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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 7/2017
pro týden:
13. 2. 2017 – 19. 2. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
JARNÍ PRÁZDNINY

POZVÁNKA

20. 2. - 26. 2. 2017

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
Které se bude konat dne 17. února 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ.
PROGRAM
1. Zahájení – určení
ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění
z minulého zasedání
4. Nájmy v obecních bytech
– práva a povinnosti
nájemců
5. Různé – informace a
návrhy starosty a místostarosty a členů zastupitelstva
6. Závěr

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál

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

FLORBAL
----------------------------------------------------------------------------
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Florbal, kvůli velké zimě na Velkém sále
v Kulturním domě, se nedá hrát.
Nyní jsou tréninky přerušeny.
O opětovném zahájení, budete včas
informováni.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 7/2016

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
ZÁMĚR OBCE
Obec Loužnice, na základě ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/200Sb, zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
Zveřejňuje záměr obce pronajmout nebytové prostory sloužící jako
restaurace v Kulturním domě čp. 72
Předmětem nájmu je kuchyň, jídelna, šatna, vstupní hala, WC a sklep
Účelem pronájmu je zachovat hostinskou činnost
Cena pronájmu místností a inventáře je 2.800,- za měsíc
Úhrada el. energie bude prováděna zálohově v částce 2.400,- Kč za měsíc
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výpovědní doba obou stran jsou dva
měsíce.
Nebytové prostory budou volné od 1. 2. 2017
Podmínky pro přijetí žádosti:
- Provozovatel musí být držitelem živnostenského listu nutného k provozování
pohostinské činnosti
- Otevírací doba dle nájemce
- Drobná gastronomická činnost
- Předložení podnikatelského záměru
Žádosti můžete podávat na Obecním úřadě v Loužnici osobně každé
pondělí od 16.30 – 18.00 hod., nebo písemně na adresu obecního úřadu.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 483 385 577; 724 179 359.
Tento záměr byl schválen na ZO dne 20. 1. 2017
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OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNA MODRÁ SOVA

SOBOTNÍ AKCE
25. ÚNORA – první lekce

LEKCE ANGLIČTINY
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
ZÁSADA - Mistrovství České republiky psích spřežení se jelo v sobotu 11. února v Zásadě na Jablonecku. Jely se
kategorie sprint a mid, délka tratí byla od 11 do 40 kilometrů.

