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pro týden:
9. 1. 2017 – 15. 1. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

SNĚHOVÁ NADÍLKA V LOUŽNICI
Během prvního lednového týdne, naši obec a celý kraj, zasypal sníh. Hlavní silnice, která protíná obec Loužnici,
byla uzavřena pro kamionovou dopravu.

1.

Ledna 2017

7. ledna 2017
V pátek 6. ledna 2017 nastaly silné mrazy a sobotní dopoledne teploměr ukazoval,
v Loužnici -12°C. Napadlo kolem 60 cm čerstvého prašanu.
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ÚKLID SNĚHU
Po velké urgenci Obecního Úřadu a pana starosty, Silnic LK, byly
silnice v naší obci protaženy, nejlépe z celého okolí.
Velký dík patří autodopravě Černý, za skvělé odklizení sněhu
z obecních cest. Během příštích dnů bude odklizen sníh
z prostoru před Hasičárnou a Obecním Úřadem a z míst, kde se
sníh velmi nahromadil a při dalším spadu sněhu by dělal velké
problémy.
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TŘI KRÁLOVÉ
Ve čtvrtek 5. 1. 2017, v podvečer, chodili naší obcí TŘI KRÁLOVÉ, jedná se o tradiční akci v naší obci, Tři králové,
zpívají koledu a svěcenou křídou píší na dveře K+M+B 2017. 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, znamená to také konec vánočního období.
Letošní rok, byl mráz a jiskřivý sníh.
•
•
•
•
•
•

Tři králové pouštějí vodu na pole.
Na Tři krále o krok dále.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_TRI_KRALOVE_2017
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LYŽOVÁNÍ
V sobotu 7. ledna byl Pavlem Špidlenem a Marcelem Tilerem, zprovozněn Loužnický sněžný skútr a Marcel Tiler
projel kolečko kolem „Modřínu“ a „Včelínu“. Kolečko je dlouhé necelý kilometr. Bohužel opět se najdou tací, kteří
stopu ničí…

BRUSLENÍ
Silný mráz sevřel vodní plochu loužnického koupaliště a vytvořil krásnou ledovou plochu, na které se dalo bruslit.
Nyní je ledová plocha zasypána vrstvou sněhu.
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Sáňkovat mohou všechny kategorie, takže dospěláci připravte si sáňky také 

A jak se sáňkovalo v minulých letech? Podívejte se zde:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_SOKOLKA_CUP_2010/
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/SOKOLKA_CUP_2011/
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_28.1.2012_-_SOKOLKA_CUP_2012/
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_SOKOLKA_CUP_7.2.2015/
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obecní Úřad Loužnice, zakoupil Vari systém s tažnou nápravou, motorem, a sklopným přívěsem.
O koupi rozhodlo Zastupitelstvo Obce, jelikož byla akce na koupi, do konce roku 2016.
Vari systém bude sloužit při úklidu a obhospodařování obce (vývoz popelnic ze hřbitova a koupaliště, odvoz trávy,
klestí, dřeva, zametání a čištění chodníků apd). Do této doby byly tyto práce prováděny domácími traktůrky, které
nejsou povolené, na jízdu po komunikacích. Nebo ručně kolečkem.
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LEDOVÁ KRYSA 2017
Letošní ročník Ledové krysy, byl opravdu velmi ledový, závodníci vyráželi v teplotě kolem 10°C. Na start se postavilo 14 závodníků. Z tohoto počtu jich 5 nedojelo.
Letos byla i mezinárodní účast, z Německa a ze
Slovenska. Jeden závodník do Loužnice na fichtlu,
přijel z Mladé Boleslavi, úspěšně odjel závod a
zase se na svém stroji do Boleslavi vrátil.
1. místo Banán ČR
2. místo Jens z Německa
3. místo Dušan ze Slovenska
Vítěz celou trasu urazil za 1 hodinu a poslední za
3 hodiny.
Trasa vedla z Loužnice na Bratříkov do Pěnčína na
Dolní Černou Studnici, Huť, Zásadu, Držkov,
Navarov, Jesenný, Bohuňovsko, Horskou
Kamenici, Jirkov a z Radčic zpět do Loužnice.
Celkem trať měřila necelých 30 km.
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HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

od 2. 1. do 11. 1. 2017
je Hospůdka Na Záduší zavřená.
Ve dnech pátek 13.1 až neděle 15. 1. 2017 si budete moci pochutnat na:
Dršťkové polévce a buřtech na pivu.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín, topinka se směsí, smažák a řízek.
Také si můžete pochutnat na palačince se zmrzlinou a šlehačkou a zmrzlinovém poháru.

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

9.1.
Zavřeno

10.1.
Zavřeno

11.1.
Zavřeno

12.1.
Otevřeno

13.1.
Otevřeno

14.1.
Otevřeno

15.1.
Otevřeno
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
První víkend v novém roce byl věnován 15 té písmeno abecedy - O. Začali jsme soutěží, kdo najde nejvíce sov v
knihovně. Na konci soutěže jsme jich napočítali 54 sov! Některé děti vybarvovali O - octopus - chobotnice. Hráli
jsme hru „Sova říká“: " Sova říká, tleskejte nad hlavou."

