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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí
MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI
Nezapomeňte, že ve středu 5. 12. 2012,
v podvečer, se ke zvoničce snese poselstvo
z nebes, svatý Mikuláš a Andělé.
Z pod skály, vylezou z pekla čerti, aby prošli
naší obcí a navštívili Loužnické dětičky.
Děti jsou už několik dnů před příchodem
této skupiny v rozechvělém očekávání.
Některé se na Mikuláše s andělem a čertem
vyloženě těší, další se strachy budou
tisknout k rodičům.
Jsou dokonce případy, kdy ještě
dospělí lidé vzpomínají na své
dětství, kdy je vyděsil čert s
pytlem. Jak přistupovat k této
tradici? Je důležité, aby rodiče,
kteří svého potomka znají ze
všech nejlépe, posoudili, zda mikulášskou návštěvu unese.
Ti, kteří se pro Mikuláše rozhodnou, by pak rozhodně měli
být s dítětem a poskytovat mu pocit bezpečí.
Že by si však děti odnášely z mikulášské návštěvy trauma
na celý život, někteří psychologové odmítají
Český tradiční Mikuláš, jakožto předzvěst Vánoc i s určitým
poetickým nádechem, nemá mnoho obdoby v našem
kulturním okolí. Ale ani z psychologických hledisek není,
mnoho důvodů se naší mikulášské tradice zbavovat.
Ostatně, kdyby v ní bylo opravdu něco tak drastického, jak
někteří tvrdí, asi by se jí už dnešní dosti zjemnělá
společnost dávno vzdala.
V životě se člověk dostane do mnoha situací, kdy bude
muset překonávat strach, proto si společnost od nepaměti
vytváří výchovné praktiky, kterými své potomstvo už
dopředu na to připravuje, cvičí, trénuje, otužuje.
Dětské psychice spíše hrozí otřesy s následky hlubokými a
trvalými z krutých trestů, ponižování, vhánění do
stresových neřešitelných situací a všeho toho zlého, co se
děje doma za zavřenými dveřmi, a nikoli z toho, co přichází
v pohádkovém hávu zvenčí v podobě Mikuláše s čertem.
KRÁSNÉHO MIKULÁŠE VŠEM!

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE,
které se bude konat dne 7. prosince 2012 od
18.00 hod v budově OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Schválení rozpočtového provizoria na rok
2013
3) Schválení aktualizace vnitřní směrnice
4) Inventury majetku obce
5) Předpokládané akce v roce 2013
6) Nájemné za hrobová místa na období 20132017
7) Různé – Informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
8) Závěr
Petr Krupka
starosta obce

------------------------------------------------------ZKOUŠKA SIRÉN
ve středu 5. prosince 2012 ve
12 hodin proběhne
pravidelné celostátní prověření
funkčnosti sirén. Zkušební tón
je nepřerušovaný a trvá po
dobu 140 sekund.
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BARBORKY 2012
V pondělí 3. 12. 2012, od 17 hodin jste mohli potkat v naší obci družinu „Barborek“, které
dětem nosí sladkosti a kytičku – Barborku, z dřínu – ten vykvétá na jaře, v Loužnici jako první.
http://botanika.wendys.cz/kytky/K617.php
Zvláštností v naší obci je „černá Barborka“, která trestá zlobivé děti.
(všechny tajemné postavičky, v tento čas, chodí v předvečer svého svátku!)

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_BARBORKY_2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZLODĚJI V LOUŽNICI
Jak jsme Vás informovali v minulém týdnu, že se v naší obci pohybují podivní lidé,
zloději si opět vyhlédli naši obec.
Ovšem nyní se neštítili a vlezli do domu, kde majitelka momentálně nebyla, a dům
vykradli.
Buďte ostražití !!!
Cokoliv podezřelého uvidíte, nahlaste na 158.
Několik pravidel, které policie doporučuje proti zlodějům:
Zloděj využije každý možný otvor, aby se dostal do nitra obydlí. Proto vedle dveří a oken nezapomeňte uzavřít i střešní a
sklepní prostory. Doslova každá průchozí spára zvyšuje riziko vloupání. V první řadě je třeba se zaměřit na dveře. Je to
první překážka, která brání zlodějům dostat se dovnitř. Podle norem EU jsou z hlediska bezpečnosti dveře odstupňovány do
šesti bezpečnostních tříd. Čím vyšší třída, tím více za ně zaplatíte, ale o to menší je riziko, že si s nimi zloděj pořadí.
Optimální je pevná kovová konstrukce a vložka, odolná vůči vypáčení nebo odvrtání. Zloděj si na váš byt může mnout ruce
déle, což znamená, že má důkladně vysledované všechny vaše zvyky. Většina bývalých zlodějů (68 %) v průzkumu
uvedla, že si předem sháněli informace o vytipované domácnosti a denním režimu jejích členů. Při plánování a páchání
loupeže hraje čas klíčovou roli a při průzkumu bylo zjištěno, že na bleskovou vykrádačku stačí pouhých pět minut. Třetina
bývalých zlodějů má za to, že majitelé domů ukládají své cennosti do nočních stolků, 20 % si myslí, že by mohly být
schované v sejfu a 4 % by dokonce prohledala ledničku. První věc, po které lupiči v bytě pátrají, jsou klíčky od auta (34
%). Proto nikdy, opravdu nikdy nenechávejte klíče na dohodnutých místech. Naprostým tabu jsou místa pod rohožkou či
květináčem, ale i jiné, jakkoli rafinované (podle vašeho názoru) skrýše. Před odjezdem je svěřte jen člověku, kterému plně
důvěřujete. Vyplatí se mít dobré sousedské vztahy. Vedle bezpečnostních systémů bez problémů seženete šikovné
elektronické hračky, které mají vzbudit iluzi, že jste doma, i když doma nejste. Například spínače, které v
náhodných intervalech rozsvítí v bytě světla, zapnou televizi, či spustí štěkání neexistujícího psa. Zloděje
odradí i nálepka s informacemi o napojení objektu na bezpečnostní službu.
Nejlepší zabezpečovací zařízení je tak alarm proti vloupání; následuje pes a kamerový systém. Tyto ochranné prvky
skutečně můžou lumpy od vašeho domu nebo bytu odradit. Doklady o koupi spotřebního zboží si velmi dobře uschovejte
na bezpečném místě. Kromě případné reklamace se mohou hodit i v případě krádeže. Pokud se podaří kradené zboží
zajistit, na základě výrobního čísla se vrátí zpět ke svému majiteli.
Magnetem na zloděje jsou: Přeplněné schránky - jasná indicie, že vzduch je čistý a byt prázdný. Důvěřiví občané, kteří
bez okolků a bez žádosti o legitimování vpustí do nitra "kontrolory", "pojišťováky" a podobně. Perfektní výhled z ulice okna, za kterými je velmi dobře vidět tu novou plazmu, domácí kino i ostatní elektroniku. Dobrý přístup - zloděj
upřednostní špatně osvětlený nebo porostem krytý vstupní prostor, což mu dává větší šance nepozorovaně vniknout
dovnitř
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ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Od neděle 9. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády železniční a autobusové dopravy.
Přehled změn po celém kraji (vč. možnosti nahlédnout do připravovaných jízdních řádů) je dostupný na
našem webu v odkaze: http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html Nové jízdní řády jsou již nahrané
na celostátní informační portál (pro vyhledávač IDOS).
Trvalé změny platné od 9.12.2012:
141 Liberec – Jablonec n. Nis. » posun
vybraných spojů z technologických důvodů, ve
večerních hodinách spoje v 19h, 20h a 21h
pojedou z AN v Liberci o 5 min. dříve, spoj 102 (t.č.
v sobotu v 6:50 z Jablonce n/N) je zrušen z
technologických důvodů, u vybraných spojů
dochází k úpravě prázdninového omezení.
151 Jablonec n. Nis. – Rádlo » spoje 5 a 10
pojedou na podnět cestujících o 5 min. dříve
341 Jablonec n.Nis. – Turnov » vyjma
vybraných víkendových spojů budou všechny spoje
ve směru Turnov v úseku JBC, aut.nádr. až
JBC,Kokonín,pošta zastavovat pouze pro nástup;
naopak ve směru Jablonec n. Nis. budou v tomto
úseku zastavovat pouze pro výstup, nový sobotní
spoj v 5:50 z Jablonce n. Nis. do Turnova (příj.
Turnov 6:24), posun některých spojů, např. spoj
32 z Turnova o 5 min. později, úprava jízdních dob
u vybraných spojů
560 Liberec – Jablonec n. Nis. – Semily –
Lomnice n. Pop. » nový spoj v 9:15 z Jablonce do
Semil ve dnech školního vyučování
740 Tanvald – Jablonec n.Nis. – Liberec,PZJ
» všechny spoje prodlouženy do/ze zastávky
Tanvald,Terminál u žel.st.
741 Jablonec n.Nis. – Tanvald – Harrachov
» spoje v úseku Tanvald – Jablonec (a zpět) jsou
nově výchozí, resp. končící v zast. Tanvald,Terminál
u žel.st. (vyjma spoje 53 ve 3:55 z Jablonce) nový
spoj v 5:24 z Jablonce do Tanvaldu, sloučení spojů
6 a 54 (t.č. v 5:12 a 5:22) do jednoho spoje, který
pojede v 5:17 z Tanvaldu
742 Jablonec n.Nis. – Nová Ves n. Nis. –
Smržovka » spoje 19 (v 16:30 z JBC) a 22 (po
17.h z N. Vsi) prodlouženy až do/ze zastávky
Smržovka, sáňkařská dráha na podnět cestujících
743 Jablonec n.Nis. – Tanvald – Harrachov –
Rokytnice n.Jiz. » spoje 109 a 117 končící v
Tanvaldu prodlouženy k terminálu
744 Tanvald – Albrechtice v Jiz. h. –
Smržovka – Tanvald » zastávka Smržovka,Dolní
nádraží zařazena do režimu RadioStop (poptávková
doprava) – spoje 5 a nově 8 zajedou do zastávky
pouze v případě potřeby cestujících
745 Tanvald – Šumburk n. Des. –
Desná,Pustiny » spoje 5 a 8 z Tanvaldu na Český
Šumburk a zpět posunuty o cca 45 min. později
(nově odjezd ve 13:40 z Tanvaldu) z důvodu
požadavku na zajištění dopravy žáků končících po
vyučování v ZŠ spoje 9, 11 a 12 sloučeny do
jednoho spoje s odjezdem v 17:10 z Tanvaldu –
autobus objede Český Šumburk i Pustiny stejně
jako spoj 7

