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

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 03/2016
pro týden:
18. 1. 2016– 24. 1. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

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

SE NEBUDE KONAT
Z důvodu smutku, který v mysliveckém sdružení nyní panuje.
Během vánoční svátků tragicky zemřel člen
Ing. Stanislav Novotný.
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VÝROČNÍ SCHŮZE SDH
LOUŽNICE
V sobotu 23. ledna 2016 v 17
hodin, se koná v Hospůdce Na
Záduší, Výroční schůze SDH
Loužnice.
Všichni členové jsou srdečně
zváni.
Občerstvení zajištěno.
--------------------------------------------------------JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny začínají
v našem kraji 8. 2. 2016 a
budou do 14. 2. 2016 tyto
prázdniny se týkají také
okresů: Česká Lípa,
Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno,
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V LOUŽNICI
Pro rok 2016 jsou platné následující sazby za odvoz a zneškodnění
směsného komunálního odpadu
nádoba
Četnost odvozů
110 l kovová 1 x týdně
120 l
1 x za 14 dnů
plastová

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.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ A PRÁZDNINY
Vysvědčení školáci dostanou ve čtvrtek 28. ledna 2015 a
jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.
ledna 2016.

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.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD
Masarykova škola v Zásadě oznamuje, že zápis žáků do
1. třídy se koná ve čtvrtek dne
21. 1. 2016 v učebně 1. třídy od
13. 00 do 17. 00 hod.
S sebou: rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného
zástupce.
---------------------------------------------------------HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Dne 29. 1. 2016 končí, pan Radek Pecka
s provozováním Hospůdky Na Záduší,
v Kulturním Domě v Loužnici.
---------------------------------------------------------------------HLEDÁ SE NOVÝ HOSPODSKÝ – HOSPODSKÁ
Máte chuť provozovat zavedenou
hospodu, která s malou
přestávkou v naší obci – Loužnice
– funguje již od roku 1992?
Každý vážný zájemce může podat
žádost na Obecní Úřad v Loužnici.
louznice@volny.cz

OÚ Loužnice
http://www.louznice.com/2012/
------------------------------------------------------------------------ŽELEZNÝ BROD A ŽELEZNOBRODSKO
Děkujeme, že kompostujete!
V rámci projektu Zefektivnění nakládání s
biologicky rozložitelným komunálním odpadem
ve Městě Železný Brod, podpořeného z
Operačního programu Životní prostředí, bylo
pro Město Železný Brod v závěru roku 2014
pořízeno celkem 300 ks kompostérů. Kvůli
vysokému zájmu o kompostéry byla v první
polovině roku 2015 podána další žádost, tentokrát společně s
obcemi Držkov, Jílové u Držkova, Loužnice, Radčice a Vlastiboř a
bylo pořízeno dalších 300 kompostérů pro občany všech
zúčastněných obcí. Problematika bioodpadů je v obcích řešena
různým způsobem. V případě svědomitého kompostování můžeme
snížit produkci CO2, který se podílí na vzniku skleníkového efektu až
o 16 116,68 kg/rok (zdroj: Institut Cirkulární Ekonomiky, z. Ú.,).
Pokud totiž bioodpad kvalitně zkompostujeme, tak velká část uhlíku
zůstává vázána v kompostu a následně v půdě, čímž je výrazně
snižována produkce skleníkových plynů.
Všem občanům, kteří kompostéry aktivně využívají, tímto velmi
děkujeme!
Mgr. František Lufinka, starosta
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
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ZE SVĚTA
SOUTĚŽ - Hrajte s námi o
Valentýnka

Jablonecko - Jablonecký deník v
loňském roce pořádal fotografickou
soutěž zamilovaných párů
(přátelských, partnerských,
manželských i seniorských a dokonce
rodiče přihlásili i jeden dětský pár) o
pěkné ceny od našich partnerů,
květiny a večeři pro dva. Soutěž se
stala tradicí a pokračujeme i letos.
Pošlete nám vaši fotografii, kde jste
se svou milovanou polovičkou,
připište jednu krátkou větu, která vás
dva charakterizuje, a nezapomeňte
uvést obě křestní jména. Všechny
fotografie uveřejníme v tištěném
vydání a 1. února spustíme na
webových stránkách hlasování. Kolik
hlasů od přátel a známých získáte, tak
skončíte v celkovém pořadí. V pátek
před Valentýnem tedy 12. února se
společně sejdeme, vyhlásíme vítěze a
předáme ceny. A jsou opět velmi
lákavé. Navíc máme například i
vstupenky do divadla, druhý a třetí
pár si zajde pro výhru do kavárny,
vítězové samozřejmě na slavnostní
večeři… a víc už neprozradíme.
Snímky posílejte do 31. ledna na
elektronickou adresu:
jablonecky@denik.cz
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_reg
ion/soutez-hrajte-s-nami-ovalentynka-20160115.html

