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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
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pro týden:
15. 2. 2012 – 22. 2. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

ZPRÁVY Z RADNICE
OBEC LOUŽNICE
Výzva zájemcům o zřízení
Dopravně bezpečnostního zařízení - semafor
řízený radarem dle zák. č. 137/2006 Sb. ve znění
pozdějších změn, k podání nabídky.
Obec Loužnice podává dle zákona o veřejných zakázkách
výzvu zájemcům k podání nabídky na dodávku
a zřízení Dopravně bezpečnostního zařízení - semafor
řízený radarem.
Podmínky soutěže:
1. Jedná se o výstavbu oboustranného Dopravně
bezpečnostního zařízení - semafor řízený radarem
v Obci Loužnice
2. Investor: Obec Loužnice.
3. Doba plnění veřejné zakázky: zahájení v 05/2012,
dokončení do 10/2012
4. Předpokladem pro plnění zakázky je získání Dotačního
titulu z Grantového fondu
5. Podmínkou pro výběr zakázky bude kompletní
dodávka, jak technického, tak stavebního charakteru
včetně veškeré dokumentace
6. U nabídek bude rozhodující cena kompletní dodávky a
lhůta dodání zařízení
7. Lhůta pro podávání nabídek: 20. 2. 2012 do 15,00
hod.
8. Obálky s došlými nabídkami budou otevřeny dne 20. 2.
2012 v 16,00 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Loužnici.
9. Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou,
v písemné formě a v zapečetěné obálce
na adresu OBEC LOUŽNICE, Loužnice 58, 468 23
Loužnice. Obálka bude označena nápisem
„Semafor“ a v levém horním rohu nápis „Neotvírat“.
Nabídky budou obsahovat i Smlouvu o dílo.
10. Bližší informace na telefonu 724 179 359, kde je
možné domluvit osobní konzultaci podmínek zadání.
11. Platební podmínky navrhne uchazeč v návrhu
smlouvy.
12. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení
bez udání důvodů kdykoliv v jeho průběhu.

Z DOMOVA
HOSPŮDKA NA
ZÁDUŠÍ –
ve středu 15.

2012

2.

ZAVŘENO
--------------------------------------------------------------HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Na jaro se chystá v naší obci
humanitární sbírka ošacení. Již nyní,
při čištění a jarním úklidu si můžete
připravit vše, co do sbírky věnujete.
Sbírka bude zaměřená, stejně jako
v předchozích letech, zejména na
použité ošacení, které poté
poputuje občanům z okraje společnosti.
STUDENTI VYSTAVOVALI V BRNĚ

Od soboty 11. 2. do
úterního večera 14. 2.
2012, vystavovali a
předváděli výrobky
studenti SUPŠ sklářské
z Železného Brodu, na
světové výstavě módy
a designu Styl a Kabo
v Brně http://www.bvv.cz/styl-kabo/ . Mezi vystavujícími studenty
byla i naše spoluobčanka Nikol Matěásková.
Televizní reportáž z výstavy najdete zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396278677-zive-najednicce/312292320120016/?video&index=190098#video
(reportáž z výstavy je ve 2:30 minutě)
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PINDRÁK S HONZOU JELI DALŠÍ ZÁVOD AUTOSKIJÖRINGU
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Dalšího závodu letošní
zimy se zúčastnila
dvojice Krupka a
Rathouský v Kozákově
- Chuchelně
Pořadatelé z
Motorsportu
Chuchelna připravili
na Kozákově velice
zajímavou trať, kde
zejména atraktivní
cílové stoupání a se
skokem, divákům
opravdu zajímavou
podívanou. Také v
tomto závodě
Krkonošského poháru
v autoskijöringu
startovaly opět dvě
kategorie – čtyřkolky
a dvoukolky.
Naše dvojice zajela
super jízdu. První kolo
bohužel nedojeli, ale
druhé kolo dojeli
v krásném čase i
s technickou závadou
– urvala se jim
olejová vana.
Výsledky naší dvojice:
Pořadí – 20, startovní
číslo – 118, řidič – Jan
Krupka, Lyžař – Zbyněk
Rathouský, auto – Audi,
1. Závod - R, 2. Závod 02-39,29, čas finále XXX , výsledný čas - 0239,29, body – 1
Zatím mají celkový
výsledek z obou závodů
v krkonošském poháru:
Pořadí 26, řidič - Krupka
Jan, Body – 1, Závodů –
2, Umístění - 15, 20.
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Ve čtvrtek 26. ledna 2012,
se Kateřině (Bachmannové, Loužnice 79) a Radkovi Liškovým,
Narodila se dcera

TEREZKA

vážila 3 kg a měřila 49 cm

Šťastným rodičům gratulujeme a malou Terezku vítáme na světě!
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY JSOU PRO VELKÉ MRAZY
PŘESUNUTY NA

25. února 2012
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ZE SVĚTA

PŘÍCHOVICE - Výjimečnou raritou našich Jizerských
hor je ICE BAR, který najdete nedaleko Příchovic. Jde
o ledovou místnost, ve které vás a vaše přátele čeká
nezapomenutelný zážitek. Návštěvníci lyžařského
areálu Příchovice v Jizerských horách mohou navštívit
velký ledový bar. Bez zimní atrakce s řadou reliéfů si
návštěvníci nedokáží zimu už ani představit. Letos je
vybudovaná už počtvrté. Na stavbu byl potřeba
technický sníh, který vytvořila dvě sněhová děla za
dva dny. Tuto hromadu sněhu upravili nadšení
dobrovolníci za použití techniky, ale především lopat.
Konečnou podobu zimnímu baru dalo sedm sochařů,
kteří zde vytvořili různé umělecké výjevy. Bar byl
slavnostně otevřen diskotékou, kde se vešlo na 200
lidí.
JABLONEC n/N - Slavnostní maturitní ples studentů
4. C
Obchodní
akademie v
Jablonci nad
Nisou se
konal v
pátek 10.
února na
Střelnici.
Maturitní
ples je asi
to nejlepší, co studenty v závěrečném ročníku jejich
studia na střední škole čeká. Je také jakousi
předzkouškou před závěrečnou zkouškou dospělosti a
vypovídá v určité míře i o společenské vyspělosti
maturantů. Studentům 4. C Obchodní akademie v
Jablonci nad Nisou se páteční maturitní ples vydařil,
zcela zaplněný sál jablonecké Střelnice mohl
obdivovat nejen krásné večerní róby, bezprostřednost
studentů při jejich vystoupeních, slavnostním
šerpování či se zaposlouchat a zatančit si při
melodických skladbách v podání tanvaldské zábavové
skupiny KONTAKT.