746 Tanvald (centrum – sídliště) – Desná
» v odpolední špičce upraveny odjezdy vybraných spojů do
intervalu 20-30 minut (důvodem je zajištění stability
jízdního řádu po prodloužení trasy obousměrně kolem
terminálu) zrušen spoj 47 v 19:16 – spojení je možno o 35
min. dříve nebo 25 min. později
747 Tanvald – Desná – Kořenov – Vysoké n.Jiz.
» zastávka Desná,Souš zařazena do režimu RadioStop
(poptávková doprava) – spoje 11, 13, 17, 101,
105 a 110 pojedou na Souš dle aktuální poptávky
cestujících, spoje 19, 23 a 36 (z Tanvaldu směr Desná,
resp. zpět) pojedou pouze ve dnech školního vyučování,
spoje 7 a 12 do/Kořenova k žel.st. zrušeny z důvodu velmi
nízkého využití, spoj 14 prodloužen již z Vysokého n.Jiz.
(náhrada za spoj 12 – odjezd nově v 10h), zaveden nový
prázdninový spoj v 8:56 z Tanvaldu do Příchovic, spoj 24
posunut na odjezdu z Příchovic – odjezd již v 17:47, spoj
36 z Desné do Tanvaldu v 21:10 zrušen z důvodu velmi
nízkého využití
841 Jablonec n.Nis. – Maršovice – Pěnčín,Alšovice –
Železný Brod » spoj 9 (navazující na spoj 843/5 z JBC)
počká v Pěnčíně na protijedoucí spoj 843/12 z důvodu
přípoje od Bratříkova
842 Jablonec n.Nis. – Maršovice – Skuhrov,Huntířov
– Železný Brod » spoj 5 prodloužen do zast. Železný
Brod,nová škola
843 Jablonec n.Nis. – Pěnčín,Bratříkov – Železný
Brod » spoj 12 posunut o 5 min. dříve z Žel. Brodu z
důvodu návaznosti na spoj 841/9 pro cestující z Bratříkova
do Žel. Brodu
851 Jablonec n.Nis. – Pěnčín, Dolní Černá Studnice
– Železný Brod » spoj 104 (víkend) posunut o 15 min.
později z důvodu vyhnutí se protijedoucímu spoji na úzké
komunikaci mezi malým náměstím a starou školou v Žel.
Brodu
953 Jablonec n.Nis. – Tanvald – Vysoké n. Jiz. –
Jilemnice – Vrchlabí » spoj 8 prodloužen až do Jablonce
n.Nis. prázdninový spoj 6 zrušen z důvodu nízkého využití –
cestující jedoucí ze Stanového do Tanvaldu mohou využít
spoj jedoucí na Vysoké a přestoupit v zastávce odb.
Stanový na protijedoucí spoj do Tanvaldu, spoj 16 posunut
o 10 min. dříve v úseku Vrchlabí – Jilemnice
940 Trutnov – Jilemnice – Tanvald – Liberec – Nový
Bor – Ústí nad Labem (dříve linka 690850, k prosinci
2012 přečíslováno), spoj 5 pojede o 15 min. dříve z důvodu
dojížďky studentů do Liberce na 8. hodinu
943 „Harrabus“ (Harrachov,FIT FUN –
Harrachov,žel.st./Kořenov) » úprava spojů dle změny
turistických vlaků do/z Polska a do/z Liberce, nový pár
spojů v podvečerních hodinách 530211 Jablonec n.Nis. –
Bedřichov – Tanvald – Desná,Souš, Kořenov,Jizerka,
rozšíření provozního období – spoje pojedou v cyklosezóně
o víkendech od 4.5. do 30.9. dále přibydou dva páry spojů
v úseku Jizerka – Kořenov,žel.st.
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JABLONEC n.N. - Za doprovodu
světoznámého pěveckého sboru
Iuventus, gaude! a Pražské
mobilní zvonkohry se v neděli
2. prosince v 17:16 na Mírovém
náměstí rozsvítil jablonecký
vánoční stromek!

