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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 09/2016
pro týden:
29. 2. 2016– 6. 3. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
V pátek 26. 2. 2016, na Zastupitelstvu obce
Loužnice, byl
vybrán nový
nájemce
Hospůdky Na
Záduší. Od
druhé poloviny
března bude
nájemcem
Hospůdky Na Záduší paní Petra
Nesvadbová.

KUMPÁNI LOUŽNICE
Moto klub Kumpáni Loužnice, oznamuje,
že jejich Klubovna bude do doby, než se
otevře Hospůdka Na Záduší, každý pátek,
otevřena pro veřejnost.
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PŘÍJEZDOVÁ CEDULE A SRDÍČKO
Neoficiálním
symbolem naší obce,
bylo srdíčko na
příjezdové ceduli do
naší obce. Srdíčko
zde bylo
namalováno několik
let, bohužel byla vyměněna za jinou
ceduli a srdíčko, všechny přijíždějící do
naší obce, nevítá. Je to škoda, nápad to
byl hezký a žádná jiná obec jej neměla.

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Oznamujeme změnu jízdních řádů od 28. 2. 2016 pro oblast Jablonecko-Tanvaldsko-Železnobrodsko
V dolní tabulce je souhrnná informace pro oblast Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska.
Souhrnné informace vztahující se k dalším částem Libereckého kraje naleznete v sekci Jízdní
řády/Připravované změny na webu idosu, jízdní řády jsou postupně nahrávány na Celostátní
informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz .
S případnými dotazy je možné se obrátit na (info@korid.cz).

www.idos.cz
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Obec Loužnice hledá účetní
Očekáváme:
- SŠ vzdělání ekonomického směru
- praxi v oboru alespoň 1 rok
- velmi dobré komunikační schopnosti
- pečlivost, samostatnost, aktivní přístup
- časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem
Pracovní náplň:
- samostatné vedení účetnictví obce
- mzdová, personální agenda, technická evidence, inventarizace majetku
- rozpočet obce
- zpracování statistických údajů
- komunikace s občany
- zpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti, ELDP
- spolupráce s příslušnými úřady
Nabízíme:
- uplatnění pro samostatnou a dynamickou osobnost
- zajímavou a různorodou pracovní náplň
- možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
- práci na zkrácený úvazek s možností následného rozšíření
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Obec Loužnice
Typ pracovního poměru:
Práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru:
Na dobu neurčitou
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Pozice vhodná pro rodiče na mateřské nebo aktivního důchodce.
Žádosti můžete podávat na Obecním úřadě v Loužnici do 31. 3. 2016
Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 483 385 577, 724 179 359
http://www.louznice.com/2012/
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http://www.blueowlbohemia.com/welcome.htm
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ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ BROD - Ve čtvrtek
otevře dveře Střední
umělecko-průmyslová škola
sklářská v Železném Brodě. Na
školu se vrací tradiční obor.
Přání se stalo skutkem.
Sklářské firmy volaly po
nových technolozích skla,
čemuž vyšla vstříc Střední
uměleckoprůmyslová škola
sklářská (SUPŠS) v Železném

Brodě.
„Poptávka ze strany firem je obrovská. Před lety se trh nasytil a
nikomu technologové nescházeli, což se ještě prohloubilo v době
krize. Teď ale firmy vidí, že jim lidé stárnou a odchází do důchodu.
Proto volají po nových technolozích. Aby se ještě pod těmi starými
naučili pravidla praxe," přiblížil Libor Doležal, ředitel SUPŠS.
I proto je Den otevřených dveří na SUPŠS Železný Brod letos zaměřen
právě na technický obor Technologie skla a ještě stále mladý obor
Aplikovaná chemie. Právě „staronový" obor Technologie skla se má
stát pro uchazeče o studium i díky stipendiím. „Studium tohoto oboru
je finančně podporováno formou stipendia, které poskytují firmy.
Uchazeči o studium se mohou při Dni otevřených dveří podrobně
seznámit s koncepcí výuky, prohlédnout si moderně vybavené
laboratoře, získají detailní informace o přijímacím řízení a dalších
mimoškolních aktivitách žáků," přiblížil Libor Doležal. Škola byla
založena v r. 1920 pro podporu a rozvoj tradičního sklářského
průmyslu, jako první česká škola. U zrodu byli mladí profesoři z
pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové sochař J. Brychta, Z. Juna,
L. Přenosil a další spolu s prvním ředitelem Aloisem Metelákem. Škola
se zaměřuje především na malování skla, broušení skla, tvarování
hutního skla, rytí skla, stolní figurky, bižuterie, kovorytí. Vzešla odtud
celá řada významných sklářů, výtvarníků. Učili zde a školu vedli
významné osobnosti, za mnohé jmenujme M. Janků, Jitka Válová, S.
Libenský, B. Eliáš, G. Šabóková, J. Rybák, J. Exnar, P. Ježek, Z.
Lhotský, R. Plesl a další. V období letních prázdnin (červenec srpen)
se v budově školy každoročně koná jedinečná výstava skla, která
prezentuje práce žáků v oborech: malování, rytí a broušení skla,
skleněné figurky, bižuterie a šperk. V přízemí školy je umístěna
prodejna skla.
I dnes patří studenti SUPŠS Železný Brod ke špičce, když sbírají
ocenění jak na běžícím páse. Jen za dva měsíce letošního roku dvě.
Markéta Váchalová, studentka 4. ročníku zvítězila v designérské
soutěži o novou podobu skleněné trofeje Památka roku, která se
každoročně uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy,
které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty. Trofej se bude realizovat ve sklářské škole. „Naši žáci uspěli
také ve výtvarné soutěži s názvem Světlo pro hospic," doplnil Libor
Doležal.
Mezinárodní přehlídka talentů do 30 let, která se každoročně v dubnu
koná v německém Mnichově, bude obohacena o čtyři práce našich
studentů. Přehlídka Talente 2016 je považovaná za prestižní akci,
která prezentuje prototypy, modely a produkty vybrané z několika set
přihlášených tvůrců. Přihlášky ke studiu nejen oboru Technologie skla
se podávají na SUPSŠ do 15. března. Den otevřených dveří se na
SUPŠS uskuteční ve čtvrtek 24. února od 8 do 16 hodin.

