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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 4/2017
pro týden:
23. 1. 2017 – 29. 1. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH, V NAŠEM OKRESE
Z důvodu chřipkové epidemie jsou do odvolání zakázány návštěvy v lůžkových
odděleních nemocnic Tanvald, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov, Liberec a Jablonné
v Podještědí.
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ŠKOLNÍ POLOLETÍ SE BLÍŽÍ
Dětem první pololetí uběhlo jako voda. Víte, kdy se bude rozdávat vysvědčení a kdy budou
mít naši školáci u nás jarní prázdniny.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
20. 2. - 26. 2. 2017 - Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

HASIČI LOUŽNICE ZVOU ČLENY NA VÝROČNÍ SCHŮZI

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 27.1 až neděle 29. 1.
2017 si budete moci pochutnat na:
Guláši
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.

ORDINACE PRAKTICKÝ LÉKAŘ DRŽKOV
Od 2. 1. 2017 ordinuje MUDr. Jiří Hruška v
nových prostorách.
Novou ordinaci, najdete v přízemí obecního
úřadu v Držkově.
Ordinační hodiny se nemění.
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ZE SPORTU
FLORBAL
Florbal, kvůli velké zimě na Velkém sále v Kulturním domě, se nedá hrát.
Nyní jsou tréninky přerušeny.
O opětovném zahájení budete včas informováni.

LYŽOVÁNÍ V LOUŽNICI

O víkendu vytvořil Pavel Špidlen, krásné kolečko,
pro všechny příznivce klasického lyžování.
Na Kostřavci kolem Modřínu, včelína a Hájenky je
vytvořeno kolečko, které také navazuje na
lyžařské stopy v Zásadě. Nástupní místo na stopu
je u Pazdrny.
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ZIMA V LOUŽNICI LEDEN 2017
Tento týden, již sníh nepadal, ale teploty se pohybovaly hodně pod nulou. To co napadlo, se celý týden odklízelo,
pluhovalo a zprůjezdňovali se cesty. Všechny obecní cesty jsou průjezdné. Ti, co již neměli u svých domovů kam
sníh odklízet, ať lopatou, nebo sněžnou frézou, museli si povolati profesionální pomoc.
Také parkoviště u hřbitova a cestička na hřbitově je vyházená
Jak klesaly teploty, ve 3 týdnu roku 2017 se můžete podívat zde:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Teploty_Louznice_16.1._-_22.1.2017

Zima rok cca 1960

a

stejné místo 17.1.2017

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/ZIMA_2017
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sníh a sněhulák byl inspirací pro výuku angličtiny pro třetí víkendovou sobotu. Pro děti byli připraveni perníkový
sněhuláci, čtení příběhu o kouzelném sněhulákovi, hádanky o zimě a sněhulácích a malování sněhuláků.
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OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNA MODRÁ SOVA

SOBOTNÍ AKCE
25. LEDNA – poslední lekce
25. ÚNORA – první lekce

LEKCE ANGLIČTINY
24. LEDNA - poslední lekce
28. ÚNORA – první lekce

Od 25. ledna do 25. února je v Modré Sově zavřeno!

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
S velkou bolestí v srdci Vám, oznamujeme,
že v sobotu 21. ledna 2017, ve věku 71 let, po dlouhé těžké nemoci,
nás navždy opustil spolužák, kamarád,
herec, dabér, publicista a pedagog
pan

MICHAL PAVLATA
ze Zásady

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ZÁSADA rok cca 1957 z leva od shora: Drda, Prousek, Havel, Nejedlo, učitelé: Holý,
Pavlatová, Nosek, Svobodová. Saibltová, Mašková, Krupková, z leva druhá řada od shora: Svobodová, Hlaváčová,
Bulvová, Jůnová, Hlůžová, Daníčková, Nosková, Lhotová, Černá, Šourková, Linková, Trdlová, Šourková,
Dobiášová. Třetí řada od shora: Rydvalová, Roudná, Doležalová, Šourková, Kochánková, Tuláčková, Kubáčková,
Václavová, Kopalová, Strnadová, Havlová, Vítová,
Spodní řada sedící od leva: Jindra, Pavlata Michal, Rubeš, Marek, Tomeš, Kirsch, Růžička, Kalina, Mošnička,
Krupka, Sochor, Prášek.