LIBERECKÝ KRAJ - Svá
místa budou muset obhajovat
ředitelé všech středních škol a
dalších školních zařízení
Libereckého kraje, kteří jsou
ve funkci déle než šest let.
Kraji to umožňuje novela
školského zákona platná od
ledna letošního roku. „Výklad novely není jednoznačný,
případným problémům proto chceme předejít. Mohlo by se
například stát, že učitel dostane výpověď a své propuštění
bude před soudem zpochybňovat tím, že jí dostal od
neoprávněného ředitele," uvedl náměstek hejtmana Radek
Cikl ČSSD). Liberecký kraj vypíše výběrové řízení ve 47 z 64
svých školských zařízeních. Při výběrovém řízení bude podle
něj důležité, s jakou vizí rozvoje školy jednotliví uchazeči
přijdou. První dvě vlny konkurzů pro 31 škol kraj vyhlásil v
úterý, pro zbývajících 16 školských zařízení je vypíše na
začátku března. Ředitele chce vedení Libereckého kraje
vybrat do konce června, aby mohli nastoupit od 1. srpna
letošního roku.
JABLONEC n.N.
- Podpořte s námi
dobrou věc!
Přijďte do muzea
navlékat korálky,
a tím přispět k
vytvoření
korálkového
rekordu - nejdelší
navlečené
korálkové řady,
která pak bude
předána zdravotně postiženým na jejich tvůrčí aktivity!
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se připojuje k
akci Korálkiáda. Cílem je nasbírat co největší množství
korálků všech tvarů, barev, materiálů i velikostí a ty
navléknout na co nejdelší šňůru. Veškeré navlečené korálky z
celé republiky se pak spojí v jednu řadu, kterou 26. května
2012 v ČEZ aréně v Pardubicích oficiálně změří zástupci
Agentury Dobrý den z Pelhřimova a v případě úspěchu zapíší
do české knihy rekordů. Nasbíraný materiál pak bude na
stejném místě slavnostně předán zdravotně postiženým v
rámci 20. národní abilympiády, tedy soutěžní přehlídky jejich
volnočasových aktivit. Akce je vyhlášena po celé republice a
zapojit se může opravdu každý. Možností je mnoho. Můžete
do muzea přinést buď nepotřebné volné korálky, nebo
korálky již navlečené na šňůrku s dostatečně dlouhými konci
(aby mohla být následně spojována s dalšími). Můžete ale
také jen prostě přijít a navlékat a navlékat… Šanci máte až
do 19. května, kdy proběhne závěrečné navlékání v rámci
sobotního květnového ateliéru.
Při navlékání korálků a vytváření možného českého rekordu
jsme zachytili děti z jablonecké ZŠ Liberecká, třída 6. A, pod
vedením paní učitelky Petry Kahanové.
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MĚSTYS ZÁSADA - V
našich končinách se
uskutečnil třetí ročník
ojedinělé akce závody v lezení na
rampouch. Akce se
zúčastnilo zhruba 60
návštěvníků a 13
lezců. Pořadatelem
této originální soutěže
jsou Letci Zásada.
Výsledky:
Muži: 1. Jirka Slavík, 2.
Jirka Hyška, 3. Josef
Kotyk
Ženy: 1. Lucie
Gerlichová, 2. Petra Růžičková, 3. Helena Kolářová
PLAVY Uvolněný led z
kamionu
proletěl
předním sklem
protijedoucího
auta a zranil v
něm tři lidi.
Řidič kamionu
nezastavil a
ujel, policisté žádají svědky o pomoc. Nehoda se stala
v Plavech u železničního přejezdu v pondělí před 13.
hodinou. „Z polského kamionu modré barvy spadl na
protijedoucí vozidlo kus ledu, který se utrhl z návěsu.
Kus ledu proletěl čelním sklem osobního vozidla
Subaru Forester," uvedla mluvčí policie Ludmila
Knopová. „Led jsme našli nejen na nedalekém
železničním přejezdu, ale také na silnici a v
havarovaném autě," popsal velitel družstva
tanvaldských hasičů Tomáš Průcha. Zdravotníci na
místě ošetřili tři lidi, vážně zraněný je třicetiletý řidič.
„S podezřením na zlomeninu spodiny lebeční jsme
muže přepravili na traumatologii do Liberce," uvedla
mluvčí záchranné služby Lenka Markovičová. Zraněný
řidič byl ve voze tak zaklíněn, že hasiči museli při jeho
vyprošťování použít hydraulické nářadí. „Nůžkami
jsme přestříhli sloupek na straně řidiče a postupně ho
dostali ven. Před lékařskou pomoc jsme poskytli i
dvěma spolucestujícím ženám," popsal Tomáš
Průcha. Obě ženy ve věku 22 a 38 let mají tržné rány
a sanita je k ošetření odvezla na chirurgii do
jablonecké nemocnice. Policisté zatím po řidiči
kamionu pátrají. Po nehodě totiž nezastavil a
pokračoval dále směrem na Tanvald. Policisté proto
žádají případné svědky události, aby zavolali na
telefonní číslo 974 474 250 nebo na linku 158.

2012

MĚSTYS ZÁSADA - Ples Destilatérů se uskutečnil v sobotu v
Sokolovně Zásada. K tanci i poslechu hrála tanvaldská
zábavová skupina KONTAKT.
MĚSTYS ZÁSADA – V sobotu 11. 2. 2012 se konal na
kluzišti u fotbalového hřiště v Zásadě, další, již 3. ročník
v hokejovém turnaji – „O PUTOVNÍ POHAR FA PRINC“
Silný mráz a slunečné počasí přilákalo diváky a hokejové
týmy. Turnaj proběhl v dobré náladě a sportovním duchu.
Celkové pořadí: 1, Rebel Březno, 2 Dream Team, 3 HC
Kohouti Fa Princ, 4 Místo Zásaďáci, 5 HC Manďáci, 6 Rumové
pralinky, 7 Ledové šavle a 8 místo Takáně
www.fotbalzasada.cz

ŽELEZNÝ BROD - Zájem o přespání v Železném Brodu je
mezi turisty minimální. Místní radnice proto nebude vybírat
od podnikatelů poplatky za ubytování. „Není to efektivní,"
konstatoval starosta André Jakubička. Radnice ruší jak
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, tak i z ubytovací
kapacity. Ještě v roce 2008 dostalo město přes 25 tisíc
korun. Loni to bylo už jen 784 korun. „Je tam ještě jedna
pohledávka a možná se tak příjmy z těchto poplatků navýší o
dva tisíce. I tak si myslím, že se jedná o zbytečnou
byrokratickou zátěž pro podnikatele i náš finanční odbor,"
uvedl starosta. Za výrazným propadem v posledních letech je
podle něj malá využitelnost hotelu Krystal a uzavření
ubytovny v Příčné ulici. Poplatek za lázeňský a rekreační
pobyt dosud činil ve městě osm korun za den na osobu, za
den přespání dostávala radnice dvě koruny z každého hosta.