JABLONEC N. N. - I do
Jablonce dorazila nová policejní
technika - Octavie, skříňové
vozy ale také čtyřkolky.
„Ta světla jsou naklápěcí, skvěle
se osvědčují při vyšetřování
nehody, kdy auto spadne třeba
do strže," pochvaluje si policista
nový skříňový vůz určený pro
vyšetřování nehod. Sloupek se
světly se vypíná několik metrů
nad vůz. Policisté převzali
speciální vůz Volkswagen
Transportér 4×4. Poslouží k monitorování reálných hrozeb, neobvyklých situací
a při dopravních nehodách. Využita mohou být tato vozidla třeba také v
případě různých omezení a uzavírek v silničním provozu.
V jejich výbavě nechybí sklopný panel na střeše s možností zobrazovat
dopravní značky i texty, osvětlovací teleskopický stožár, světelné puky neboli
magnetická výstražná světla se stroboskopickým efektem sloužící k označování
míst mimořádných událostí ale k dispozici jsou také třeba zdravotnické
vybavení včetně defibrilátoru pro laické použití či páčidla a další pomůcky pro
vyprošťování.
Je to jeden z flotily nových policejních vozů, které dorazily i do Jablonce.
Celkem mají dorazit či dorazily ještě čtyři Škody Octavie, jedna čtyřkolka, vůz
pro kriminalisty, vůz pro pořádkovou a zásahovou službu. „Ten je uzpůsoben
pro policisty těžkooděnce. Sedadla jsou po jednom, takže se chlapi nebudou
mačkat a i vystupování je jednodušší," popsal Petr Šikola, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Jablonci.
Vůz pro kriminalisty je vybaven vším možným od daktyloskopické mini
laboratoře po stan či prvky k vymezování místa činu. Najde se tu ale i drobné
nářadí a nástroje.
Automobily jsou vybaveny možností úpravy výstražného nápisu varujícího
řidiče za autem. Policisté mohou vybírat z dvaadvaceti nápisů, mezi nimiž je
mimo jiné „pozor náledí" či „stop."
Tiskový mluvčí Škody Auto Jozef Baláž tvrdí, že Octavie pro policii mají vlastní
výbavový stupeň, interně nazývaný policejní speciál. Zadní sedadla jsou
koženková, prý kvůli rychlejšímu a efektivnějšímu úklidu vnitřku vozu.
Nově i jablonečtí policisté využijí SUV Hyundai ix35 s náhonem na čtyři kola.
„Všechny vozy jsou osazeny nejmodernější technikou. Třeba v tomto je i
systém, který vozidlo sám sveze z prudkého kopce třeba při náledí,"
poznamenal Petr Šikola.
Asi největší novinkou je ale výkonná čtyřkolka. Navijáky, odolnější šasi,
zesílený přední nosič, zadní zvětšený a zesílený nosiče a ochranný zadní rám.
„Po čtyřkolkách jsme v posledních letech volali. I kvůli tomu, že sněhu padá
rok od roku méně a těžký sněžný skútr musí mít nějaký sněhový podklad.
Čtyřkolka se navíc může brodit a na kola se dají instalovat pásy. Pak stroj
vyjede skoro nemožné," pochvaloval si Petr Šikola.
Většinu prostředků získala Policie ČR z evropských fondů (85 % celkové výše
nákladů). Její vedení se rozhodlo k nákupu čtyřkolek v rámci projektu Zvýšení
akceschopnosti policie při řešení mimořádných událostí.
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JABLONEC N. N., LIBEREC - Za celý loňský
rok jeden případ, letos už dva. Liberecký
dopravní podnik bojuje s agresivitou
cestujících.
Krušné chvilky si prožili minulý týden řidiči
linkových autobusů, kteří během jednoho dne
museli čelit hned dvěma agresivním výpadům.
K incidentům, kdy slovní urážky skončily
otevřeným útokem a vykopnutými dveřmi,
došlo minulý čtvrtek.
Den vykopnutých dveří autobusů
První napadení se odehrálo o půl čtvrté
odpoledne u přechodu u zastávky U Nádraží. Z
neznámého důvodu kopl procházející vandal
do předních dveří autobusu a rozbil přitom
skleněnou výplň.
„Vzhledem k tomu, že se škoda nakonec
vyšplhala až na patnáct tisíc, může jít útočník
až na rok do vězení," potvrdil tiskový mluvčí
Policie ČR Petr Kmínek. Jednalo se o linkový
autobus číslo 22.
K druhému, mnohem závažnějšímu útoku došlo ve večerních hodinách. „Řidič autobusu odmítl nechat nastoupit do
autobusu partu podnapilých Romů, tři muže a jednu dívku, a ti na něj zaútočili nejprve slovně a potom začali kopat do
předních dveří," popsala vyhrocené chvíle tisková mluvčí libereckého dopravního podniku (DPMLJ) Martina Poršová.
Její slova doplnila Bohdanka Capuličová z liberecké policie: „Dva hlavní aktéři skončili na záchytce, protože jim byly
naměřeny více než dvě promile alkoholu." Jeden z útočníků je mladistvý. Oba budou vyšetřováni pro poškození cizí věci
a výtržnictví. Dospělému muži hrozí až dva roky vězení.
Slovní výpady na denním pořádku
Jak potvrdila Poršová, agresivita ze strany cestujících vůči řidičům linkových tramvají a autobusů je poměrně častá.
„Slovní výpady jsou na denním pořádku," doplnila mluvčí s tím, že nejčastějším důvodem ataků cestujících jsou
zpoždění způsobená zácpami na silnicích nebo neochota předložit cestovní průkazy ve večerních hodinách. „Dopravní
podnik vnímá bezpečnost zaměstnanců jako svou prioritu, proto pořádal například školení s psychologem a velice se
osvědčily kamerové systémy," vysvětlila Poršová s tím, že dopravní podnik se snaží pracovat s podněty přímo od
zaměstnanců.
Loni jednou, letos už dvakrát
Loni díky těmto opatřením došlo pouze k jednomu případu napadení zaměstnance dopravních podniků, v roce 2014 to
bylo šest případů.
Jak upozornila Poršová, v ohrožení nejsou pouze řidiči, ale také ostatní zaměstnanci dopravního podniku. „Před několika
lety například napadl útočník zaměstnankyni přepravní kontroly. Vrhl se na ni tak, až vysklil přepážku," doplnila Poršová.
„Samostatnou kapitolou jsou pak revizoři," dodala.
K útokům dochází i přes den
Podle mluvčí se i přesto řidiči nebojí jezdit ani ve večerních hodinách. „Mladé maminky dokonce tyto směny vítají, aby
přes den mohly být s dětmi," doplnila.
Podle ní navíc denní doba při útocích stejně nehraje zase tak důležitou roli. „K jednomu z nejvážnějších napadení, kdy
žena pod vlivem drog napadla řidiče nožem, došlo v deset hodin dopoledne," uzavřela Poršová.