Vzpomínají spolužáci

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 04/2017
ZÁSADA
Během celého týdne, byly panem Princem upravovány a rozšiřovány lyžařské tratě.
https://www.facebook.com/zasada.cz/?fref=ts
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JABLONEC N. N. - Univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou předvedla již
tradiční výstavu semestrálních prací studentů katedry designu Technické
univerzity v Liberci. Vernisáž výstavy proběhla v úterý 17. ledna.
Návštěvníkům vedle mnoha výrobků a náhledů do tvorby nabídla i módní
přehlídku textílií, oděvů ale i šperků.
Vernisáže se zúčastnili vedoucí katedry Renata Štorová i akademický malíř
Stanislav Krotký. „Tato výstava je již tradiční součástí studia designu. Letos
slaví textilní studium pětadvacáté výročí a sklo patnácté. K vidění jsou zde
jak práce oděvní, tak zpracování textilních materiálů. V prvním patře jsou
pak zejména výrobky ze skla a šperky. Pokud bych měl výstavu srovnat s
předchozími, myslím, že v současnosti se prezentuje více moderních
technologií jako digitální nebo 3D tisk nebo různé materiály, které dříve
neexistovaly," řekl Krotký.
Mezi studenty, prezentujícími svou práci, byla i Marie Zemanová, autorka
několika textilních děl, u kterých se rozhodla zapojit do tvorby písek.
„Zadání našich prací znělo Hmota, barva a to mezitím. Vzhledem k tomu, že
je to poměrně abstraktní téma, bylo pro mě velice těžké ho nějak uchopit.
Nakonec jsem si ale řekla, že hmota je pro mě to, co dokážu vnímat hmatem a rozhodla jsem se do své práce
zakomponovat písek. Výsledek mé tvorby je vystaven v prvním patře v interiérové kompozici i na panně. Do budoucna
bych se ráda věnovala návrhářství divadelních kostýmů," uvedla Zemanová.
Součástí výstavy jsou fotografie, na kterých jsou studentské modely doplněny o šperky firmy AG Plus. Kombinace
těchto modelů a šperků měla být původně k vidění na módní přehlídce Made in Jablonec. Nakonec ale byla v
jabloneckém Eurocentru pouze výstava fotografií. Svaz výrobců skla a bižuterie nabídl sice fakultě prostor pro
prezentaci, ale pouze několika modelům. „Naše jednání s organizátory vyústilo v to, že jsme se rozhodli naše modely
neprezentovat, protože máme ucelenou kolekci od několika autorů napříč celým ročníkem a nechtěli jsme vystavovat
jen několik kusů," potvrdil akademický malíř Krotký.
Módní přehlídka zaujala veškeré návštěvníky a odměnou pro studenty byl potlesk. Mezi návštěvníky byla i pedagožka
Vlasta Kopecká. "Chodím sem pravidelně, protože jsem výtvarnicí a navíc se s těmito studenty setkávám na
univerzitě," řekla Kopecká
Studentskou výstavu můžete navštívit až do 17. února 2017. Galerie N je otevřena od úterý do pátku vždy od jedné do
pěti hodin odpoledne.
TURNOV - Celý areál hradu Valdštejn se na začátku ledna
zachumlal do silné sněhové peřiny. A že je tu opravdu zima, dokazují
jen čtyři netopýři. Netopýři si zvolili za svoje zimoviště sklepení
hradu. Pro zimování netopýři potřebují teplotu nad 4°C. A to ani v
jednom ze sklepení není. „Ve sklepení pod prvním nádvořím je
teplota k nule a ve skalních sklepeních mrzne. Každý z letošních čtyř
netopýrů je od jiného druhu. Zimuje zde vrápenec malý, netopýr
ušatý, netopýr velký a netopýr černý," přiblížila Eliška Gruberová, z
městské organizace Turnovské památky a cestovní ruch.
Na letní měsíce se na hradě připravuje výstava kostýmů z Fundusu
Barrandov. V rámci expozice budou k vidění i šaty princezny Slavěny
z pohádky Princ Bajaja či šaty Večernice z pohádky Princ a
Večernice. Neboť se na Valdštejně točila jedna z epizod seriálu
Arabela, v rámci prohlídky uvidí návštěvníci kostýmy královny z říše pohádek a jejích dcer Xénie a Arabely…
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JABLONEC NAD NISOU V sobotu 14. ledna se v
jabloneckém Klubu Na
Rampě slavilo 20 let
činnosti. Již od 16 hodin
probíhal pořad Rampa pro
nejmladší s Rudou
Hancvenclem, od 19 hodin
následovalo vystoupení
místních kapel - Medové
lampiony, Anatomie Dr.
Tulpa, 1. Míza, se spoustou
hostů Maršál Bazén, Kráter
Koster a další, scénky,
rozhovory, show barmanů,
projekce filmů a fotek, DJs.