www.nasejablonecko.cz

TOTO JE JEN MALÁ UKÁZKA Z TOHO CO VŠE NAJDETE V TÝDENÍKU NAŠE JABLONECKO
TÝDENÍK MŮŽETE ZAKOUPIT NA POŠTĚ V LOUŽNICI
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí
http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/kultura/

Městské divadlo
ŠŤASTNÁ HODINA ZUZANY
MALÉŘOVÉ
Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 16. února 2012 od
19 hodin do divadla v Železném Brodě na pořad
"Šťastná hodina paní Zuzany Maléřové s herečkou
Táňou Fischerovou". Pro následující 2 večery jsme
připravili Šťastnou hodinu s Táňou Fischerovou a
Naďou Konvalinkovou (11. 4. 2012).
POLOLETNÍ KONCERT - ZUŠ Železný Brod
Základní umělecká škola Železný Brod Vás
srdečně zve v pátek 17. února 2012 od 17 hodin
do Městského divadla v Železném Brodě na
POLOLETNÍ KONCERT nejlepších žáků a souborů
hudebního oboru. Vstupné dobrovolné.
KARAMELOVÉ JABLKO
DS Tyl Železný Brod, o. s., si pro Vás na sobotu
25. února 2012 od 19 hodin připravil reprízu hry
"Karamelové jablko" (autor T. Toužimská).
Na jevišti Městského divadla v Železném Brodě
uvidíte v hlavních rolích Evu Malou a Zdislavu
Bohuslavovou.

Sokolské loutkové divadlo v Bozkově hraje
v neděli 19. února 2012 od 14:30 hod
pohádky pro nejmenší diváky
vstupné dobrovolné!
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ČERNÁ KRONIKA

MĚSTYS ZÁSADA - 8.2.2012 13:40 se na
silnici pod obcí Zásada, směrem na Loužnici
stala zvláštní dopravní nehoda. Řidič kamionu,
vezoucí dřevo, nezvládl terén, zřejmě byl
navigován GPS a zatáčku pod Zásadou projel příliš rychle,
málem způsobil vážnou dopravní nehodu s osobním
automobilem a náklad se mu převrátil. Dopravní nehoda
si nevyžádala žádné zranění. Silnice musela být uzavřena,
probíhali zde záchranné a vyprošťovací práce.
ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE -V pondělí 13. února v
11,50 hodin došlo na silnici vedoucí ze Železného Brodu
na Tanvald k
nehodě dvou
nákladních
vozidel.
46-letý řidič nákladního automobilu Daf s návěsem nezvládl průjezd
pravotočivé zatáčky a vlivem rychlosti dostal na kluzkém povrchu
vozovky smyk, vyjel přes střed vozovky do protisměru a narazil do
boku protijedoucího nákladního vozidla. Při nehodě došlo k poranění
provinilého řidiče, kdy doba léčení není prozatím stanovena.
Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 136 000 Kč. Nehoda dále
zůstává v šetření skupiny dopravních nehod.
ALŠOVICE, DRŽKOV - I přes velké mrazy se řádně zapotili hasiči na Jablonecku v úterý 7. února. Zasahovali v
Alšovicích - kde hořela stodola - a v Držkově, kde oheň zachvátil rodinný dům. Do Alšovic vyrazili hasiči po 15.
hodině. Konkrétně tři jednotky - profesionálové z Jablonce nad Nisou a dobrovolní kolegové z Maršovic a PěnčínaHutě. "Hořela stodola poblíž rodinného domu. Už při jejich příjezdu byla stodola rozměrů 10x10 metrů v
plamenech, a přestože hasiči nasadili na uhašení tři vodní proudy, objekt je zcela zničen," informovala Zdena
Štrauchová, mluvčí hasičů. Škoda se předběžně odhaduje na padesát tisíc Kč. Pět jednotek hasičů - z Tanvaldu,
Držkova, Jílového u Držkova, Tanvaldu-Šumburku a Zlaté Olešnice - bojovalo s požárem rodinného domku v
Držkově. Událost zaznamenala linka tísňového volání v 16.48 hodin. "Hasiči museli kvůli silně zakouřeným
prostorám zasahovat v dýchací technice. Požár vznikl v prvním patře zřejmě od uhlíku z kamen, který přeskočil na
uskladněné balíky papíru a další zarovnané věci. Majiteli domu zajistila obec náhradní ubytování," vysvětlila
Štrauchová.
TANVALD - V průběhu noci z pondělí na úterý došlo v Tanvaldě v České ulici k vloupání do sběrny surovin.
Neznámý pachatel přelezl 2,2 metru vysoký plot a nezjištěným způsobem odtud odcizil 1 600 kilogramů litinového
šrotu, který pravděpodobně přehazoval přes plot. Hodnota odcizeného šrotu přepočtená na výkupní ceny
představuje částku 9 300 Kč. Policisté Obvodního oddělení Tanvald provedli ohledání místa činu, zajistili
zpracování fotodokumentace a dále na případu pracují. Pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
REJDICE - Ve středu 8. února okolo 21,00 hodin přijel k penzionu, který se nachází v Rejdicích 41-letý muž z
Brna. Své vozidlo značky Ford Mondeo odstavil na parkoviště u penzionu. Na střeše zanechal střešní box a v něm
starší sjezdové lyže. V průběhu noci přišel k vozidlu zloděj či zloději, kteří box odcizili. Předtím ale box otevřeli a
zřejmě nepotřebné lyže ,,uklidili“ pod vozidlo. Hodnota odcizeného boxu představuje částku 12 000 Kč.
TANVALD - Při vykládce sudů s pivem v Tanvaldě v Krkonošské ulici byl ve čtvrtek dopoledne okraden 48-letý
řidič z Mladé Boleslavi. Muž ponechal v průběhu vykládky odemčenou kabinu nákladního vozidla značky Iveco
Daily. Neznámý pachatel mu v nestřeženém okamžiku odcizil peněženku, tankovací kartu, platební kartu, osobní
doklady a zlatý přívěšek. Celkově způsobená škoda představuje částku 8 000 Kč. Případ šetří policisté Obvodního
oddělení Tanvald pro podezření ze spáchání přečinu ,,krádeže“ a ,, neoprávněného opatření platebního
prostředku“, za což pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx

STŘEDA
15.2.

Den: -3/1°
Noc: -3/-7°

NEDĚLE
19.2.

Den: 0/4°
Noc: -1/-5°

ČTVRTEK
16.2.

Den: -3/1°
Noc: -4/-8°

PONDĚLÍ
20.2.

Den: -1/3°
Noc: -1/-5°

PÁTEK
17.2.