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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KULTURA a POZVÁNKY
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Tříkrálový koláč s frangipanovou náplní
Frangipane je náplň, vyrobená smícháním mandlového a cukrářského krému. Za ideálních okolností by mandlový
krém měl obsahovat tolik cukru jako mandlí a másla.
Na koláč pro 8 osob budete potřebovat:
2 kulaté placky máslového listového těsta
1 keramickou figurku nebo velkou (nevařenou!) fazoli na „překvapení“
1 žloutek na potření
Na cukrářský krém:
16 cl plnotučného mléka
třetinu vanilkového lusku
50 g práškového cukru
15 g mouky
2 žloutky
Na mandlový krém:
100 g měkkého másla
100 g cukru krupice
1 balíček vanilkového cukru
140 g mletých mandlí
1 velké vejce
1 lžíce rumu
Postup:
Nejprve připravte cukrářský krém: Nechte v kastrolu povařit mléko s podélně rozkrojeným vanilkovým luskem.
Než se mléko začne vařit, v jiném hrnci za studena rozšlehejte cukr a žloutky, dokud směs nezbělí a vmíchejte do
ní odměřenou mouku.
Když se mléko s vanilkou vaří, přelijte ho do hrnce s výše uvedenou směsí cukru, žloutků a mouky. Promíchejte
metlou. Dejte pak minutu povařit na mírném ohni za stálého míchání. Potom krém přelijte do připravené misky a
nechte vychladnout.
Předehřejte si troubu na 200 ° C
Připravte si mandlový krém: Smíchejte v misce metlou cukr a vejce. Přidejte zbývající přísady.
Smícháním obou vychladlých krémů získáte „frangipane“.
Položte první disk listového těsta na plech nebo do kulaté formy, vyložené pečícím papírem.
Propíchněte na několika místech těsto vidličkou. Navrstvěte frangipanový krém, ale jen dva
centimetry od horního okraje! Přidejte keramickou figurku nebo suchou fazoli jako
„překvapení“. Potřete bílkem dvoucentimetrové okraje těsta a přikryjte druhým diskem
těsta. Dobře utěsněte okraje koláče a jemně je zarolujte směrem k sobě.
Ozdobte nožem povrch koláče jemnými tahy, ale pozor abyste těsto neprořízli.
Potřete povrch žloutkem, rozředěným s troškou vody.
Pečeme při 210 ° C (asi termostat 7) po dobu cca 30-35 minut (asi po 25
minutách pečení koláč občas zkontrolujte, a pokud není dostatečně zlatavý,
neváhejte ho nechat v troubě o trochu déle.
Vychutnejte ještě trochu teplý!
BON APPÉTIT !
Překlad: jd