JABLONEC NAD NISOU - Zastupitelé Jablonce nad Nisou odsouhlasili
poskytnutí účelové dotace ve výši necelých 900 tisíc korun pro Jablonecké
kulturní a informační centrum, o. p. s. (JKIC) na předfinancování českopolského projektu, jehož cílem je zvýšit návštěvnost česko-polského
pohraničí. V rámci projektu Česko-polská propagace měst Jablonec nad
Nisou a Jelení Hora chtějí obě města využít přírodní i kulturní potenciál
regionu a společně jej prezentovat na veletrzích v Čechách i v Polsku.
Jablonec se společně s Jelení Horou zúčastní celkem šesti veletrhů
cestovního ruch během první poloviny roku 2017, z projektu bude
financováno i vybavení veletržního stánku a také pořízení nových
propagačních materiálů. „Připravujeme hned několik produktů, které
návštěvníky seznámí s naším městem a okolím, např. turistického průvodce
či propagační letáky, tzv. Kompakt a reprezentativnější Image. Velmi žádané jsou stále mapy, takže vydáváme díky
dotaci i novou cykloturistickou mapu, která z jedné strany zobrazuje okolí Jablonce, část Jizerských hor a Českého
ráje, z druhé pak Jelení Horu a okolí," popsal ředitel JKIC Petr Vobořil. „Jakmile JKIC obdrží v roce 2018 dotaci ve výši
28 tisíc eur, což je dle aktuálního kurzu v době podání žádosti zhruba 761 tisíc Kč, vrátíme finanční prostředky zpět do
městského rozpočtu. Zbývajících 134 tisíc korun je spoluúčast k projektu," vysvětlil ředitel Vobořil.
JABLONEC NAD NISOU - V Památníku manželů Scheybalových v
Jablonci nad Nisou se se jako první přednáška v roce 2017 koná ta s
názvem Za prvními skiáky (z počátku našeho lyžování) v úterý 24.
ledna od 17 hodin. Současné zimní počasí společně s dobovými
fotografiemi pomůže vrátit se do časů, kdy se první odvážlivci v
Krkonošských horách postavili na dřevěné ski. Na přednášce ředitele
Krkonošského muzea v Jilemnici Jana Luštince se dozvíte, jaká role
připadla hraběti Harrachovi při objevení prvních lyží, nebo jak vznikl
Svaz lyžařů v Království českém. Rovněž se seznámíte s tehdejší
technikou mazání lyží i výstrojí prvních odvážlivců. Přednáška naváže
na listopadové téma - o prvním lyžování na Ještědu a v Jizerských
horách. Její volné pokračování 24. 1. se zaměří na Krkonoše, hlavně
okolí Jilemnice, které je známé svou lyžařskou historií. Posluchači se
mohou těšit na řadu perliček z minulosti - třeba jak jeden ze skiáků zabil mohutnou lyžařskou holí při lyžování jelena
nebo na terminologickou polemiku, zda uživatel lyží má se nazývat skiák či lyžec a zda dáma je lyžka...
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONECKO - Policisté dopadli zloděje, který má na svědomí vloupání do dvou osobních vozidel v Jablonci nad Nisou. Jedná
se o 24letého Liberečana, který se dne 15. prosince loňského roku vloupal v Liberecké ulici do osobního vozidla značky Peugeot
306, aby pak z něj odcizil věci za 10 550 korun. Na autě zanechal škodu 1 000 korun. Na lup vyrazil ještě 8. ledna letošního
roku. Toho dne vnikl po rozbití skleněné výplně předních dveří do osobního vozidla značky Ford Mondeo, zaparkovaného v
Polní ulici, ze kterého si odnesl autokameru značky Prestigio a fotoaparát Olympus. V tomto případě způsobil majiteli škodu za
celkem 16 600 korun. Policisté ho poté, co si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečiny krádeže a poškození cizí
věci, zadrželi v policejní cele a dali státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Obávají se totiž toho, že bude na
svobodě znovu krást.
JABLONECKO - Mezi 11. a 18. lednem se zatím nezjištěný zloděj vloupal do areálu soukromé firmy v Želivského ulici v
Jablonci nad Nisou, kde způsobil škodu za 9 400 korun. Pachatele nezastavil ani ostanatý drát, kterým je oplocený pozemek
obehnán kolem dokola. Poté, co vnikl i přes veškeré nástrahy na pozemek, tak tu ze tří zaparkovaných nákladních vozidel
odcizil naftu. Tím způsobil to, že auta ráno nikam nevyjela. Vzhledem k tomu, že při krádeži také poškodil víčka od nádrží, bude
se navíc vedle přečinu krádeže zodpovídat i z poškození cizí věci.
JABLONECKO – 20.1.2017 kolem 3. hodiny nad ránem neudržela vlivem nepřiměřené rychlosti 31letá řidička v Želivského ulici
v Jablonci nad Nisou osobní vozidlo značky Škoda Octavia ve svém jízdním pruhu a čelně nabourala do traktoru, který tu