MALÁ SKÁLA Stovky lidí se o
víkendu sešly na
Boučkově statku na
Malé Skále, aby se
podívaly na tradiční
rozsvícení betlému
místního rodáka,
akademického
malíře Josefa Jíry.
Kromě klasických
koled si návštěvníci
mohli užít i vtipné divadelní představení. Pokřtili i nový
Maloskalský betlém od akademického malíře Jiřího Škopka.
TANVALD - Pískovcová socha Sv.Josefa s Ježíškem,
kterou před osmi lety drzí pobertové ukradli ve
Světlé, se vrátila do Tanvaldu. Policie ji ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR nalezla až v Rakousku.
Sv.Josef je částečně poškozen a zatím odpočívá v
depozitu, ale v příštím roce se opět vrátí na své
původní místo. Věřme, že tam vydrží alespoň dalších pár století a
zůstane ušetřen nenechavých prstů různých pobertů a vykuků.
VLASTIBOŘ - V sobotu 1.12.2012 proběhla ve vlastibořské
sokolovně tradiční "Mikulášská nadílka". Po přivítání rodičů a dětí
následovaly různé soutěže a za ně pak účastníci obdrželi různé
ceny. Po soutěžích došlo na trhání navěšených sladkostí a na
malé občerstvení pro děti a již se všichni pomalu připravovali na
příchod
MIKULÁŠE,
ANDĚLA a
ČERTA.
Nejdříve
vstoupil do
sálu MIKULÁŠ
a ANDĚL. Po
chvilce
doslova vtrhli
do sálu i tři
ČERTI. A na
některých
dětech bylo
vidět, že strach mají obrovský. Děti postupně přicházely a řekly
básničku nebo zpívaly písničku. Odměnou jim byl balíček
sladkostí. "Mikulášská nadílka" dopadla na jedničku, všem, kdo
se její přípravy a samotného chodu účastnil, patří poděkování a
doufáme, že za rok se v místní sokolovně sejdeme opět.
http://www.sdh-vlastibor.cz/

2012

JABLONEC n.N. Brože, jehlice a
ozdobné špendlíky
s vánočními a
zimními motivy
vystavuje v těchto
dnech jablonecké
muzeum skla a
bižuterie. Většina z
tisíce exponátů
pochází z historické sbírky, kterou muzeum nedávno
získalo po někdejších velkých bižuterních firmách
Jablonex a Bižuterie. Muzeum je ukazuje poprvé,
řekla vedoucí oddělení bižuterie a medailí muzea
Kateřina Hrušková.
„Je to jen část vzorkovnice, kterou jsme získali. Sbírka
čítá několik desítek tisíc položek a postupně prochází
odborným zpracováním a evidencí," uvedla Hrušková.
Podle optimistického scénáře by mělo zpracování
historické vzorkovnice trvat pět let. „Tomu ale nikdo
nevěří," poznamenala ředitelka muzea Milada
Valečková. Podle ní další část sbírky využijí i před
příštími Vánocemi. „Vybereme korálkové kabelky,"
uvedla.
Současná výstava nazvaná Vánoce na klopě je
průřezem vývoje bižuterie s vánoční a zimní tématikou
od roku 1900 až po současnost. Je tam například
bižuterně zpracovaný betlém z kotlíkové řetězoviny
nebo pohyblivá brož Santa Clause na padáku z první
republiky. „Pravděpodobně se vyráběly pro americký
trh. Je tam třeba i brož ve tvaru Hello Kitty z doby,
kdy to byl u nás ještě neznámý pojem," dodala
Hrušková.
Kromě tradičních motivů sněhových vloček,
ozdobených stromečků, vánočních postaviček nebo
andělíčků jsou vystavené i brože s různými zimními
radovánkami a sporty či veselými příhodami na
sněhu.
Na výstavě prezentuje šest firem svoji aktuální
produkci a kolekci vánočních a zimních broží vytvořili
speciálně pro tuto výstavu i studenti jablonecké
uměleckoprůmyslové školy. Podle Hruškové si
návštěvníci mohou některé brože zakoupit. Součástí
výstavy budou v prosinci i tři výtvarné kurzy, na nichž
si účastníci pod vedením lektorů sami vyrobí brož se
zimní či vánoční tematikou.
Výstava v Galerii Belveder potrvá do 13. ledna. Její
součástí jsou i víkendové adventní semináře.
PĚNČÍN –
V sobotu
1.12.2012, byl
slavnostně
rozsvícen
vánoční strom
v obci Pěnčín
nad fotbalovým
hřištěm.
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JIZERSKÉ HORY
- BEDŘICHOV Po roční pauze se
otevírá turistům
Prezidentská chata.
Horská chata prošla
během roku
kompletní
rekonstrukcí. Už v
sobotu 1. prosince přivítá chata první hosty, ale kdo
zavítá v pátek s batohem na zádech, může ochutnat
gulášek. Na zimu mají již prakticky obsazeno. Při
rekonstrukci byly odstraněny všechny nežádoucí
materiály. Rekonstrukcí prošla nejen restaurace a
kuchyň, ale i terasa a pokoje v patře a sociální zařízení.
Jak řekl Petr Šmaus, do pěti let by chtěli opravit další
patro s pokoji, střechu a v suterénu by mohla vzniknout
sauna. Pro veřejnost byla chata až do roku 1991
uzavřena. Po revoluci si ji ale tehdejší správci - manželé
Šmausovi, od prezidentské kanceláře pronajali a
otevřeli ji veřejnosti. Chatu provozovali 20 let, později
pod hlavičkou společnosti Ještěd, která mimo jiné
provozuje i horský hotel na vrcholu stejnojmenné hory.
V roce 2011 byla ale chata opět uzavřena a stát ji v
dražbě prodal soukromému investorovi a už to
vypadalo, že o ni turisté přijdou. Naštěstí se
jabloneckému podnikateli podařilo od investora chatu
koupit zhruba za deset milionů korun. Takže novým
majitelem je Dalibor Dědek s manželkou. Chatu se
rozhodli zrekonstruovat. Zhruba stejnou částku už
investovali do její rekonstrukce. Prioritou ale bylo
zprovoznění chaty, aby 1. prosince 2012 přivítali turisty.
Dnes má chata posezení ve stylu tradiční horské boudy
a ubytování ve 14 pokojích s kapacitou 40 lůžek se 4
přistýlkami. Příští rok zbourají venkovní stáje a
technické budovy. Na jejich místě vzniknou nové
objekty ve stejném stylu, jaký má chata. Vrátit by se
tam měli koně, kozy, ovce a další zvířata, která na
Prezidentské chatě vždy byla. Přítomné fotografy ve
čtvrtek na ukázku navštívila mladá puma.
ŽELEZNÝ BROD - Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Železný Brod. Již
loni ozdobily
železnobrodský vánoční
strom na náměstí obří
skleněné koule, které
vyrobili v naší školní huti
naši mistři skláři. Letos
přibyly další.
Jejich menší verze si můžete zakoupit ve školní
prodejně nebo na tradičních Vánočních trzích na
"Bělišti" od 5. do 9. 12. 2012.
Kromě nich nabízíme také skleněné zvonečky a
samozřejmě studentské práce, které se mohou stát
originálním vánočním dárkem.