Více o tomto koláči najdete zde: http://www.france.cz/Trikralovy-kolac-prava-francouzska-tradice
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD - V sobotu 9. ledna odpoledne patnáct minut po sedmnácté hodině se v Tanvaldě – Českém Šumburku
stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Volvo XC90 jel ve směru od
Tanvaldu na Rejdice, kde při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil
rychlost povaze a stavu vozovky, vyjel vpravo mimo komunikaci a
narazil do oplocení u přilehlé garáže. Následně ovšem pokračoval dále a
sjel z prudkého svahu. S vozidlem narazil do několika stromů a zastavil
se až u plotu na druhé straně pozemku. Ke zranění osob naštěstí
nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 75.000,- Kč.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která
měla negativní výsledek. Policisté věc vyřešili na místě jako dopravní
nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou
pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 13. ledna dopoledne krátce po
deváté hodině se v Jablonci nad Nisou v ulici Pod Vodárnou stala
dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Škoda Fabia jela ve směru na
Liberec, kde při projíždění pravotočivé zatáčky vlivem nepřizpůsobení
rychlosti povaze a stavu zasněžené vozovky vjela do protisměru,
následně i mimo komunikaci a narazila do oplocení přilehlého pozemku
– pletiva a dřevin. Řidička, která jela ve vozidle sama, zranění
neutrpěla. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jejím dechu
alkohol nenaměřili – výsledek dechové zkoušky byl negativní.
Předběžná výše způsobené škody činí částku 24.000,- Kč. Policisté věc
vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce
havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
ZLATÁ OLEŠNICE – 15.1.2015 tři jednotky hasičů odpoledne
zasahovaly u dopravní nehody ve Zlaté Olešnici na Jablonecku. Osobní
automobil se zde převrátil na střechu a hrozilo, že sjede po stráni a
poškodí chalupu. Když hasiči dorazili na místo, byla nezraněná posádka
z vozu venku. Hasiči ihned provedli stabilizaci vozidla proti dalšímu
pohybu pomocí nastavovacího žebříku a lana. K události byl přivolán
jeřáb semilských profesionálů. Kvůli zhoršené sjízdnosti komunikace byl
ještě před příjezdem těžké techniky povolán správce komunikace, který
provedl posyp vozovky. Po dobu vyprošťování byla komunikace zcela
uzavřena. Po půl třetí byl provoz opět obnoven a hasiči se začali vracet na základny. U nehody pomáhali
profesionální hasiči z Tanvaldu, Semil a dobrovolní hasiči ze Zlaté Olešnice.
KRÁTCE DOPRAVNÍ INFO:
11.1.2016 15:25 do 16:25; na silnici 28730 v obci Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; č. p. 80; nehoda; 2
havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; 2x OA, bez zranění osob.
15.1.2016 06:55 do 07:55; v ulici Koberovská v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda autobusu; 2
havarovaná vozidla; BUS x NA bez zranění a bez úniku provozních kapalin.
15.1.2016 12:35 do 13:35; na silnici 29060 u obce Zlatá Olešnice okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA, bez zranění osob.
15.1.2016 13:05 do 15:05; na silnici 28215 v obci Koberovy okres Jablonec nad Nisou; nehoda nákladního
vozidla; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; NA x BUS, bez zranění osob.
16.1.2016 16:20 do 18:25; na silnici 2794 u obce Pěnčín okres Liberec; nehoda; Havárie jednoho OA, OA na
střeše mimo komunikaci.
17.1.2016 09:15 do 10:15; v ulici Hlavní v obci Smržovka okres Jablonec nad Nisou; nehoda nákladního vozidla; 2
havarovaná vozidla; OA x NA, bez zranění a úniku PHM.
17.1.2016 13:50 do 14:50; na silnici 282 v obcích Radostná pod Kozákovem a Mírová pod Kozákovem okres
Semily, délka 534m; nehoda; zvěř na vozovce; probíhá vyšetřování nehody; střet OA se zvěří, bez zranění osob a
úniku provozních kapalin. Na místě PČR.
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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
18.1.