odklízel sníh. Hmotná škoda se pohybuje kolem 80 000 korun a nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Přivolaní policisté ji
podrobili dechové zkoušce přístrojem Drager, a ta ukázala, že má v sobě přes dvě promile alkoholu. Ospravedlňovala to tím, že
si po nehodě před jejich příjezdem dala na nedaleké benzině odlivku vodky, aby se uklidnila. To ji ale policisté neuvěřili a
zadrželi jí na místě řidičský průkaz. Také jí zakázali další jízdu.
KOŘENOV - Dítě v předškolním věku bylo se středně těžkým poraněním sanitkou transportováno na traumacentrum Fakultní
nemocnice Motol. "Vrtulník nemohl vzlétnout kvůli špatné viditelnosti," řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Michael Georgiev. Neštěstí se stalo krátce po 15:00 v Rejdicích. "Je to první podobný případ, který jsme letos
zaznamenali. Máme ale obavy, že s tím, jak se otepluje, jich může přibývat. Někde rampouchy dosahují takových rozměrů, že
by při pádu z výšky mohly člověka i zabít," řekl záchranář. Majitelé objektů podle něj nebezpečí podceňují. I ve městech by
podle něj lidé měli být při chůzi po chodnících opatrní. O tom, jakou sílu mohou padající rampouchy mít, se o minulém víkendu
přesvědčili ve sklárně v Harrachově, kde rampouchy zničily část střechy. "Spadly z hutní haly z výšky nějakých čtyř pěti metrů
na plochou střechu, kterou tam v 70. letech postavili. Nikomu se nic nestalo, zničilo to ale 200 metrů čtverečních střechy. Místy
je vidět skrz," popsal škody majitel sklárny František Novosad. Na opravu podle něj milion korun zřejmě stačit nebude. Ze
všech objektů sklárny teď rampouchy pravidelně odstraňují. V Jablonci nad Nisou, kde od pondělí bojují se sněhovou
kalamitou, se právě na rampouchy a sníh sjíždějící ze střech zaměřila i městská policie. "Lidé se kvůli nim často bojí chodit po
chodnících," řekla mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Majitele domů upozorňovala na nebezpečí, které od rampouchů hrozí, i
policie v Liberci. Pokud majitelé sníh a led z domů neuklízejí, může to skončit ve správním řízení pokutou až 300.000 korun, v
případě vážného zranění může být postih ještě citelnější. Povinnost odstranit sníh a led mají vlastníci objektů. "Hasiči vyjíždějí
jen k nebezpečným případům, kdy jsou ohroženy zdraví a životy," řekla ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Zdenka
Štrauchová. V minulých dnech tak vyjížděli například k odstranění nebezpečného převisu nad vstupem do školy ve Slané u
Semil. "Převis hrozil pádem na děti, hasiči tam s pomocí automobilového žebříku a ručního nářadí převis odstranili," dodala.
KRÁTCE
16.1.2017 11:45 do 13:50; na silnici 28744 v obci Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo;
překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie dodávky mimo vozovku, bez zranění osob.
17.1.2017 11:35 do 14:00; na silnici 28744 u obce Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou; nehoda autobusu; silnice opět
průjezdná; OA x BUS, bez zranění
17.1.2017 13:50 do 15:55; na silnici 28744 u obce Smržovka okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody,
nebezpečí; OA havárie bez zranění
20.1.2017 11:10 do 12:40; na silnici 2887 v obci Bozkov okres Semily; u čp. 94.; nehoda 2 nákladních vozidel; probíhá
vyšetřování nehody; uzavřeno pro těžká nákladní vozidla nad 3.5 tun; 2 x NA bez zranění. Na místě PČR. Do 20 minut bude
silnice plně průjezdná.
20.1.2017 08:20 do 09:20; na silnici 2794 v obci Pěnčín okres Liberec; nehoda; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd
se zvýšenou opatrností; OA x 2 srny, bez zranění osob. Na místo jede PČR.
20.1.2017 08:00 do 13:05; na silnici 28746 v obci Plavy okres Jablonec nad Nisou; silnice uzavřena, nehoda; 2 havarovaná
vozidla; NA x OA bez zranění. Na místě PČR.
22.1.2017 14:25 do 17:30; na silnici 29053 v obci Plavy okres Jablonec nad Nisou; Haratice; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody; jízdní pruh uzavřen; 3x OA bez zranění
22.1.2017 10:55 do 12:55; na silnici 10 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; pod Červeným domem; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; 2x OA bez zranění
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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
23.1.

