http://www.nazadusi.cz/zpravodaj.htm
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com/2012/

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 01/2016
pro týden:
4. 1. 2016 – 10. 1. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Děkuji za Vaši přízeň a podporu
Jana
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HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Dne 29. 1. 2016 končí, pan Radek Pecka
s provozováním Hospůdky Na Záduší,
v Kulturním Domě v Loužnici.

POSLEDNÍ LEČ
Myslivecké sdružení Březí – Huť
oznamuje, že
„Poslední Leč“ se bude konat

20. února 2016
opět v Kulturním domě v Loužnici.

POPELNICE NA SVÉM MÍSTĚ
Často se stává, že popeláři, při pátečním svozu
odpadu v naší obci, nevrací popelnice na své
místo, či dokonce ji položí do cesty. Pokud se Vám
něco takového stane, neprodleně popelnici
vyfoťte (stačí mobilním telefonem) a pošlete
fotografii na
e-mail Obecního úřadu Loužnice.

INFORMACE Z OBCE
Zastupitelstvo obce Loužnice,
na zasedání konané dne
14.12.2015, schválilo
schodkový rozpočet obce
Loužnice na rok 2016
Příjmy: 2.492.000,- Kř
Výdaje: 4.514.103,- Kč

louznice@volny.cz

http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/zapis07.pdf

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V LOUŽNICI
Pro rok 2016 jsou platné následující sazby za odvoz a
zneškodnění směsného komunálního odpadu

NEJTEPLEJŠÍ VÁNOCE
Loňský štědrý den, byl jeden z nejteplejších v poslední době.
Na Štědrý den roku 2015 se maximální teploty pohybovaly
mezi 6 až 10 °C, ojediněle do 11 °C.
Celodenní mráz na Štědrý den jsme v České republice
naposledy zaznamenali v roce 2007, kdy byly průměrné
minimální teploty -6,9 °C, průměrné maximální teploty -3,5
°C a průměrná denní teplota -4,5 °C.
V Loužnici na štědrý den kvetl vřes, rostly houby (čirůvka
Havelka – Kačenka a kotrč) a do sváteční rybí polévky
hospodyňky trhaly petrželku v zahrádce.

nádoba
110 l kovová
120 l
plastová

Četnost odvozů
1 x týdně
1 x za 14 dnů

Cena včetně DPH
2 650,-Kč
1 800,- Kč

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální
odpad jsou v prodeji v místním obchodě
potravin u paní Šmídové.
Cenu za odvoz směsného komunálního
odpadu a jeho zneškodnění je třeba zaplatit
v souladu s platnými smlouvami o odvozu a
zneškodnění směsného komunálního odpadu
do 30. 4. 2016.
Platbu za komunální odpad je možné i převézt na účet
12421451/0100 a do poznámky uvézt číslo popisné nebo
jméno pro upřesnění.
Platbu za komunální odpad je možné převést na účet
12421451/0100, do poznámky je potřeba uvést číslo
popisné nebo jméno pro upřesnění
Poplatek ze psů pro rok 2016:
Za jednoho psa 80,- Kč a za každého
dalšího psa 120, Kč.
OÚ Loužnice
http://www.louznice.com/2012/

2

ÚKLID OBCE

Během prosincových dnů, probíhalo vykácení
části tzv. „Loužnického Boubínu“, tj. údolí okolo
Kopaňského potoka, pod hlavní silnicí a pod
„Baronem“.
Tento prostor, uprostřed naší obce
neuvěřitelně, v posledních několika let zarostl,
ani se nechce věřit, že se zde sekala a sušila
tráva a vedla zde cesta na koupaliště (viz staré
fotografie).
Díky vykácení se tento prostor opět otevřel a prosvětlil. V průběhu měsíce ledna 2016 bude kácení pokračovat
směrem k potoku.
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2015
V pondělí 28. 12. 2015 se uskutečnil, v Kulturním Domě v Loužnici, Volejbalový
turnaj čtyřčlenných družstev.
V letošním ročníku, tohoto turnaje, se sešlo osm skupin.
Vládla skvělá sportovní nálada.
Každé družstvo si vymyslelo svůj vlastní osobitý název, některá družstva mají svůj
název již od počátku konání turnaje v roce 2011.
Letošní ročník vyhrálo družstvo „Pobřeží kocoviny“, které je po celou dobu těchto
turnajů velkým favoritem.
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KRYSA 2016 se pojede 9. ledna
jede se za každého počasí
start: 11:00 seč
startovné: 50 Kč
každý závodník obdrží
diplom, kalendář a samolepku
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ZE SVĚTA