Den: -7/-3°C
Noc: -10/-14°C

PÁTEK
22.1.

Den: -6/-2°C
Noc: -5/-9°C

ÚTERÝ
19.1.

Den: -6/-2°C
Noc: -6/-10°C

SOBOTA
23.1.

Den: -6/-2°C
Noc: -5/-9°C

STŘEDA
20.1.

Den: -5/-1°C
Noc: -4/-8°C

NEDĚLE
24.1.

Den: -5/-1°C
Noc: -3/-7°C

ČTVRTEK
21.1.

Den: -4/0°C
Noc: -3/-7°C

PONDĚLÍ
25. 1.

Den: -4/0°C
Noc: -4/-8°C

PRANOSTIKY
18.1.
Na svatého Priska pod saněmi píská.

22.1.
Vincence slunečnost dává vína a slivovice hojnost.

19.1.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

23.1.
Leden jasný, roček krásný.

20.1.
Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit nebo
zmrznout.

24.1.
Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

21.1.
Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej ohryzky.

OBLOHA

Slunce
Vychází:

7:37
Zapadá:

16:19

Fáze měsíce
24.01.

01.02.

Co se děje na obloze?
19.1. - Měsíc v Hyádách
24.1. - Měsíc v úplňku (01.46 UT)
26.1.- Měsíc nedaleko Regula (2,5°)
27.1. - Planetka č. 115 Thyra v opozici se Sluncem (9,8m)
28.1. - Konjunkce Jupiteru s Měsícem (1,4°)
30.1. - Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 404 553 km)
30.1. - Venuše prochází kolem hvězdokupy M22
KOMETY – v tabulce vidíte komety, které je možno pozorovat.
Více na: http://www.astro.cz/na-obloze/komety.html

-------------------

Měsíc

20. 1. 2016

Vychází:

13:24
Zapadá:

3:52
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

18. 1. 2016
18. 1. 2016
18. 1. 2016
19. 1. 2016
19. 1. 2016
19. 1. 2016
21. 1. 2016
22. 1. 2016
22. 1. 2016

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

Olga Tomíčková
Dana Brumlichová Udatná
Olga Hrdličková
Petr Kopal
Renata Pohlová
Beata Dimmerová
Vladimíra Stehnová
Eva Pešatová
Martin Šmíd

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
18.1. 1409 – Václav IV. vydal Dekret kutnohorský, kterým omezil
vliv cizinců na pražské univerzitě
19.1. 1969 – Jan Palach zemřel na následky těžkých popálenin
ze 16. ledna
19.1. 1939 – Jiří Zahajský, herec († 19. července 2007)
20.1.2007 – Česko zasáhl orkán Kyrill - 225 km/h
20.1. 1211 – Sv. Anežka Česká, světice († 6. března 1282)
20.1. 1292 – Eliška Přemyslovna, královna († 28. září 1330)
21.1. 1930 – Na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a
Vodičkovou ulicí byl zprovozněn první světelný semafor v Praze.
21.1. 1896 – Byl založen fotbalový klub Slavia Praha.
21.1. 1884 – Jan Zázvorka starší, architekt († 27. května 1963)
22.1.1900 - Jan Slavíček, malíř († 5. dubna 1970)
23.1. 1861
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, český propagátor sportu
24.1. 1984 – Na trh byly uvedeny první počítače Macintosh.
24.1. 1916 – Jiřina Steimarová, česká herečka († 7. října 2007)

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:

VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 18. 1. – 24. 1. 2016,
slaví svátek:
18.1. - VLADISLAV je mužské jméno slovanského
původu. Vykládá se jako slavný vládou, slavící vládu.
19.1. - DOUBRAVKA (řidčeji Doubrava) je ženské křestní
jméno slovanského původu, které vzniklo ze slova
„doubrava“, obecného výrazu pro háj, les (nesouvisí
etymologicky se slovem dub, označovalo původně les bez
rozlišení.
20.1. - ILONA je ženské křestní jméno maďarského
původu. Jedná se o maďarskou formu řeckého jména
Helena.
21.1. - BĚLA je ženské křestní jméno slovanského
původu. Vzniklo jako překlad francouzského jména Blanka,
jehož význam je „bílá, čistá“. Srbochorvatskou podobou
jména je Bjela.