Den: -4/0°
Noc: -4/-8°

ÚTERÝ
21.2.

Den: 0/4°
Noc: -1/-5°

SOBOTA
18.2.

Den: 0/4°
Noc: -1/-5°

STŘEDA
22.2.

Den: 0/4°
Noc: 0/-4°

PRANOSTIKY
16.2.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
O svaté Juliáně schovej sáně.
Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí, bude
mnoho jablek.
18.2.
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

22.2.
Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu
konec není.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
Svatý Petr za stolem nenechává na holém, a teprve v
okovech (1. srpna) posílá sedlákům výsluhy

STAROČESKÝ HOROSKOP

Vodnář - 21. 1. až 20. 2.
Pro osobu narozenou ve Vodnáři je to rok velmi zajímavý, vzrušující, ale i náročný. Mějte se
na pozoru v investicích, není vhodná doba k výstřelkům a velkým nákupům. Někteří jedinci
se nebudou chtít přizpůsobit změnám a budou propadat nervozitě a emočním výbuchům.
Mějte se na pozoru před vlastními myšlenkami a brzděte svoji snahu být brutálně otevření.
Vodnáři narození mezi 21.a 31. 1. mají větší šanci uspět. Jakmile se do něčeho vloží, pak
zásadně naplno. Muži, kteří dosud nezakotvili v přístavu trvalého vztahu, najdou partnerky
svého srdce. Vodnáři narození mezi 1. a 10. 2. mají nepokojnou duši a budou se muset
naučit ovládat svůj temperament a impulzivnost. Od února do června vám štěstí přeje, pokud budete rozumní.
Daleko více problematické vztahy budou prožívat Vodnáři narození mezi 11. a 19. 2., zvláště pak ti, kteří
upřednostňují volnost a mají tendenci věnovat se hlavně svým problémům. Pokud se však rozhodnou bojovat za
něco, o čem jsou přesvědčeni, že je správné, zvítězí.
Vodnáři mají sklon k chorobám krve, vodnatelnosti a k chorobám zažívacího ústrojí. Často se u nich projevuje
srážlivost krve a problémy s páteří, klouby, se zápěstími, s žílami, cévami a šlachami. V případě nachlazení a
horečnatých onemocnění většinou využívají přírodní metody léčení. Vodnáři velmi rádi sportují, navštěvují
fitcentra, snaží se posilovat, někdy až příliš. Stále zdokonalují své tělo, velmi jim záleží na vzhledu. Přílišná fyzická
zátěž je spíše vyčerpává, než aby jim dodávala sílu. Tak tedy všeho s mírou. Mezi Vodnáři je nejvíce vegetariánů
a nekuřáků a také nejvíce astmatiků a alergiků. Nepodceňujte sebemenší příznaky nemoci.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 7:39
Zapadá: 16:40

Měsíc se ve středu 22. února večer se
ocitne u Merkuru, v pátek 24. února a v
sobotu 25. února ozdobí Venuši.
Následující večer pak zazáří u Jupiteru.
Polovina února (a také polovina března)
je ideální k pokusu zahlédnout na
večerní obloze zodiakální světlo.
Podmínkou bude velmi tmavá obloha, bez rušivého světelného
znečištění, a také dobrá adaptace našeho zraku na tmu.
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Měsíc

Vychází: 10:31
Zapadá: 1:11
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví
narozeniny.
17.2.2012
Oslaví narozeniny
Ivoš Němeček
18.2.2012
Oslaví narozeniny
Jan Šourek
19.2.2012
Oslaví narozeniny
Lukáš Hrdlička
21.2.2012
Oslaví narozeniny
Pavel Špidlen
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat.
Jana

VÝROČÍ
15.2. 1831 – Josef Hlávka,
český architekt
16.2. 1335 – Uskutečnil se
politický sňatek Anny, dcery
Jana Lucemburského, s
rakouským vévodou Otou
Habsburským.
17.2. 1931 – Jiřina Jirásková,
česká herečka
18.2. 1819 – Prokop
Chocholoušek, český novinář a
spisovatel
18.2. 1901 – Hugo Haas, český
herec a režisér
19.2. 982 – V Levém Hradci byl
zvolen pražským biskupem
svatý Vojtěch
19.2. 1924 – František Vláčil,
český malíř, grafik, filmový
scenárista a režisér
19.2. 1473 – Mikuláš Koperník,
polský astronom a matematik
20.2. 1898 – Enzo Ferrari,
italský závodník a tvůrce
automobilů († 1988)
21.2. 1921 – Zdeněk Miler,
ilustrátor a autor animovaných
filmů pro děti
VÝZNAMNÉ DNY
20.2. - Světový den sociální
spravedlnost
21.2. - Mezinárodní den boje
proti kolonialismu. Mezinárodní
den mateřského jazyka.
Mezinárodní den průvodců
cestovního ruchu.
22.2. - Evropský den obětí
(Evropský den zločinu). Den
sesterství. Mezinárodní den
skautek. Den díků. Den
přemýšlení. Den skutků.

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE

Úryvky z Loužnické kroniky:

1946
Se zadostiučiněním
vzalo naše občanstvo
rozhodnutí národního
soudu čímž došli
zasloužené odplaty
různí zlotřilci a také
K.H. Frank - (Karl

Hermann Frank (24.
ledna 1898 Karlovy
Vary – 22. května
1946 Praha) byl
bývalý knihkupec a
prvorepublikový
politik, člen SdP
(Sudetendeutsche Partei) a aktivní nacista s hodností SS-Obergruppenführera. Po
okupaci českých zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava působil jako státní
tajemník Úřadu říšského protektora. V roce 1942 byl jmenován říšským ministrem
pro Protektorát Čechy a Morava. V roce 1946 byl na základě rozsudku českého
soudu popraven za válečné zločiny – mj. za vyhlazení obcí Lidice a Ležáky.)