Den: -6/-2°C
Noc: -6/-10°C

PÁTEK
27. 1.

Den: -4/0°C
Noc: -5/-9°C

ÚTERÝ
24.1.

Den: -6/-2°C
Noc: -4/-8°C

SOBOTA
28.1.

Den: -5/-1°C
Noc: -4/-8°C

STŘEDA
25.1.

Den: -6/-2°C
Noc: -6/-10°C

NEDĚLE
29.1.

Den: -4/0°C
Noc: -4/-8°C

ČTVRTEK
26.1.

Den: -5/-1°C
Noc: -6/-10°C

PONDĚLÍ
30. 1.

Den: -5/-1°C
Noc: -5/-9°C

PRANOSTIKY
24.1.
Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25.1.
Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje,
z té strany přijdou kupci na obilé.
Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).

26.1.
Na svatého
Polykarpa plná
sněhu každá
škarpa
28.1.
Je-li Karel Veliký
málo ledový,
únor to zase
napraví.
29.1.
Na Saleského
Františka
meluzína si
často zapíská.

OBLOHA
Slunce Měsíc 25.1. 2017
Vychází: 7:31 Vychází: 5:16
Zapadá: 16:28 Zapadá: 14:23

ÚKAZY NA OBLOZE:
Drobným tělesem Sluneční soustavy, kterému budeme moci věnovat svoji pozornost kolem poloviny
ledna, je planetka (4) Vesta. Ta se na své dráze kolem Slunce dostane do opozice krátce po půlnoci 18.
ledna 2017. Toto těleso, obíhající v hlavním pásu
mezi Marsem a Jupiterem, je co do rozměrů třetím
největším své kategorie a s ohledem na hmotnost dokonce druhým. Nalezneme ji mezi Blíženci a Rakem.
Při aktuální jasnosti kolem 6,5 magnitudy by to neměl
být žádný větší problém už při použití malého binokuláru; na tmavé obloze s dobrým zrakem i bez něj. Pomoci by mohly jasné hvězdy Blíženců, i Castor s
Polluxem, v jejichž zdánlivém prodloužení směrem na
východ (k hvězdokupě Jesličky v Raku) se planetka
přibližně v lednu nachází.
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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.
27. 1. 2017
27. 1. 2017
27. 1. 2017

23.1.
25.1.
26.1.
28.1.

1861
1951
1993
1910

OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY

Anna Blažková
Jakub Růžička
Eva Šimková

VÝROČÍ
- Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, český propagátor sportu
– Boris Rösner, český herec († 31. května 2006)
– Václav Havel byl zvolen prezidentem Česka.
– Adina Mandlová, česká herečka)

Významné dny:
27.1. - Mezinárodní den památky obětí holocaustu
28.1. - Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce, Den
širokopásmových služeb, Den ochrany osobních údajů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
ČINNOST KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ v roce 1967
Leden:
26.1. Požárnický ples
22.1. Výroční a slavnostní
schůze svého obvodu, po
schůzi taneční veselice.
Pořádali myslivci.
Únor:
20.2. Sokolský ples
26.2 Oslava vítězného
února, pořádaly všechny
složky NF.
Březen:
4.3. Výbor žen pořádal svůj
tradiční haluškový ples
Duben:
30.4. Sokolský ples
Červenec:
8.7. Pouťová zábava (Osvětová beseda)
Září:
20.9. Ples, pořádali včelaři
Říjen:
10.10. přednáška s filmem pořádal OB

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 23. 1. 2017 – 29. 1. 2017,
slaví svátek:
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.
25.1. - MILOŠ (řidčeji také Milouš či Miloň) je
mužské křestní jméno slovanského původu s
významem „milovaný“.
26.1. - ZORA je ženské rodné jméno
slovanského původu, které má význam
jitřenka.
27.1. - INGRID je ženské křestní jméno. V
severské mytologii se takto jmenovala jedna z
Valkýr - jezdkyň, které z bojiště odvážely duše
mrtvých hrdinů do Valhally. Jméno je
skandinavského a staroseverského původu což
znamená Ing je krásný. V severské mytologii
byl Ing bůh plodnosti a úrodnosti. Zdrobnělina
Inka znamená vládce či Pán v jazyce Kečua.
Používal se jak odkaz na vládnoucí třídu či
rodinu v říši.
28.1. - OTÝLIE (dříve také Otilie) je ženské
křestní jméno. Toto jméno se dříve psalo jako
Otilie. To vzniklo z mužského jména Oda - to
znamená „majetek“ nebo „štěstí“.

Listopad:
13.11. Posvícenská zábava pořádal OB
24.11. Přednáška plukovníka Žitného na téma „Historie
Československého sboru v SSSR a bitva u Dukly.“