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
ZÁSADA – Sněhové podmínky, které nyní panují, jsou ideální pro lyžování. V Zásadě již funguje lyžařský vlek a
také několik kilometrů běžeckých tras, o které se stará pan Miroslav Princ.
http://www.zasada.cz/
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RADČICE – V Radčicích opět obnovili Sokol.
Vážení rodiče a příznivci sportovního a kulturního dění v naší malé obci,
píši jménem znovuobnoveného spolku T. J. Sokol Radčice.
Konec roku 2016 byl poměrně hektický, proto se mezi vás nestihla dostat
oficiální informace o jeho obnově a znovu plánované činnosti. Na poslední
chvíli se stihla svolat valná hromada a s tím související registrace.
Hlavním důvodem byla budova sokolovny, u které nastala reálná šance,
že by tento rok mohla být prodána Župou a už bychom nikdo z nás do ní
nemohl mít přístup a pravděpodobně by pouze chátrala. Vše se stihlo a
nyní začínáme plánovat možné aktivity pro oděti i dospělé. Vše chce čas,
plán, nadšené členy a hlavně a jak jinak.....finance.
Byl zvolen 3 členný výbor (starosta - Petr Iwaniuk, jednatel - Mirek
Dudáš, hospodářka - Hana Koňáková - bývalá aktivní členka a cvičitelka)
a 3 členný kontrolní orgán (Vráťa Ondráček, Lukáš Vrchovský a Dáša
Havlová). Všichni z nás jsme se již stali aktivními členy a zaplatili jsme
členské příspěvky. Členové výboru již zkoušeli zprovoznit kotel a již proběhla drobná zkouška provozu, kdy se
sešlo několik dětí a rodičů na floorbalový zápas.
Velice rádi mezi sebe přivítáme NOVÉ ČLENY (nejen) pro rok 2017, kteří svým příspěvkem zároveň přispějí
finančně v rozjezdu. Množství členů zároveň zajistí na to navazující příspěvek od Sokolské župy.
Poplatky pro rok 2017 jsou
1. dospělý - 500 Kč
2. děti/mládež do 18 let/senioři - 200 Kč
Prosíme rodiče, aby za sebe i své děti zvážili přihlášku do spolku. Pevně věříme, že se tím zase trošku více rozjede
místní kulturní a sportovní činnost a budeme se mít kde scházet! Letošní členské příspěvky nutno zaplatit do
pondělí 9. ledna (ideálně však členům výboru přes víkend).
Kam s dětmi na podzim a v zimě či za nevlídného počasí? Do sokolovny.....!!!
Všem předem děkujeme za zvážení a těšíme se na nové členy a vzájemnou činnost.
TJ Sokol Radčice
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JIZERSKÉ HORY - Na severu Čech v noci silně mrzlo, na několika
místech teploty klesly k minus 15 až 20 stupňům Celsia, v některých
lokalitách bylo ještě chladněji. Nejmrazivěji bylo v osadě Jizerka v
Jizerských horách, k ránu tam teplota klesla k minus 27 stupňům, na
rašeliništi k minus 30 a u hydrologické stanice bylo minus 30,1 stupně
Celsia, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Na
silnicích na severu Čech je často sníh, některé by mohly namrzat.
Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou
opatrností. Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad šest tun silnice
třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.
"Je tam najetá vrstva sněhu, která je pro nákladní vozy nesjízdná,"
uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, jež má zimní údržbu
krajských silnic v kraji na starost. Silnice pro nákladní vozy zůstane
uzavřena řádově dny, možná i týdny. "Zatím neuvažujeme o tom, že bychom ji pro kamiony otevřeli," dodal Šén.
Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po
silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Ujetá vrstva sněhu je na severu Čech na silnicích nižších tříd v
horských oblastech, místy jsou sněhové jazyky, návěje. Rozbředlý sníh je místy na hlavních tazích na Jablonecku a
Semilsku. Na silnici 35 z Liberce do Turnova jsou místy zmrazky, opatrní by ale měli být motoristé i na dalších místech.
Mokré silnice mohou namrzat. Podle předpovědi bude přes den na severu Čech polojasno až oblačno, k večeru by
mělo od severozápadu začít sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus šesti až deseti stupni Celsia, na horách
bude mezi minus osmi až 12 stupni.
ŽELEZNÝ BROD - Železnobrodská radnice se obrátila