KOBEROVY –
Jindřich Kvapil starostuje v
obci Koberovy již několikáté
volební období. Teď
připravuje stavbu chodníků i
rozhledny.
Na co jste za rok 2015 hrdý,
co se v obci podařilo?
Máme nové zastupitelstvo,
kde je šest nových členů z jedenácti a jsem rád, že se
aktivně zapojili do práce v zastupitelstvu. Podařilo se nám
realizovat přístavbu zádveří a rozšíření sociálního zařízení v
kulturním domě v Koberovech, kde práce musely být hotovy
za dva měsíce mezi dvěma akcemi, které se v Kulturním
domě pořádají. Vzhledem k rozsahu prováděných prací to byl
poměrně tvrdý termín. Nakonec se podařilo akci dokončit
prakticky v den pořádání plánované akce. Znamenalo to
práce i o víkendech a v závěru se pracovalo na dvě směny.
Takže byly to nervy, ale podařilo se.
A co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do
budoucna?
Všechny plánované akce jsme dokončili. Byl předpoklad, že v
roce 2015 bude vypsána výzva z Fondu malých projektů
Euroregionu NISA, kde máme připraven jeden projekt. Podle
informací bude však tato výzva vypsána až v roce 2016.
Co čeká obec Koberovy v roce 2016?
O zařazení akcí na rok 2016 bude zastupitelstvo obce
rozhodovat v únoru. Kromě údržby obecního majetku máme
připravené projekty na zvýšení bezpečnosti účastníků
silničního provozu chodníky podél silnice II. třídy v obci. Dále
mezi největší projekty bude patřit příprava výstavby
rozhledny na Hamštejně.
Práce starostů bývá nevděčná, přesto, vzpomenete si na
nějakou humornou situaci, která v souvislosti se
starostováním proběhla v roce 2015?
V naší obci máme svoji kabelovou televizi. Přihlásil se nový
zájemce, a tak jsem ho šel připojit do předávacího bodu.
Jaké však bylo překvapení, když jsem zjistil, že se zde
zabydlely včely. Vystavěly si zde šest pláství, vše bylo
zalepené voskem a celé si včely bránily.
Co přejete „svým" obyvatelům pro rok 2016?
Vše dobré, rodinnou pohodu a samozřejmě hodně zdraví a
štěstí.
JABLONECKO - Na Nový
rok se znovu rozjely
lanovky a vleky v
lyžařských střediscích.
Provoz obnovili v
Rejdicích. Lyžuje se v
jizerskohorském areálu
Desná Černá Říčka. Vleky
by se měly rozjet také v areálu Horní Domky v Rokytnici nad
Jizerou.
Od soboty se lyžuje také na Severáku v Hraběticích, kde
bude v provozu lyžařský vlek naproti Arnice a uskuteční se i
kurzy víkendové lyžařské školky. Od pondělí by se pak mělo
lyžovat také na Maliníku v Bedřichově a v provozu bude i
lanovka a červená sjezdovka na Tanvaldském Špičáku.
Ve skiareálu v Zásadě se také pilně zasněžuje.
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ŽELEZNÝ
BROD Muzeum a
galerie Detesk
vzdává hold
rodákovi, který
v Brodě ještě
nevystavoval.
Je zastoupen v
mnoha
sbírkách,
uveďme třeba jen Národní galerii v Praze.
Doma, přesněji ve městě, kde se narodil, vystavoval ale
jen jednou, a to ještě na společné výstavě a v době,
kdy mu bylo pouhých šestnáct let.
Řeč je o malíři Jiřím Radovi, který byl mimo jiné i
významným restaurátorem, zejména kamenných
plastik.
Pětadvacet obrazů z jeho díla nyní hostí moderní
prostory galerie Detesk v Železném Brodě. Výstava je
přístupná denně od pátku 18. prosince do konce února
2016.
„Nazvána byla Návrat domů, protože Rada se sice v
Železném Brodě roku 1929 narodil, ale ve městě nikdy
nevystavoval, pokud do seznamu výstav nepřipíšeme
účast na výstavce RU4 (Revoluční umění čtyř) v prosinci
1945 se třemi přáteli ze železnobrodské sklářské a
turnovské šperkařské školy v modlitebně v Železném
Brodě na Brodci, ještě než byl v roce 1946 přijat na
Akademii výtvarných umění v Praze," připomněl kurátor
výstavy Antonín Langhamer.
Rada patřil od vstupu na výtvarnou scénu v polovině
50. let k nezaměnitelným krajinářům. Patřil k
zakladatelům skupiny M57 (Makarská) a účastníkům
všech výstav, včetně těch, které se v 90. letech konaly
k 40. výročí jejího vzniku.
Názor na malbu a náměty svých obrazů příliš neměnil.
První samostatnou výstavu měl roku 1957 v pražské
Galerii mladých, pro další se rozhodl až v roce 1980,
kdy se s přítelem sochařem Mojmírem Preclíkem
nejdříve představil na Malé Skále a potom v pražské
Galerii u Řečických.
Další výstavy měl o pět let později v Muzeu Českého
ráje v Turnově a v Muzeu a galerii v Jičíně.
V 70. letech patřil k organizátorům výstav v rámci
Výtvarného léta Maloskalska a k jejich pravidelným
účastníkům. Od poloviny 60. let byl také restaurátorem
pískovcových soch na Liberecku, Jablonecku,
Železnobrodsku i jinde. Zašlou krásu jim vracel
společně se sochařem Mojmírem Preclíkem.
Byl také klavíristou, který v 50. letech i veřejně
vystupoval. Později se ve svém ateliéru u klavíru každý
týden scházel s přáteli. Klasická i současná hudba byla
součástí jeho života a tvorby.
V roce 2011 v Praze zemřel. V Železném Brodě je
pochován.
Výstava obrazů a kreseb Jiřího Rady pod názvem
Návrat domů bude v železnobrodském Muzeu a Galerii
Detesk přístupná denně od 9 do 17 hodin.