http://zasadskymid.webnode.cz/
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RADČICE
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JABLONEC N. N. - Jen za leden napadlo přímo v Jablonci 143
centimetrů sněhu. Zimní údržba stála jabloneckou městskou kasu
jen v lednu 11,6 milionu korun. Letošní zima se v Jablonci
představila v celé své kráse a na začátku ledna i v plné síle. „V
týdnu od 16. do 20. ledna radnice dokonce kvůli intenzívnímu
sněžení vyhlásila kalamitní stav. Během tří dnů totiž napadlo více
jak půl metru sněhu, který se musel z ulic a chodníků uklidit, aby
město bylo průchodné," připomněla Markéta Hozová, mluvčí
jabloneckého magistrátu. Během ledna napadlo celkem 143 cm
sněhu, který pozvolna odtával teprve v závěru měsíce.
Sníh se z ulic, chodníků, křižovatek a zastávek v lednu odvážel
hlavně v nočních hodinách. Celkem se na deponii za Městskou
halou v ulici U Přehrady nákladní auta navozila více než 9 000
kubických metrů „Je to tisíc pět set dvanáct plných náklaďáků,"
upřesnila Markéta Hozová. V provozu bylo 10 sněhových fréz různých velikostí, stejně tak 15 nakladačů. Odvozy sněhu
obstarávalo 20 nákladních aut. Opět po čtyřech letech ke slovu přišel velký lopatkový nakladač, přezdívaný Stalinovy
ruce. Kvůli poruše na planetové převodovce ruce pracovaly jen několik dní. Jejich práci bez problémů zastala výkonná
moderní fréza Kahlbacher. V ulicích se v lednu s lopatami a hrably pohybovalo kolem stovky lidí denně pracovníci TSJ,
sedmdesát pracovníků veřejně prospěšných prací a veřejné služby a deset odsouzených, které poskytla Věznice
Rýnovice. Společně odpracovali neuvěřitelných 16 924 hodin. Přesto si radnice vysloužila i velmi ostrou kritiku
některých lidí, že o víkendu předcházejícímu kalamitnímu stavu nikdo město neuklízel. „Co těch sto čtyřicet
dlouhodobě nezaměstnaných, které tu živíme z našich peněz, a mají provádět právě takové práce, jako je úklid
enormního spadu sněhu. Potkal jsem jich několik teprve dnes, jak nesou lopaty hozené přes rameno. Hlavně aby měli
vždy žluté vesty, aby byli vidět," rozčílil se mimo jiné ve své stížnosti adresované primátorovi a Deníku Filip Mastník.
JABLONEC N. N. - Živá knihovna povolání si klade za
cíl motivovat zájem dětí o studium technických oborů.
Koná se ve středu 15. února pro žáky posledních
ročníků základních škol v jabloneckém Eurocentru a
organizuje ji regionální zastoupení Svazu průmyslu a
dopravy ČR. Žáci budou mít možnost se postupně
seznámit s jedenácti profesemi, jejichž garanty se staly
převážně jablonecké firmy. Mohou si pohovořit s
pracovníky, kteří konkrétní povolání vykonávají, zeptat
se na to, co je zajímá. Budou také mít možnost si
leccos na místě i prakticky vyzkoušet. Akce se konala
také loni i v České Lípě nebo v Liberci. Kromě zástupců
nejrůznějších firem jsou připraveni zájemcům poradit s
volbou budoucího povolání a výběrem střední školy i
pracovníci úřadu práce. „Na nedostatek technicky
vzdělaných pracovníků si v poslední době stěžuje stále
více firem. Pokud můžeme dětem svět technických
oborů prakticky přiblížit a následně nabídnout i kvalitní pracovní místa přímo tady v Jablonci, je to to nejlepší, co
můžeme pro rozvoj našeho města a regionu udělat," myslí si patron akce primátor Petr Beitl. Chcete vědět, jak se
programuje průmyslový robot, čím se zabývá technolog lepení či jakosti? Co pro svou práci musí umět produktový
manažer? Na simulátoru si vyzkoušet práci svářeče nebo zručnost lékaře při laparoskopické operaci? Chcete si zkusit
zhotovit šperk? Zajímá vás práce vývojáře zabezpečovací techniky? A co řidič, který testuje brzdy? Na dotazy jsou
připraveni odpovídat zástupci nejen jabloneckých firem a společností.
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JABLONEC NAD NISOU - Přednáška Libora
Čecha nazvaná Historie závodu Jizerská padesátka
v úterý 14. února od 17 hodin vzpomene na
horolezce, účastníky Expedice Peru v roce 1970, a
činnost Horské služby v Jizerských horách. Výstava
věnovaná historii Jizerské 50 je v těchto dnech k
vidění v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v
Jablonci nad Nisou. Díky partě bývalých
organizátorů závodu se podařilo dát dohromady
mnoho autentických materiálů, fotografií, původní
běžkařské vybavení, startovní čísla, kroniky,
startovní listiny, novinové články...
„O vznik závodu se zasloužila nemalá skupina
nadšenců-dobrovolníků z liberecké Lokomotivy. Právě díky spolupráci s pamětníky vznikla unikátní výstava, která
oživuje vzpomínky na první ročníky tohoto dálkového běhu. Denně do výstavních prostor Domu Scheybalových
přicházejí lidé, kteří v minulosti padesátku jezdili nebo se na ní podíleli jako organizátoři, vypráví vlastní zážitky a
často se i vracejí, aby fotografie ukázali přátelům, rodině... Jizerská padesátka je v našem kraji fenomén a její
historie je stále živá, prolíná se do současnosti," řekl Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního
centra, které výstavu uspořádalo. „Pro velký úspěch jsme výstavu s názvem 50x Bílou stopou prodloužili do 18.
března. Původně byla plánována jen do února. Navíc jsme přichystali také tematickou besedu s dlouholetým
členem Horské služby Liborem Čechem," dodal Petr Vobořil. „Pár dní před padesátý ročníkem jsme chtěli věnovat
vzpomínku horolezcům, kteří se postavili na start prvního ročníku dnes již legendárního závodu, ale bohužel
zahynuli v roce 1970 při horolezecké expedici v Peru. Na jejich počest byl i závod pojmenován jako Memoriál
expedice Peru 1970. Jelikož je v Jablonci a Liberci velmi velká horolezecká základna, chceme zavzpomínat
společně se členem Horské služby v Jizerských horách Liborem Čechem," upozornila Lea Machurová z
Jabloneckého kulturního a informačního centra. Horská služba vždy hrála v Jizerských horách důležitou roli a bez
její pomoci by se závod Jizerská 50 těžko mohl uskutečnit. Libor Čech u ní sloužil přes 30 let. „Na besedě se
posluchači mimo jiné dozvědí, jak Horská služba zajišťovala dohled na Jizerské 50, jak v minulosti pokrývala
zimní stanoviště a další zajímavosti z jejich působení," přiblížila program besedy Lea Machurová.
Přednáška Libora Čecha k historii Jizerské 50 se koná v úterý 14. 2. od 17 hodin v Domě Jany a Josefa V.
Scheybalových v Jablonci nad Nisou. Vstup je zdarma.
LIBERECKÝ KRAJ - Liberecký kraj vyhlašuje již druhý ročník soutěže Památka