na obyvatele, aby pomohli vybrat povrchy ulic v
Trávníkách.
Železnobrodská radnice žádá obyvatele, aby se zapojili
do ankety Povrchy komunikací na Trávníkách. Jak se
zdá, v historické části města vzniknou nové povrchy
převážně z dlažby. K tomu přispěla dohoda s podnikem
ČEZ Distribuce. „Podařilo se získat příslib možného
přeložení drátů ze sloupů pod zem," sdělil František
Lufinka, starosta Železného Brodu. Již bylo vytvořeno
několik návrhů nových povrchů, které byly projednány
například v komisi pro vzhled města. Jednotlivé návrhy
byly porovnány, byly vyznačeny ulice, kde je všeobecná
shoda. „Ulice, kde došlo k rozdílům, u těch chceme
oslovit občany města, kteří v Brodě žijí. Ulice, u kterých
nemáme shodu, jsou zejména v centrální části Trávníků," přiblížil Martin Řehák z odboru územního plánování a
regionálního rozvoje železnobrodské radnice.
Poprvé se hlasitěji o plánovaném opravu povrchů ulic v památkové rezervaci Trávníky v Železném Brodě hovořilo na
jaře loňského roku. Záměr kompletního vyasfaltování tehdy narazil na odpor několika místních obyvatel a spolku
Trávnice. „Kostky tu historicky byly ve velké míře. Nyní je to jedno z nejhorších historických center, co jsem, kde
viděla," poznamenala již na jaře Alena Kortanová za spolek Trávnice. Jsou připraveny dvě varianty dotazníků,
elektronická a papírová. Papírová verze bude obyvatelům Železného Brodu doručena v únorovém zpravodaji, odkaz na
elektronickou verzi najdou zájemci na webu města www.zeleznybrod.cz. Svůj názor mohou obyvatelé vyjádřit do 31.
března. Pokyny a informace najdou na obou verzích dotazníků. Povrchy komunikací v památkové rezervaci Trávníky
jsou v žalostném stavu. „Po několika předchozích zásazích je jejich stav poměrně neutěšený, mnohé komunikace jsou
přeplátované, nerovné a nedůstojné pro historickou část města," přiblížil starosta František Lufinka. Celá akce bude
finančně náročná. „Probíhají jednání mezi městem, SVS a ČEZem o možném spolufinancování dlážděných povrchů,
pomoc přislíbil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta," sdělil František Lufinka. Hejtman Libereckého kraje Martin
Půta se byl osobně na stav památkové rezervace podívat. Nyní bude hledat peníze z krajského rozpočtu. „Máme fond
na opravu památek, i když jsme zatím přispívali jen na objekty. Nevidím ale důvod, proč bychom nepodpořili i celou
památkovou rezervaci," vysvětlil Půta. „Je třeba si však uvědomit, že vzhledem k náročnosti akce vodovodní řád,
kanalizace, uložení elektrosítí do země, musíme počítat s realizací finálních povrchů od roku 2018, popřípadě 2019,"
doplnil František Lufinka.
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JABLONEC NAD NISOU - Do zimní údržby byly v
Jablonci nad Nisou zapojeny ve čtvrtek i v pátek stále
všechny složky. Od 3. ledna napadlo ve městě přes 50
centimetrů sněhu. První sněhovou nadílku letošního roku
se dařilo podle jablonecké radnice odklízet i díky dobré
spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje a
Ředitelstvím silnic a dálnic. Komunikace I. a II. tříd byly
během čtvrtka ošetřeny a sjízdné. Technika stále
pracovala na komunikacích III. tříd. V pozadí nezůstala ani
údržba chodníků, které jsou téměř ze 40% zavaleny
sněhem. Ten je postupně odfrézován či odvážen.
Pracovníci VPP pokračují v postupném úklidu přechodů pro
chodce, autobusových zastávek a kontejnerových stání.
Dle předpovědi počasí by mělo sněžení ustávat, ale přesto
zimní údržba ve městě bude pokračovat. „Je potřeba
rozšířit křižovatky, pokračovat v průtazích komunikací,
uvolňování chodníků a jejich posypu", sdělil náměstek Miloš Vele. Radnice upozorňuje především chodce, aby dbali
zvýšené opatrnosti na možnost padajícího sněhu ze střech. Jablonečtí řidiči jsou upozorněni na to, že od čtvrtka 5.
ledna budou do odvolání vypnuty parkovací automaty na Horním náměstí.
JILEMNICE - Lednový příval sněhu kromě nutnosti jeho odklízení
ze silnic a chodníků přináší i to, že bude možné na jilemnickém
náměstí vysochat tradiční sochu Pána hor Krakonoše.