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

22.1. - SLAVOMÍR je mužské jméno slovanského původu
s významem „mírumilovný“. V České repuplice je
oblíbenější spíše jméno Miroslav, které znamená v podstatě
totéž. Jméno Slavomír je naopak velice rozšířené v Polsku.
23.1. - ZDENĚK (nebo také Zdenek, Zděnek) je zkrácená
podoba odvozená ze staroslovanského jména Zdeslav
složeného "náčelnickým způsobem". Ze Zdeslava nám
nedělá potíže druhá část, ta je zcela standardní.
24.1. - MILENA je ženské jméno slovanského původu.
Mužským protějškem je Milan. Jméno je tvořeno příponou ena od přídavného jména milý a znamená tedy milující,
milá. Je obdobou latinského Amáta nebo Amanda. Jméno v
Česku dosáhlo největší obliby na začátku 20. století.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ČERNÝ KOŘEN
Černý kořen je pěstován jako dvouletka pro stonky, květní pupeny a květy a jako jednoletka pro široký válcovitý
kořen. Je mrazuvzdorný.
Latinský název je Scorzonera hispanica a
lidový: Hadí mord španělský
Hadí mord je původní od střední a jižní
Evropy až po Sibiř; znali jej Řekové a
Římané, i když neměli příliš zájem o jeho
pěstování. Do Anglie se dostal kolem roku
1560 a do Severní Ameriky kolem roku 1806.
V Evropě se hojně pěstuje a je oblíbenou
zimní zeleninou. Listy se používají jako
krmení pro housenky bource morušového.
Odborný název hadí mord španělský souvisí s
vírou našich předků, že s černým kořenem se
dají zabíjet hadi. Jak? Kořen se jim strčí do
tlamy.
Tuto pochoutku si dopřávají hlavně v
Holandsku, Polsku a Belgii. U nás se množí
odrůda 'Libochovický'.
Kořeny se pečou, dusí, dělají se z nich krokety, kaše a smaží se jako hranolky nebo se zapékají se strouhankou a
sýrem. Svou chuť si černý kořen nejlépe uchová při vaření. Když jej nakrájíte, zhnědne a proto jej ponořte do
vody s trochou citrónové šťávy.
Vaří se 25 minut ve slané vodě se lžičkou mouky. Po uvaření jej oloupejte, polijte rozpuštěným máslem a posypte
petrželkou. Mladé puky se mohou přidávat syrové do salátů.
Léčivé účinky:
Obsahuje vitamíny C, E, B1, B2 a provitamín A, z minerálních látek hodně vápníku, hořčík, železo,
mangan, měď, fosfor a zinek. Je velmi dobře stravitelný a pro svůj obsah účinných látek se hodí pro šetřící
diety, pro diabetiky, revmatiky a nebo k zotavení střevní mikroflóry po léčbě antibiotiky či střevní chřipce. Léčí i
chronické záněty močových cest a ledvinové kaménky. Povzbuzuje látkovou výměnu (metabolismus), je vhodný
při ekzému, dně a revmatismu, ale také při
osteoporóze, zlomeninách a problémech s klouby,
protože vyživuje klouby i kosti.
Nejlepší je jako doplněk stravy, při zlomeninách a
dalších akutních problémech denně 1-2 porce, u
ostatních nemocí stačí jíst 2-3x týdně jako doplněk
léčby. Můžeme pít také čaj, není však tak účinný jako
pojídání čerstvého kořene, zato se dá uvařit kdykoli a
můžeme ho pít dlouhodobě. Pro sušení se kořeny
sbírají pozdě na podzim, očistí se, oloupou a
nastrouhají, poté se rychle usuší nejlépe v pekáčku
na topení. I listy mají léčivé účinky, používají se ve
formě obkladu na bolestivé klouby při artróze a
revmatismu.
Nálev z černého kořene - 2 kávové lžičky sušeného kořene zalijeme 1/4 1 studené vody, necháme 2 minuty vařit,
10 minut vyluhovat, pijeme 3x denně.
Obklad z černého kořene - čerstvé listy podrtíme válečkem, aby pustily šťávu, přiložíme na bolestivé místo a
převážeme plátnem. Necháme působit nejméně 2 hodiny, nejlépe přes noc.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