roku Libereckého kraje za rok 2016. Smyslem klání je ocenit podařené stavební
obnovy či restaurování nemovitých kulturních památek a zároveň tímto způsobem
upozornit na zajímavosti našeho regionu. Vyhlášení soutěže schválila na svém
úterním zasedání Rada Libereckého kraje. „Záměrem udílení ceny Památka roku
Libereckého kraje je ocenit úspěšné obnovy nemovitých kulturních památek a
současně upozornit na ojedinělé objekty, které si zaslouží pozornost a mohou být
nejen zajímavým turistickým cílem, ale i místem, které najde nové využití. Na
území Libereckého kraje je více než 2200 nemovitých kulturních památek a každý rok je část z nich obnovována.
Mezi projekty obnov se každoročně objevují zajímavé realizace, které si zaslouží být oceněny a zviditelněny,"
řekla Květa Vinklátová, radní pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Přihlásit do
soutěže mohou uchazeči nemovitosti, jejichž obnova nebo etapa obnovy byla ukončena v kalendářním roce, za
nějž je cena udělována (tj. 2016). Zároveň musí být dodržen minimální podíl vlastníka na realizované obnově či
etapě obnovy ve výši 50.000 Kč. Příjem elektronických přihlášek bude zahájen 10. 3. 2017 a zájemci je budou
moci podávat do 30. 4. 2017. Zaslané přihlášky následně zhodnotí šestičlenná odborná komise, v níž zasednou
zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje, Národního památkového ústavu
ČR a zástupce výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje. Výsledky
soutěže a nositel titulu Památka roku Libereckého kraje za rok 2016 bude vyhlášen v létě 2017. Soutěž Památka
roku Libereckého kraje byla poprvé vyhlášena v roce 2016 a porota hodnotila projekty realizované v roce 2015.
Celkem se do soutěže přihlásilo 13 projektů obnovy kulturních památek. Vítězem soutěže se stala společnost FKP
Frýdlant, s.r.o., za obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích. Sýpky byly zachráněny z
havarijního stavu, který nebyl způsoben současnými majiteli, a byla jim dána nová náplň využití v podobě
krytých jízdáren. Vlastník získal za výhru v soutěži finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
TURNOV - Už v březnu loňského roku zapůjčila svému 43letému známému z Jablonce nad Nisou žena z Turnova částku 20
000 korun. Muž tehdy tvrdil, že peníze potřebuje na opravu svého vozidla a sliboval, že jí vše do dvou týdnů vrátí. Zůstalo ale
jen u slibů. Když mu v říjnu pohrozila, že na něj podá trestní oznámení, zaslal jí 2 000 korun a potom s ní přestal komunikovat.
Nyní už jí došla trpělivost a trestní oznámení na něj skutečně podala. Policisté budou v této souvislosti zjišťovat, zda se muž na
oznamovatelce dopustil přečinu podvodu. Kontaktovat ho však není úplně jednoduché, protože na úřední výzvy k podání
vysvětlení nereaguje a na své trvalé adrese se momentálně nezdržuje. Policisté proto po něm už vyhlásili pátrání.
JABLONEC N/NISOU - Dopravní policisté se stále zabývají dopravní
nehodou se zraněním, která se stala dne 20. ledna 2017 krátce po osmé
hodině večer v Jablonci nad Nisou, ulici Jungmannova před restaurací
Country club. Došlo zde ke střetu osobního vozidla s chodcem. Při
pravém okraji vozovky šli chodci. Ve chvíli, kdy se k nim blížilo osobní
vozidlo pravděpodobně značky Ford Focus či Fiesta, světle šedé barvy,
ustoupili vpravo do sněhového mantinelu. Jeden z chodců se však z něj
sesunul a jeho levá noha se dostala pod projíždějící vozidlo. Neznámý
řidič tak přejel dolní končetinu chodci pravým zadním kolem. Následně,
aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon, z místa nehody ujel.
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 tísňové lince 158.
Občané mohou policisty kontaktovat také písemně prostřednictvím emailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přivítají především jakékoliv informace směřující k ustanovení neznámého řidiče a ke
zjištění vozidla, které se mělo střetnout s chodcem.
VELKÉ HAMRY - Pět jednotek hasičů zasahovalo dne 9. února 2017 u
požáru rodinného domu ve Velkých Hamrech, požár byl ohlášen těsně po
16. hodině. Uživatel domu se nacházel popálený mimo objekt, hasiči
ihned povolali ZZS, která zraněného převezla k dalšímu ošetření. Požár
vznikl v přízemí a rozšířil se přes mezistropí do půdního prostoru. „Na
likvidaci požáru jsme nasadili tři útočné proudy. Celý zásah komplikovalo
velké množství uskladněného materiálu, který byl ve všech místnostech,"
popsal velitel zásahu nprap. Karel Bukvic ze stanice Tanvald. Jak dodal, z
důvodu velkého zakouření probíhal zásah v dýchací technice a byla
nasazena přetlaková ventilace. Hasiči museli postupně všechno vybavení
vynášet ven, došlo i na rozebírání stropních konstrukcí, kde se nacházely
skrytá ohniska. Během zásahu hasiči v objektu nalezli mrtvého psa a
kočku. Po třech hodinách byl požár zcela zlikvidován a objekt předán
majiteli. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300.000 Kč, uchránit se podařilo majetek v hodnotě 400.000 Kč. Příčinou požáru
byla manipulace s otevřeným plamenem při zapalování kamen.
Povolané jednotky: HZS LK stanice Tanvald, Jablonec nad Nisou, dobrovolné jednotky – Desná, Tanvald – Tanvald Šumburk,
Velké Hamry – Velké Hamry I.
JABLONEC NAD JIZEROU - V pátek 10. února 2017 odpoledne
zasahovalo šest jednotek hasičů u požáru roubené chalupy v Jablonci
nad Jizerou (části obce Horní Dušnice). Požár byl ohlášen ve 14:48
hodin. Již při oznámení dostali hasiči informaci, že jsou vidět pod
střechou plameny. Uvnitř objektu se v době vzniku požáru nikdo
nenacházel. Požár zasáhl z jedné strany podkroví a štít roubenky. Hasiči
zasahovali v dýchací technice, na likvidaci použili 2 vodní proudy. Vedle
hasebních prací probíhala evakuace vnitřního vybavení. Kolem půl páté
provedli hasiči kontrolu termokamerou a dohasili skrytá ohniska. Příjezd
mobilní požární techniky byl v horském terénu ztížený úzkou komunikací,
která byla pokrytá ledem. Aby se cisterny dostaly bezpečně zpět, musel
být na místo povolán sypač. Příčinou požáru byla nedbalost při
manipulaci s horkým popelem. Škoda byla vyčíslena na 100.000 Kč,
uchránit se hasičům podařilo majetek v hodnotě 1,5 milionu korun. Povolané jednotky: HZS LK stanice Jilemnice, Semily,
dobrovolné jednotky – Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Poniklá, Jilemnice.
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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
13.2.