2012

ŽELEZNÝ BROD - Od
středy 5. do neděle 9.
prosince proběhne další
ročník tradičních
Vánočních trhů v
Železném Brodě. V
prostorách národopisné
expozice na Bělišti, v
jednom z nejstarších
roubených domů ve
městě, bude připravena
bohatá nabídka vánočního
a dárkového zboží.„Těšit
se můžete také na výrobky
Sdružení zdravotně postižených či studentů sklářské
školy. Dům dětí a mládeže Mozaika připraví pro mladší
návštěvníky tvůrčí dílnu - vyrábět se budou vánoční
ozdoby," zvou pořadatelé z Městského muzea Železný
Brod. Návštěvníci najdou v muzeu bohatou nabídku
vánočního zboží - dřevěné hračky, ručně vyráběné
vánoční dekorace, keramiku, perníčky, vánoční ozdoby a
mnoho dalšího. Dům dětí a mládeže Mozaika připraví
pro mladší návštěvníky tvůrčí dílnu zaměřenou na
výrobu vánočních ozdob. V sobotu 8. prosince od 10.
hodin zahrají žáci Základní umělecké školy pod vedením
Rudy Müllera vánoční melodie ve swingovém podání. Na
Vánočních trzích nebude chybět předvádění řemesel ani
občerstvení s tradiční specialitou - oblíbeným
Bělišťákem.
Vánoční trhy můžete navštívit od 5. do 9. prosince v
době od 9. do 17. hodin na Bělišti v Železném Brodě.
KRKONOŠE - Orientaci běžkařů v Krkonoších usnadní
nové mapy běžeckých tras. První byly v horách
rozmístěny před minulou zimní sezonou, teď je doplnily
další. Je to celkem 19 velkoplošných map, které byly
rozmístěny na místech,
která jsou turisty hodně
navštěvovaná, řekl
Radek Vích ze svazku
měst a obcí Krkonoše.
Projekt za více než 700
000 korun z velké části
financoval Státní fond
pro životní prostředí a
má usnadnit orientaci návštěvníků. Krkonoše jsou
hlavně v zimě oblíbenou turistickou destinací.
Vyznavačům běžeckého lyžování nabízejí 560 kilometrů
upravovaných tras v horách i v Podkrkonoší. „Z toho 71
kilometrů je sama Krkonošská magistrála a 90 kilometrů
představují trasy závodní, ostatní trasy jsou turistické a
neupravují se tak často,“ řekl Vích.

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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JABLONEC N.N. - Ve čtvrtek 29. listopadu v 4.30 došlo na silnici I/65 u Jablonce n.N. k smrtelné
dopravní nehodě. Ve směru od Jablonce n.N. na Prahu jel s vozidlem značky BMW 33letý muž z Pěnčína.
V husté mlze mu při průjezdu táhlé levotočivé zatáčky vstoupil znenadání do jízdní dráhy z pravé strany
chodec. Řidič se snažil střetu zabránit, strhl řízení vlevo, ale stejně do chodce narazil. Vozidlo dále narazilo
ještě do ocelových svodidel. Při nehodě došlo k těžkému zranění 18letého chodce, který svým zraněním
po převozu do nemocnice podlehl.
Okolnosti nehody zůstávají dále v šetření policistů Územního
odboru Jablonec n.N. Žádáme případné svědky události nebo řidiče, kteří v inkrimovanou dobu projížděli tímto
úsekem, aby se přihlásili na telefon 974 474 252 nebo na linku 158. Děkujeme.
JABLONEC n.N. - Policie hledá pachatele ozbrojených loupeží - Policisté
služby kriminální policie a vyšetřování šetří dva případy ozbrojených loupeží,
které se staly na Jablonecku 24. a 26. listopadu a mají obdobný průběh. Policie
žádá o pomoc případné svědky, pachatel je zachycen na doprovodné fotografii z
kamery v prodejně. „K první loupeži došlo v sobotu 24. listopadu v 18.40 v
Maršovické ulici v Jablonci nad Nisou Kokoníně (odtud je i pořízená fotografie poznámka redakce). Do provozovny Večerka vstoupil neznámý pachatel a pod
pohrůžkou použití nože si vyžádal od prodavače otevření kasy a vydání 3 000 Kč.
Po činu z místa utekl neznámo kam," upřesnila tisková mluvčí Policie ČR Ludmila
Knopová. Druhá obdobná loupež se stala v pondělí 26. listopadu. „V čase 5.55 v
Pražské ulici v Jablonci nad Nisou do prodejny Trafika přišel maskovaný
pachatel, který ihned po vstupu do provozovny přešel k prodejnímu pultu a pod
pohrůžkou použití nože požadoval na prodavačce vydání všech peněz. Ženu
odstrčil a ze zásuvky pultu odcizil 4 000 Kč. Po činu odešel směrem do ulice
Krkonošská, kdy při odchodu odcizil ještě dvě krabičky cigaret," doplnila
Knopová. Oběma případy se zabývají policisté služby kriminální policie a vyšetřování, kteří události šetří pro
zločiny loupeže, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody v trvání až deset let. Policisté žádají případné svědky
událostí nebo osoby, které by měly k případům jakoukoliv informaci, aby zavolali na telefon 974 474 465 nebo na
linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.
JABLONEC N.N. - Policisté služby kriminální policie a vyšetřování sdělili obvinění z přečinů krádeží,
neoprávněného užívání cizí věci, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a maření výkonu úředního
rozhodnutí, 33letému muži z Jablonce n.N.
Muž od března letošního roku spáchal 12 trestných činů.
1) Okradl pracovníka Taxi služby v Jablonci n.N. o jeho peněženku.
2) Vloupal se do domu v Sadové ulici v Jablonci n.N. a odcizil z chodby jízdní kolo.
3) Vloupal se do panelového domu v Nové Pasířské v Jablonci n.N., kde odcizil jízdní kolo ze sklepní kóje.
4) V ulici Ivana Olbrachta v Jablonci n.N. se vloupal do zaparkovaného vozidla značky Škoda Felicia a odcizil
batoh se sportovními věcmi.
5) V ulici Sadová v Jablonci n.N. rozbil okno zaparkovaného vozidla Škoda Favorit a odnesl si doklady.
6) V Turnově v ulici Antonína Dvořáka v prodejně potravin odcizil položenou tašku s kosmetikou. Při
pronásledování tašku odhodil.
7) V Turnově v prodejně s obuví poslal prodavačku pro jinou botu a mezitím zkoušený pár bot odcizil.
8) V obci Rychnov u Jablonce n.N. vnikl do zahradní chaty a odcizil vodní čerpadlo a zahradnické nářadí.
9) V ulici Svatopluka Čecha v Jablonci n.N. vnikl do půdních prostor domu a odnesl si elektroniku a lyžařskou
výbavu.
10) V Turnově v prodejně na Palackého ulici odcizil v otevírací době džusy, parfémy a další drogerii.
11) V obci Pěnčín způsobil nehodu s vozidlem značky Škoda PickUp. Od nehody utekl, protože si byl vědom, že
řídil v době zákazu řízení.
12) Posledním jeho činem bylo odcizení vozidla značky Citroen Saxo v pátek 30. listopadu v Železném Brodě.
Majitel vozidla zloději nahrál tím, že ponechal své vozidlo na dvě minuty bez dozoru a odskočil si do nedalekého
domu něco zařídit. Muž s vozidlem dva dny jezdil, kdy pohonné hmoty, které do něho načepoval na benzínové
čerpací stanici v Nákladní ulici, nezaplatil.
Celkově způsobená škoda představuje částku 108 000 Kč. Na muže byl podán návrh na vzetí do vazby, kdy další
jeho vyšetřování bude již probíhat vazebně.
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Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
5.12.

