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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 05/2016
pro týden:
1. 2. 2016– 7. 2. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

POSLEDNÍ OTEVÍRACÍ DEN
Pátek 29. 1. 2015, byl poslední den, kdy byla
otevřena Hospůdka Na Záduší, pod vedením
Radka Pecky, ten zdejší hospůdku vedl od jara
roku 2014.

KUMPÁNI LOUŽNICE

Nyní bude Hospůdka Na Záduší nějaký čas
zavřená, probíhá zde rekonstrukce a úpravy a
hledá se nový nájemce.
Moto klub Kumpáni Loužnice, oznamuje, že jejich
Klubovna bude po celý únor 2016, každý pátek,
otevřena pro veřejnost.
----------------------------------------------------------------------------

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

HLEDÁ SE NOVÝ HOSPODSKÝ – HOSPODSKÁ

HA HA PLES

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

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

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.
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HASIČSKO HALUŠKOVÝ PLES
V sobotu 5. března 2016, se bude konat v místním
Kulturním domě, ples, který pořádá SDH Loužnice
a budou se zde péct halušky.

REALITY V LOUŽNICI
KOMERČNÍ OBJEKT (VÝROBNÍ OBJ.) LOUŽNICE
Nabízíme prodej průmyslového areálu v obci Loužnice, stojícího při mezinárodní silnici E55 z Prahy do Harrachova.
Areál složil k výrobě stěrkových hmot z břidlicového kameniva. Objekt se skládá ze 3 podlaží, jsou zde
kancelářské, skladovací a výrobní prostory a samotného prostoru mlýnu na kamenivo. K objektu náleží garáže a
další manipulační prostory.
Cena: 2.500.000 Kč

PRONÁJEM BYTU 3+KK, 95 M2 LOUŽNICE
Cena: 6 500 Kč měsíčně + energie
Nabízíme pronájem bytu 3+kk v bytovém domě v obci Loužnice okr. Jablonec n.N. Byt se nachází v 1. patře
domu. Součástí vybavení bude kuchyňská linka a koupelna se sprchovým koutem, které jsou nyní ve výstavbě. K
dispozici internet, balkon, sklep a zahrada. Vhodné k trvalému i rekreačnímu bydlení vzhledem k poloze při
mezinárodní silnici směr Harrachov.

RD LOUŽNICE 4+KK, OKR. JABLONEC NAD NISOU
Cena 1.950.000,-Kč
Více zde: http://www.familybroker.cz/nabidka-nemovitosti-/domy/
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ZE SVĚTA

PLAVY - Organizátoři recesistické akce Lety na
saních v Plavech se shodli na dvouletých
intervalech konání masového podniku.
Složitá organizace, mírné zimy, nedostatek svěžích
nápadů. To jsou důvody, proč se oblíbená
recesistická akce Lety na saních v Plavech bude
konat jednou za dva roky. „Což je na jednu stranu
škoda, na druhou stranu organizátory chápu.
Zatím jsme toto sdělení dostali jen neoficiální
cestou," sdělila Věra Mužíčková, starostka obce
Plavy. Obec v minulosti konání Letů na saních
spolupořádala. V současné době akci zaštiťuje TJ
Sokol Plavy.
„Zřejmě zarmoutím většinu nadšenců, když
oznámím aktivní odpočinek pro rok 2016 od Letů
na saních," sdělil Martin Makovec, předseda
pořádající jednoty na oficiální facebookové stránce
Letů na saních.
Z důvodu náročnosti příprav, organizace a
zachování atraktivity akce bude interval pořádání
Letů ob jedno zimní období, tedy jednou za dva
roky. „V roce 2016 plánujeme práce v areálu a
důkladnější přípravu akce pro rok 2017. Budeme
se snažit zorganizovat veřejnou schůzku pro
pořadatele, účastníky a příznivce z důvodu nápadů
pro větší atraktivitu obecenstva a samotných
letců," doplnil Martin Makovec.
„Chceme zvýšit atraktivitu akce. Ono připravovat
každý rok areál, samotné Lety a k tomu třeba
ještě stroje je dost náročné. Chceme na trať
dostat i více strojů, což znamená i vylepšit
komunikaci s potencionálními účastníky. Schůzku
všech zúčastněných stran bychom rádi svolali již
na jaře," vysvětlil Pavel Pitro za organizátory, sám
dlouholetý aktivních účastník Letů.
Organizátoři chtějí areál Letů zušlechtit, natřeny a
opraveny by měly být stávající boudy. Zároveň
chtějí zatraktivnit program akce či zajistit lepší
ohodnocení letců. A třeba i znovu zapojit letce
zakládající Lety na saních.