http://www.webkamery-krkonose.cz/cs/kamery/index/id/2-masarykovo-namesti
ZÁSADA - V závěru loňského roku oslavil v plné svěžesti své 70.
narozeniny Luboš Vebr. Celou svou bohatou hráčskou kariéru spojil
zřejmě nejstarší aktivní fotbalista, který kdy nastoupil v mistrovském
utkání jabloneckého přeboru, s mužstvem Zásady. Luboš ještě dnes
pravidelně dvakrát týdně prohání o generace mladší hráče na
pravidelném fotbálku. A nejenom to, je téměř na každé akci v areálu
zásadského hřiště a pro jeho dlouholeté spoluhráče a kamarády je
neodmyslitelný jeho kuchařský um při přípravě různých dobrot po
fotbálku, a to především masových. Pro další nejenom sportovní
aktivity, Ti Luboši, přejeme jménem nás kamarádů z SK Zásada hlavně
hodně zdraví!
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
JOSEFŮV DŮL - Dne 1. ledna ve večerních hodinách zaujalo motorizovanou policejní hlídku u restaurace v Josefově Dole
osobní vozidlo značky Škoda Favorit, jehož řidič měl původně evidentně v úmyslu vyjet od restaurace na silniční komunikaci,
ale poté, co je zaregistroval, začal couvat zpět na parkovací místo. Policisté ho, jak předpokládali, později na silnici potkali a
zkontrolovali ho. Při kontrole nadýchal do přístroje drager 2,07 promile alkoholu. Osmačtyřicetiletý řidič výsledek dechové
zkoušky vysvětloval tím, že bere silné léky, které mu hladinu alkoholu v krvi zvýšily. Krevní test ale odmítl. Policisté si proto v
této souvislosti vyžádají znalecký posudek. Ten jim odpoví na otázku, zda k takovému ovlivnění léky mohlo dojít. Ve věci už
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 4. ledna 2017 krátce po páté hodině odpoledne vyjížděli dopravní
policisté k nehodě, která se stala na silnici III. třídy v katastru obce Koberovy na Jablonecku.
Řidič vozidla Hyundai jel ve směru na Železný Brod a ve chvíli, kdy projížděl levotočivou
zatáčkou, nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze zasněžené vozovky a vyjel vpravo mimo ní.
Následně sjel s vozidlem z prudkého srázu a přední částí vozidla narazil do okraje betonového
koryta potoka. V důsledku střetu se vozidlo převrátilo dále střechou dolů a zůstalo viset nad
potokem. Ve vozidle cestovaly spolu s řidičem ještě další čtyři osoby, které utrpěly lehká zranění.
Řidič vyvázl z nehody bez zranění. Policisté jej podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol
přístrojem Dräger, která byla negativní. Nehodou se i nadále zabývají dopravní policisté.
JABLONEC NAD NISOU - V době od 22. prosince 2016 do 4. ledna 2017 vnikl neznámý zloděj do zahradního domku u Domu
dětí a mládeže v ulici Podhorská. O křovinořez přišel Dům dětí a mládeže Vikýř v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou. Do
zahradního domku, kde ho měli zaměstnanci domova uložený, vnikl v době od 22. prosince 2016 do 4. ledna 2017 neznámý
zloděj. Pachatel poškodil vstupní dveře u domku a kromě motorového křovinořezu značky Hecht, červené barvy si odnesl dále i
plastový kanystr černé barvy a o objemu 5 litrů s benzínem. Domu mládeže tak vznikla škoda za bezmála 5 tisíc korun.
Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Jablonec nad Nisou - město, kteří již zahájili šetření k přečinu krádeže
a po pachateli i odcizených věcech nyní pátrají. V případě, že budou úspěšní a případ se jim podaří objasnit, hrozí pachateli až
dvouletý trest odnětí svobody.
LIBERECKÝ KRAJ - Bezmála 100 výjezdů měli hasiči v Libereckém kraji během včerejšího dne. V
průběhu noci trvaly zásahy u popadaných stromů, ale zaměstnaly je i dopravní nehody, při
kterých hrozily kamiony převrácením do příkopů. Tři jednotky hasičů včera večer vyprošťovaly
zapadlý kamion na silnici I/13 ve Cvikově. Další komplikace nastaly na Ralsku (části obce Horní
Krupá), kde uvízly 2 kamiony. Za stávajících sněhových podmínek nebylo možné kolosy vytáhnout,
komunikace byla ještě před půlnocí zcela uzavřena. Jde o komunikaci II/268, uzavřený úsek je
dlouhý 6,4 km. Od dnešní půlnoci do 8. hodiny ranní byli hasiči voláni k 11 událostem. Většinou
šlo opět o spadlé stromy, které zatarasily komunikace. Hasiči zasahovali na Českolipsku ve Stráži
pod Ralskem, Kamenickém Šenově (části obce Prácheň), Ralsku (části obce Kuřívody), Brništi (části obce Nový Luhov), na
Semilsku v Troskovicích (části obce Tachov), na Liberecku v Chrastavě (části obce Andělská Hora), na Jablonecku v Líšném
(komunikace I/10) nebo Železném Brodě (části obce Splzov).
KRÁTCE:
2.1.2017 14:05 do 17:15; na silnici 288 u obce Bozkov okres Semily; Spálov; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh
uzavřen; 2x OA bez zranění.
Od 2.1.2017 12:35 do 13:35; na silnici 10 v obcích Loužnice, Radčice, Jílové u Držkova a Držkov okres Jablonec nad Nisou ,
délka 2.2km; mezi Loužnicí a Držkovem obousměrně; husté sněžení; sníh na vozovce; vrstrava sněhu na vozovce - husté
sněžení.
3.1.2017 11:05 do 12:05; na silnici 28745 v obci Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody;
neprůjezdná komunikace; NA x OA bez zranění, na místě PČR, pohyb osob na vozovce.
4.1.2017 17:25 do 19:30; na silnici 282 u obce Koberovy okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo; překážka na
vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie OA do krajnice, se zraněním osob. Na místě ZZS, HZS a PČR.
4.1.2017 12:40 do 13:45; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; padlý strom, průjezd se zvýšenou
opatrností.
4.1.2017 11:50 do 13:25; na silnici 10 v obci Držkov okres Jablonec nad Nisou; nehoda odstraněna; provoz v jízdním pruhu
obnoven; 2 x OA bez zranění.
5.1.2017 06:45 do 08:50; na silnici 10 v obci Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA
bez zranění.
5.1.2017 05:55 do 09:00; na silnici 287 v obci Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní
pruh uzavřen; 2 x OA bez zranění, místo průjezdné.
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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
9.1.