29.1. - ZDISLAVA či též Zdeslava je staré
slovanské křestní jméno, které znamená Zde
slavná. Jedná se o zastaralou podobu
častějšího jména Zdeňka.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
KLÍČKY
Konzumace různých klíčků již není nic nového, jsou k dostání i ve velkých
supermarketech přímo připravené k použití do salátů a jiných pokrmů.
Nemusíme ani vlastnit nakličovaní soupravu misek a můžeme si snadno připravit
klíčky, předklíčit obiloviny nebo předpěstovat malé rostlinky sami.
Luštěniny
Klíčit lze hrách, fazolky, čočku, cizrnu a jiné další luštěniny, které tímto
probuzením získají veliké množství výživných látek. Například fazolky mungo,
které pouze na talíři zalijeme vodou, nám poskytnou za pár dní klíčky dlouhé asi
2–3 cm, které spolu s probuzeným zrníčkem chutnají jako mladý hrášek. Vodu
na talíři musíme denně vyměňovat, aby nám nezačaly zrníčka kvasit. Tyto
chutné klíčky, ale tělo ochlazují a tak jsou vhodné do teplejších dnů do salátů
anebo jako příloha k teplým pokrmům. Ideální je nechat u luštěnin zrno bobtnat a klíčit jen krátce, aby mělo malé
klíčky asi do velikosti 1 mm. Takto připravené se dá zpracovávat vařením na kaše, polévky, pomazánky a pod.
Přínosem klíčení luštěnin je, že se částečně rozštěpí bílkoviny i škroby a také látky, působící v těle nadýmání.
Všeobecně se zlepší i jejich stravitelnost.
Obiloviny
Nabobtnat až předkličovat můžeme i různé obiloviny, ze kterých pak vaříme vydatné kaše jako např. Kaše z
naklíčené špaldy či pudingy nebo je přímo uvaříme jako přílohu k zelenině. Když si necháte předklíčit pšenici
špaldu nebo žito na vaření kaší, postupujte velice obdobně jako při klíčení luštěnin. Zrníčka na talíři zalijte vodou
a nechte je první den celé ponořené. Další den je vodou již jenom promývejte a přikryjte sítkem, přes které
položte utěrku, aby neosychaly. Promýt stačí 2–3 × denně a za dva dny budou připravena k vaření.
Zrníčka mají již malé klíčky a stane-li se, že to s klíčením přeženete a již se začínají objevovat i tenké kořínky, nic
se neděje, takové zrno je stále možné ještě na kaši použít. Vodu při klíčení vyléváme též z toho důvodu, že se do
ní uvolňuje kyselina fytová, která tělu odebírá minerální látky.
Naopak zrníčka vzbuzená klíčením zvýší obsah vitamínů, stavebních látek a enzymů a jsou velice výživná. Dalším
šetrným zpracováním si velkou část nutričních hodnot v sobě zrno podrží a tělu jsou daleko více prospěšnější
pokrmy připravené z předklíčených obilovin než třeba rohlíky či klasický chléb.
Předpěstování řeřichy
I když nevlastníme žádnou zahrádku, můžeme si přímo doma na okně předpěstovat zelenou nať řeřichy, která je
velice chutná a použijeme ji tam, kde bychom jinak dali čerstvou pažitku. Ta se v tento čas sice již v obchodech
objevuje, ale její použití je omezeno tím, že roste pomalu, a když ji ořežeme, tak další sklizeň je v nedohlednu.
Nepotřebujeme ani žádnou zeminu a navíc postupným vyséváním s časovou prodlevou získáme čerstvou řeřichu
na stůl téměř denně. Na podnos, misku či na talíř nalijte vlažnou odstátou vodu a do ní rozložte rovnoměrně
obyčejnou vatu, neboli buničinu. Na zvlhčený vatový podklad nasypte hustě zrníčka řeřichy a celé i s podnosem
vložte do igelitového sáčku, který nechejte mírně pootevřen.
Misku umístíme zatím jen na teplé místo. Již druhý den můžeme vidět, jak zrníčka nabrala vodu a začínají klíčit.
Dokud se neobjeví větší klíčky, ponecháme misku v pootevřeném igelitovém sáčku, kde je zajištěna stálejší
teplota bez výkyvů způsobených například větráním. Při klíčení se zrnka většinou již druhý den nejdříve obalí
rosolem, ale pak po uchycení kořínku v buničině se z klíčku začne vztyčovat tenká rostlinka. V okamžiku, jak se
nám objevují klíčky, sejmeme z misky igelit a klíčící řeřichu umístíme i s podnosem na okno. Každý den doléváme
na buničinu vodu a to nejlépe tak, že ji lijeme jenom na okraje a nakláněním misky necháme zatéci po celém dně.
Nalití proudu vody na mladé rostlinky shora by nám tyto tenké a křehké výhonky mohlo zohýbat. Asi tak po 10-ti
dnech je řeřicha pěkně vzrostlá, rozvinutá a připravena ke sklizni. Nůžkami postupně malé „políčko“ sklidíme.
Řeřicha setá (zahradní) obsahuje množství minerálů jako hořčík, draslík, železo a vápník, ale nejvíce si
ji budeme cenit pro její obsah vitamínu C. Též tělu dodává účinné antioxidanty, posiluje celkově
imunitu a je prospěšná při detoxikaci našim ledvinám a močovým cestám. Pravidelnou konzumací
řeřichy svému tělu prospějeme a odměnou nám bude lepší zvládání jarní únavy.
Při procesu klíčení vytváří semínko velké množství energie potřebné k vývoji nové rostliny, vzrůstá
množství vitaminů B i C, železa, hořčíku a jiných minerálů, vznikají aminokyseliny a mastné
kyseliny.
Jak klíčit najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=MDYWKUiYvDI
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
STAROČESKÁ PUČÁLKA
Naši předkové neměli vědeckých poznatků o významných a nám prospěšných
změnách v naklíčeném semínku, ale přesto tradičně, hlavně na konci zimy
nechali klíčit luštěniny, vyrůst osení a podobně a pak je konzumovali. Jedním
dodnes zachovaným pokrmem je pučálka, tedy napučený hrách, který se pak
nasucho zpravidla v troubě vysušil, až opražil, někde jen osmahnul a pak pojídal
s medem.
Doporučujeme přidat ještě trochu kysané smetany. Ale stejně tak ji můžete
konzumovat osolenou a přelitou rozškvařenou slaninou nebo drcenými škvarky a
opečenou cibulí. Podobně je možné připravit i pražené, křupavé „oříšky“ ze sóji.
Je to velmi vydatné a zajímavé chroupání, které lze tu a tam koupit pod názvem „alaburky“ tedy jako náhražku
pražených buráků.
KLÍČKOVÁ POLÉVKA