Den: 3/7°C
Noc: -4/-8°C

PÁTEK
17.2.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

ÚTERÝ
14.2.

Den: 4/8°C
Noc: -3/-7°C

SOBOTA
18.2.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

STŘEDA
15.2.

Den: 4/8°C
Noc: -4/-8°C

NEDĚLE
19.2.

Den: 3/7°C
Noc: 4/0°C

ČTVRTEK
16.2.

Den: 4/8°C
Noc: 3/-1°C

PONDĚLÍ
20. 2.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

PRANOSTIKY
Teplý únor - studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben
zazelená - květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na
únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na
poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Slunce

Měsíc 15.2. 2017

Vychází: 6:59
Zapadá: 17:03

Vychází: 22:11
Zapadá: 9:01

13.2.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14.2.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka
Svatý Valentínek - jara tatínek.
16.2.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
18.2.
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

OBLOHA

ÚKAZY NA OBLOZE
16.2.
Jupiter, Měsíc a Spica na ranní obloze
18.2.
Venuše v maximu svého jasu (–4,67m)
Planetka č. 14 Irene v opozici se Sluncem (9,0m)
Měsíc v poslední čtvrti (19.33 UT)
Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 404 376 km)
20.2.
Planetka č. 15 Eunomia v opozici se Sluncem
(9,2m)
22.2.
Planetka č. 9 Metis v opozici se Sluncem (9,0m)
26.2.
Měsíc v novu (14.58 UT)
27.2.
Konjunkce Marsu s Uranem (0,6°)
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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.
13.
17.
18.
19.

2.
2.
2.
2.

2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Miloslava Hrubá
Ivo Němeček
Jan Šourek
Lukáš Hrdlička