-6/-2°C
-6/-10°C

PÁTEK
13. 1.

-1/3°C
-1/-5°C

ÚTERÝ
10.1.

-6/-2°C
-4/-8°C

SOBOTA
14.1.

0/4°C
0/-4°C

STŘEDA
11.1.

-4/0°C
-2/-6°C

NEDĚLE
15.1.

0/4°C
1/-3°C

ČTVRTEK
12.1.

-2/2°C
-1/-5°C

PONDĚLÍ
16. 1.

0/4°C
0/-4°C

PRANOSTIKY
Leden studený, duben zelený.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Holomrazy - úrody vrazi.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

10.1.
Na svatého Hygina pravá zima začíná
Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.

9.1.
O svatým Baziliši zima všudy čiší.

15.1.
Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.

Slunce Měsíc 11.1. 2017
Vychází: 7:44 Vychází: 15:30
Zapadá: 16:08 Zapadá: 6:14

14.1.
Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.

OBLOHA
PLANETY
Merkur – ve druhé polovině měsíce nízko na ranní obloze
Venuše – nejjasnější objekt na večerní obloze (po
Měsíci)
Mars – na večerní obloze nad jihozápadem
Jupiter – ve druhé polovině noci
Saturn – na ranní obloze nízko nad jihovýchodem
Uran – v první polovině noci v souhvězdí Ryb
Neptun – na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře
ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE
10.1. - Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 363 239 km)
12.1. - Měsíc v úplňku (11.34 UT), Venuše v největší
východní elongaci (47,1° od Slunce), těsná konjunkce
Venuše s Neptunem (0,4°)
15.1. - Měsíc u hvězdy Regulus ve Lvu
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FÁZE MĚSÍCE
12.1.

20.1.

28.1.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
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.
12.
12.
12.
15.
15.

1.
1.
1.
1.
1.

2017
2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Matěj Udatný
Sabina Kühnová
Pavel Daníček st.
Miroslav Lubas ml.
Marek Tiler

VÝROČÍ
9.1. 1890 – Karel Čapek, český spisovatel († 25. prosince 1938)
10.1. 1422 – Husité obsadili Německý Brod.
11.1. 1693 – Erupce sopky Etna.
12.1. 1922 – Josef Veverka, moravský vinař a šlechtitel († 21. října
2006)
13.1. 1938 – Václav Větvička, botanik a popularizátor vědy
14.1. 993 – Byl vysvěcen Břevnovský klášter založený svatým
Vojtěchem.
15.1. 1559 – Alžběta I., korunována anglickou královnou.
15.1. 1622 – Molière, francouzský dramatik a herec († 16. února
1673)
16.1. 1969 – Na Václavském náměstí se na protest proti okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy zapálil student Jan
Palach.
VÝZNAMNÉ DNY
10.1. - Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
12. 1. Světový den manželství
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 9. 1. 2017 – 15. 1. 2017,
slaví svátek:
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").
11.1. - BOHDANA je ženské křestní
jméno slovanského původu. Vzniklo
překladem řeckého jména Teodora, jehož
význam je „dar boží“.
12.1. - PRAVOSLAV je mužské jméno
slovanského původu, jeho význam je
obvykle uváděn jako „oslavující
spravedlnost“.
13.1. - EDITA je ženské křestní jméno.
Původně anglické jméno Edith pochází ze
staroanglických slov ead a guth (nebo
gyð), což znamená „šťastný boj přinášející
majetek“.
14.1. - RADOVAN (Radan) je mužské
křestní jméno slovanského původu.
Význam jména je obvykle uváděn jako
„radostný“, „přinášející radost“.