SMRŽOVKA –
Ke 110. výročí
povýšení Smržovky na
město nadělily staré
dámě novou insignii.
Starostové berou
významná jubilea
svých měst velmi
zodpovědně. V roce
2015 Smržovka slavila
110. výročí od
povýšení na město. Ke stoletému jubileu získala kroj, nyní
přibyl řetěz, který jej bude při významných příležitostech
zdobit.
Jeho návrhem a tvorbou byli pověřeni studenti jablonecké
Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy. „Zadání
bylo víceméně volné, abychom studenty neomezovali v jejich
tvůrčí činnosti, nicméně jsme měli několik postřehů, co by
mohla insignie obsahovat, evokovat či vyjadřovat," řekl
starosta Smržovky Marek Hotovec.
Vybrat vítězný návrh bylo těžké
Chybět nesměl samozřejmě znak města, ale stranou zadání
nezůstaly ani odkazy na historii zdejšího průmyslu. Insignie tak
měla obsahovat sklo i textil. Z technologických důvodů se
nakonec od textilního podkladu znaku muselo upustit. Kreslený
návrh jej ovšem obsahoval. Kromě toho řetěz měl být vyveden
v městských barvách.
Sám starosta potvrdil, že vybrat z původních třiceti návrhů
několik, které postoupily do druhého kola, nebylo vůbec
snadné a využil také odborných doporučení jabloneckých
pedagogů. „Na jednání zastupitelstva jsme představili užší
výběr návrhů, ze kterých nakonec zastupitelé vybrali vítěznou
práci studentky Márii Filové," popsal, jak probíhalo konečné
rozhodování starosta Hotovec.
Insignie Smržovky je nadčasová
Při výrobě se objevil i jeden velmi nečekaný problém. Tím byly
skleněné kameny. I ten se ovšem po čase dokázal vyřešit
stejně jako několik dalších. „Z návrhu nebylo patrné, jak
přesně spojit a napojit samotné části řetězu," zmínila další ze
zádrhelů při vytváření insignie studentka SUPŠ Veronika
Adamcová.
Ostatně i samotná autorka musela při navrhování věnovat dost
času studování historie Smržovky. Sama totiž pochází se
Slovenska. „O městě jsem se nejvíce dozvěděla právě díky
školní soutěži," pochlubila se.
S konečným výsledkem je spokojen i starosta. „Insignie není
zbytečně vyumělkovaná. Je jednoduchá, elegantní, důstojná a
tudíž nepodléhající módním vlivům," myslí si Marek Hotovec.
Smržovku tak od prosince zdobí městský znak, vlajka, ale i
kroj, který vznikl ke stoletému výročí a nově i jedinečný šperk.

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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JABLONEC N. N. - Je to holčička a jmenuje
se Dominika, narodila se císařským řezem. Je
zároveň prvním miminkem v Libereckém kraji.
První miminko v jablonecké porodnici se
narodilo v 1:17 hodin. Je to Dominika Stará,
váží 3,05 kg a měří 46 cm. Na svět přišla
císařským řezem. Její rodiče jsou z Jablonce
n.N. a je to jejich druhé dítě. Doma mají
tříletého chlapce.
Celkem se v roce 2015 narodilo 1363 dětí, z
toho 717 chlapců, 646 holek a 8 dvojčat.
"Největší narozené děti v loňském roce měly
4,90 kg a jedno měřilo 56 cm a druhé 55 cm.
Na svět přišly v červnu a v listopadu," doplnila
Petra Hybnerová, mluvčí jablonecké
nemocnice.

JABLONEC N. N. - Po rychlostní silnici R35 z
Liberce do Turnova se bude od Nového roku
jezdit bez dálniční známky, rychlost přesto
zůstane na 130 kilometrech za hodinu, jak jsou
motoristé zvyklí. Na silnici už bylo osazeno
nové značení, snížena je rychlost od Jeřmanic
do Hodkovic nad Mohelkou a také u Paceřic.
Zrychlit by měl naopak provoz na čtyřproudých
silnicích 1/14 z Liberce na Kunratice a I/35 na
Chrastavu a Bílý Kostel. Na zvýšení rychlosti na
110 km/h se už odbor dopravy s ŘSD a policií
dohodl.
Nebude
to ale
hned od
Nového
roku

KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
LOUŽNICE - 25.12. 2015 v 17:50 do 18:50; na silnici 10 v obci Loužnice okres Jablonec nad Nisou, délka 356m;
nehoda; havarované vozidlo; zvěř na vozovce; střet OA se zvěří, bez zranění osob.
KLOKOČÍ - Do skalnaté oblasti Klokočských skal na Liberecku nebyl možný přístup
mobilní požární technikou a proto se hasiči vybavili potřebným zdravotnickým materiálem
a zhruba půl kilometru šli pěšky. Jak zjistili, šlo o pád chlapce do skalní průrvy hluboké
zhruba 5 metrů u vyhlídky Zdenčina skála. Turnovští profesionální hasiči společně s
lékařem LZS slezli z boku do průrvy a chlapce ošetřili a zafixovali do vakuové matrace.
Poté byl vynesen na skály, kde byl předán do další péče zdravotníků LZS.
JABLONEC NAD NISOU - V neděli 27. prosince 2015
krátce po půl jedné odpoledne došlo v Jablonci nad Nisou v
ulici Komenského u vyústění ulice Jehlářská k dopravní
nehodě. Střetlo se zde vozidlo značky WV New Beetle s
chodkyní, která přitom utrpěla těžké zranění. Tímto
žádáme případné svědky, kteří se v uvedenou dobu
nacházeli v blízkosti místa nehody a byli by tak schopni podat informace k jejímu
průběhu, aby kontaktovali policisty z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou
na tel. čísle 974 474 254, nebo informace poskytli na bezplatnou linku 158. Děkujeme.
JABLONECKO - V noci z úterý na středu vnikl do jedné garáže v ulici Tovární ve městě zatím nezjištěný lapka.
Poškodil lamelová vrata objektu a uvnitř sebral čtyři pneumatiky na osobní auto s letním vzorem na hliníkových
discích v hodnotě 16 000 korun. Celková škoda byla vyčíslena na částku 41 000 korun.
V Rýnovicích v ulici Ladova najel do garážových vrat zloděj autem a vyvrátil je. Poté do objektu vnikl, ale nic se
mu nehodilo, tak odešel s prázdnou. Škoda, kterou však způsobil na vratech, byla stanovena na částku 26 000
korun. V obou případech hrozí pachatelům za přečiny krádež spáchanou vloupáním a poškozování cizí věci až dva
roky vězení.
SEMILY – 31.12.2015 - Požár střechy šestipatrového panelového
domu v Semilech (ulici Luční) byl ohlášen ve 20:29 hodin. K události
se během chvíle sjely jednotky 2. stupně požárního poplachu. Díky
tomu, že semilští profesionální hasiči sídlí jen několik ulic od
panelového domu, byli na místě do dvou minut od vyhlášení
poplachu. Požár zasáhl plochu odhadem 40 m2, šlo o plamenné
hoření střešní krytiny včetně izolace. Zabránit šíření požárů se
hasičům podařilo již po 21. hodině, poté probíhaly dohašovací práce.
Celkem bylo s pomocí hasičů a policistů evakuováno 16 dospělých a
2 děti. Nikdo nebyl zraněn. Část obyvatel domu odešla na noc k
příbuzným, pro ostatní dorazil ze stanice Jablonec nad Nisou
evakuační autobus. V něm lidé čekali až do konce zásahu, neboť
předem nebylo možné vyloučit, že požár nezasáhne nejvyšší patra bytů. Lidé by tak museli být odvezeni do
náhradního ubytování. Po závěrečném průzkumu bylo nakonec rozhodnuto o návratu lidí do svých bytů. Byty
nebyly poškozeny ani požárem ani nedošlo k prosáknutí hasební látky. Hašení komplikoval velký mráz, při kterém
hasební voda ihned namrzala a hrozilo nebezpečí úrazů. Hasební látka namrzala na zasahujících hasičích,
hadicovém vedení i komunikaci. Posyp ploch pro ustavení hasičské techniky zajistily Technické, stavební a
montážní služby Semily. Příčina požáru je zatím v šetření, ale s největší pravděpodobností za ní stojí silvestrovské
oslavy.
Povolané jednotky: HZS LK PS Semily, HZS LK PS Jablonec nad Nisou, dobrovolné jednotky: Semily, Lomnice nad
Popelkou, Košťálov, Benešov u Semil, na zálohu byla povolána JSDHO Železný Brod.
DESNÁ – 31.12.2015 ve 23:52 hodin zasahovali tanvaldští profesionálové u požáru kontejneru v Desné.
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
4.1.

Den: -5/-1°C
Noc: -3/-7°C

PÁTEK
8.1.

Den: 2/6°C
Noc: 4/0°C

ÚTERÝ
5.1.

Den: -1/3°C
Noc: 1/-3°C

SOBOTA
9.1.

Den: 2/6°C
Noc: 4/0°C

STŘEDA
6.1.

Den: 0/4°C
Noc: 2/-2°C

NEDĚLE
10.1.

Den: 2/6°C
Noc: 3/-1°C

ČTVRTEK
7.1.

Den: 1/5°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
11. 1.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

PRANOSTIKY
4.1. Svatá Ida, ta dne přidá.
5.1.
Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž
Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo
ovoce.
6.1.
Na tři krále o krok dále
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Tři krále mrzne stále.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno

Slunce
Vychází:

7:58
Zapadá:

16:12

7.1.
O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
Na svatého Knuta přichází zima krutá.
8.1.
O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9.1.
O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10.1.
Na svatého Hygina pravá zima začíná
Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína
hojnost míti.

OBLOHA
Fáze měsíce
10.01.

17.01.

Co se děje na obloze?
4. 1. - maximum meteorického roje
Kvadrantid
7. 1. - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc
2,6° severně; ráno nad jihovýchodním
obzorem seskupení Měsíce, Venuše a
Saturnu nedaleko hvězdy Antares)
7. 1. - Měsíc v konjunkci se Saturnem
(Měsíc 2,6° severně)
7. 1. - Venuše v konjunkci s α Sco (Antares 6,3° jižně)
9. 1. - Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 0,1˚ severně)
10. 1. - Měsíc v novu (2:30)
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Měsíc

4. 1. 2016

Vychází:

16:02
Zapadá:

7:35

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

2. 1. 2016
3. 1. 2016
12. 1. 2016
12. 1. 2016
12. 1. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Věra Absolonová
Noemi Skrbková
Matěj Udatný
Sabina Kühnová (Malá z Rovinky)
Pavel Daníček st.

Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
VÝROČÍ
4.1. 1874 – Josef Suk, český skladatel († 29. května
1935)
5.1. 1355 – Karel IV. byl Miláně korunován
lombardským králem.
6.1. 1584 – Skončila platnost Juliánského kalendáře v
Česku a v Rakousku, následujícího dne bylo podle
Gregoriánského kalendáře 17. ledna.
8.1. 1920 – Byla založena Církev československá,
později přejmenovaná na Církev československou
husitskou.
9.1. 1890 – Karel Čapek, český spisovatel († 25.
prosince 1938
VÝZNAMNÉ DNY
7.1. - Začíná masopust
10.1. - Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

V roce 1951 – 1952 byla provedena regulace zvířat u
koupaliště, čím se stav koupaliště zlepšil. Finanční
prostředky poskytla krajská
vodohospodářská služba.
Nedostatkem snad bylo, že
nebyla větší péče věnována
údržbě samotného
koupaliště, které již dnes
volá, abychom se mu
věnovali. Je to jedno
z nejlepších koupališť ve
velikém okolí a své poslání
plní tím, že v létě dává
osvěžení dětem i dospělým
a naše děti mohou jen poděkovati tomuto koupališti,
že všichni se naučili plavat.
Je to pěkný přírodní koutek v naší vesničce a
kdybychom mu věnovali více péče, odvděčil by se
nám tím, že by poskytl osvěžení, pobavení i zdraví
naší mládeži a ostatním našim spoluobčanům. Naši
občané i naše stařenky a dědové by jistě zde rádi
posedli v létě na lavičku a pobesedovali v přírodě,
která má vždy svoje kouzla a dovede lidi k sobě
přibližovati, a to je naším cílem, abychom všichni
pomáhali na naší vesnici vytvářeti mírové a
společensky milé prostředí a tak si navzájem život
zpříjemňovati.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 4. 1. – 10. 1. 2016,
slaví svátek:
4.1. - DIANA je ženské křestní jméno. Jde o jméno starořímské
bohyně lovu Diany, které má původ v latinském diviana, tedy
„božská“. Možná také souvisí s latinským dies (den), význam byl tedy
také „jasná, zářivá“.
5.1. - DALIMIL je mužské jméno. Starší tvar jména je Dalemil. Podle
českého občanského kalendáře má svátek 5. ledna.
Jméno Dalimil je slovanského původu, znamená „stále milý“. Jeho
nejznámějším nositelem je historicky nedoložený Dalimil Meziříčský,
kterému bylo v minulosti Václavem Hájkem z Libočan připsáno
autorství anonymního díla označovaného dodnes jako Dalimilova
kronika.
6.1. – TŘI KRÁLOVÉ
BALTAZAR - Baltazar je mužské jméno babylónského původu. Další
variantou jména je Baltazár. Vykládá se, jako ochraňuj život králi,
popřípadě jako Bůh ať ochraňuje krále.
KAŠPAR – Kašpar (varianta je Kaspar nebo Jasper) je mužské jméno
aramejského nebo perského původu. Vykládá se jako nosič, strážce
pokladů, pokladník v perštině.
MELICHAR - Melichar je mužské jméno hebrejského původu.
Vykládá se jako obměna jména Melchior, což znamená král světla,
případně král je světlo.
7.1. - VILMA je ženské křestní jméno. Jméno je ženskou variantou
Viléma. Je německého původu a znamená zhruba „mou helmicí, či
ochranou, je má vůle nebo přání“. Jeho delší varianta je Wilhelmina.
Další kratší podobou jména je Minnie a Willa.
8.1. - ČESTMÍR je mužské křestní jméno. Jedná se o jméno
slovanského původu, jehož význam je „mírumilovný“.
9.1. - VLADAN je mužské jméno slovanského původu, obvykle
považované za zkrácenou verzi některého z jmen Vladimír nebo
Vladislav. Lze je vyložit jako ten, kdo vládne, vládce.
10.1. - BŘETISLAV je mužské křestní jméno slovanského původu.
Pravděpodobně vzniklo ze staročeského slovesa břěčěti ("zvučet,
hlučet").
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
SVAŘENÉ VÍNO
K zimnímu období patří hrníček dobrého svařeného vína, ale ne vždy
Vám chutná, jak tedy na něj?
Duši svařenému vínu dává zimní směs koření – hřebíček, skořice,
badyán, citronová kůra, případně i vanilka. Jenom že, aby se koření
hezky rozvinulo, potřebuje se chvíli vařit a extrahovat. To zas nesvědčí
vínu, protože varem se rychle odpaří alkohol. Víno si zaslouží jen
prohřát, nikoli převařit. Co s tím? Například svařit si nejprve aromatický
karamelový základ a ten smíchat s horkým vínem.
1 litr červeného vína, 200 ml vody, 6 lžic pískového cukru, 1 větší
kousek skořicové kůry, 1 lžička hřebíčků, 1 hvězdička badyánu, 1 citron,
případně sušená citronová kůra (prodává se jako koření)
Cukr nasypte do kastrůlku (malého, ale raději s vyššími okraji) a
pokropte dvěma lžícemi vody. Promíchejte a začněte zprudka zahřívat.
Dál už míchat nemusíte, přinejmenším se tak vyvarujete rizika, že ze
zvyku oblíznete lžíci a ošklivě si spálíte rodícím se karamelem jazyk. K