LIBEREC - Areál
Libereckých
výstavních trhů
zřejmě změní svou
tvář.
V atriu je
zaparkovaný tank a
letadlo, prostoru
dominuje startovací
věž s raketou. Vedle
ní je netradiční dětské
hřiště. Okolní budovy
jsou uvnitř zasvěcené technice. Tak zatím vypadá plán na
přeměnu areálu LVT na Technopark. „Přiznejme si na rovinu,
nikdo už do Liberce nepřijede v touze získat nedostatkové
džínsy, koženou bundu, bezešvé punčocháče či toaletní papír. I
takové byly, dnes už legendární, Liberecké výstavní trhy. Ale
také byly vskutku rozsáhlé, co se prostoru expozic týče," říká
náměstek primátora Tomáš Kysela s tím, že nevyužité pavilony
volají po využití.
Vedení radnice teď dalo nápadu zelenou, celý záměr ale ještě
musí schválit zastupitelstvo. Iniciátorem všeho je pak Jiří
Němeček, předseda spolku Technického muzea, které sídlí v
pavilonu G. „Naše představa je, že bychom Technické muzeum
rozšířili do stávajících pavilonů E, D a I, které tvoří s Technickým
muzeem uzavřený prostor. Jsou to všechno pavilony směrem k
Masarykově třídě, která je snad nejkrásnější čtvrtí v Liberci, ale
dnes je téměř polomrtvá. Chceme do toho zapojit i klub
historických tramvají Bovera," líčí Němeček.
Chybět by neměla ani multifunkční hala s kongresovým sálem a
prostorem pro výstavnictví menšího rozsahu. Hlavní důraz se ale
podle Němečka dá na technické vzdělávání. „Chceme tu zřídit
dílny, které by využívaly základní školy. Děti dnes ani neumí vzít
pořádně do ruky kladivo, tady by si mohly všechno vyzkoušet a
něco vyrobit. Chceme mládež i širokou veřejnost víc přivést k
technickým oborům."
Právě Liberecko patří k oblastem, kde je po technicky vzdělaných
lidech veliký hlad. „Liberecko patří mezi nejautomobilovější kraje
v ČR, je tu nejvíc pracovníků v automobilovém průmyslu z celé
republiky. Technické vzdělávání je tady opravdu více než
žádoucí," potvrdil i Antonín Šípek ze Sdružení automobilového
průmyslu, které projekt rovněž podporuje.
Náměstek Kysela nápad doplňuje: „Dílenská akademie bude pro
veřejnost a školy a zároveň se zde budou konat rekvalifikační
kurzy. Ve spolupráci se strojírenskými podniky na Liberecku by
se tu také studenti v praxi seznámili s celým procesem vytváření
zakázky a s problematikou technologických postupů. Zkrátka,
aby se řemeslům a učňovským oborům navrátila prestiž." Podle
Kysely by si měl Technopark s dílnami vydělat na provozní
náklady sám. Peníze na realizaci by měly jít z česko-saského
přeshraničního fondu.
Záměr počítá i s obnovením kdysi oblíbené restaurace Kasino a
muzea v přírodě. „Některé exponáty by byly venku mezi
pavilony. Chceme tu zřídit i dětské hřiště, aby se celý prostor
mezi výstavištěm, Severočeským muzeem a galerií Lázně oživil,"
vysvětluje předseda spolku Technického muzea Jiří Němeček.
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JABLONECKO - Česká musherka Jana
Henychová z Horního Maxova je v první lize
siberian musherů!
„Začala jsem sledovat výslednou tabuli s
dojezdovými časy a vidím, jéééé to vypadá
dobře! Ano, nakonec pěkné druhé místo a
celkově třetí čas. Přede mnou jen ta nejzvučnější
jména musherů a za mnou taky! Wow, jsem
moc ráda!" píše ze severozápadního cípu Evropy
na Skandinávském poloostrově nejlepší česká
musherka Jana Henychová z Horního Maxova na
Jablonecku. Zajela závod Vildmarsracet na 120
kilometrů jako součást tréninku na maraton.
Všichni její soupeři už mnohé dokázali a mají její
velký obdiv. „Konečně se to povedlo! Ano, jsem
v první lize siberian musherů! Nebyla jsem si už
vůbec jistá, jestli nedělám něco špatně: v krmení
psů, tréninku a vůbec v chovu. Konečně mi
přišlo potvrzení, že to dělám dobře a jen to vše
musím dělat ještě lépe a dávat velký pozor
hlavně na zdraví psů. Jen úplně zdravý pes
může běžet rychle a daleko," líčí spokojená
závodnice. Má totiž před sebou velkou výzvu.
600 kilometrů v mraze jen se svou smečkou.
Čeká ji Femundlopet, který startuje 5. února.
„Po závodě Vildmarsracet jsem opět za
nefalšovanou krasavici: omrzlý nos, brada, uši a
modrý flek přes tvář. Lepší už to nebude! Teď
musíme trénovat tak osmdesát až sto kilometrů
denně. Start Femundlopetu se neúprosně blíží,"
vysvětluje musherka. V loňském roce na
extrémním závodě také startovala, ale
organizátoři jej, v době, kdy už měla ujeto 400
kilometrů, pro extrémní nepřízeň z
bezpečnostních důvodů zrušili.