V měsíci říjnu a listopadu podával každý občan přihlášku k dodávce z majetků a
přírůstku majetku. Tato věc dala mnohému občanu velkou starost, neboť jest u nás
mnoho lidí, kteří si za války jak se říká pomohli, ať už způsobem jakýmkoliv.
Ke konci tohoto roku byl vypracován a schválen vládou dvouletý budovatelský plán.
Naše obec hodlá v této dvouletce zříditi obecní (skupinový) vodovod a postaviti
obecní dům, případně na hřbitově márnici.
Podle toho ale, jak situace začíná se rýsovat, zůstane asi při tom plánu, neboť
všude kde se jedná o těžší manuální práci (nádenickou) tu jeví se veliký nedostatek
pracovních sil, zatím co kanceláře ,
průmyslové i veřejné jsou pracovními
silami přecpány a není nejmenší naděje,
že by tyto přebytečné síly které po
revoluci se do těchto kanceláří vepsaly
půjdou dobrovolně zpět ku své původní
práci. A příčina toho? Dělník zvláště
pomocný jest velmi špatně placen oproti
takovému třebas podřízenému úředníku,
nehledě ani k tomu o co víc takový dělník
roztrhá než úředník….
foto: studie, návrhy na hřbitovní domek v
Loužnici
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
Kurkuma
Zlatožluté koření získávané z kořene
rostliny Curkuma longa se používá k
léčebným účelům minimálně již
4000 let.
Kurkumovník je vytrvalá bylina se
zdužnatělými kořenovými oddenky,
která je podobná dnes již známým oddenkům
zázvoru nebo našim kosatcům.
Z hlízovitého podzemního oddenku
vyráží těsně pod povrchem půdy
kořeny a směrem vzhůru rostou až
0,5 m dlouze řapíkaté listy. Mezi
stvoly listů se objeví hustý klas květů,
složený z bledožlutých kvítků. Plodem
jsou mnohosemenné tobolky, které se
ve zralosti sami otevírají.
Pěstování kurkumy je v našich
podmínkách snadné na světlém okně
v bytě nebo přes léto i v nevytápěném
fóliovníku. Vždy je nutné mít na paměti, že jde o
rostlinu z tropů, která nesnese naši zimu. Mladou
rostlinku si obstaráme ve
specializovaném zahradnictví a při
dobrém ošetřování ji můžeme
pěstovat mnoho let.
Kurkuma hrála prominentní úlohu již
na začátcích ajurvédy, nejstarší
celostní medicíny na světě, jejíž
počátky se stanovují kolem roku
2000 př. n. l.
Kurkuma podporuje funkci vnitřních orgánů,
čistí krev i pomáhá ochraňovat kůži před
kožními chorobami.
Kurkuma (sanskrtsky Haridra) neboli indický šafrán
byla v ajurvédské medicíně pokládána za hlavní
prostředek k nastolení dobré funkce
jater. Později bylo zjištěno, že ještě
lepších účinků je dosahováno při
kombinaci kurkumy s jiným kořením, a
tak po pečlivém experimentování vznikla
skupina koření nazývaná kari koření,
které obsahuje kromě kurkumy černý
pepř, kajanský pepř, kmín, koriandr,
pískavici a další koření.
Oblíbenou kombinací k léčbě jaterních
potíží byla v tradičním indickém
léčebném systému též kombinace
zázvoru a kurkumy. Zázvor zrychluje
krevní oběh a tím zajišťuje urychlenou dodávku
kurkumy do jater.
Kurkumu ajurvédští léčitelé používají i jako
prostředek posilující žaludek.
K neutralizaci otravy po uštknutí hadem či
pavoukem se v Indii pije tento nápoj: 3 polévkové
lžíce hrubě nasekaného kořene kurkumy se vloží do
mixéru s půl šálkem vody a dvě minuty se mixuje.
Pro zlepšení chuti se může smíchat se sklenicí

mrkvové či rajčatové šťávy.
Po přidání mouky se vytvoří
pasta, která se přikládá na
místo kousnutí.
Silný čaj z kurkumy, kdy se
kořen vaří 15 minut, lze
využít jako prostředek při
občasných teplotách nebo
otocích způsobených
požitím nevhodné vody či
jídla. Pokud se tímto roztokem omývá
kůže, pomůže to odstranit parazity.
Ženy a dívky si v některých částech Indie
oplachují tvář ve vodě s kurkumou.
Kurkuma zanechává zlatavou zář a
chrání pleť před akné a podobnými
kožními problémy, reguluje totiž činnost
mazových žláz, zlepšuje prokrvení,
podporuje tvorbu kolagenu a tím přispívá
k regeneraci kůže.
V dnešní době je kurkuma pro své účinky využívána
v Asii i v kosmetickém průmyslu. Například v
nabídce největší ajurvédské kosmetické firmy
Shahnaz Herbals naleznete kurkumu v
hydratačním krému Shaqueen určeném pro
všechny typy pleti včetně pleti smíšené,
kurkumovém čistícím krému Shadew, který
chrání před vysušujícími účinky chlorované
vody či v krému proti celulitidě.
Kurkuma má své působení i na psychiku
člověka. Údajně pomáhá proti
snílkovství, dennímu snění a nedostatku
vztahu k přítomnosti.
Kurkuminoidy - látky zodpovědné za žluté zbarvení
kurkumy jsou uznávanými antioxidanty, které
pomáhají chránit náš organismus před negativním
účinkem volných kyslíkových radikálů.
Mají být 5x účinnější než vitamín E.
Kurkuma patří mezi přírodní
antibiotika s protibakteriálním a
protivirovým účinkem.
Použití kurkumy:
Akné - Smícháme půl lžičky mleté
kurkumy a půl lžičky mletého santalového
dřeva s dostatečným množstvím vody.
Vzniklou pastu aplikujeme zevně.
Můžeme také užívat vnitřně půl šálku
šťávy z aloe vera 2x denně tak dlouho
dokud se pleť nevyčistí. Také kurkuma čistí pleť.
Bolest v krku - Kloktáme teplou vodu, do níž
zamícháme 1/4 lžičky mleté kurkumy a špetku soli.
Bolesti těla, únava, rozlámanost - Při bolestech
těla, při celkové únavě a pocitu rozlámanosti vypijte
teplé, čerstvě svařené mléko s kurkumou (1/2 litru
pokud možno ovčího nebo kozího mléka a 1 lžička
kurkumy). Hned po dopití se vykoupejte v horké
vodě. Nejezte studená jídla.
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ZAHRADA
BANÁNOVNÍK
Také jste si koupili, či
dostali sazenici
banánovníku a těšili se na
krásný velký strom a veliký
trs banánů na něm?
Po čase banánovník ještě
vyhnal několik mladých
sazenic kolem sebe, ale po
nějaké době uschnul a
nezbylo z něj nic. Říkáte si,
kde jste udělali chybu?
První chybou je už to, že si
myslíme, že banánovník je
strom, či palma. Ale on je
ve skutečnosti obří bylinou.
Již ve starověku byly v
mnoha tropických oblastech
zakládány banánovníkové
plantáže – například v Asii
zemědělci pěstovali banánovníky již více než před
3500 lety a do Afriky je přivezli zřejmě arabští
obchodníci před stovkami let. Velkého rozvoje
dosáhlo pěstování banánovníků v 19. století, kdy
hlavně Angličané zakládali rozsáhlé banánovníkové
plantáže ve všech svých tropických koloniích.
Dnes jsou sladké banány jednou z nejrozšířenějších
tropických plodin. Původem jsou patrně z tropických
a subtropických oblastí jihovýchodní a jižní Asie a
postupně byly rozšířeny do všech teplých oblastí
světa.