substanci, která vzniká v kastrůlku, se chovejte opatrně a s
dostatečným respektem, karamel totiž dosahuje o dost vyšších teplot,
než obyčejná vroucí voda.
Cukr nejprve začne pěnit a bublat, dokonce mu to asi jednu minutu vydrží, a pak, bez jakéhokoli varování, začne
měnit barvu z bílé přes světle hnědou směrem do tmavé. Pokud včas nezasáhnete a kastrůlek nestáhnete z
plotýnky ve chvíli, kdy je cukr příjemně světle hnědý asi jako slabý čaj, karamel zhořkne a nebude dobrý.
Nikam proto při karamelizaci neodcházejte a při dosažení správného odstínu okamžitě odstavte kastrůlek a přelijte
jeho obsah – z bezpečné vzdálenosti od vašich očí a s rukou schovanou za okrajem hrnce – odměřeným
množstvím vroucí vody. Opatrně míchejte, přestože vše bude nadále intenzivně a výhružně bublat, až se skoro
všechen karamel rozpustí.
Přidejte všechno koření, nastrouhejte kůru z citronu a vše společně pozvolna vařte pět minut na středním
plameni. Mezitím zahřejte v jiném hrnci všechno víno tak, až se rozvoní, začne se z něj kouřit a ze dna se začnou
zvedat první bubliny předznamenávající var. Přes cedník k vínu přilijte obsah kastrůlku s karamelem a vypněte
příkon tepla.
Víno rozlijte do hrnečků, ozdobte kolečky citronu, ze kterého jste už stačili v předchozích krocích spotřebovat
kůru, a hned podávejte.
Vyzkoušejte také bílé svařené víno:
750 ml bílého vína, 750 ml světlé hroznové šťávy, 1 1/2 chemicky neupravené pomeranče, 3 hřebíčky, 1 1/2
badyán, 1 1/2 tyčinky skořice, 3 lžíce pomerančového likéru, 1 1/2 lžičky medu, 12 lžiček rumu
Pomeranče umyjeme horkou vodou a nakrájíme na plátky. Hřebíček a badyán s plátky pomeranče ohřejeme v
hroznové šťávě se skořicí. Přidáme bílé víno. Nyní se směs už nesmí vařit. Nakonec vmícháme likér a osladíme
medem. Nalijeme přes sítko do sklenic a podáváme s trochou rumu.
Základem každého svařeného vína je koření, které Vám zdravotně prospívá:
Hřebíček - má výrazné desinfekční a místně znecitlivující účinky
Skořice - pomáhá krevnímu oběhu, snižuje krevní tlak, zmírňuje
krvácení z nosu a silné menstruace, zlepšuje trávení - štěpí tuky,
zlepšuje metabolismus tuků a cukru u lidí s cukrovkou, zahřívá a
stimuluje zažívací trakt, uklidňuje koliky, průjmy, nevolnosti,
nadýmání, podporuje chuť k jídlu, zevně se používá proti
revmatismu
má dezinfekční a antibiotické účinky, ničí bakterie, používá se jako
prostředek proti nachlazení, kašli, chřipce
Badyán - příznivě působí při kolikách a revmatismu
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
SALÁT Z ANANASU, JABLEK A SEMÍNEK
máta 1 snítka (nasekané lístky), ananas 300 gramů (nakrájené na menší kousky), jablka 2 kusy
(nakrájené na kostičky), semínka dýňová 50 gramů (nesolená).
Oloupaný čerstvý ananas nakrájíme na menší kousky. Jablka omyjeme (neloupeme je), zbavíme
jádřinců, nakrájíme na kostičky a rychle je smícháme v míse s ananasem, který je ochrání před
oxidací, a tedy i zhnědnutím. Ovocný salát na závěr smícháme s nasekanými lístky čerstvé máty a
posypeme ho dýňovými.
POLÉVKA SE ZELENINOU A ZÁZVOREM
žampiony 6 kusů, mrkev 1 kus, hráškové výhonky 1 hrst, hrášek 2 lžíce, olej 2 lžíce, sójová
omáčka 1 lžíce (světlá), chilli omáčka 5 kapek, pepř, sůl, zázvor 1 kus (čerstvý - oloupaný, asi 2
cm)
Mrkev očistíme a nastrouháme na nudličky. Žampiony očistíme a nakrájíme na plátky. Zázvor
nastrouháme najemno a krátce ho opečeme v hrnci na oleji. Přidáme žampiony, mrkev a
hráškové výhonky a restujeme 1 minutu. Do hrnce přilijeme horkou vodu tak, aby vše bylo ponořené, přidáme
hrášek a 5 minut povaříme. Nakonec polévku dochutíme solí, pepřem, chilli a sójovou omáčkou.
ZELÍ S BRAMBORAMI
zelí kysané 500 gramů, brambory 6 kusů (střední), voda 2 decilitry (2 - 2,5 ), máslo 60 gramů
(rozpuštěné), petržel kadeřavá/kudrnka 1 svazek (nasekaná), pepř černý 1 špetka (drcený, podle
chuti), kmín 1 špetka, sůl 1 špetka (podle chuti).
Brambory důkladně očistíme kartáčkem pod tekoucí vodou. Do hrnce vložíme kysané zelí a
rozložíme na něj oprané brambory. Posypeme je kmínem, podlijeme vodou a dusíme pod
pokličkou 20 minut doměkka.
Měkké brambory rozmačkáme, přelijeme rozpuštěným máslem a posypeme nasekanou petrželkou. Na závěr vše
osolíme, opepříme a brambory důkladně promícháme se zelím.
PEČENÉ KUŘE S OŘECHOVOU NÁDIVKOU
Sůl, kuře 1 kus (celé), slanina anglická 60 gramů, ořechy vlašské 50 gramů, máslo 40 gramů,
houska 3 kusy, cibule 1 kus, mléko 0,5 decilitrů, vejce 1 kus, česnek 1 stroužek, tymián 4 snítky,