TANVALD - O
transformaci středních
škol v Tanvaldě se
mluvilo dlouho. Muselo
jej řešit hlavně nové
vedení města. Stávající
střední školy, Gymnázium
Tanvald a Obchodní
akademie, byly v
posledních letech obě v
obtížné situaci.
Gymnáziu se v předchozích třech letech nepodařilo dvakrát
otevřít první ročník čtyřletého oboru, rovněž Obchodní akademie
naplňovala svoji kapacitu obtížně. V letošním školním roce
například nastoupilo do prvního ročníku pouze 15 žáků.
Mnoho nadějí dotčeným institucím nenabízela ani statistická
stránka budoucích let. „Od 1. září 2016 tak přejde obor
Obchodní akademie pod křídla Gymnázia Tanvald, které je
zřizované Libereckým krajem," upřesnila Alena Losová, radní
Libereckého kraje pověřená řízením resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
S přípravou na sloučení obou škol se podařilo realizovat i některé
inovace. „V letošním školním roce zorganizovalo gymnázium
zábavně-naučná odpoledne nazvaná Jeden den s … biologií,
chemií, fyzikou a další budou ještě následovat," pochlubila se
zástupkyně ředitele školy Iva Herrmannová o novinkách, které
mají přilákat nové studenty. Zájem byl prozatím hlavně ze strany
žáků, kteří by nastupovali do primy.
Ve školním roce 2016/2017 bude Gymnázium a Obchodní
akademie Tanvald přijímat 30 žáků do primy. Pro zájemce z
devátých tříd základních škol je k dispozici 30 míst v prvním
ročníku Obchodní akademie a 13 míst na doplnění třídy kvinty
víceletého gymnázia.
Sloučení podrobně sleduje i tanvaldská radnice. Už po
odsouhlasení této změny byl zřízen školský výbor, který vše
mapuje. „Rozhodnutí kopíruje demografický vývoj, který hovoří
jasně. Sloučením jsme v Tanvaldě zachovali všechny varianty
studia. Věřím, že toto spojení bude pro budoucnost velkým
přínosem," řekl starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.
Na radnici už také proběhly dvě koordinační schůzky mezi
vedením města a gymnázia. Dotkly se i personálního obsazení.
Jasné je, že vedení školy se bude snažit v maximální možné míře
využít pedagogických kapacit z OA. Definitiva ovšem padne s
počtem přijatých studentů.