Banánovníky vyžadují na živiny
bohatou propustnou půdu (vhodná
je kompostová zemina, rašelina a
písek v poměru 2:1:1).
Prospěje jim pravidelné hnojení (1x
za týden až 14 dní hnojivem pro
zelené pokojové rostliny).
Potřebují také vydatnou zálivku,
banánovníky totiž mají velkou
plochu listů, tudíž odpařují mnoho
vody. Ale pozor, substrát nesmí být
rozbahněný – podzemní oddenek je
totiž na dlouhodobější přemokření
(několik dní) citlivý a začal by
uhnívat. Substrát je proto třeba
udržovat jen stále mírně vlhký.
Raději rostlinu zalijeme 2x denně
(nejlépe ráno a večer), než
abychom ji „ulili“.
Pro dobrý růst a vývoj banánovníku
jsou také důležité celoročně vyšší teploty (optimálně
kolem 25 °C) a dostatečně prohřátý substrát (při
pěstování v bytě je v zimě proto dobré umístit
květináč s banánovníkem k tělesům topení, čímž
zajistíme vyšší teplotu půdy).
Vyšší teplota substrátu při současném optimálním
sladění všech dalších podmínek urychlí růst oddenku
i celé rostliny, brzký nástup kvetení a dobrý vývoj a
dozrávání plodů. V suchých bytech také prospívá
pravidelné rosení listů.
Banánovníky mají pod zemí hlízový oddenek, který
slouží jako zásobní orgán a ze kterého vyrůstají
odnože. Ty můžeme, když mají asi 5 listů, odříznout
od mateční rostliny a zasadit je samostatně.
Při oddělování sazenic od oddenku mateční rostliny
musíme dát pozor, aby oddělky měly vlastní kořeny.
Rány na sazenicích i na starém oddenku ošetříme
nejlépe práškem z dřevěného uhlí, které má
dezinfekční účinky; po zaschnutí rány (do druhého
dne) odnože zasadíme.
Ve chvíli, kdy kořeny banánovníku prorostou
květináč, je potřeba, abyste rostlinu přesadili. Její
podzemní oddenek je poměrně velký a potřebuje
dostatek prostoru.
Mladší rostlinu přesazujte na jaře. Starší rostliny
přesazujte pouze v období od března do července.
Rostlinu nepřesazujte příliš často, aby měla možnost
dostatečně zakořenit. U dospělé rostliny je
postačující interval přesazování jednou za dva - tři
roky.
Banánovník může být napaden celou řadou škůdců
a chorob. V našich podmínkách se nejčastěji jedná o
houbové choroby, ze škůdců jsou to především
svilušky, třásněnky, vlnatky a červci.
Tyto rady jsou základem pro úspěšné pěstování
banánovníku v interiéru. Plodů se ze strany
banánovníku zřejmě nedočkáte, získáte však velice
pěknou, exotickou a dekorativní pokojovou rostlinu.

Banánovníky tvoří v interiérech výraznou
dominantu. Jsou to rostliny větších rozměrů (výška i
šířka až několik metrů) a hodí se tak spíše do
skleníků a větších prostor. Existují však i menší
druhy a kultivary vyšlechtěné speciálně pro
pěstování v bytech, které v době plodnosti dosahují
výšky 1–1,7 m. Ještě menší jsou některé čistě
okrasné druhy, jejichž plody však nejsou vhodné pro
konzumaci.
V domácnostech jsou nejčastěji pěstované
banánovníky původem z Číny ze skupiny Cavendish,
zvláště pak odrůda Dwarf Cavendish dorůstající
výšky pouze kolem 100–120 cm.
Druhy banánovníku pro pěstování v bytech:
Ne všechny druhy banánovníku jsou vhodné pro
pěstování v interiéru.
Vhodnými druhy pro pěstování v interiéru jsou:
Musa paradisiaca, Musa acuminata (zakrslý druh
banánovníku), Ensete ventricosum (okrasný zakrslý
banánovník)
Pokud má banánovník optimální podmínky pro svůj
růst, vykvétá na plantážích v tropech po 9 měsících.
V našich sklenících asi za 12 měsíců a v bytech se
květů dočkáme většinou později, asi za 2–4 roky.
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V roce 2012 připadá termín masopustního úterý na 21. února.
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často
protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal
"mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek
neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti
"maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly
všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a
veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se
objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd,
někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček),
skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s
jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech,
bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o
půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol
toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o
masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem
to však nijak neubíralo na dobré
náladě. Kolem 18. století se začaly
pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv.
reduty. Zpočátku byly přístupné jen
vyšším vrstvám, později všem
zájemcům. První reduta v Praze se
konala v roce 1752.
Kdy se vlastně slaví masopust,
kterému se na Moravě říká fašank,
fašinek nebo ostatky? Docela dlouho:
Období začíná po svátku Tří králů, tedy
7. ledna. Stanovení termínu závěrečného dne − masopustního úterý před Popeleční středou − je tak trochu
matematicko-astronomická úloha.
Popeleční středa totiž nemá své pravidelné datum. V každém případě zahajuje čtyřicetidenní postní období před
Velikonocemi. Jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku − první neděle po něm je velikonoční.

14

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 05.