pepř černý (mletý).
Housky a slaninu nakrájíme na kostičky a oloupanou cibuli najemno. Ořechy se slaninou
orestujeme krátce na pánvi s polovinou másla, přidáme polovinu cibule a mícháme, dokud
nezesklovatí. Směs dáme k housce, vše promícháme s vejcem rozkvedlaným s mlékem, osolíme
a opepříme. Kůži na prsou dobře omytého, osušeného a osoleného kuřete mírně nadzvedneme a
naplníme nádivkou. Zbylou nádivku dáme do břišní dutiny. Kuře dáme do pekáčku vytřeného zbylým máslem a
přidáme zbylou cibuli a česnek nakrájený na plátky. Vložíme snítky tymiánu, přiklopíme a pečeme v troubě
vyhřáté na 170 °C 40 minut. Poté kuře odklopíme a pečeme za častého přelévání výpekem ještě 20 minut
TVAROHOVÝ ZÁVIN S VINNOU PĚNOU
230 g másla, změklého + navi ́c rozpuštěné na potř eni ́ závinu, 100 g mouč kového
cukru + na poprášeni ́, 1 vanilkový lusk, vyškrábaná dř eň, 3 žloutky, 5 plátků
toustového chleba, č ást bez kůrky a nakrájená na drobné kostič ky, č ást rozmixovaná
na strouhanku, 1 kg plnotuč ného tvarohu, lehce vyždi ́maného v utěrce, 1 baleni ́
listového těsta, velká hrst vlašských oř echů, 200 g hroznového vi ́na (polovina bi ́lého a
polovina modrého)
Vinná pěna: 3 velké žloutky, 3 lži ́ce krupicového cukru, nastrouhaná kůra z 1/2
biocitronu, 180 ml bi ́lého vi ́na
Máslo vyšlehejte s mouč kovým cukrem a vyškrábnutou dř eni ́ z vanilkové ho lusku do nadýchané pěny. Zašlehejte
postupně žloutky o pokojové teplotě. Př ihoďte trochu kostič ek chlebové stř i ́dky, stač i ́ hrst nebo dvě, a důkladně
promi ́chejte. Potom př idejte tvaroh a vypracujte kompaktni ́ hmotu. Př edehř ejte troubu na 175 °C. Z těsta
vyválejte tenký obdélni ́kový plát. Těsto uprostř ed poprašte č erstvou strouhankou, naneste č ást tvarohu, posypte
oř echy a několika kulič kami vi ́na a př ekryjte dalši ́m tvarohem. Tvaroh uhlaďte do tvaru válce a zabalte do těsta.
Jeho povrch potř ete máslem a peč te 35–40 minut v př edehř áté troubě dorůžova. Horký závin znovu potř ete
máslem a nechte chvi ́li zchladnout. Př ipravte pěnu: na hrnec s vrouci ́ vodou postavte mi ́su. Nad párou vyšlehejte
žloutky s cukrem a kapkou teplé vody a s citronovou kůrou do pěny. Postupně př ilévejte vi ́no a šlehejte tak
dlouho, až vznikne hustá, téměř tuhá pěna. Mi ́su stáhněte z vodni ́ lázně a ještě chvi ́li šlehejte. Závin podávejte
teplý nebo studený, nakrájený na ř ezy, poprášený mouč kovým cukrem, s vinnou pěnou a př i ́padně zbylými
kulič kami vi ́na. Servi ́rujte ihned, aby pěna nespadla.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
Jako v ostatních vesnicích a městech, i u nás v Loužnici se dodržuje svátek
Tříkrálový. V podvečer naší obcí chodí Tři Králové, zpívají písničku a svěcenou
křídou píší na dveře K+M+B 2010. Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak
by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus
mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu. Dříve na tento svátek
obcházel všechny domy kněz s ministranty,
učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy
kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou,
ostatní zpívali. Po koledě napsal kněz
vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno
velká písmena K + M + B a příslušný
letopočet.
Tři králové označují tři období lidského života
– jeden je mladý, jeden je zralý muž a jeden
je starý. Mladý král je králem budoucnosti
(většinou je vyobrazen v zeleném rouchu –
zelená je barva naděje), stařec je králem
přítomnosti (proto, že jsoucí okamžik brzy
přejde do minulosti) a zralý muž je králem
minulosti. Zralý muž je vyobrazován tmavou
barvou proto, že je pokryt stínem smrti, který
leží nad minulostí. Jména králů mají také svůj
význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce
pokladu, Melchior (Melichar) označuje Můj král je světlo, Balthasar (Baltazar)
značí, Ochraňuj můj život. Tento svátek se symboly jen hemží. Dary, které králové nesou, mají také symbolický
význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, kadidlo všechno, co je
plynného skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy král
s tmavou tváří, protože tato mast se používala při pohřbech.
Vánoční období nazývané také jako vánoční okruh se uzavřelo hned
první následující neděli po svátku Tří králů. Oslava narození Ježíše Krista
skočila, následovalo liturgické mezidobí, které mělo připravit věřící na
největší křesťanský svátek - Velikonoce.
MY TŘI KRÁLOVÉ
My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