VÝROČÍ
13.2. 1662 – Alžběta Stuartovna, česká královna (* 19. srpna 1596)
14.2. 1933 – Míla Myslíková, česká herečka († 11. února 2005).
15.2. 1368 – Zikmund Lucemburský, český a uherský král, římský
císař, syn Karla IV a bratr Václava IV († 9. prosince 1437)
15.2. 1564 – Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof a fyzik († 8.
ledna 1642)
16.2. 1335 – Uskutečnil se politický sňatek Anny, dcery Jana
Lucemburského, s rakouským vévodou Otou Habsburským.
17.2. 1853 – Jaroslav Vrchlický, český spisovatel († 9. září 1912)
17.2. 1931 – Jiřina Jirásková, česká herečka († 7. ledna 2013)
18.2. 1279 – uvěznil správce Českého království markrabě Ota
Braniborský vdovu po Přemyslu Otakaru II. královnu Kunhutu a
jejího nezletilého syna Václava na hradě Bezdězu.
18.2. 1901 – Hugo Haas, český herec a režisér († 1. prosince 1968)
18.2. 1932 – Miloš Forman, česko-americký filmový režisér a
scenárista
19.2. 982 – V Levém Hradci byl zvolen pražským biskupem svatý
Vojtěch.
19.2. 1898 – Václav Wasserman, český filmový herec, režisér a
scenárista († 28. ledna 1967)
Významné dny:
14. 2. - Svátek zamilovaných, Světový den léčby zvukem
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 13. 2. 2017 – 19. 2. 2017,
slaví svátek:
13.2. - VĚNCESLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu. V angličtině existuje jeho
obdoba, Wenceslas či Wenceslaus (řidčeji
latinská podoba Wenceslavs) coby jiná verze
jména Václav (Wenceslas Square – Václavské
náměstí, Good King Wenceslaus – Svatý
Václav, dobrý král). I domácká verze Václava –
Venca vykazuje s Věnceslavem určitou
fonetickou podobnost.
14.2. - VALENTÝN (podle kalendáře, ale
častěji spíše Valentin) je mužské jméno
latinského původu pocházející
15.2. - JIŘINA je ženské křestní jméno
řeckého původu - ženská varianta Jiřího.
Slovenské podoby jména jsou Jorga, Georgína,
Jurina, Jurajka.
16.2. - LJUBA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Pochází z výrazu (dodnes
zachovaného v ruštině) ljubov – láska.
17.2. - MILOSLAVA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Jedná se o ženský
protějšek mužského jména Miloslav. Obě dvě
tato jména mají význam „slavící milost“ nebo
prostě „milý“.
18.2. - GIZELA (někdy také Gisela) je ženské
křestní jméno. Jeho původ je obvykle
odvozován od staroněmeckého výrazu gisil „střela“.
19.2. - PATRIK je mužské křestní jméno
latinského původu, odvozené ze slova patricius
– „urozenec“. Českým ekvivalentem je jméno
Vlastimil.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ŘEŘICHA
První poslové jara, v naší domácnosti, nenáročná bylinky, rychle rostoucí.
čistí krev a cévy
zvyšuje úroveň energie
stimuluje chuť k jídlu
pročišťuje tělo od toxinů
Šťáva z řeřichy je velmi vhodná i na problémy s pokožkou.
Léčí například následující kožní onemocnění:
akné
ekzémy
vyrážky
vypadávání vlasů
spálení od slunce
Jediné, co potřebujete udělat, je odšťavnit řeřichu a šťávu potom nanést na postižená místa.
Pro zesílení účinku si můžete udělat i řeřichové zábaly a to buď ze šťávy, nebo z rozdrcených listů.
Jak užívat řeřichu vnitřně
Řeřichu je třeba užívat vždy v čerstvém stavu, neboť pouze tehdy jsou k dispozici všechny její léčivé složky.
Nejlepší je pít z ní šťávu, která se mísí s vodou v poměru 1: 5 (1 díl řeřichové šťávy a 5 dílů vody). Samozřejmě,
konzumovat se může také přímo, například v podobě listů do salátu.
Řeřichovou šťávu však nepijte každý den, ale každý druhý, abyste tělu poskytli dostatek času na postupnou
detoxikaci. Její šťávu nikdy nepijte přímo, ale zředěnou. Je totiž tak silná, že by mohla teoreticky podráždit
sliznice trávicího traktu. Také při aplikaci na kůži ji raději zřeďte s vodou v poměru 1: 1.
Experti tvrdí, že řeřicha je velmi účinná i při předcházení a léčbě kardiovaskulárních onemocnění jako je vysoký
cholesterol či kornatění cév.
Také se doporučuje, aby kuřáci konzumovali alespoň jednou za čas řeřichový salát, protože dokáže výborně
předcházet škodlivým následkům kouření.
ŘEŘICHOVÝ SALÁT
Nejprve řeřichové listy dobře umyjte ve vodě. Pak je vložte do vody se solí a octem. Nechte ji tam odstát přibližně
1 hodinu. Následně listy smíchejte s nakrájeným česnekem, olivovým olejem a citrónovou šťávou. Přidejte i
trochu soli a pepře. Podle preference můžete ještě přidat další volitelné druhy zeleniny jako například cibuli či
rajčata. Před konzumací nechte takto připravený salát ještě postát 3 hodiny v chladničce.
ŘEŘICHOVÝ ZÁBAL NA POKOŽKU
Nakrájejte listy řeřichy na malé kousky a v kamenné misce jejich rozdrťte, aby pustily tekutinu.
Před jejich nanesením na pokožku, postižené místo nejprve vydezinfikujte alkoholem. Pak na něj přiložte
podrcené listy řeřichy, obvažte obvazem a upevněte náplastí. Zábal nechte působit 2 až 4 hodiny.
Na konec dejte zábal dolů a kůži si opláchněte studenou vodou.