Den: -6/3°C
Noc: -1/-8°C

NEDĚLE
9.12.

Den: -2/2°C
Noc: -3/-11°C

ČTVRTEK
6.12.

Den: -2/2°C
Noc: -3/-10°C

PONDĚLÍ
10.12.

Den: -2/2°C
Noc: -1/-11°C

PÁTEK
7.12.

Den: -3/1°C
Noc: -3/-11°C

ÚTERÝ
11.12.

Den: -1/3°C
Noc: -1/-9°C

SOBOTA
8.12.

Den: -6/1°C
Noc: -1/-13°C

STŘEDA
12.12.

Den: -1/3°C
Noc: -2/-8°C

PRANOSTIKY
6.12.
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu;
pak na svatého Mikuláše, tuť jest zima všecka naše.
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje,
ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří,
svatý Mikuláš je přibíjí.
Na svatého Mikluláše je už zima celá naše.
Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
O svatém Mikuláši často snížek práší.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i
všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

OBLOHA
Slunce

Měsíc

Vychází: 7:43
Zapadá: 16:02

Vychází: 20:47
Zapadá: 10:43

Ve dnech 10. až 12. 12. spatříme ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
seskupení Spiky, Saturnu, Venuše, Merkuru a srpku Měsíce.
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

5. 12. 2012
5. 12. 2012
8. 12. 2012
8. 12. 2012
8. 12. 2012
9. 12. 2012
9. 12. 2012
11. 12. 2012
11. 12. 2012
12. 12. 2012
13. 12. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Oldřich Hnátek
Ladislav Šourek (z Lacinky)
Petr Vondrouš
Jakub Formánek
Marcel Tiler
Jaroslava Hnátková
Kateřina Rock Šimková
Roman Daníček
Martina Dimmerová
Josef Daníček
Jana Hloušková Šourková

VÝROČÍ
5.12. 1868 – V Rakousku-Uhersku byla zavedena všeobecná
branná povinnost, délka základní vojenské služby byla
stanovena na 3 roky.
5.12. 1880 – Založena Ústřední matice školská na podporu
českojazyčného školství v pohraničí
6.12. 1774 – Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku.
6.12. 1937 – Jiří Kodet, herec († 25. června 2005)
7.12. 1941 – Japonský útok na Pearl Harbor, Spojené státy
vstupují do války.
8.12. 1542 – Marie Stuartovna, skotská panovnice († 1587)
9.12. 1437 – Po spěšném odchodu z Čech zemřel ve Znojmě
během cesty do Uher král Zikmund. Jeho smrtí vymřel
lucemburský rod, který v českém království panoval 127 let.
10.12. 1870 – Adolf Loos, architekt († 23. srpna 1933)
10.12. 1937 – Karel Schwarzenberg, politik, předseda TOP 09
11.12. 1972 – Apollo 17 přistálo na Měsíci.
11.12. 1901 – Jaroslav Marvan, český herec († 21. května
1974)
---------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
5.12. – Den kdy večer chodí Mikuláš
5.12. - Mezinárodní den dobrovolníků a půdy, Mezinárodní
den dobrovolníků v ekonomickém a sociálním výzkumu
7.12. - Mezinárodní den civilního letectví
8.12. - Arabský den boje za odstranění negramotnosti
8.12. - Památka Neposkvrněného početí Panny Marie
9.12. - Mezinárodní den proti korupci
10.12. - Den lidských práv a svobod
11.12. - Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky
11.12. - Mezinárodní den hor

