zelím, které jsme předem dochutili podle potřeby solí a cukrem. Podáváme s
horkým mlékem.
KUŘE ALA TETŘEV
1 kuře, 0,5 l bílého vína, 2 lžíce octa, 1 dcl vody, 150 g špeku, 4 velké cibule, sůl, pepř, 5 ks jalovce, 10 ks celého
pepře 3 ks bob. listu, 5 ks nového koření zakysaná smetana nebo pomazánkové máslo.
Z vína, vody, octa a koření svaříme lák. Kuře naporcujeme, osolíme, opepříme, naložíme do
vychladlého láku a necháme do druhého dne. Druhý den nakrájíme cibuli a špek na
kostičky, touto směsí posypeme kompletně dno většího hlubokého plechu, navrch dáme
porce kuřete, podléváme lákem a něco přes hodinu pečeme. Cibule by měla dost
ztmavnout. Po upečení kuře vyjmeme, zbylou směs přepasírujeme. Do omáčky zavaříme
kysanou smetanu nebo pomazánkové máslo a dáme ještě na chvíli prohřát porce kuřete.
Podáváme s houskovým knedlíkem a rybízem ala brusinky.
POMAZÁNKA Z VYSOCKÉHO ZELÍ
1 malá sklenička Vysockého zelí – překrájené, 3 vejce, 20 dkg měkkého salámu, 1
zakysaná smetana, 3 lžíce majolky, sůl, pepř. Měkký salám nastrouháme na hrubém
(okurkovém) struhadle. Vejce uvaříme natvrdo a po vychladnutí je oloupeme a také
nastrouháme na hrubém struhadle. Sterilované zelí propláchneme studenou vodou a
drobně nakrájíme. Vše smícháme v misce. Osolíme, opepříme, vmícháme zakysanou
smetanu a majolku. V ledničce necháme odležet asi půl hodiny. Mažeme na bílou veku nebo jakékoliv tousty. Není
třeba příliš zdobit - stačí kousek zelené petrželky, lístek libečku nebo proužek zelené papriky.
Pozor! Vzhledem k obsahu nelze dlouho skladovat - je vhodné připravovat pouze krátkou dobu před podáváním.
Vybíráte-li si na tuto pomazánku zakysanou smetanu, doporučujeme použít druh, který má hustší konzistenci.
Použití příliš řídké zakysané smetany má vliv na kvalitu pomazánky.
PIVNÍ ŠTRŮDL
300 g hladké mouky, 1/2 kostky ztuženého tuku, 16 lžic piva, 6 lžic cukru, skořice,
oříšky, hrozinky. Do 300 gramů hladké mouky nastrouháme na hrubém okurkové
struhadle polovinu kostky ztuženého pokrmového tuku (Iva, Omega...) a přidáme 16
polévkových lžic piva. Těsto zpracujeme ze začátku příborovým nožem, později
rukama až do hladka na vále. Uložíme jej asi na 20 minut pod hodně nahřátý kastrůlek. (Lze jej nahřát prázdný v
troubě nebo nad párou). Těsto pod kastrůlkem zvláční a spojí se, takže proces nahřátí je velmi důležitý. Hotové
těsto rozdělíme na polovinu a z každé části rozválíme co největší a nejtenčí oválnou placku, poklademe na ni
najemno nakrájená jablka, posypeme sekanými oříšky, hrozinkami, cukrem a skořicí. S pomocí utěrky zavineme,
položíme na plech a potřeme rozpuštěným máslem. Pečeme ve vyhřáté troubě do doby, než těsto začne růžovět.
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«DUŠIČKY » svátek Všech svatých
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka
všech zemřelých – Dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na
své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na
hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, kde pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku,
aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala
dušičkám očistit jejich hříchy.
Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové bohoslužbu. V Pelhřimově
se vyprávělo o jisté kmotře, která se o dušičkové noci probudila. Měsíc tu noc
svítil velmi jasně a milá kmotra si myslela, že již ráno. Oblékla se a spěchala do
hřbitovní kaple „U panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u oltáře stál kněz.
Kmotra se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak se rychle
posadila na lavici a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a rozhlédla se kolem
sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi povědomí. Vzpomínala, odkud je
zná, když v tom si uvědomila, že to jsou všechno sousedé po smrti. V tom
do ní šťouchla její nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů
a že duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky. Poradila
jí, aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra poslechla a
ráno, poté co se o zážitku z předešlé noci svěřila sousedům, se všichni
vypravili do kapličky, kde nalezli kožíšek roztrhaný na malé kousíčky. Hodně
hospodyň dělalo dušičky z dvojího těsta. Pro rodinu bylo určeno pečivo z
bílé mouky a pro čeládku z mouky černé. Díky tomuto lakotnému jednání se mezi čeládkou brzy rozšířila
jednoduchá říkanka, kterou se snažila čeládka pokárat hospodyni za rozdílné dušičky. Podle lidové víry prý v
předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své
hříchy. V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si dušičky mohly opáleniny,
způsobené očistcem natřít a trochu ochladit. Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé
pokrmy, což bylo místy chápáno jako částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na
přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.
Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo - housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo
„kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo,
zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u
kostela či hřbitova. Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy.
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky (lat. In
commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi
dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou
tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či
položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí. V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným
dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“.Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na
mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo
(† 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po
celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež
Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915
Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev. Anglikánská církev slavení této památky zrušila, avšak
někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto
důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo potlačit.
Noc z 31.10 na 1.11 je v anglosaských zemích zasvěcena svátku Halloween.
Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním
pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti.
Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké
Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Halloween vznikl z křesťanských oslav
svátku Všech svatých a pravděpodobně i z předkřesťanského keltského svátku
Samhain – obdoby našeho Nového roku. Název vznikl zkrácením anglického „AllHallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.
Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané Jack-o'lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou
černá a oranžová.
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Z Loužnické kroniky:

Začátkem roku 1957 byl vydán příslib ONV k povolení
nové stavby kulturního domu a jejímu zařazení do akce
Z. Vedením celé akce byla pověřena komise pro
výstavbu, jejímž předsedou byl zvolen Dr. Miroslav
hrubý. Komise vyvíjela v této věci co největší úsilí. ONV
přidělil nám pro začátek i potřebný stavební materiál a
v květnu konečně byla stavba vyměřena a začalo se
svýkopem základů.
Ákladový kámen vozil se z lomu pod Loužnicí a žulové
kostky a jiný použitelný materíiál se použil ze Staré
sokolovny. Žulové kvádry se používaly ze zásob, které
zakoupila obec v roce 1945.
Stavělo se, ale stavba nebyla ještě ani zařazena do akce
„Z“, stalo se tak později a tím byla stavba definitivně
povolena a také finančně zajištěna.
Stavěla se nejdříve přední část a prvním rokem se vyzdily základy a
suterén a i postavila se část zdi. Veškeré práce se konaly svépomocí
– brigádnicky.
Pouze jeden zedník pracoval jako odborná síla a dostal přezdívku
„Krajánek“, neb to byl takový cestovatel, který dlouho ne jednom
místě nevydrží.
Organizaci prací na stavbě prováděl Bernt Mnislav. Brigády se
zajišťovaly většinou rozhlasem a agitačními dvojicemi. V prvém roce
se odpracovalo asi 4600 brigádnických hodin.
Stavba Kulturního domu je pro naši poměrně malou obec úkol veliký,
zvláště proto, že jsme odkázáni sami na sebe a staví se vlastně skoro
svépomocí, brigádnicky, ale věříme, že započaté dílo úspěšně
dokončíme a o tom bude psáno v dalším pokračování naší kroniky
v příštích letech.
Velkým úspěchem bylo už jen to, že stavba nám byla povolena a
vzata do akce „Z“ a tím vlastně také do jisté míry materiálně i
finančně zajištěna.
Pokračování příště……..

(Foto: vyměřování základů, začátek stavby základů.)
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Vtipy od sousedů ze Slovenska:

Cítíš sa opustený? Sedíš úplne sám vo veľkom byte? Ozvi sa
mi. Gejza Lakatoš s rodinou
"Dobrý deň, prosím vás, potrebujem sa dostať čo najrýchlejšie
na stanicu. "Počkajte, odviažem vlčiaka."
Viete, kedy je človeku najlepšie samém? Keď dedí!
Nazdar! Počul som, že si sa oženil." "Oženil. Nechutila mi
strava v našej závodnej jedálni." "A pomohlo?" "Áno, teraz už
mi v závodnej jedálni chutí."
Sťažuje sa čerstvá nevesta matke: "Mami, včera sme mali
našu prvú veľkú hádku." "Ale to je predsa normálne", hovorí
matka. "No dobre, ale čo mám robiť s mŕtvolou?"
Manžel kričí na manželku: "Prosím ťa, podaj mi tie golfové
ponožky." "Aké? Veď ty žiadne nemáš." "Ale áno! Tie s tými
osemnástimi dierami."
Jedného dňa sa pozrel dedko na babku a takto nahlas si
zavzdychal. Mám už skoro sedemdesiatku. Tešil som sa, že sa
budem starať o záhradku , o vnukov... a tu zrazu BUM!
Vymysleli Viagru ."
"Když muž mlčí, přemýšlí. Když mlčí žena, je nasraná.
Klaustrofobie je strach z uzavřených prostorů. Například: Jdu
do hospody a bojím se, že je zavřeno.
Strč mobil do čaje a máš T-mobile. Strč ho do vody a máš
Vodafone. Rozlom ho a máš: Óóó dva!
Když tě rodiče přistihnou při lži, koukni se jim hluboko do očí a
chladnokrevně řekni: "Mikuláš, Ježíšek, čápi...".
Nebýt Facebooku, nikdy bychom se nedozvěděli, jak vypadají
zrcadla a koupelny našich přátel.
Proč stvořil bůh Evu? Aby měl Vašek s kým zpívat.
Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na konci
tunelu. Realista vidí světla vlaku. Strojvůdce vidí tři debily na
kolejích.
Děvka... to je povolání. Kurva... to je nátura.

MOUDRÁ VĚTA
„Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.“
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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