17

HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DĚJINY LOUŽNICE
Dokud obchod byl v rozmachu, bylo dobře, ale přišly zlé časy. Bylo to před rokem 1848, kdy dolehla bída na
občany plnou silou. Nejenom rozmařilost obchodníků, ale i neúroda přivedla lid do hladu. Nebylo peněz a nebylo
ani co kde koupit. Ceny potravin byly
horentně vysoké. Vypravuje se, že lid
strouhal sobě kůru ze stromů a tu pak
míchal se šrotem a z této smíšeniny
pekly se placky. Tehdy byl vydán od
rakouské vlády zákon o povinném
zřízení sýpek či špícharů, kam museli
rolníci přebytečné zásoby obilí odvádět,
by tato v čas neúrody bylo k dispozici.
Naše obec odváděla obilí do špícharu
v Plavech.
Po roce 1870 přišla zdejším sklářům
skvělá perioda. Každý kdo jen mohl,
hledal práci při skle. Sedlák opouštěl
svá pole a raději faktořil. Sekáči perel
vydělali velké peníze. Stačilo mu dělati dva až tři dny za týden, pak v kapse kabátu odnesl korálky faktorovi, kde
mu bylo dobře zaplaceno. Všecky mlýny měnily se na brusírny a nové byly zřizovány.
(O této události je zmíněno také zde:
http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7556&Itemid=4 )

Tak zde vznikly 4 brusírny. Návlekem po
domácku vydělali slušný peníz děti i starší lidé.
Tak to šlo až do roku 1888 – 89, kdy do této
periody zasáhla neblahá mašinérie a hrabivost
jednotlivců. Byla to firma Breit na Wiesenthale,
která opatřila sobě stroje na sekání korálek a
tím úplně znemožnila ruční výrobu. Lid náš a
v okolí nebyl tímto zásahem strojů znepokojen.
Rozjitřený lid shromáždil se v Zásadě a odtud
v průvodu táhl na Wiesenthal (Lučany n/N). A
tam než mohlo četnictvo zakročiti, vzal závod
Breitlův útokem. Veškeré stroje byly rozbity a
rozmetány po dílnách a po dvoře. Jaký však byl
výsledek tohoto počínání?
Následovalo vyšetřování a mnoho osob
putovalo do vězení, zatím co pan Breit dostal
od státu odškodné a nakoupil nových strojů a
vesele se pracovalo dál.
Brzo zavedeny stroje do našich faktoru, nastala
nadvýroba, ceny byly stlačeny na minimum a
lid živořil. Od těchto dob, každý technický
pokrok ve výrobě sklářské znamená jen úbytek
práce a snížení mzdy dělníků, takže tito vždy se
houževnatě brání každé vymoženosti v oboru
sklářském. Co tu bylo podobných bojů! Leč
vždy byly marné! Zavedením strojů výdělek klesl až na 10 – 15% z dřívějšího. Tak se živořilo více než 10 let. Lidé
opět odcházeli hledati výdělek jinde. Mnozí odjížděli do Německa, hlavně do Drážďan, Lipska a tam nádeničili.
Foto: práce na poli v Loužnici, pohled na Loužnici od Táborku na Liškův statek, Starou školu a dále na Bratříkov a
Dupandu
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

Stěžuje si rabín druhému: "Poslal jsem jediného syna do
Evropy - a oni ho obrátili na křesťanství!"
"Představ si, mně se stalo totéž." Oba se jdou vyzpovídat
k vyššímu rabínovi a on jim řekne: "Představte si, já mám
jediného syna také na studiích v Evropě, a také se stal
křesťanským knězem!" Tak se jdou pomodlit k
Hospodinu. Říkají mu svůj osud a Hospodin praví:
"Představte si, měl jsem jediného syna a..."
Uprostřed ledna volá jeden Skot: "Děti, všichni svléknout
do půl těla a mazat ven! Tady zbylo půl lahvičky léku
proti kašli, a tak ať se nezkazí."
Manžel takhle sedí v kuchyni u svačinky, když v tom se
přiřítí jeho manželka rudá vzteky, drží v ruce papírek, na
kterém je manželovým písmem napsáno `Mary Lou` a
žádá vysvětlení. Manžel ji uklidňuje: "Drahá, víš, jak jsem
minulý týden byl na dostizích? Mary Lou je jméno koně,
na kterého jsem vsadil a vyhrál, takže jsem si to
poznamenal, až budu sázet příště." Manželka se uklidnila,
omluvila se, dala manželovi pusu na čelo a zmizela zase v
koupelně. O pár dní později přišel manžel domů a sedl si
v kuchyni k jídlu. Vešla jeho žena, popadla pánev a
přetáhla ho přes hlavu: "Dneska ti volal tvůj kůň!"
Na rušné silnici si to šněruje jedno auto zleva do prava a
zase zpět. Dohoní ho policista na motorce a ukáže řidiči,
aby zastavil. Okénko stáhne blondýna a vydechne: "To
jsem ráda, že jste tady. Ty stromy se motají přímo
uprostřed silnice. Pokaždé, když se mi podaří jednomu
vyhnout, objeví se druhý." Policista se rozhlédne, ale
nikde žádné stromy nevidí. Pak se nakloní do vozu a
prohlásí: "Promiňte, madam, ale mám dojem, že je to
osvěžovač vzduchu."
Začínající chirurg: "Pane Profesore, co je nejdůležitější při
operaci?" Profesor: "Hlavně se nepořezat."

MOUDRÁ VĚTA
„Strach lže a ty mu věříš.“
TIRÁŽ
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http://www.tommat.cz/
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