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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ČERNÁ KRONIKA
MALÁ SKÁLA - V sobotu 23. ledna dopoledne deset minut před desátou
hodinou se v Katastru obce Malá Skála na silnici třetí třídy stala dopravní
nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru na Malou Skálu, kde po
průjezdu pravotočivé zatáčky na přímém úseku silnice nepřizpůsobil
rychlost povaze a stavu zasněžené vozovky, dostal smyk, následně vyjel
vlevo do protisměru a do příkopu, přičemž porazil dva plastové patníky.
Následně s vozidlem ještě narazil do kovového zábradlí na betonovém
mostku. S řidičem ve voze jeli ještě tři spolujezdci. Naštěstí nikdo z nich
zraněn při nehodě nebyl. Provedená dechová zkouška u řidiče měla
negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 60.000,Kč. Policisté vyřešili věc na místě jako dopravní nehodu s projednáním a
řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - Během uplynulého měsíce v přesně nezjištěné době od 26. prosince loňského roku do
včerejšího dne dosud neznámý pachatel kladivem rozbil luxferové okno u jedné z řadových garáží v ulici
Novoveská v Jablonci nad Nisou, do které následně vnikl a ještě v ní poškodil kování vrat na jejich vnitřní straně.
Poté z této garáže odcizil kompletní sadu čtyř kol na vozidlo Seat Toledo. Jednalo se o originální hliníkové disky
Seat, na kterých byly nasazeny letní pneumatiky. Pachatel svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši
10.000,- Kč a dopustil se tak trestného činu krádeže, za jehož spáchání mu hrozí v případě dopadení trest odnětí
svobody až na dva roky. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou.
HORNÍ ČERNÁ STUDNICE - V době od půl jedné v noci 25. ledna do deseti hodin dopoledne následujícího dne
neznámý pachatel odstranil visací zámek ochranné klece s propanbutanovými láhvemi umístěné v Nové Vsi nad
Nisou části Horní Černá Studnice. Následně tuto klec otevřel a odcizil z ní tři desetikilové propanbutanové láhve.
Svým jednáním tak způsobil škodu ve výši 3.800,- Kč a dopustil se trestného činu krádeže, za jehož spáchání mu
v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení ve
Smržovce, kteří již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání uvedeného trestného činu.
JABLONEC NAD NISOU - V sobotu 23. ledna se v Jablonci nad
Nisou v ulici Vysoká před restaurací U Medvěda asi deset minut před
patnáctou hodinou stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda
Favorit jel ve směru k ulici Mánesova, kde mu na přímém úseku
zasněžené vozovky bezprostředně do jízdní dráhy za protijedoucím
vozidlem z jeho levé strany vešla 47letá chodkyně. Řidič na tuto
náhlou situaci reagoval tím, že prudce sešlápl brzdový pedál, přičemž
ovšem vozidlo zabrzdit na zasněžené vozovce již včas nedokázal a
pravým předním rohem uvedenou chodkyni porazil. Ta byla se
zraněním převezena z místa nehody sanitním vozem zdravotnické
záchranné služby do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění
a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u
řidiče i chodkyně vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné
svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou policisty
kontaktovat také písemně prostřednictvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přivítají především jakékoliv
informace k samotnému průběhu uvedené dopravní nehody.
TURNOV - Dva povedení zaměstnanci skladu jedné firmy na Turnovsku se rozhodli, že si přivydělají. Dne 7.
ledna večer odcizili ze skladu za pomocí vysokozdvižného vozíku první „várku“ červeného vína značky Cabernet
Savignon. Jednalo se o vice než 200 lahví o obsahu 0,7 litru v kartonech. Tento čin ještě zopakovali 12. ledna,
kdy odcizili přes 370 „sedmičkových“ lahví vína stejné značky. Po důkladném šetření a zajišťování důkazů zadrželi
policisté tento týden jednoho ze dvou mladých cizinců, kteří mají uvedený čin na svědomí. Pachateli bylo sděleno
obvinění z přečinu krádež, za což mu hrozí trest odnětí svobody až dva roky. Po druhém pachateli, který je na
útěku, policisté pátrají. Celková škoda byla stanovena na částku bezmála 30 000 korun.
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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
1.2.