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 7/2016

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
RYBÍ PLACIČKY
300 g vařeného rybího filé, 250 g uvařených brambor, 200 ml strouhanky, 2 lžíce
rozpuštěného másla, 1 lžíce usekané zelené petrželky, 2 ks vejce, mletý černý pepř, sůl
Uvařené rybí filé nasekáme na menší kousky, smícháme s prolisovanými brambory,
petrželkou, rozšlehanými žloutky. Osolíme a okořeníme pepřem. Vytvarujeme malé
placičky, ty obalíme v rozšlehaných bílcích a ve strouhance, po obou stranách je
osmažíme na rozehřátém másle dozlatova.
ŠKVAŘENÉ SÁDLO PRO DANEČKA
200 g a více sádla - dá se koupit v řeznictvích jako řemenové sádlo, smaltová nádoba.
Sádlo nakrájíme na drobné kostičky a škvaříme (na mírném ohni restujeme) ve smaltové
nádobě. Přestane-li pěnit, je dostatečně vyškvařené. Ještě teplé je přecedíme přes síto a
oddělíme škvarky. Chceme-li mít sádlo po vyškvaření chutné, přidáme do něho během
škvaření kousek tymiánu a za chvíli vyjmeme. Můžeme přidat nakrájenou cibuli a
nakrájené jablko. Vše necháme v sádle, až se přeškvaří a potom procedíme. Sádlo při škvaření nestříká, vložíme-li
do něho kousek chlebové kůrky. Husí sádlo škvaříme s přidáním špetky majoránky nebo tymiánu, případně i s
kouskem jablka. Vyškvařené sádlo pak přecedíme přes hustší síto. Má příjemnou chuť.
JOGURTOVÉ PLACKY PLNĚNÉ SÝREM
3 hrnky (200 ml) hladké mouky, 1 hrnek jogurtu, 1 vajíčko, 1 lžička soli, 1 lžička cukru, 1/2
lžičky jedlé sody, 1 lžíce oleje. Náplň: 300 g strouhaného sýra, 1 vajíčko. Na potření: 100 g
másla, sušený česnek.
Jogurt, olej, vejce, sůl a cukr v míse prošleháme metlou. Postupně zapracujeme i mouku,
smíchanou s jedlou sodou a těsto necháme 20 minut odpočinout. Sýr nastrouháme nahrubo a
smícháme s druhým vajíčkem (sýr můžete použít jakýkoliv, přidat bylinky....) Těsto vyklopíme
z mísy, rozdělíme na osm bochánků, ty vyválíme na tenko a naplníme sýrem - jako buchty. Ty potom spojem dolů
na pomoučněném vále opět rozválíme na půlcentimetrové placky. Postupně pečeme na rozpálené suché nemaštěné - pánvi z obou stran, placky se při pečení nafouknou, povyskočí. Po upečení potřeme každou placku
rozpuštěným máslem, do kterého jsme přidali sušený česnek. Můžeme podávat i s jogurtovým dipem.
LUČINA Z TVAROHU A ZAKYSANÉ SMETANY
2 měkké tvarohy (normální vaničkový měkký tvaroh), 2 zakysané smetany.
V misce promícháme tvarohy a smetany. Do cedníku dáme utěrku, vyklopíme do ní
obsah misky a vše vložíme do hlubší nádoby. Necháme odkapat 24 hodiny přikryté v
lednici. Nahoře je pak hustá a čistá "lučina"- na rozdíl od té jogurtové je hustá, vydrží v
této konzistenci dlouho. Dáváme na pečivo, do pomazánek, ale i na sladko do krémů
(zkoušela jsem místo mascarpone).
TRDELNÍK
500 g polohrubé mouky, 120 g tuku nebo sádlo s máslem, 200 g ořechů, 40 g droždí, 2
lžíce cukru, 4 ks žloutky, 1 ks vejce na potření, mléko, sůl, máslo na potření
Z mouky, cukru, žloutků, rozpuštěného tuku a v mléce vykynutého kvásku vypracujeme
hladké, ne příliš tuhé těsto. Z vykynutého těsta vyválíme dlouhé válečky, roztlačíme je na
plocho a navineme na pomaštěné dřevěné válečky zvané „ trdlo „ jako na trubičku.
Navinuté se nechají opět vykynout, potřou se rozkvedlaným vejcem, posypou rozsekanými
ořechy a pečou se na železné speciální čtyřnožce nad žhavým dřevěným uhlím. Při pečení
se trdelníky potírají máslem. Zlatavé válečky se z válečku sejmou a pocukrují. Podávají se
překrájené na větší kolečka nebo kroužky a jsou výborným zákuskem k vínu.
Doma těsto navinete na zavařovací sklenice, obalené alobalem a pečete ve vyhřáté troubě.
SALÁT COLESLAW
1/2 hlávky zelí, 2 mrkve, 1 malá cibule, 2 lžíce olivového oleje, 100 g majonézy, 100
g bílého jogurtu nebo smetany, citron, lžička hořčice, cukr, sůl, bílý pepř.
Zelí nakrouháme na jemno, prosolíme, zakápneme olejem, necháme chvíli odstát a
potom rukou promačkáme.
Mrkev nastrouháme, cibuli nakrájíme na jemno a obojí přidáme k zelí. Připravíme si
zálivku, vše promícháme a necháme chvíli odležet.
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DŮM a ZAHRADA
GELOVÉ SÁČKY