STAROČESKÝ HOROSKOP
Toto období (11.12. - 20.12.)
je určeno, v keltském a staročeském horoskopu stromu FÍKOVNÍK
Lidé narození ve znamení
Fíkovníku mívají zpravidla
pestrý život díky své
všestrannosti. Málokdy však
dokážou tyto své
schopnosti využít ve svůj
prospěch, neboť nemají
velké ambice a jsou často
nesoustředění a roztěkaní v touze po nějakém vzrušení.
Také špatně snášejí konkurenci a v případě střetu se hroutí.
Dobrodružství mají v krvi a nebojí se riskovat, pokud ovšem
nejde o obtížné životní situace. Na jejich řešení jsou příliš
líní, a tak jsou někdy považováni za zbabělce a povrchní
osoby, ovšem tak to není. Ve chvíli, kdy cítí, že je ohrožen
někdo z jejich blízkých, dokážou oddaně obětovat třeba i
svůj život.
Navazování přátelství není zrovna jejich doménou, spíše
mají tendence přátelství využívat za účelem vlastního
prospěchu, přesto jsou ve společnosti oblíbení, hlavně díky
svému vrozenému smyslu pro humor. Jako partneři mají
sice smysl pro rodinný život, ale občas si potřebují
„povyrazit“ jinde, aby si dokázali, že na to ještě mají. Jsou
to ale jen krátkodobá dobrodružství, která prostě k životu
potřebují.
Lidé narození ve znamení Fíkovníku rádi sportují, tudíž se
těší celkem dobrému zdraví, jsou ovšem pro svou
dobrodružnou povahu náchylnější k různým zraněním. Ke
svému zdraví přistupují, stejně jako ke všemu,
lehkomyslně.
Tito lidé nejsou zrovna dříči, i když jsou velice šikovní na
téměř jakoukoliv práci. Chybí jim hnací síla, která by je
donutila své schopnosti rozvíjet a využít k nějakému
postupu. A tak se často stává, že svůj talent zbytečně
promarní.
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Vanilka - Vanilla planifolia
Je to po šafránu a kardamomu třetí nejdražší koření na světě.
Vanilla planifolia - vanilka plocholistá, pravá, je epifitycká orchidej
liánovitého vzrůstu. Domovinou vanilky je jihovýchodní oblast Mexika a
Guatemaly, kde se rostliny dožívají několika desítek let stáří.
Na výhonech tvoří žlutobílé vzdušné kořeny, kterými se přichytává k opoře,
většinou kmenům stromů. Stejně jako mnoho jiných epifytických rostlin
(mnohdy mylně považovaných za cizopasníky) není ani vanilka cizopasnou
rostlinou. Přichytává se pouze povrchu kůry stromů a živiny čerpá z
organických zbytků v této kůře zachycených.
Vanilka vykvétá od třetího roku stáří, kdy v hroznech vykvétají žlutozelené
květy o průměru 5 cm. Ve své domovině jsou opylovány pouze jediným
druhem včely, po opylení se vytváří dlouhá tobolka podobná lusku semeník. Tobolky se sklízejí, jakmile jejich barva přechází ze zelené do
žluté. V dobrých podmínkách mohou starší rostliny vytvořit až 60 tobolek
za rok. Semeníky se po sklizni fermentují, kdy se jejich barva mění na
hnědou a uvolňuje se aromatická látka vanilin.
Po staletí trvající obliba vanilky pomohla k jejímu rozšíření a komerčnímu
pěstování v tropických oblastech, zejména na Madagaskaru, Jávě, Srí
Lance, Seychelách a Bahamách. Jelikož se v těchto zemích nevyskytuje
jediný přírodní hmyzí opylovač, je nutné opylovat květy uměle. Opylení se
provádí ručně, brzy ráno, tenkou bambusouvou tyčinkou. Také tato takřka
hodinářská, přesnost vyžadující práce je jedním z důvodů vysoké ceny
vanilky jako koření. Další náročnou ruční prací při pěstování vanilky
dorůstající až několik desítek metrů, je průběžné stáčení dlouhých výhonů
tak, aby rostliny nepřesahovaly výšku dvou metrů a byly dostupné při
opylování a sklizni.
Do Evropy bylo toto koření poprvé dovezeno v první polovině 16. století,
pravděpodobně v roce 1520 nebo 1521 a stalo se velmi žádaným.
Vanilka je používána v potravinářství, farmacii a parfumerii. Z důvodu její
vysoké ceny je však často nahrazována synteticky vyrobeným vanilinem.
Nejdůležitější obsahovou látkou vanilky je aromatický fenolický aldehyd
vanilin, který je odpovědný za příjemnou vůni a sladkou chuť tohoto koření. Vzhledem k vysoké ceně přírodního
koření je vyráběn jako náhrada také synteticky, je však proti přírodnímu aromatu, které obsahuje mnoho desítek
dalších organických látek, méně lahodný a má ostřejší chuť. V Československu byl proto v polovině 20. století
vyvinut a patentován jako vhodnější náhražka jeho derivát etylvanilin.
Vanilka se používá se do všech sladkých pokrmů (pudinky, perníky, buchty, polevy). Je přísadou likérů i zmrzlin.
Často se přidává do parfémů. Má příznivý vliv na srdce a
dobrou náladu, povzbuzuje mozkovou činnost, působí proti
horečce a povzbuzuje tělo.
Vanilka se nepoužívá jen jako koření, ale i jako léčivo. Vanilka prý
posiluje srdce, odstraňuje únavu, zahání strach a vůbec
dodává sílu a zdraví. Konečně i evropští felčaři předpisovali
vanilku jako účinné afrodisiakum.
Domácí vanilkové aroma: Vanilkové aroma si můžete jednoduše připravit i doma, nemusíte kupovat drahé a
podivné vanilkové extrakty nebo cukry. Do menší lahvičky asi 2-3 dl vložte 2 rozříznuté vanilkové lusky a zalijte
alkoholem. Můžete použít vodku, rum, brandy. Nechte odstát několik týdnů a pak můžete po každém použití dolít
alkoholem. Alkohol se při pečení vytratí, nepoužijete přece celého panáka, pouze několik kapek.
Domácí vanilkový cukr: Dvě kila moučkového cukru přesypte do plastové krabice a vložte do něj jeden
vanilkový lusk. Během týdne cukr nasákne vůni. Až cukr spotřebujete, vanilku můžete stejným způsobem využít
znovu. Pokud nemáte čas čekat, až se cukr provoní tak do kuchyňského mixéru vložte celý vanilkový lusk a
přibližně dvě kila krupicového cukru. Mixujte tak dlouho, až z vanilky zbudou miniaturní černé tečky.
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DŮM a ZAHRADA
FÍGLE JAK ZVLÁDNOUT VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Víte, kdy začít péct cukroví, co ještě přidat, aby na Štědrý den bylo nejchutnější?
 Před pečením si vždy připravíme
všechny suroviny, které budeme potřebovat,
abychom od těsta nemuseli odbíhat.
 Suroviny do těsta musí mít stejnou,
většinou pokojovou teplotu.
 Různé ořechy, mandle či kokos získají
velice dobrou chuť, když je před zapracováním
do těsta opražíme v troubě nasucho.
 Jestliže do cukroví potřebujeme
nesolené pistácie, můžeme zakoupit již solené, vyloupeme ze skořápek, zalijeme horkou vodou a krátce
je povaříme. Sůl se ztratí a zůstanou nám krásná zelená jádra.
 Hotové těsto musí odpočívat, uložíme ho před dalším použitím nejméně na 30 minut do chladničky. Čím
delší doba odpočívání, tím je cukroví chutnější a lépe drží tvar. Pokud je to možné, připravíme těsto
jeden den dopředu. Výjimkou je perníkové těsto, mělo by odležet až tři dny.
 Do lineckého těsta používáme cukr moučkový, krystalový by vytvořil v těstě tmavé tečky.
 Pokud se nám křehké těsto nedaří spojit, nepřidáváme mouku, ale trochu bílku či vody. Větší množství
mouky způsobí, že cukroví bude tvrdé.
 Některé druhy těst můžeme zmrazit do zásoby (např. linecké, těsto na vanilkové rohlíčky atd.).
 Makronky budou obzvláště křupavé, pokud je těsně před pečením posypeme moučkovým cukrem a
kopečky poklademe na cukrářské oplatky. Upečené a vychladlé je můžeme také zamrazit.
 Pokud se nám těsto lepí na váleček, vložíme mezi těsto a váleček papír na pečení.
 Přidáním lžičkou octa do bílků a ušleháme sníh na pusinky jako nikdy předtím.
 Přidáním do vajíčka trochu mléka a povrch vánočky se zlatě zaleskne.
 Zatím co nám těsto odpočívá, předehřejeme troubu na požadovanou teplotu. Nikdy nevkládáme plech do
studené trouby, z cukroví bychom měli nevzhledné placky.
 Plechy před pečením pomažeme slabší vrstvou tuku nebo na ně položíme
papír na pečení. Ten můžeme použít několikrát za sebou.
 Chceme-li předejít popraskání cukroví při pečení, můžeme vložit do trouby
menší hrnec s vodou.
 Upečené cukroví ihned odebíráme z plechu, jinak se nám přilepí a při
snímání se poláme. Pokud se nám přeci jen povede zmeškat tuto chvíli,
plech vrátíme na pár minut zpět do trouby a můžeme curkoví uvolnit.
 Pokládáme na kuchyňskou mřížku či studený nepomaštěný plech
vychladnout.
 Cukroví, které slepujeme marmeládou či džemem, můžeme slepit hned po
vychladnutí. S cukrovím, které plníme krémy, počkáme až těsně před
konzumací.
 Pokud je marmeláda příliš tuhá, můžeme ji naředit lžičkou rumu. Získá
skvělou chuť a cukroví vydrží delší dobu.
 Na polévání cukroví se nejvíce hodí kakaová poleva, obsahuje vysoký podíl
kakaového másla, zvýrazní chuť cukroví a rychle zasychá.
jak skladovat cukroví
 Cukroví svědčí suché a chladné místo. Než se pustíte do pečení, ujistěte se, že takové máte, a také si
připravte dostatek krabic.
 Sušenky a linecké bez náplně uchovávejte v plastových či plechových krabicích vyložených ubrouskem.
Neuškodí jim ani papírová krabice s víkem.
 Sladkosti s čokoládovou polevou patří stejně jako ostatní cukroví do sucha a chladu, ale ne na mráz –
ideální je uzavřená plastová nádoba v lednici.
 Kokoskám a sněhovým pusinkám svědčí papírové sáčky, nedávejte je do lednice ani do nádob z plastu či
plechu. Navlhly by.
 Naplněné linecké a jiné slepované cukroví uložte do chladu v papírové krabici (do komory, na balkon či
na verandu) anebo v uzavřeném plastovém boxu do ledničky.
 Cukroví dobře izolujte od ostatních potravin, obzvlášť od uzenin. Natáhlo by jejich vůni.
 Obzvlášť pečliví buďte při skladování bezlepkového cukroví. Musí dostat svoji zvláštní krabici odděleně
od sladkostí s lepkem.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ADVENTNÍ ŠTRŮDL