Den: 9/13°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
5.2.

Den: 3/7°C
Noc: 2/-2°C

ÚTERÝ
2.2.

Den: 8/12°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
6.2.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

STŘEDA
3.2.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

NEDĚLE
7.2.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

ČTVRTEK
4.2.

Den: 3/7°C
Noc: 0/-4°C

PONDĚLÍ
8. 2.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

PRANOSTIKY
2.2.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice půl krajíce a půl píce.

4.2.
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.

3.2.
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče
smočil, čekají dlouhý len.
Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory.

6.2.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.

Slunce
Vychází:

7:20:16
Zapadá:

16:42:09

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

Měsíc

3. 2. 2016

Vychází:

2:33
Zapadá:

12:07

5.2.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.

7.2.
Svatý Radko - na poli hladko.

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE
Únorová večerní obloha bude bohužel bez planet. Jupiter před opozicí je
pozorovatelný po celou noc kromě večera. Venuši spatříme už jen počátkem
měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem, během měsíce přestává být
pozorovatelná. Mars je spolu se Saturnem také na obloze ranní, spatříme je
vysoko nad východním a jihovýchodním obzorem.
2016 – PŘESTUPNÝ ROK
Proč jsou přestupné roky?
Je to naše snaha mít co nejpřesnější čas, který bude odpovídat poloze Slunce
jak nyní, tak i před sto lety. Jelikož
kalendářní rok má 365 dnů, ale Země
oběhne kolem Slunce za 365,24219
dnů, což je o zhruba čtvrt dne více.
Proto když jednou za čtyři roky má rok
366 dnů, se tento rozdíl srovná.
Právě když je přestupný rok, má únor
29 dní. Ve všech ostatních případech
má 28 dnů.
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Fáze měsíce
08.02.

15.02.

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

2. 2. 2016
4. 2. 2016
4. 2. 2016
4. 2. 2016
5. 2. 2016
6. 2. 2016

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

Olga Daníčková
Simona Fortelná
Radka Ondřejová
Simona Rathouská
Pavel Bém
Petra Kopalová

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
1.2. 1990 – Zanikla komunistická Státní bezpečnost reformou
na jiné složky Ministerstva vnitra.
2.2. 1929 – Věra Chytilová, česká filmová režisérka
3.2. 1704 – Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, lékař a léčitel (†
16. listopadu 1783)
4.2. 1808 – Josef Kajetán Tyl, český dramatik a spisovatel (†
11. července 1856)
4.2.1820 – Božena Němcová, česká spisovatelka († 21. ledna
1862)
5.2. 1796 – V Praze byla založena Společnost vlasteneckých
přátel umění, předchůdce dnešní Národní galerie.
6.2. 1228 – Na českého krále byl korunován Václav I. se
svou ženou Kunhutou.
6.2. 1905 – Jan Werich, český herec († 31. října 1980)
7.2. 1900 – V Jablonci nad Nisou byl zahájen provoz
elektrické tramvaje.
VÝZNAMNÉ DNY
2.2. - Světový den mokřadů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

PĚVECKÝ SBOR
Dne 2. února 1954 byl založen v Loužnici pěvecký soubor
ŽBS. Řídí jej sbormistr Karel Motejlek ze Zásady. Soubor od
založení konal mnoho úspěšných zájezdů do blízkého i
vzdáleného okolí a umístil se v několika pěveckých soutěžích
mezi nejlepšími.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:

VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 1. 2. – 7. 2. 2016,
slaví svátek:
1.2. - HYNEK je mužské křestní jméno, které vzniklo
počeštěním německého jména Heinrich (zdomácněle Heinz či
Hentz, jinou českou variantou je jméno Jindřich). Nesprávně je
někdy považováno za českou variantu jména Ignác. Zejména
během druhé poloviny 19. století a za první republiky
docházelo v českých zemích k rozsáhlému přejmenovávání
Ignáců na Hynky, hlavní důvody byly dva: vyjádření
příslušnosti k českému národu nebo odpor vůči katolické církvi
či jezuitům.
2.2. - NELA je ženské křestní jméno latinského původu. Jedná
se pravděpodobně o zdrobnělinu jména Petronila nebo
Kornélie. Zkracována jsou tak i Eleonora či Helena.
3.2. - BLAŽEJ je mužské křestní jméno. Jeho původ a význam
je nejasný. Buď pochází z řeckého Blasios, což znamená „trpící
na zápal kloubů“, nebo vzniklo z řeckého slova bléché
(„bleptavý, breptavý; neobratný, tupý“). Sv. Blažej je
patronem všech zpěváků a osob, které musí dbát o svůj hlas a
hrdlo.
4.2. - JARMILA je ženské jméno slovanského původu. Jeho
význam může znamenat milující bujnost, sílu jara nebo souvisí
se slovesem jarý a znamenalo by milující prudkost. Mužský
ekvivalent jména Jarmil.
5.2. - DOBROMILA je ženské křestní jméno slovanského
původu. Jeho význam je „milující dobro“ - jedná se o překlad
původem řeckého jména Agáta. Domácké podoby: Romy,
Dobruše, Mila, Mily
6.2. - VANDA je ženské křestní jméno patrně polského
původu, jeho význam je nejasný. Často se udává jako
odvozené od řeky Vandalus, nebo zkrácenina německých jmen
začínajících na Wendel, znamenající "Polabská Slovanka".
7.2. - VERONIKA je ženské křestní jméno. Původ má v
řeckém jménu Bereniké (Phereniké) s významem „přinášející
vítězství“, podle méně * pravděpodobného výkladu pochází z
řecko-latinského vera icona, což znamená „pravý obraz“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
KALISIE VOŇAVÁ
Kalisie voňavá (callisia fragrans) je rostlina rostoucí v tropech a subtropech, která má ráda teplo a vlhko. Její
domovinou je Střední a Jižní Amerika, Tichomoří a Austrálie. U nás se pěstuje jako pokojová rostlina, která snáší
pokles teplot až na 12 °C, takže ji přes léto můžeme vysadit i do
zahrady do polostínu nebo do truhlíku na balkon. Velice snadno
se rozmnožuje a snadno zakořeňuje, podobně jako její příbuzné
rostliny, které všichni známe pod lidovým názvem blázen,
voděnka, podénka.
Ulomíme oddenek a necháme ho zakořenit ve vodě, kde ze
spodní části řízku ponořeného do vodě se vytvoří za 2 až 3
týdny kořínky a potom rostlinu můžeme zasadit do květináče.
Použijeme normální zahradnický substrát, který udržujeme stále
vlhký a občas přihnojíme. Jedná se o rychle a bujně rostoucí
druh, tyto její vlastnosti jsou pro naše léčitelské účely ideální.
Léčebné účinky
Kalisie voňavá je rostlina, která si právem zaslouží název
zázračná. Ne nadarmo byl v posledních dvaceti letech prováděn
intenzivní výzkum této rostliny, jak v bývalém Sovětském svazu,
tak i v USA v oblasti vojenského využití. Rostlina má tak široké
spektrum léčivosti, že je použitelná téměř na všechny nemoci a
to v silné účinnosti.
Léčí prostatu, alergie, Alzheimerovu nemoc, Parkinsonovu chorobu, roztroušenou sklerózu, artrózu,
arytmie, astma, bakteriální a virové onemocnění, migrény a bolesti hlavy, bolesti kloubů, bolesti
páteře, bolesti uší, zánět nosních mandlí, bolesti zubů, záněty dásní, bradavice, Crohnovu nemoc,
reguluje průjmy a zácpy, cysty v prsou, varleti, odstraňuje otoky, cukrovku, hojí rány a spáleniny,
léčí vysoké horečky, kašel, bolesti v krku, chřipku, angínu, konečník, lymfatické cesty, stimuluje
imunitní systém, rozpouští malé ledvinové kameny a písek, mykotická onemocnění, omlazuje buňky
a zpomaluje stárnutí, léčí ostruhy, pálení žáhy, podporuje srdce, cévní a žilní systém, snižuje vysoký
krevní tlak, odstraňuje syndrom chronické únavy, polypy v nose, vředy, polypy ve střevech a ve
žlučníku, léčí oční šedý zákal a snižuje dioptrie, rakovinu všeho druhu, pomáhá komplexně vyčistit
organizmus, léčí slinivku, záněty žaludku, dvanácterníku, slezinu, štítnou žlázu, endokrinní systém,
zánět průdušek, žlučníkové kameny.
Vyšší účinnost díky ledničce
Bylo zjištěno, že u Kalisie docílíme ještě větší účinnost, když si rostliny připravené na léčení vložíme do PE sáčku a
umístíme je do chladničky na dobu 14 dnů, do teplot + 2 až + 4 °C, ale již po třech dnech můžeme rostliny
používat. Uložením rostlin v ledničce, ne v mrazáku, se v nich dodatečně vytvoří rostlinné biogenní stimulátory,
které navyšují jejich léčivost a účinnost. Proto na všechna léčení použijeme rostliny připravené z ledničky.
Lihový výluh – tinktura z kalisie
Utrhneme boční oddenky, nejméně s 9 kolínky a z nich nakrájíme potřebný počet kolínek určený na recept podle
síly výluhu, který budeme potřebovat. Počet kolínek se na různé recepty liší a to nepodceňujte. Kolínka mírně
rozmačkáme a vložíme je do 0,5 litru vodky nebo pálenky po dobu 14 dní. Potom výluh přecedíme, dobře
uzavřeme a skladujeme na tmavém místě. Tento výluh pak používáme podle receptu. Je dobré si na výluh
poznačit datum a počet kolínek. Lihový výluh je na vnitřní i vnější použití, má dlouhodobou trvanlivost.
Balzám z kalisie
Do skla dáme 40 ml olivového oleje a 30 ml lihového výluhu minimálně z 20 kolínek, uzavřeme a 7 min. prudce
třepeme před upotřebením, aby se složky spojily. Balzám je na vnější použití.
Odvar z kalisie
Jeden velký list Kalisie povaříme na mírném ohni ve skle nebo smaltované nádobě v litru vody minimálně 15
minut, list odstraníme a odvar necháme vychladnout a potom uložíme v chladničce. Odvar je určen na vniřní i
vnější použití, spotřebujte do několika dnů.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
MASOPUSTNÍ MENU