2012

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

MASOPUSTNÍ PEKÁČ
Vývar z masa - 150 ml, Sůl,
Pepř, Bůček, Vepřový po 100
g - 4 ks, Vinná klobása - 120
g, Krkovice – uzená, nebo
jiného uzeného masa po 100 g. Plátky bůčku osolíme,
opepříme, vložíme do pekáče, podlijeme částí vývaru
a pečeme v troubě 20 minut. Během pečení 1x
otočíme. Porce klobásky stočíme a dvěma špejlemi
pod 90° úhlem propíchneme, aby zůstaly stočené. Po
20 min. pečení bůčku přidáme k němu klobásu a
plátky uzeného masa, dolejeme vývar a dopékáme při
190 °C, dokud klobáska nedostane pěknou barvu a
maso je měkké. Na 1 porci podáváme plátek bůčku,
plátek masa a 1 stočenou klobásku. Podáváme s
dušeným kysaným zelím a brambory.
ŠKVARKOVÉ PLACKY
Máslo - 80 g, Škvarky - 300 g, Droždí – kostka, Cukr 1 lžička, Mléko - 300 ml, Vejce, Sůl, Mouka - polovina
hladké a polovina polohrubé - 650 g
Škvarky umeleme nebo velmi jemně nasekáme a
smícháme se 150 g prosáté mouky. Zabalíme do fólie
a necháme v chladu. Droždí rozdrobíme do 1 dcl
vlažného mléka se lžičkou cukru a necháme vzejít
kvásek. Zbylou mouku vsypeme do mísy, vlijeme
kvásek, přidáme zbytek vlažného mléka, vmícháme
změklé máslo a vypracujeme hladké těsto. Těsto
necháme na teplém místě vykynout. Vykynuté těsto
vyklopíme na pomoučený vál, rozválíme na obdélník,
doprostřed položíme škvarky smíchané s moukou,
těsto přehneme a rozválíme. Znovu přeložíme a
vyválíme. To opakujeme ještě asi 3x. Necháme chvíli
odpočinout a rozválíme. Nakonec vyválíme asi 1 cm
silnou placku, vykrájíme kolečka, nožem na nich
uděláme mřížky, potřeme vejce, osolíme a v
předehřáté troubě upečeme dozlatova. Můžeme sypat
mákem, kmínem nebo sezamem.
FAZOLOVÁ POLÉVKA - NETRADIČNÍ
250 g míchaných fazolí, 2 lžíce olivového
oleje, 2 cibule nakrájené nadrobno, 450 g
mrkve, nakrájené nahrubo, 1 lžíce koření
garam masála, asi 5cm kousek čerstvého zázvoru,
nastrouhaného, šťáva z 1 pomeranče, 1 l
zeleninového vývaru, 200ml konzerva kokosového
mléka, 2 lžíce sekaných lístků koriandru.
Fazole přes noc (přibližně na 8–12 hodin) namočte do
studené vody. Tekutinu slijte, v hrnci fazole zalijte
čerstvou vodou a vařte hodinu až hodinu a půl
doměkka. Nesolte. V jiném hrnci na oleji zvolna
opékejte cibuli a mrkev asi 15 minut dozlatova.
Přidejte koření garam masála a strouhaný zázvor a
míchejte ještě minutu. Přilijte pomerančovou šťávu a
zeleninový vývar a přiveďte k varu. Nechte mírně
bublat 10 minut, až bude mrkev měkká, a pak přilijte
kokosové mléko. Polovinu rozmixujte, vlijte zpátky do
hrnce a přidejte scezené fazole. Společně prohřejte,
případně dosolte a před podáváním vmíchejte
koriandr.

MASOPUSTNÍ SLANÉ ŠÁTEČKY
2 lžíce másla, 1 menší cibule, nakrájená nadrobno, 1 malá
zelená paprika, 1 malá červená paprika a 1 malá žlutá
paprika, nakrájené na kostičky, 200 g uzené šunky,
nakrájené na kostičky, 150 g jemně strouhaného sýra, 2
lžíce konzervovaného smetanového křenu, sůl a čerstvě
mletý pepř, 500 g listového těsta, hladká mouka na
poprášení, 2 vejce rozšlehaná s 1 lžící vody, na potření
Troubu předehřejte na 180 °C. V pánvi na másle opékejte
cibuli. Přidejte papriky a míchejte. Sejměte z ohně a
nechte vychladnout. V míse promíchejte šunku, sýr a křen
s cibulí a paprikami. Osolte a opepřete podle chuti.
Rozválejte listové těsto na sílu zhruba 3 mm. Nakrájejte
na čtverce o hraně 8 cm a doprostřed každého dejte po
1–2 lžících náplně. Potřete okraje těsta rozšlehaným
vejcem, přehněte do tvaru šátečků a okraje přitiskněte.
Přeneste na plech vyložený pečicím papírem, potřete
vejcem a vidličkou do
každého šátečku shora
píchněte, aby při pečení
mohla unikat pára. Pečte 15
minut dozlatova. Vyjměte a
podávejte horké.

MASOPUSTNÍ KOBLIHY
400 g polohrubé mouky, 200
g hladké mouky, špetka soli, 8 žloutků, 3 lžíce
moučkového cukru, 100 g másla, 0,3 l mléka, kostka
droždí (42 g), 3 lžíce rumu, marmeláda na náplň, sádlo
(nebo olej) na smažení. Do vlažného mléka vsypeme lžíci
cukru, lžíci mouky a rozdrobíme droždí. Necháme vzejít
kvásek. Mouku smícháme se zbylým cukrem, špetkou soli,
vzešlým kváskem a změklým máslem, v němž jsme
ušlehali žloutky. Těsto důkladně propracujeme vařečkou,
přikryjeme utěrkou a necháme asi hodinu kynout. Pak
těsto na vale vyválíme asi na 1 cm silnou placku,
vykrájíme kolečka, lžičkou naneseme marmeládu, nejlépe
meruňkovou, prázdným kolečkem překryjeme, okraje
stiskneme skleničkou nebo tvořítkem a přesahující těsto
odkrojíme. Ještě chvíli necháme kynout a mezitím si
rozehřejeme vyšší vrstvu tuku (nejlépe ve fritéze), aby v
něm koblihy plavaly. Smažíme po obou stranách
dozlatova. Usmažené koblihy pocukrujeme.
PEČENÉ KOBLIHY
Hladká mouka -1/2 kg, Vlažné mléko - 250 ml, Žloutek - 1
ks, Cukr krupice - 60 g, Máslo - 50 g, Sůl - 1 špetka,
Vanilkový cukr - 1 balení, Droždí - 1 kostka
Na potření: Máslo, Rum
Z uvedených surovin vypracujeme těsto, ručně nebo v
domácí pekárně. Těsto necháme 1/2 hodiny vykynout,
potom si těsto rozdělíme na části a rozválíme si plát, ze
kterého vykrajujeme kolečka pomocí sklenice. Na
polovinu koleček klademe povidla nebo marmeládu a
druhým kolečkem přikryjeme. Kraje pořádně prstama
stlačíme. Naskládáme na plech vyložený buď pečícím
papírem, nebo vymazaný, před vložením do trouby
necháme ještě 20 minut vykynout a pak pečeme při 170
C cca 13 minutek. Ihned po vytažení z trouby potíráme
rozpuštěným máslem s rumem.
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Z HISTORIE

Z historie obcí v našem okolí. Jak je naše společná historie podobná…….
(z webu příslušných obecních stránek)