Ples v Loužnici 11. ledna 1914
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15.1. - ALICE je ženské jméno nejasného
původu a významu. Je často považována
za odvozeninu jmen Alžběta, Aaliz nebo
Adelaida. Z posledního se pak nejčastěji
vybírá jeho význam: Ušlechtilá, Vznešená.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
DATLE

Pouštní Arabové považují datlovou palmu za zdroj života. Poskytuje výživné plody a
po naříznutí kmene dává sladký nápoj. Je také zdrojem textilního vlákna, z nějž se
vyrábějí látky a lana, a její koruna poskytuje osvěžující stín.
Datle patří mezi plodiny nejbohatší na energii, protože 100 g (asi 10 datlí) dodává až
275 kcal.
To představuje 11 % denní energetické
getické potřeby dospělého muže, který je průměrně fyzicky
aktivní.
Sacharidy v datlích se převážně skládají z glukózy a fruktózy. Obsah cukru v datlích představuje jednu
z nejvyšších hodnot u ovocných druhů.
Vitaminy skupiny B, hlavně B1, B2, niacin a B6, kterých je v datlích velké množství, mimo jiné pomáhají
buňkám zpracovávat cukry, čímž zvyšují posilňující účinek tohoto ovoce. Datle jsou velmi bohaté na minerály,
hlavně na draslík, železo, hořčík, fosfor a vápník, ale nechybějí jim ani stopové prvky: měď, mangan
a zinek.
Sto gramů datlí dodává takřka třetinu DDD (doporučené denní dávky) vlákniny. Tu především tvoří rozpustná
vláknina ve formě pektinu a gumy, ale i malé množství nerozpustné celulózové vlákniny. Oba tyto druhy
vlákniny mají příznivý účinek na střeva.
Datle jsou kvalitní, výživné a energeticky hodnotné plody. Přestože obsahují jen málo proteinů, mají jich více než
většina čerstvého ovoce. Najdeme v nich i malé procento tuků.
Datle se tradičně používají při silném suchém kašli a při zánětu průdušek. Jejich zklidňující účinek při
dráždivém kašli je pravděpodobně způsoben vysokým obsahem sacharidů, ale i jiných, dosud neidentifikovaných
látek. V těchto případech jsou nejúčinnější, uvaří-li se v mléku.
Díky tomu, že datle obsahují v poměru k jejich bohaté zásobě energie velmi málo proteinů, dají se využít v
případě, že člověk potřebuje snížit jejich přísun, např. při ledvinovém selhání.
Datle mají posilňující účinek a jsou užitečné při únavě nebo slabosti pro lidi všech věkových
kategorií. Díky vysokému obsahu cukrů, vitaminů a minerálů (včetně železa) prospívají hlavně
adolescentům, sportovcům, těhotným a kojícím ženám.
Čerstvé datle jsou měkčí a lahodnější než sušené, ale kvůli snazší přepravě se datle po sklizni
zmrazují. Přestože tímto procesem nedochází k znehodnocení jejich výživové hodnoty, je lepší
konzumovat je čerstvé.
Sušení je tradiční způsob konzervování datlí. Protože sušené datle mají tuhou konzistenci, je dobré je před jídlem
namočit do vody či mléka.
Vařené v mléku (pokud možno v rostlinném): Když 100 g datlí několik minut povaříme v půl litru
sójového nebo kravského mléka, do něhož můžeme přidat lžíci medu, získáme směs, která má
blahodárný vliv na respirační systém.
Datle jsou odedávna používány jako
účinný uspávací prostředek –
obsahují totiž nadprůměrně vysoké
množství aminokyselin tryptofanu,
který se v těle přeměňuje na
spánkový hormon melatoninu.
Lidoví léčitelé v nomádských zemích
doporučují krátce před uložením ke
spánku sníst pár sladkých datlí.
Pojídání datlí prospívá i naší kůži a
vlasům
Datle sice nedávají křídla, ale
povzbuzují při poklesu výkonu a
únavě a nevyčerpávají při tom
zásoby vašeho jaterního glykogenu,
tak jako káva či nápoje obsahující
tein či kofein.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KUSKUS S OŘECHY A DATLEMI
kuskus 500 gramů (jemný), datle 200 gramů, ořechy vlašské 150 gramů, cukr moučkový
25 gramů (nebo med).
Kuskus zalijeme vařící vodou a necháme chvilku stát. Rozmícháme vidličkou a ještě jednou
zalijeme. Datle vyloupeme a nasekáme na kousky spolu s ořechy. Smícháme dohromady a
podle chuti osladíme. Můžete přidat trochu másla nebo špetku skořice. Sytou sladkost datlí
můžeme zjemnit kapkou pomerančové šťávy. Ihned podáváme.
DATLOVÝ CHLEBÍČEK