POLÉVKA Z ČERNÉHO KOŘENE
300 g černého kořene, 50 g másla, 1 vejce, petržel podle chuti, citron na ochucení, trochu
smetany, sůl
Kořeny očistěte, nakrájejte na plátky a vařte v osolené vodě nebo v masovém vývaru
doměkka, přidejte světlou jíšku. Polovinu kořenových plátků prolisujte přes síto, přidejte
rozsekanou zelenou petržel, žloutek a trochu smetany. Nakonec můžete ještě přidat kousek másla. Ochuťte
citronem
CHLEBÍČKY Z ČERNÉHO KOŘENE À LA HUMR
0,5 kg černého kořene, 2 dkg majonézy, citron
Syrový kořen oškrábejte a nastrouhejte, pokapejte citronovou šťávou, promíchejte s
majonézou a namažte na plátky bílé veky. Ozdobte čtvrtinou kolečka citronu. Chutí i
vzhledem jsou k nerozeznání od humrových chlebíčků.
ZAPEČENÝ ČERNÝ KOŘEN
800 g černého kořene, 60 g másla, ocet, 200 g šunky nebo salámu, 4 vejce, 2 dl
mléka, petrželka, sůl, 100 g sýra
Kořen oškrábejte a ovařte v okyselené vodě. Nakrájejte ho na kolečka, narovnejte
do máslem vymazaného pekáčku, přidejte nadrobno nakrájenou šunku či uzeninu a
vložte do vyhřáté trouby. Po pěti minutách rozšlehejte vejce s mlékem, petrželkou,
solí a nastrouhaným sýrem. Nalijte na směs kořene s uzeninou a zapečte dorůžova. Podávejte dle libosti, nejlépe
s brambory a salátem.
ŠPALDOVO-ŽITNÝ CHLÉB
Na jeden bochníček:
120 g špaldové mouky, 100 g žitné mouky, 150 ml teplé vody (odstátou převařenou), 3 lžíce olivového oleje, 1
lžíce medu, 1 lžička soli, 1 lžička anýzu, 1/2 lžičky kmínu, 2 ks větší syrové brambory, 1/2 ks kostky čerstvého
droždí.
Oloupejte a nastrouhejte si na jemném struhadle brambory. Smíchejte med s
droždím, přilijte půl teplé vody, vytvořte kašičku a nechte na teplém místě 15
minut vzejít. Do mísy prosejte obě mouky, osolte, přidejte koření a vlijte směs s
droždím, zbytek vody i olej a promíchejte. Vymačkejte přebytečnou vodu z
nastrouhané batáty, přidejte ke zbytku směsi a zadělejte těsto. Hněťte 5-10
minut. Že je hotovo poznáte tak, že do těsta půjde udělat prstem důlek, ale těsto
je tak pružné, že se zase rychle vrátí do původního stavu. Mísu přikryjte potravinovou folií a na teplém místě
nechte hodinu kynout. Až těsto zdvojnásobí svůj objem, vyndejte ho z mísy na pomoučený stůl nebo vál,
uplácejte bochníček, pomocí vařečky a stlačením vytvořte na chlebu kříž a nechte ještě 20 minut kynout pod
utěrkou nebo potravinovou folií postříkanou trochou oleje, aby se vám nepřilepila k těstu. Pečte v předehřáté
troubě na 180°C cca 40 minut.
SALÁT Z ŘEPY
500 g červené řepy, 150 g zakysané smetany, 150 g majonézy, 5 ks sterilovaných
kyselých okurek, 4 ks natvrdo uvařených vajíček, mletý černý pepř, citronová
šťáva, cukr krystal, sůl
Omytou neoloupanou řepu uvaříme ve vodě doměkka, po vychladnutí ji oloupeme
a nakrájíme na drobné kostičky, nebo nastrouháme hodně na hrubo, pokapeme
šťávou z citrónu. Na kostičky nakrájíme vejce a sterilované okurky. Vše spolu
promícháme, okořeníme pepřem a solí, zalijeme zakysanou smetanou a
majonézou. Znovu vše promícháme, dochutíme citronovou šťávou a cukrem. Necháme chvíli v lednici odležet.
ČERVENÁ ŘEPEA S VAJÍČKEM A DOMÁCÍ TATARKOU
3 pečené řepy, oloupané, 3 slepičí vajíčka natvrdo uvařená.
Tatarka: 200 ml mléka, cca 400 ml oleje, 4 kapary, 1 cibule, 2 nakládané okurky, 1
lžíce plnotučné hořčice, citronová šťáva, sůl, pepř, podle potřeby cukr.
Do vysoké nádoby nalijeme mléko, vložíme ponorný mixér a lehce přiléváme olej,
dokud není směs hustá.
Přidáme citronovou šťávu, hořčici, sůl, pepř a najemno nakrájené kapary, cibuli a
okurku. Vše důkladně promícháme a necháme odležet.
Na talíř nakrájíme červenou řepu, vajíčka a přidáme tatarku.