Radčice

- Obec Radčice vznikla v 16.
století, první zmínky o vesnici jsou z roku
1547. Nejstarší roubené chalupy byly
vysazeny do tvaru podkovy, za nimi se
táhly polnosti rozšiřující se směrem ke
hranici katastru. Radčice a okolní vesnice
patřily rodu Wartenberků až do roku
1615, kdy připadly pod panství
Smiřických. V 19. století příslušela
vesnice k obchodní a živnostenské
komoře v Semilech a k farnímu úřadu
Železný Brod.
Roku 1864 získala obec samosprávu. Tři
roky poté bylo rozhodnuto, že zde bude
vystavěna samostatná škola. Ta se
nevyhnula zkáze při velkém požáru, který
vesnici postihl v roce 1875. Lidé se nevzdali a ještě téhož roku postavili školu novou, kamennou, která dětem
sloužila až do roku 1930. V roce 1933 byla postavená nová škola, kde se vyučovalo až do roku 1978, poté byla
uzavřena pro nedostatek dětí. Od té doby děti plní povinnou školní docházku v Masarykově základní škole v
Zásadě. V budově školy je nyní umístěn OÚ Radčice, zasedací místnost, knihovna a tři obecní byty. Krátce potom,
co byla obci udělena samospráva, byly zakládány četné spolky. Jako první byl v obci v roce 1892 založen Sokol. O
dva roky později vznikl spolek dobrovolných hasičů, který hned od svého vzniku vyvíjel vysokou aktivitu.
V Radčicích byli tou dobou většinou jen drobní zemědělci, které zemědělství moc dobře neživilo, a proto se museli
zabývat i jinou prací.
Nejčastěji to byla práce
v lomech. V 19. století
se začala těžit břidlice.
Vznikla řada lomů s
nejkvalitnější
pokrývačskou břidlicí,
kterou se mimo jiné
pokrývaly i památné
objekty v celých
Čechách. V následujícím
století lomy postupně
zanikaly, protože
břidličnou střešní krytinu
vytlačoval eternit. Udržel
se pouze jeden lom. Po
ostatních lomech dnes
zůstala jen malá jezírka,
která v létě často slouží
jako přírodní koupaliště.
Roky první světové války přinesly obci veliké utrpení. Muži z obce byli odvedeni na frontu, potraviny se prodávaly
na lístky. S nedostatkem potravin se vzmáhal i prodej na černém trhu.
Až rok 1918 přináší naději. Skončila válka a navíc získává naše republika samostatnost. Všichni nadšeně očekávají
příští léta. V roce 1931 začíná dopravu občanů zajišťovat autobus, který projíždí vesnicí 4x denně. Ale to je asi
jediné povzbuzení pro zdejší obyvatelé. Hospodářská krize postihla i naši vesnici. Za prací se docházelo velice
daleko, často i do zahraničí. Po první světové válce se začalo rozvíjet sklářství a lidé tak získali další práci. Rozkvět
obce a výstavba nových rodinných domků přichází v roce 1937. Stavby se staly vítaným zdrojem obživy pro řadu
řemeslníků z vesnice. V této době žije ve vesnici kolem 470 obyvatel v 81 domech.
Začala se rozvíjet spolková činnost. Ve třicátých letech 20. století existoval v obci mužský a ženský pěvecký sbor.
Ženy zpívaly v národních krojích. V období mezi válkami ochotníci hráli divadla. Poslední divadlo nastudovali v
roce 1948. Asi v roce 1950 zahájilo provoz místní kino, s nástupem domácích videopřehrávačů se však stalo
finančně ztrátové, a tak v roce 1993 ukončilo svou činnost. Dodnes v obci funguje obecní knihovna.
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Radčice se nacházejí na jižním svahu
jirkovského kopce v nádherné krajině.
Pohádková příroda sem přitahuje turisty,
vesnice je východiskem mnoha výletů v létě i v
zimě (v okolí jsou upravené běžkařské tratě a
do Zásady na sjezdovku je to opravdu jenom
kousek). Pracovní příležitosti v místě chybí, lidé
musí za prací dojíždět do sousedních měst.
Přesto mají o bydlení v obci zájem, začínají zde
stavět nové rodinné domy. OÚ se snaží vyjít
tomuto zájmu vstříc, v současnosti zpracovává
návrh změny územního plánu. Stálých obyvatel
mají Radčice 157, v letních měsících se jejich
počet pravidelně navyšuje o četné chataře a
chalupáře. I přes omezené finanční možnosti
má OÚ snahu vesnici neustále zvelebovat.
Každý obyvatel se může zapojit do některých
činností, které jsou v obci k dispozici.
Pravidelně každé pondělí od 17 – 19 hod. je
otevřena místní knihovna, všichni příchozí mají
možnost využít zde zavedený internet. V obci
pracuje aktivně Sbor dobrovolných hasičů, TJ
Sokol, fotbalový oddíl, Česká obec sokolská,
částečně je v provozu i lyžařský
vlek. Svoji činnost právě zahájil
klub maminek.
1545
první zmínky o obci
Radčice
1593
postavena kaplička v
obci
1867
v obci vybudována
samostatná škola
1924
byla provedena celková
elektrifikace vesnice
1930
v obci žije 475 obyvatel
v 81 domech
1933
otevřena nová základní
škola
1950
v obci žije 302 obyvatel
v 94 domech
1978
v září se pro nedostatek
dětí zavírá základní škola
2006
v obci žije 157 obyvatel
v 111 popisných číslech, některé
domy zbourané
http://www.radcice.eu/
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PRO ZASMÁNÍ

Poslední věty:
 Hoď po mně to kladivo!
 Tady je silný led! Tady to přejdeme!
 Pojď sem, pejsku!
 Mohl bych si ještě přidat tu výtečnou
houbovou omáčku?
 Ty že jsi mafián? Nevěřim.
 Snad neuklouznu.
 Ta větev mě udrží.
 Neblbni, dyť mě uškrtíš.
 Divné, cítím plyn, rozsviť!
 Jeden prošlej prášek mi nemůže nic udělat.
 A teď mě vyfoť na té skále.
 Tam bylo vždycky mělko.
 Tam není víc jak 12 voltů.
 Prosim tě, tady nejel vlak snad sto let.
 Jak by se sem asi dostal medvěd?
 Schovej ten nůž nebo ti dám poznámku!
 Došly ti náboje, co?
 Jdu zazvonit na sousedku, jestli taky cítí
ten plyn.
 Drž mě, ať nevypadnu z okna.
 Ten most se takhle houpe pokaždý.
 Žádný auto nejede, jdem!
 Skoč, já tě chytím!
 Stejně ta pistole není pravá.
 Ukážu ti, jak umím udělat salto.
 Hele, užovka.
 Houstone, máme tu problém.
 Tady žádný miny nejsou, rozvědka to
určitě popletla.
 Studenti, klid. Tenhle experiment dělám
roky.
 Prosim tě, žraloci? Tady?
 Nazdar Alenk.... chci říct Jano!
 To kafe je nějaký divný.
 Teď zapojím ještě tyhle dva drátky a je to
hotový.
 Žádný strach, chlapi, to je nulák.
 Z prava dobrý...
 Na to jak jseš ožralej řídíš docela dobře.
 Ty borůvky chutnaj nějak jinak.
 Proč by mi někdo posílal v obálce cukr?
 Schováme se pod strom, tam blesky
nemůžou.

MOUDRÁ VĚTA

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním
představují jiní.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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