Dáme vřít 1,5 – 2 l vody. Vložíme do ní kostku zeleninového bujónu a na malé
kostičky nakrájený velký brambor. Do polévky vložíme 1 hrst na kostičky
nakrájené mrkve.
Do 0,5 l kefíru zamícháme 3 PL lžíce ovesné mouky a když jsou brambory skoro
uvařené vlijeme ho do polévky. Stále mícháme a ještě předtím než polévka vře
tak do ní vložíme 1 hrst mraženého hrášku, 1 hrst mražené kukuřice, 2 hrsti
naklíčené pšenice a 2 hrsti naklíčeného žita a 1 hrst naklíčené čočky. Mohou se přidat i na jemno nakrájené listy
ředkvičky z jednoho svazku ředkvičky (pokud jsou čerstvé a ne povadlé). Dolijeme vroucí vodou, aby nebyla moc
hustá, a když začne vřít tak přidáme 1 špetku mletého bílého pepře a 1 špetku mletého muškátového oříšku.
Ještě 2 – 3 minuty to necháme vřít. Celé se to dochutí mořskou solí a citronovou šťávou.
TEPLÝ SALÁT S KLÍČKY
Olivový olej, Cibule, Nakládané žampiony nebo čerstvé houby, Mrkev, Celer,
Petržel (popř. zelenina dle chuti), Kari, Sůl, Pepř mletý, Naklíčená čočka.
Necháme si naklíčit čočku. Nejprve přes noc namočte do studené vody, druhý den
slijte zbylou vodu, misku postavte na teplejší místo a dle potřeby jen 2-3x denně
proplachujte. Druhý až třetí den vyraší bílé klíčky. Na oleji zesklovatíme cibulku,
přidáme žampiony (houby), zeleninu, okořeníme kari, pepřem a solí a podusíme
do měkka. Hotové smícháme s naklíčenou čočkou. Podáváme nejlépe s
celozrnným pečivem. Obměna: můžeme přidat kečup, česnek a místo kari použít
salátové, popř. grilovací nebo i gulášové koření. Fantazii a chuti se meze nekladou.
MUNGORÁČKY - "BRAMBORÁČKY" Z FAZOLEK MUNGO
3- 4 hrsti naklíčených fazolek mungo, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce
majoránky, 200 mlmléka, 5 ks stroužků česneku, 2 ks vajec, olej na smažení,
pepř, sůl
Mléko smícháme s moukou, vajíčky, rozmačkaným česnekem, majoránkou,
pepřem a solí. Vše propracujeme a pak vmícháme naklíčené fazolky.
Dochutíme podle sebe. Necháme 10 minut odpočinout. Smažíme asi v
centimetrové vrstvě oleje do červena. Konzistence má připomínat
bramborákové těsto, v případě potřeby dosypeme mouku nebo naopak
naředíme mlékem.
VDOLKY S POVIDLY
mouka pšeničná hladká 500 gramů, sůl 1 špetka, cukr 100 gramů (krupice),
vejce 1 kus, droždí 1/2 kostky, mléko 250 mililitrů, sádlo 500 gramů (na
smažení), Zdobení: tvaroh tvrdý 100 gramů, švestková povidla, smetana
zakysaná 200 gramů.
Mouku se solí prosejte do mísy, přidejte cukr a vejce, rozdrobte droždí a přilijte
vlažné mléko. Vypracujte hladké těsto, které nelepí. Vykynuté těsto rozválejte
na dobře pomoučeném vále na tloušťku asi 1,5 cm a vykrajovátkem nebo
skleničkou omočenou v mouce vykrajujte kolečka. Zakryjte je utěrkou a nechte
ještě asi 30 minut kynout. Před smažením do středu každého vdolku udělejte dolík, aby tolik nevyběhly, a smažte
je nejdřív dolíkem dolů. Jakmile vdolky zezlátnou a vyplavou na povrch tuku, vyjměte je děrovanou naběračkou.
Přebytečný tuk nechte odsát na papírových kuchyňských utěrkách, pak vdolky potřete povidly, posypte
nastrouhaným tvarohem a ozdobte zakysanou smetanou. Podávejte nejlépe ještě teplé.
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DŮM a ZAHRADA
KLÍČENÍ
Chystáte se na zásobu vitamínů klíčením, zde je několik tipů a inspirace:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ZABIJAČKY
K zimnímu období
vždy patřila
zabijačka. Ve
většině domů
v naší obci, byl
chlívek a v něm
jedno či dvě
prasata. Ta se
dovezla jako
selátka z místního
JZD a po celý čas,
od pozdního jara
do zimy, se
vykrmovala zbytky z domácností, vařenými bramborami a
šrotem.
Všichni chovatelé si s chutí obhlíželi svoje i sousedovi
prasátka a těšili se na čas zabijačky. Když nastal čas
zabijačky, nikdy se na sousedy nezapomnělo a vždy se
roznášela „výslužka“ na ochutnání, prdelačka – zabijačková
polévka, jelita, jitrnice a tlačenka.
Každý měl svého oblíbeného řezníka, každý řezník měl svoje
vyhlášené jelita, jitrnice a tlačenku a každá hospodyně byla
ráda, když jí maso naporcoval přesně podle jejího přání a
přesně tak, aby to měla v mrazáku po ruce. V době kdy
ještě nebyli mrazáky, tak se maso zavařovalo do sklenic.
Proto se v dřívějších dobách zabijačky konaly výlučně v
zimních mrazivých měsících, kdy bylo možné množství sádla,
masa, ale hlavně výrobků z vnitřností lépe uchovat. Z tohoto
důvodu se v tomto období na vesnicích odbývalo nejvíce
svatebních hostin, při nichž vedle ovarů, jitrnic, jelit a
pečeného masa nesměly chybět ani na sádle smažené
kobližky, šišky a boží milosti.
Dnes, už se staré zvyky zabijaček tolik nedodržují, ale
hlavně v době mrazáků a mrazicích boxů, se zabijačky
mohou konat celoročně. Ostatně si k ní ani nemusíte
žádného pašíka vykrmovat. Jednoduše v řeznictví zakoupíte
třeba jen očištěnou půlku prasete a zabijačku si kdykoliv
uděláte jenom z ní.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ZŘÍZENÍ POŠTY
Konečně v tomto roce vyhověno
přání občanů a výnosem
ministerstva ze dne 24. 7. 1931
dáno povolení ku zřízení
poštovního úřadu v Loužnici, za
těchto podmínek: Obstarávání a
zřízení v hodnotných místností,
obstarávati po deset let otop a
světlo. V pádu, že by pošta byla
pasivní dopláceti ředitelství pošt
a telefonů patřičný schodek.
Nejvýhodnější místnost uznána
ve škole stará tělocvična, která
byla k tomu účelu restaurována.
K této pak zřízeny pěkné
schody. Pošta vyžádala si
celkového pořizovacího nákladu
cca 26.000 Kč. Počalo se
úřadovati na zdejší poště.
PŘIDĚLENÍ ZÁDUŠÍ
Došel s touhou očekávaný výměr zemského úřadu ze dne 2.7.1931 jimž celé Záduší se přiděluje obci Loužnici. Po
8 mi leté usilovné práci, konečně spravedlivá věc dochází splnění.
SČÍTÁNÍ LIDU
Obecní přirážky 200% činžovní a 300% k ostatním daním.