Všichni je znáte, jsou v krabici u nových bot a u zboží, které by nemělo navlhnout. Většina z nás je ale
okamžitě po vybalení vyhodí spolu s obalem do koše, což je škoda. Díky své schopnosti
absorbovat a zadržovat vlhkost jsou totiž užitečnými pomocníky. Víte, jak se dají ještě
využít v domácnosti?
Zbaví tašku do fitka i obuv zápachu
Taky si už nevíte rady s nelibou vůní, která se line z vaší sportovní tašky?
Zápach, který vytvářejí bakterie libující si ve vašem propoceném oblečení,
dokáže skvěle pohltit pár sáčků se silika gelem. Stejně to funguje i u bot, které
smrdí rozkládajícím se potem. Bakterie totiž potřebují několik věcí na to, aby se
vyvíjely. Jednou z nich je právě vlhkost, které se díky "zázračným" pytlíčkům
zbavíte.
Zabrání zvlhnutí potravin
I když si mnoho lidí myslí, že je silika gel jedovatý, není to pravda. Průhledné kuličky či granulky vyráběné z
křemičitanu sodného jsou zcela netoxické. Nijak neublíží ani při náhodném požití. Můžete je tak klidně využít i ve
špajzu. Zabrání nechtěnému zvlhnutí luštěnin, obilovin, rýže, ale například i kořenících přípravků obsahujících sůl.
A před vlhkostí ochrání například i granule pro psy.
Zachrání šperky od zčernání
Stříbrné šperky bohužel mají tendenci po reakci s chemickými látkami ve vzduchu matnět, na povrchu se vytvoří
tmavý povlak. Zabránit tomu můžete poměrně lehce. Stačí, když nepoužívané prstýnky, řetízky a náramky zavřete
do dobře těsnícího igelitového sáčku a přidáte silica gel. Šperky budou stále vypadat jako nové.
Vysuší kosmetickou taštičku
Na cestách máme obvykle v kosmetické taštičce vše, bez čeho se žena neobejde. Od pomůcek na zubní hygienu
přes odličovací tampónky až po všechny šminky. Je proto nepříjemné, když nám naše propriety navlhnou od
použitého kartáčku. Není proto od věci mít v neseséru pytlíček či dva silika gelu. Perličky v sáčku totiž dokáží
absorbovat 20 až 40 procent jejich vlastní váhy.
Poradí si s mokrými plavkami
Zná to snad každý z nás. Když se vracíte z koupání, do tašky hodíte navlhlé plavky. A někdy je dokonce musíte
zabalit přímo do kufru těsně před odjezdem z dovolené. Vše je pak od nich nepříjemně navlhlé. Silika gel vám
tento mokrý kus oblečení dokáže vysušit i v zavazadle. Zabalte je do sáčku ze silnějšího igelitu a přihoďte k nim
několik pytlíčků.
Uložte je mezi ručníky
K zabránění toho, aby vaše ručníky nasávaly vlhkost, umístěte pár sáčků mezi ručníky uložené ve skříni. Kromě
pohlcování vlhkosti zabrání i vzniku nepříjemných pachů. Použít je můžete nejen na ručníky, ale i běžné oblečení,
které má tendenci při delším uskladnění zatuchne.
Ochraňte své staré fotky
Fotky jsou často jedinými našimi vzpomínkami na minulost (na dobu před smartphony a digitálními kamerami),
proto bývají naší srdeční záležitostí. Bohužel, s věkem se zvyknou fotky zhoršovat či ztrácet na své kvalitě a tak je
důležité je chránit. Jediné, co potřebujete udělat, je vložit pár sáčků do krabice se starými fotkami. Tím je
spolehlivě ochráníte před vlhkostí, která by jim mohla ublížit.
Zachraňte svůj utopený mobilní telefon
Sáčky s kuličkami dokáží nejednou dokonce i zachránit mobil, který vám spadl do vody. Když se to stane vašemu
mobilu, zkuste ho místo do nádoby s rýží umístit do nádoby naplněné křemíkovými
kuličkami. Kuličky můžete vysypat, ale účinné to bude, i když je necháte v sáčku.
Použijte ale několik sáčků zespodu i navrch telefonu.
Zamezte rosení čelního skla ve vašem autě
Orosené skla v autě dokáží způsobit řadu problémů, hlavně ve vlhkém nebo deštivém
počasí. Místo toho, abyste pracně okna utírali nebo čekali, dokud jejich vysuší
klimatizace, umístěte večer pod čelní sklo několik těchto sáčků. Ráno, když si sednete do
auta, okna nebudou orosené. Ušetříte si tak několik minut čekání potřebných k jejich
odmlžování či pracně utírání.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
DRAČKY A DODERKY - DRANÍ PEŘÍ
Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí života člověka a každé děvče bylo rádo,
pokud se mohlo pochlubit svým budoucím věnem, které obsahovalo peřinu. Nadrat peří do
takové peřiny však nebylo jednoduchou a rychlou záležitostí. Hospodyně po celé léto pečlivě
sbírala a ukládala každé pírko peří a pilně škubala či podškubávala husy, aby měla na
podzimní dračky peří dostatek. Když skočila práce na polích a nastaly delší podzimní večery,
snášela se vždy část uchovávaného peří z komory či půdy do světnice, kde se sešli ženy a
dívky ať už příbuzenského stavu nebo sousedky. Do světnice přinesli v hrnci a na stůl
rozprostřeli jen tolik peří, kolik ho mohli za večer zvládnout. Pokud by nějaké peří zůstalo do
druhého dne nesedráno, znamenalo to, že by se hospodyni nepovedly housata. Zbylé pápěrky
se nesměly házet do kamen, protože by byly husy hubené. Nesměly se ani házet za vrata,
protože by se husy nedržely doma. Pápěrky se dávaly na jednu hromadu, to aby se prý
housata držela v houfu. Ženu, která by překročila pápěrky by začaly bolet zuby a bolet hlava. O pápěrky se postarali chudší lidé,
kteří si jimi plnili polštáře pro sebe.
Přišel-li někdo do stavení, kde dralo peří, měl několik peříček sedrat, aby
měl štěstí při chovu hus. Stejně tak měl učinit v zájmu rodinného chovu,
každý mužský ve stavení, kde dračky probíhaly.
Po sedrání pro ten večer přineseného peří se postavil hrnec, v kterém
bylo přineseno peří dnem vzhůru. Nesměl se však vyklepat a vyčistit
dříve, než bylo všechno peří sedráno, protože by prý v ten okamžik
všechna housata byla chromá.Dralo se každý den kromě soboty. Draní
peří v sobotu nevěštilo nic dobrého. Jednalo se o pověry týkající se chovu
hus, ale také se prý při sobotním draní peří rozmnožilo mnoho dotěrných
much ve stavení. Při práci si vypravovaly pohádky, pověsti, různé příhody
a hádanky aby práce lépe ubíhala.
Poslední večer se nazýval „doderky“. Té „dračce peří“, které zbylo v ruce
poslední pírko všichni říkali „pápernice“ a toto označení jí obyčejně
zůstalo až do dalšího draní. Součástí doderek byla malá hostina, kterou
hospodyně vystrojila jako poděkování za odvedenou práci.
Na Chodsku platilo pořekadlo: „Do Martina dere, po Martinu přede“, což
znamenalo, že draní peří muselo být dokončeno do svátku sv. Martina,
protože po tomto dni následovala další práce a to předení (přástky). V
oblastech, kde se nepředlo, probíhali dračky do vyprázdnění zásob, třeba
po celou zimu.
Hospodyně peřiny plněné peřím velmi často větrali. Věděli, že jim slunce
příliš nesvědčí, protože vysušuje tuk v peří a peřiny pak mohou začít
zapáchat. Proto je větrali ve stínu a pokud možno v průvanu.
CO S PEŘINAMI DNES?
Větráte peřiny na sluníčku? Chyba! Největší chybou je hned ustlat. Je
sluníčko a teplo, tak proč nedat peřiny vyvětrat ven? Také si něco podobného řeknete skoro každou sobotu a dáváte polštáře a
peřiny na balkon nebo do okna? Pak v nich vytváříte ideální podmínky pro život roztočů. Roztoči představují významný alergen,
který dokáže potrápit desetitisíce lidí. Kvůli tomu, abychom se jich zbavily, vyhazujeme z bytu koberce, závěsy a další lapače
prachu. Na druhé straně jim často vytváříme ideální podmínky k životu, zpravidla nevědomky. Roztoč sluníčko a teplo rád.
A jak se správně starat o postel?
Asi to budeme nerady slyšet, ale správně se o postel starají naše děti, když jen tak odhrnou peřinu a mírně natřepou polštář–
prokážou tím určitou snahu po sobě ustlat, ale moc to nepřehání. Podle odborníků to ale dělají správně! „Přikrývky a polštáře
byste měli každý den protřepat. Je také důležité, aby se z nich uvolnila vlhkost,
která se do nich dostane během noci. Proto ráno pořádně vyvětrejte ložnici, a pokud přes postel dáváte
přehoz nebo uklízíte peřiny do peřiňáku, učiňte tak až několik hodin po větrání. Pokud to dodržíme, vlhkost se uvolní a přikrývka
zůstane vzdušná a příjemná. Pozor, když se rozhodneme – ať už kvůli tomu, že doma máme alergika nebo jako prevenci –
kupovat polštáře a přikrývky, které se dají prát. Je důležité sledovat údaje o doporučené údržbě. Pokud zvolíme ty pratelné na
čtyřicet, nebo i šedesát stupňů, boj s roztoči prohráváme! K jejich zničení jsou totiž třeba teploty vyšší než šedesát stupňů! Pro
alergiky bychom tak měly kupovat výhradně soupravy, které lze vyvařovat.
Existuje ale i druhá extrémní teplota, která roztočům nesvědčí. A to je mráz. Mnohé už možná tuší, jak
je to s tím větráním peřin venku. Je samozřejmě vhodné a žádané, ale ne v létě. Ideální den, kdy vyneseme
peřiny na zahradu nebo balkon, je takový, kdy svítí slunce, teploty se pohybují pod bodem mrazu
a pokud mírně fouká, tím lépe! Roztoči nemají rádi sluneční paprsky, mráz je spolehlivě zničí a při teplotách
pod nulou bývá také minimální vlhkost vzduchu! Proto, milé dámy, nepeskujme své děti, že už si zase neustlaly postel a jak to
bude v jejich pokoji vypadat! Raději je napodobme, zdraví je totiž přednější!