1 balení lískového těsta, 1 balení cukrářských piškotů, 2 jablka, ½ kg tvarohu
s vanilkovým pudinkem a cukrem, 1 vejce.
Ochucený tvaroh si vyrobte sami z krémového tvarohu, práškového cukru a vlastního
vanilkového cukru a 1 lžící vanilkového pudinku. Jablka oloupejte, vyndejte jadřince
a nakrájejte na kolečka. Hotové těsto rozbalte a na papíře rozprostřeme na plech.
Do středu těsta naskládejte "harmoniku" z jablka a cukrářských piškotů. Na piškoty a
jablka rozetřete ochucený tvaroh. těsto okolo náplně potřete rozšlehaným vejcem. Přeložte okraje a i svrchu
potřete vejcem. Pečte v troubě rozehřáté na 150°C devadesát až 90 minut. Nakrájejte na porce a podávejte se
šlehačkou, anebo se zmrzlinou.
PERNÍČKY OD JEŽIBÁBI (úžasné, ihned k jídlu a měkké)
125g medu, 125g Hery, 130g cukru krupice, 1 perníkového koření (1 PL mleté skořice

7 drcených hřebíčků, 4 rozdrcené kuličky nového koření, 1 PL jemně nastrouhané citrónové kůry, 1 PL jemně
nastrouhané pomerančové kůry, 1 PL jemně nastrouhaného anýzu, špetka mletého badyánu) 500g hladké

mouky, 1 lžíce kakaa, 1 lžička jedlé sody, 3 vejce, 1 vejce – procezené přes sítko – a rozkvrdlané – na
potření, Oloupané mandličky. V robotu našlehejte oba cukry s vejci, vmíchejte k nim rozehřátý med,
Heru, koření a postupně mouku s jedlou sodou a kakaem, nechte dobře propracovat. Těsto je řídké a lepivé, toho
nedbejte. Přendejte jej do mísy vysypané moukou. Zabalte do folie a nechte nejlépe přes noc rozležet. Druhý den
vyválejte placky, nakrájejte na obdélníčky, pozor aby se nedotýkaly, spekly by se! Potřete vajíčkem. Ozdobte
mandlemi. Dejte péct do předehřáté trouby na 180°C (cca 10 – 12 minut)
RUMOVÉ KULIČKY
40 g másla, změklého, 120 g moučkového cukru, 30 g kakaa holandského typu, 1 bílek, 50 g
strouhaného kokosu + na obalování, rum podle chuti, pro výraznější chuť můžete použít i kokosové
mléko, 2 – 3 hrnky piškotové strouhanky (umleté piškoty). Všechny suroviny spojte v těsto. Tvarujte
kuličky, obalte v kokosu a nechte ztuhnout.
MASARYKOVO CUKROVÍ
180 g vlašských ořechů, 300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g moučkového cukru, 1 lžíce kakaa
holandského typu, 1 žloutek, moučkový cukr na obalení.
Ořechy na 2 hodiny namočte do studené vody, pak je nahrubo nasekejte. Přidejte ostatní suroviny
a zpracujte těsto. Vytvarujte z něj válečky o průměru cca 4 centimetry a nechte v lednici nebo v
mrazáku ztuhnout. Pak krájejte kolečka a pečte je v předehřáté troubě na 180 °C. Ještě horké
obalujte v cukru.
PAŘÍŽSKÉ ROHLÍČKY
NA TĚSTO: 3 vejce, 300 g mletých ořechů, 300 g moučkového cukru, 3 lžíce hladké mouky,
NA KRÉM: 3 vejce, 120 g krupicového cukru, 30 g kakaa, 250 g másla
NA POLEVU: 2–3 balení tmavé čokoládové polevy, nebo 200 g čokolády na vaření + 100–120 g
ztuženého tuku, 1 bílá čokoládová poleva na dozdobení (nemusí být)
Předehřejte troubu na 150, horkovzdušnou na 130 stupňů; plech potáhněte pečicím papírem. Všechny
suroviny na těsto smíchejte v misce. Cukrářským sáčkem tvarujte přímo na plech rohlíčky široké asi 2 cm a
dlouhé tak 6 cm. Pečte je (spíše sušte) při nízké teplotě do světle růžové; trvá to asi dvacet minut. Ještě horké
sundejte z plechu – po vychladnutí totiž mají tendenci lámat se. Na plotýnku postavte pánev s vodou. Nahoru
posaďte ohnivzdornou misku se všemi surovinami na krém s výjímkou másla. Vyšlehejte na krém a nechte
vychladnout. V jiné misce utřete máslo a postupně do něj zašlehejte vychladlý krém. Ten potom pomocí
cukrářského zdobícího sáčku nastříkejte na ořechové rohlíčky. Připravte si tmavou čokoládovou polevu (pokud ji
nemáte, rozpusťte ve vodní lázni tuk s čokoládou na vaření) a rohlíčky polijte. Pokud chcete, můžete je ještě
přecákat bílou polevou. Nechte dva dny v chladu rozležet.
KARAMELOVÝ LIKÉR
400 g plechovka slazeného kondenzovaného mléka, 1 lžíce instantní kávy rozpuštěná v 1 lžíci
horké vody, 1 lžička vanilkového extraktu, 400 ml brandy nebo rumu (pro děti rumová esence),
500 ml smetany ke šlehání. Uzavřenou plechovku s kondenzovaným slazeným mlékem ponořte
do hrnce s vodou a zvolna vařte dvě hodiny. Nechte vychladnout a teprve pak plechovku
otevřete. Zkaramelizované kondenzované mléko v míse promíchejte s kávou, vanilkou a brandy
dohladka. Pak dobře promíchejte se smetanou. Nalijte do jedné velké sterilizované lahve nebo několika menších.
V chladničce vydrží nejméně 2 týdny, ale máme zkušenost, že podávaný v elegantní sklence na ledu, nalitý na
zmrzlinu nebo jen tak upíjený u chladničky během přípravy slavnostního jídla zmizí mnohem dříve.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
MIKULÁŠ - Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku
250 ve městě Petře, v rodině zbožných a bohatých
křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého
majetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům
vděčnosti, vydal se na pouť do Palestiny. V maloasijském
městě Myra zemřel v té době biskup. Novým biskupem
se měl stát ten, kdo vejde následujícího rána do chrámu.
Tím byl putující sv. Mikuláš, který když se zpočátku
vzpíral, ale nakonec biskupský úřad přijal. Svůj biskupský úřad poctivě vykonával
až do své smrti, někdy kolem roku 345.
Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně
dětí. V dřívějších dobách pečoval o mosty a chránil před povodněmi až do
18.století, kdy úlohu patrona mostů a vody v českých zemích převzal sv. Jan
Nepomucký.
Večerní pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled
čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům.
Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu s
čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým.
ADVENT
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z
latinského „adventus“, což znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně
přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na
posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se
měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání.
Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé
lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. První adventní nedělí navíc
začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od
narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum
natum (před nebo po narození Krista). Až do třetí adventní neděle byla
charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva,
symbolizující radost, barva růžová. Každá z adventních nedělí měla své lidové
označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá). Doba adventní nebyla svým začátkem
ani délkou vždy stejná. Například z roku 581 pochází nařízení biskupa Perpetua,
podle něhož byl stanoven začátek adventu na svátek sv. Martina, tzn. 11.listopadu.
Rovněž jsou zmínky o 40 denním půstu před Vánocemi. Sněm církevní Turonský roku
567 n.l. ustanovil začátek adventu na počátek prosince. Z roku 1001 pochází z opatství Abbo zmínka o adventu,
trvajícím čtyři neděle. Advent, tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a
může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
V roce 2012 připadla 1. adventní neděle na 2.prosince.
Pokud budete ctít Advent, tak jako v časech našich praprapředků, jistě si udělejte čas a udělejte si procházku
skoro již zimním lesem. S překvapením zjistíte, ze les žije a je krásný i v zimě. Všimnete si že mech není jen
zelený. Je krásně světle šedý, zelený v různých odstínech. Vezměte velkou mísu nebo talíř a vkusně naskládejte
různé druhy mechu vedle sebe. Je i pěkné zapíchat borůvkové a brusinkové větvičky ale i jehličnany. Možná
dokonce najdete i houby. Je opravdu teplý podzim. Ještě něco červeného, šípky a vypadá to krásně na stole jako
dekorace. Jen pozor na svíčky! Doporučuji vlhčit vodou. Je to krása a vlastní inspirace.
Adventní půst - Stejně jako byla odlišná délka a začátek adventní doby, stejně tak se v různých krajích lišil přístup
k adventnímu půstu. V roce 581 udával sněm církevní Matikonský jako postní dny pondělí, středu a pátek.
Sněm Turonský v roce 567 zase stanovil, aby se řeholníci, prvním prosincem počínaje, postili po celou dobu.
Bylo ovšem i období, kdy se adventní půst tolik nedodržoval. Například papež Urban V. (1362-1370) zakázal
požívat maso v adventní době pouze duchovním u svého dvora.
O Adventu
 Před adventem se smělo veselit, tančit či dobře jíst naposledy o svátku svaté Cecílie (22.11.)
 Nejhorší bývalo třídenní období „suchých dnů“, kdy směli věřící požívat jen suchý chléb, těmto dnům
se říkalo adventní kvatembr.
 6. Století se během adventu smělo jen vyjímečně uzavírat manželství a to jen u biskupa.
 Adventní odříkání skončilo až o Štědrém večeru s příchodem první hvězdičky.
 V první polovině adventu konají katoličtí věřící již za ranního svítání bohoslužby zvané roráty.
 V 1.polovině 19.století se v Německu a Rakousku objevily první adventní věnce. Tenkrát byly ještě
ze dřeva
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HISTORIE
LOUŽNICKÁ KRONIKA
Z Loužnické kroniky:

JZD
Rok 1958 znamenal pro JZD Loužnici
určité zlepšení. Velký podíl na tomto
zlepšení mají výsledky přidružené
výroby (výroba košíků, 2 instalatéři),
která byla založena již v říjnu 1957 a
pokračovala úspěšně i v roce 1958.
Za 3366 pracovních jednotek, které
družstevníci během roku odpracovali,
bylo propláceno 10,-Kč za 1 p.j.
Družstevníci dostávali také naturální
dávky ovsa. Úspěšné hospodaření
umožnilo v tomto roce také propvedení
větších oprav a vnitřní adaptaci kravína,
další investice do strojového parku a
zakoupení nového výfuku na seno,
založení drůbežárny a vyrovnání
finančního schodku z minulého roku.
Pokud se týká rostlinné výroby, nebyl
tento rok zvláště příznivý. Úroda obilnin
a okopanin byla celkem slabší proti
pícninám. Bylo to zejména nepříznivé
počasí, které zapříčinilo, že zemědělské
práce byly značně ztíženy a vyžadovaly
zvýšeného úsilí a krajní obětavosti ze
strany družstavníků, aby se úroda
dostala beze ztrát pod střechu.
K úspěšnému provedení polních prací,
zejména špičkových při sklizni sena a
brambor přispěli i četní brigádníci ze
Vzorkovacího závodu ŽBS v Jablonci
n.N. a ze závodu ŽBS 03 v Loužnici.
Družstevníci na své výroční schůzi
ocenili i vydatnou pomoc MNV a VŽ při
MNV, zejména pak práci předsedkyně
MNV s. Špidlenové, která je také
členem družstva.
Přes veškeré potíže při provádění
polních prací se družstvo dobře
vyrovnalo se svými úkoly a jako první
na okrese Semily splnilo v roce 1958
dodávku brambor, když na předpis
14 208 kg dodalo 16 300 kg brambor.
Pokračování příště……..

(Foto: orání pole v Loužnici,
seno v loužnickém kravíně)
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PRO ZASMÁNÍ
Ach ti muži:
Manžel jel na služebku do Francie. Ptal se mě, co bych chtěla přivézt
jako dárek. A protože si radši oblečení, parfémy a šminky kupuju sama,
tak povídám: "Třeba nějakou masku na obličej." Ráno před odjezdem
mě budí:"Prosím tě, jaký máš číslo obličeje???"
Muž jel výjimečně do práce autem. Stál u semaforu, tak chtěl využít čas
tak, že si koupí noviny. Rychle vystoupil z auta, šel ke stánku s
novinama a najednou vidí, jak kolem jede tramvaj, kterou běžně jezdí.
Tak se za ní rozběhl a dojel s ní do práce... Když šel z práce, vzpomněl
si, že jel autem a auto nikde! Tak volal na policii, že mu ukradli auto...a
policajti říkali: "Tak to jste byl vy, kdo nechal to auto na křižovatce???"
Uvařila jsem hrachovou polévku, dojedli jsme jí a já jsem napustila
vodu do hrnce, aby se odmočil. Druhý den jsem přišla z práce později
než manžel a ptala jsem se, jestli má hlad. Odpověděl, že dojedl tu
polívku.......
Byla jsem v porodnici a chtěla jsem po manželovi koupit balení
neperlivé vody, prsní vložky a toaletní papír. Dostala jsem balení
minerálky, odličovací tampóny a papírové kuchyňské utěrky...
Můj muž jel jednou na služebku a místo sprcháče si vzal můj
kondicionér na vlasy. Když jsem se ptala, co s ním dělal, tak prý myl (i
vlasy). Prý mu bylo divný, že to nepění, ale asi prý nějaká novinka...
Můj muž jen tak mimochodem povídá: "Já jsem ani nevěděl, že máme
pračku se sušičkou!" Já na to: "No to teda nemáme." On: "No to je
divný, já jsem vypral prádlo a když jsem ho vyndal, tak bylo suchý! No
ale stejně jsem ho pověsil na balkon, aby doschlo!!!" Ano, prádlo bylo
suché, protože nepustil vodu! Pračka tudíž neprala, on vyndal ty svý
smradlavý a špinavý fusekle a ještě je pověsil na balkon!
On je pečlivý, přesný matematik, ale je třeba naprosto přesně nazvat
položku, kterou chcete koupit, protože jinak nepřinese nic. Tak třeba
"Šlehačku neměli". A já na to: "Neměli? A koukal ses tam vedle
jogurtu?"On: "Jo, koukal, ale neměli. Měli tam 12% a 18% smetanu ke
šlehání, ale šlehačku NE! A nedělej ze mě blbce!"
Můj syn byl na podzim se svým tátou na víkendu v horách. Přijeli a já
se ptám, co to má syn na sobě? Tatínek, že prý jsem mu asi koupila
nový tepláky, ne? Synek běhal celý víkend venku v pyžamových
kalhotách.V čem spal, to netuším.

MOUDRÁ VĚTA

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“
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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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.
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