MASOPUSTNÍ PEKÁČ
Vepřový vývar 150 ml, Sůl, Pepř mletý, Vepřový 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, podlejeme 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
500 g hladké mouky, sůl + hrubá mořská sůl na posypání, 4 žloutky, 1 lžíce krupicového
cukru, 1 kostka čerstvého droždí, 250 ml mléka, 3–4 lžíce sádla, 350–400 g vepřových
škvarků.
Do hladké mouky vmíchejte větší špetku soli a vytvořte v ní důlek. Doprostřed vyklepněte
žloutky, přisypte cukr, rozdrobte droždí, přilijte vlažné mléko, rozpuštěné sádlo a vše
promíchejte a zpracujte těsto. Větší část škvarků překrájejte, menší část umelte. Přidejte
do těsta a řádně ho hněťte, až se budou tvořit bubliny. Nechte asi hodinu kynout na
dvojnásobný objem. Předehřejte troubu na 180 ˚C, horkovzdušnou na 160 stupňů. Z
těsta utvořte placky velikosti dlaně, potřete je rozpuštěným sádlem a posypte hrubou solí.
Pečte dorůžova asi 20 minut.
MASOPUSTNÍ KOBLIHY
125 ml vlažného mléka, 20 g (1/2 kostky) čerstvého droždí, 40 g
krupicového cukru, 280 g hladké mouky, špetka soli, 60 g másla, 2
lžíce rumu tuzemáku, 4 žloutky, 2 lžičky zakysané smetany,
jahodový nebo meruňkový džem, olej a sádlo (1 : 1) na smažení.
Do tří čtvrtin mléka rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru a hrstku
mouky a nechte vzejít kvásek. Z něj a ze zbývajícího mléka
(přilévejte postupně), cukru, soli, nakrájeného másla, rumu,
žloutků, kvásku, zakysané smetany a mouky (vše kromě mléka o
stejné pokojové teplotě) zpracujte měkké těsto; při zpracovávání by se na něm měly tvořit puchýřky. Nechte
vykynout (cca 45 minut). Na lehce pomoučněné pracovní ploše těsto rozválejte na asi centimetr silnou placku.
Sklenkou nebo vykrajovátkem naznačte kolečka (mohou mít i okolo 10 cm v průměru) těsně vedle sebe, aby
nebylo moc odkrojků. Na polovinu koleček naklaďte lžičkou trochu zavařeniny (nepřežeňte to, koblihy by se při
smažení topily). Zbylá kolečka dokrojte, položte je na kolečka se zavařeninou, okraje důkladně přitlačte a ještě
jednou vykrojte o něco menší skleničkou či vykrajovátkem. Okraje tak budou hladké a opravdu pevně spojené.
Nechte 15–30 minut kynout na válu spodní stranou nahoru a přikryté utěrkou. Koblihy smažte v hlubší vrstvě tuku
3 minuty pod pokličkou, pak odkryjte, obraťte (dejte pozor, abyste je při tom nepropíchli!) a bez pokličky smažte
3 minuty z druhé strany. Do tuku dávejte tolik koblih, aby kolem nich zůstávalo nejméně jednou tolik volného
místa. Vyjměte a nechte okapat na papírových utěrkách. Na závěr je pocukrujte.
ZELNÉ PLACKY
250 ml polotučného mléka, 2 vejce, z bílků ušlehejte sníh,
lžička soli, 140 g hladké mouky, olej nebo máslo na opékání
placek, 1/3 menší hlávky bílého zelí.
Z bílků ušleháme tuhý sníh, v misce smícháme žloutky se
solí, mlékem a moukou, přidáme na proužky nakrájené zelí a
lehce vmícháme sníh z bílků. Na rozpálené pánvi pečeme
placky.
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MASOPUST