18

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 7/2016

LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ROK 1932
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Ve snaze získati pro naši poštu nových jednotek, žádáno v tomto roce o
zřízení telefonní ústředny. Této žádosti bylo vyhověno a po složení obnosu
na zařízení, v částce 4000,- Kč, byla tato ústředna zřízena.
Jako abonenti přihlásili se pouze dva. Josef Kurfiřt a František Blažek ze
Záduší.
Mimo těchto jest v Loužnici ještě 5 telefonních stanic od ústředny zásadské a
jak slibuji, přihlásí se k ústředně zdejší.

ZÁDUŠÍ
Proti rozhodnutí zemského výboru stran přidělení Záduší k Loužnici, podala obec Držkov odvolání prostřednictvím
advokáta Dr.
Patky ze Semil,
k ministerstvu
vnitra a toto
naši žádost
v celém
rozsahu
zamítlo, což
stalo se
výnosem ze
dne 10. května
1932. Jako
důvod svého
rozhodnutí
uvádí, že pro
změnu hranic,
které se obce
Loužnice
domáhá, není
závažných
důvodů. Tak
naše radost
z přidělení,
byla jen
kratičká.
Proti tomuto
rozhodnutí
podává obec
Loužnice odvolání, prostřednictvím Dr. Kubišky z Prahy, ke správnímu soudu a doufá se v konečný spravedlivý
výsledek.
Podána žádost o přiškolení Záduší k Loužnici, za tím účelem, konalo se komisiální řízení v měsíci listopadu.
Podíl vzdálenosti od rozcestí zásadské silnice ke škole v Loužnici nebo v Držkově činí 2900 m.
foto: katalog telefonů z roku 1932, mapa z 19.století – Loušnitz -Loužnice
Pokračování příště……

19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 7/2016

PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„Každý den je jen jednou za život.“

TIRÁŽ
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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http://www.iqvytapeni.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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