250 gramů sušených datlí, 200 mililitry horkého černého čaje, 100 gramů másla,
jedno vejce, 70 gramů cukru, 250 gramů polohrubé mouky, prášek do pečiva, hrst
nasekaných ořechů, 100 gramů na kousky nakrájených sušených fíků, hrst brusinek
a jiného kandovaného ovoce.
Balíček 250 gramů sušených datlí vypeckujte a nakrájejte na malé kousky, přelijte je
200 mililitry horkého černého čaje a nechte dvě hodiny stát. V míse smícháme 100 gramů másla, jedno vejce, 70
gramů cukru, 250 gramů polohrubé mouky s práškem do pečiva. Poté přidáme hrst nasekaných ořechů, 100
gramů na kousky nakrájených sušených fíků, hrst brusinek a jiného kandovaného ovoce, datle včetně čaje a vše
řádně promícháme. Těsto pečeme na 180 °C asi 40 minut.
CIZRNA S DATLEMI A DÝNÍ
150 g cizrny, 2 červené cibule, 200 g dýně hokaido, 5 rajčat, 2 brambory, 1 mrkev,
75 g datlí bez pecek, 2 stroužky česneku, 1 lžička zeleninového bujonu, 1 lžička
římského kmínu, 1 lžička mleté papriky, 1 lžička kukuřičného škrobu, 1 lžička
skořice, kousek čerstvého zázvoru, 4 lžíce olivového oleje, 1 hrst čerstvého
koriandru.
Cibuli nakrájejte nahrubo, vložte do rozpáleného oleje a osmahněte do hněda.
Přidejte koření a vše krátce osmahněte (3–5 minut). Zalijte vodou, přidejte na kostky nakrájené brambory a
mrkev, přiveďte k varu a vařte 15 minut. Přidejte nahrubo nasekané datle, na větší kostky nakrájenou dýni
hokaido (nemusí se loupat, stačí jen umýt a vydlabat semínka), rajčata a vše opět duste, až začne dýně měknout.
Dle potřeby dolijte trochu vody, aby byla zelenina ponořená. Do směsi vsypte uvařenou cizrnu. Dle potřeby
můžete omáčku zaprášit kukuřičným škrobem. Odstavte a vmíchejte nahrubo nasekaný koriandr.
HOUBOVÉ KNEDLÍKY
houby 2 hrnky (nakrájené), máslo 1 lžíce, máslo 50 gramů (máslo do těsta),
mouka 1,5 hrnku (hrubá nebo polohrubá), vejce 1 kus, mléko 1,5 hrnku (nebo
sodovky), rohlík 6 kusů (starších, nakrájených na kostičky), česnek 6 stroužků,
sůl (dle chuti), máslo (k podávání).
V kastrolu lehce orestujte na 1 lžíci másla osolené houby. V míse promíchejte
osolenou mouku, vejce a mléko (nebo sodovku) na řidší lepivé těstíčko.
Vmíchejte do něj houby, pečivo a nakonec rozetřený česnek a nechte ho asi 10
minut odpočívat. Rukama namočenýma ve studené vodě vytvarujte jednu
velkou nebo dvě menší šišky. Tvarovat můžete i kuličky. Knedlíky vložte do
vroucí osolené vody, vařečkou ho nadzdvihněte, aby se nepřichytil ke dnu, zmírněte trochu plamen a ve zčásti
zakrytém hrnci ho vařte asi 30 minut (menší knedlíky pak kratší dobu). Uvařený knedlík ihned nakrájejte na
plátky. Podávejte je přelité rozpuštěným máslem a s okurkovým salátem s nálevem ze soli, cukru a octa.
KŘENOVÝ SALÁT
300 g kysaného zelí, 100 g šunkového salámu, 1 ks menší červené
papriky, 1 malá sklenička majonézy, 1/2 skleničky krenexu nebo
čerstvého křenu, 1 ks cibule, pepř, sůl.
Vymačkané a překrájené zelí dáme do misky, přidáme nadrobno
nakrájený salám, cibuli a papriku. Osolíme, opepříme, přimícháme
majonézu a podle chuti krenex. Tento salát podáváme vychlazený, s
pečivem.
DATLOVÝ KOKTEJL
Mletá skořice, 3 ks datle bez pecky, led, 1 sklenice jablkového džusu, 1 ks jablka, 1 ks menšího banánu, cukr.
Jablko zbavíme jádřince, oloupeme a pokrájíme na kostky. Menší banán oloupeme a nakrájíme.
Všechny ingredience dáme do mixéru a pořádně rozmixujeme. Rychlý datlový koktejl podávám vychlazený a
přidáme i pár kostek ledu.
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DŮM a ZAHRADA
Zimní měsíce jsou naše přezimující ptactvo krušné. Zpříjemněte jim tuto dobu nějakými pochoutkami a oni Vás
potěší na jaře svým zpěvem a v létě zbaví otravného hmyzu.
Co do krmítka patří? Semena: slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko i řepku. Zvláště tučná slunečnicová
semena jsou spolehlivým zdrojem energie. Drcená jádra vlašských a lískových ořechů, ovesné vločky a
samozřejmě přírodní, neslané a neškvařené sádlo nebo lůj.
Pokud chováte doma drůbež, určitě mít krmítko nemusíte, ptáci rádi hodují s drůbeží.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
LOUŽNICKÉ SÁNĚ