LOUŽNICKÉ TRADICE

V roce 2016 připadá termín masopustu od 6.1. do 10.2.2016
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.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DĚJINY LOUŽNICE
NÁRODNÍ CÍTĚNÍ OBYVATELSTVA
Obyvatelé Loužnice, byli vždy
národnosti České a ježto jsouce na
samém pomezí národnostním, vždy
upřímně svůj mateřský jazyk a svou
vlast milovali.
Každý vlastenecký ušlechtilý podnik
našel zde své oddané stoupence a
podporovatele. Vždyť stačí uvést, že
prvním starostou nově založené
sokolské jednoty v Železném Brodě, byl
náš příslušník František Liška.
Jako první vlastenecký spolek byla
založena „Národní jednota
Severočeská“ a „Spolek divadelních
ochotníků“.
Úkoly těchto dvou spolků později
přeneseny na založený spolek „Sokol“ a
„Sbor dobrovolných hasičů“

Foto: Sokolové Loužnice
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

V šatně: "Proboha! Co blázníš?" vykřikl náhle spoluhráč v
tenisové šatně, když spatřil přítele, jak se souká do
dámského podvazkového pasu.
"Od kdy to nosíš"? zeptal se vyjeveně.
"Ále, od té doby, co to moje žena našla v mém autě."

MOUDRÁ VĚTA
Studuj minulost, chceš-li popsat budoucnost.
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. ohlašte 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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