foto: Loužnice škola, pohled na Loužnici od Liškova háje
Pokračování příště……
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V roce 1931
provedeno bylo
sčítání lidu. Dle
tohoto má obec
Loužnice 437
obyvatel, od roku
1920 ubylo 7
obyvatel. Tento
úbytek dá se
vysvětlit tím, že lidí
od nás staví sobě
domy na Záduší
Držkovském. Již 11
rodin z Loužnice
tímto způsobem
ubylo.
Ze 437 obyvatel jest
189 mužů a 248 žen.
Náboženství: vyz.
Čsl. 209, řím. Kat
133, bez vyznání 78,
Jednota br. 15,
evang. 2.
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PRO ZASMÁNÍ
Potkají se dva kamarádi: "Nazdar! Tak jsem slyšel, že ses oženil?" "Máš
pravdu, v závodní jídelně mi nechutnalo." "A pomohlo to?" "Jo, teď už
mi v závodní jídelně chutná!"
"Ten náš kluk je tak hloupý, až to bolí," povídá jednoho dne pan Josef
své manželce. Ta se usměje a povzbudivě odpoví: "Buď rád. Alespoň
máš jistotu, že je
tvůj."
Chlápek si
stěžoval u
doktora, že nějak
už nemůže dělat
všechny práce v
domácnosti, co
dříve dělával.
Doktor ho chvíli
zpovídá a prohlíží.
Chlápek se pak
ptá: "Pane
doktore, mohl
byste mi říci, co mi je, ale obyčejnou češtinou, abych tomu rozuměl?"
"No, lidově řečeno, jste akorát línej jak veš." "Aha, a mohl byste mi to
říct latinsky, abych to mohl říct manželce?"
Co rozumí muž pod pojmem dělat domácí
práce? Musí zvednout nohu, aby žena mohla
vysávat.
"Hele, Hanko," ptá se novomanželka své
kamarádky, "myslíš, že třeba i po takových
dvaceti letech manželství s Tomášem budu
moci mluvit o sexu?" "No jistě, mluvit určitě."
Stojí dědeček na trhu a vyvolává: "Kupte si
pánové houby pro manželky!" Jde kolem
jeden mykolog a zděsí se: "Proboha, vždyť
jsou všechny jedovaté." "No a? Vždyť říkám pro manželky."

MOUDRÁ VĚTA
Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

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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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

27

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 04/2017

Telefon
Email

+420 483 311 158
info@iqvytapeni.cz

http://www.iqvytapeni.cz/
https://www.facebook.com/iqvytapeni
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