Sáňkování v Loužnici má staletou tradici, již od počátků této obce si museli obyvatelé v zimě poradit
s vysokou nadílkou sněhu a kopcovitým terénem a k tomu byly vždy ideální saně. Později byly saně také
doménou všech dětí a každý kopec byl velkým zimním rájem.

A jak je to dnes? Snad v každé stodole máme staré sáňky po
svých rodičích či prarodičích, obzvláště cenný a jako rodinný
poklad se střeží „Renwolf“, ale dnešní děti mají veliké
možnosti, na trhu je spousta různých druhů sáněk z různých
materiálů… ovšem podle mě je nejlepší pytel… 
Pamatujete, když se sáňkovalo na „Lacince“, u „Zvoničky“
nebo mezí od „Barona“ k potoku?
Jak jsme byli všichni promočení, tváře červené, ale ta radost
z rychlé jízdy, byla nádherná. Nebo když na „Lacince“ se
postavil skok a na bobech se přes něj skákalo co nejdál a
většinou se skončilo u Ducháčků u dveří.
Již několik let se v Loužnici konají závody v sáňkování:
„SOKOLKA CUP“, závody jsou pro všechny věkové kategorie
a jezdí se na cestě kolem sokolovny, Černých až na
křižovatku ke koupališti. Letošní nadílka sněhu bude snad dobrá a závody se vydaří.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

POPULACE A
ROZVOJ OBCE
V Loužnici narodilo
se v roce 1930 5
dítek a zemřeli 3
občané.
Veškerá a
poskytující
nezaměstnanost
zasahuje naše
sklářství ač né tak
citelně jako jiné
obory. Následkem
toho stavební ruch
ustal. Nepřibylo
ani jedné stavby.
Za to ale na
Záduší postaveny
4 rodinné domy od našich občanů. Tím ale Loužnici ubývá mnoho obyvatel a v budoucnu i poplatníků.
SPORT
Sportovní ruch
začíná i v naší obci
oživovat. Jsou to
především mladí
hoši, kteří jsou
nadchnutí pro
sport, především
jest kopaná, která
má nejvíce
příznivců. Zakoupili
si již merunu a
začíná se pilně
trénovat, na
pastvině u „Liškova
háje“. Tito
nadšenci nemají o
jiného zájem, jen o
sportovní zprávy.
Částečně tím trpěti
bude činnost
v Sokole.
POČASÍ
Zima byla mírná, jaro brzké a velmi teplé, což trvalo až do polovice července, pak nastalo počasí deštivé. Podzim
byl dosti teplý a příznivý polním pracím.
foto: Loužnice, Fotbalisti Loužnice: Zleva: Jiří Drobník ze Záduší Loužnice 98, Jan Tom Loužnice 102, Rudolf
Meisner Loužnice 79, Jan Prantl holič Loužnice 86, Emil Havel Loužnice 3, Bohuš Hodboť ze Zásady, Josef Kunc
z Loužnice 86 u Hutě - kapitán, Josef Černý syn krejčího z Jirkova, František Šourek Loužnice Záduší, Duňka –
švagr Drobníkův, Vlastimil Farský ze Záduší Loužnice 101, Vítězslav Kvíčala Loužnice 57, František Koňák Loužnice
97, Josef Pavlata Loužnice 69.
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Muž se vrací z pohřbu své ženy. Jeden smuteční host na něj:
"Jak se cítíte?" "A víte, že mi ta malá procházka udělala docela dobře?"
"Když můj manžel odjížděl, řekl, že odloučení utužuje lásku."
"A jak je dlouho pryč?" "Už skoro patnáct let."
Pepa přijde večer domů v neveselé náladě, lehne si v ložnici ke své
ženě a začne jí pomalu svlékat. "Promiň, dnes ne, dnes to nepůjde."
"Sakra, to jste se na mně snad všechny domluvily, nebo co?"
Nápis na hrobě: "Zde leží moje manželka a já doma odpočívám v
pokoji..."

Přijde paní na pohřební službu a povídá:
"Chtěla bych manželovi předplatit nějaký luxusní
pohřeb, ale diskrétně, je to překvapení k
narozeninám."
"Hele miláčku, co jsi si myslela, když jsem v noci
přišel domů s modřinou na oku?"
"Když si přišel, tak si ji ještě neměl..."
Povídá žena kamarádce: "Můj manžel zestárl!
Nejdřív si prohlíží jídelní lístky a až potom
servírku."

MOUDRÁ VĚTA
„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.“

TIRÁŽ
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Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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NOVÝ WEB PRO VŠECHNY MAMINKY JE SPUŠTĚN
Paní Lenka Havrdová ze Zásady, v těchto dnech, spustila velký a krásný
projekt pro maminky, ale také babičky a tatínky, prostě pro všechny,
kterým není lhostejná bezpečnost, starost i radost jejich dětí.
Podívejte se sami!
Zapojte se také a buďte vždy informováni kvalitními informacemi.

http://mamain.cz/

https://www.facebook.com/mamain.cz/?fref=nf
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