15

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 se tak stal 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 „Kapličky“ nebo mezí
od „Barona“ k potoku?
Jak jsme byli všichni promočení, tváře červené, ale ta radost z
rychlé jízdy, byla nádherná. Nebo když se na „Lacince“ 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 konaly závody v sáňkování: „SOKOLKA
CUP“, závody byly pro všechny věkové kategorie a jezdilo se na cestě kolem sokolovny – „Sokolka“ a Černých
až na křižovatku ke koupališti. Uvidíme, jaká bude letos nadílka sněhu…a budou moci děti vůbec sáňkovat.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DĚJINY LOUŽNICE
Osada Loužnice
měla roku 1883
52 domy,
v roce 1905 58
domů. Do
sčítání roku
1901 bylo
v Loužnici 423
obyvatel (roku
1880 – 416
obyvatel) a to
pohlaví
mužského 190,
ženského 233.
Při sčítání roku
1910
napočítáno
obyvatelů 449
a z toho 212
mužů a 237
žen.

Dne 14. srpna 1898 svěcen byl v Loužnici nový zvon, který byl vyměněn za starý, neboť tento byl prasklý a
nekonal žádné služby.
Plných padesát roků vyzváněl občanům v poledne,
klekání a na cestě zemřelým.
V roce 1948 vyzváněl radostně do údolí na oslavu,
že zrušena robota.
Nový zvon měl toto označení: Na paměť 50
tiletého zrušení roboty v zemích Koruny
svatováclavské. První zvon byl osadě ukraden,
druhý vyzváněl 50 roků, až konečně musel být
nahrazen novým.
Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1946.
Rakousko potřebovalo kovy na nová děla a
z nouze sáhlo i po zvonech noc se neohlížejíce na
to, že tyto jsou posvěceny.

Foto: děti z Loužnice 1887 - 1912, zvonička
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

Host si stěžuje v nočním baru vrchnímu: "U vchodu máte napsáno
Obsluha nahoře bez, ale servírka má jedno ňadro zahalené." "To je v
pořádku, ona tu pracuje jen na poloviční úvazek!"
Je krásný letní večer a on a ona se milují na trávníku u cesty v parku.
Najednou on vydechne: "Uf, uf, uf, uf!"
Ona na to: "Miláčku, ty už jsi hotový?" On: "Ne, ale někdo na kole mi
přejel nohy."
Matka přistihne svou dceru, jak se líbá s nějakým klukem.
"Doufám, že jste zasnoubeni!" A ten kluk na to: "Já jo, ale pokud jde
o vaši dceru, tak to nevím."
Novomanželé na svatební cestě. On v hotelu objednává pokoj na
týden. Recepční se nakloní k novomanželce a povídá: "Vy se mu
musíte pořádně líbit. Obyčejně u nás objednává pokoj jen na jednu
noc."
Chlap přišel z práce domů, a co neviděl - svou ženu, jak si to rozdává
s jiným. Neváhal ani vteřinu, chytl milence a odtáhl ho do kůlny. Tam
mu vytáhnul jeho nástroj lásky a začal mu ho natahovat do svěráku.
Milenec ztuhl hrůzou a začal prosit: "Člověče, prosím tě, nedělej
to.....já už to víckrát neudělám." "Neboj se," odpovídá manžel, "to já
jen, abys mi neutekl." Za moment zatrnulo milencovi podruhé: manžel
se vrátil s pilkou na železo. "Proboha, neřež mi ho....Já už se tady
víckrát neukážu!" "Žádný strach," pousměje se jenom novopečený
paroháč, "vždyť jdu jen upilovat ručku na svěráku, aby ses nemohl
odmontovat." Jenže to ještě nebylo zdaleka vše. Když si začal manžel
brousit takový velikánský porcovací nůž, ztratil milenec definitivně
nervy a začal přímo zoufale prosit: "Prosím tě, neřež mi ho... Já už to
opravdu vickrát neudělám a nikdy víc už mě neuvidíš, fakt..."
"Ale já ti ho vůbec nechci uříznout," odvětí jenom manžel, "jen ti
brousím nůž.... a pak si ho odřízneš sám....až zapálím tuhle kůlnu..."
Baví se dvě přítelkyně: "Slyšela si to? Zuzka se vdává..." "Fakt? A za
koho?" "Za svého gynekologa..." "???" "Je to první muž, který do ní
skutečně vidí..."

MOUDRÁ VĚTA
„Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil.“
TIRÁŽ
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
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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