5

JABLONECKO - Rodinku mecháčků jsme čtenářům
představili na podzim loňského roku. Narodili se u
hory Jizera a během několika měsíců si je oblíbily
především děti. Ať ty, co v regionu bydlí, nebo ty,
které sem přijely s rodiči na dovolenou.
Rodinku proto mohou její fandové najít na řadě
sportovního oblečení jablonecké firmy Eleven. Právě
ta se stala spolu s Jizerkovi.cz a Skiaréna partnery
naší cestovatelské soutěže.
Co je cílem? Ukázat krásná místa Jizerských hor a
Českého ráje z pohledu Vašich zkušeností.
Nechceme kopie turistických katalogů, chceme
vědět, jak se vám na místě líbilo, kde jste se dobře
najedli, odpočinuli si, něco zajímavého viděli.
Popište svůj výlet, ALE POZOR MUSÍTE TAM S
SEBOU VZÍT JIZERKOVI. Tedy buď náhodou
vlastníte členku, čepici a podobně s Jizerkovými,
nebo si jejich logo v jakékoliv verzi uložíte do
chytrého telefonu (najdete je také na facebooku),
nebo vezmete Jablonecký deník s touto výzvou a na
místě je vyfotografujete (viz ukázky). Jedině tak
soutěžní tip na výlet platí. Doplňte další alespoň
jednou fotografií, popište místo a trasu, případně
vlakový či autobusový, vaše zážitky, třeba i tip z
jídelního lístku místní restaurace, na čem jste si
pochutnali.
O co hrajeme? Každý, kdo pošle správně napsaný
příspěvek, získává odměnu od našich partnerů ale i
od dalších donátorů soutěže. Všechny soutěžní tipy
budeme pravidelně zveřejňovat v tištěném vydání i
na webu, kde je vytvořen samostatný odkaz. Po
skončení jarní části na konci května, otevřeme na
www.jablonecky.denik.cz hlasovací anketu na celý
červen o pořadí oblíbenosti výletu. Všechny pak
odměníme zajímavými cenami. Soutěž ale nekončí a
plynule bude navazovat letní část… A jaké ceny?
Třeba čelenka s Jizerkovými, letní jízdné na lanovku
na Tanvaldský Špičák, ale i káva s dortíkem … máte
se na co těšit.
Nemáte zatím žádný
produkt s Jizerkovými?
Nevadí, dejte si je do
mobilu a cestujte tak. I
tento typ fotografie platí!

LIBEREC – JABLONEC n.N - Už za necelý
týden, 2. března, budou slavnostně
zahájeny práce na silnici z Liberce do
Jablonce nad Nisou přes Kunratice a
Lukášov. Stavba potrvá nejméně dva roky.
Po tu dobu bude definitivně uzavřen tento
tah i pro veřejnou dopravu. Největší zátěž
ponesou Vratislavice, které si tak jen krátce
vydechly z dopravních problémů, jež s sebou
přinesla obnova tramvajové trati z Liberce
do Jablonce. Objížďka totiž z velké části
povede právě přes tuto městskou část.
Zahájena bude pravděpodobně 29. března a
potrvá do května 2018.
„Autobusy a osobní doprava budou jezdit
přes Vratislavice, nákladní nad 3,5 tuny přes
Rádelský mlýn," popsal vedoucí krajského
odboru dopravy Jan Čáp. Znamená to, že
přes Vratislavice bude jezdit většina řidičů
osobních aut, ale navíc i linkové autobusy společnosti BusLine, které dosud zajišťují linkovou přepravu mezi oběma
městy přes Lukášov. V ranní špičce jedou až čtyřikrát za hodinu.
To se Vratislavickým pochopitelně nelíbí. „Chápeme, že je to nutnost, ale určitou kaňkou na tom je, že ačkoliv celá
zátěž padne právě na Vratislavice, s námi nikdo z dotčených orgánů, ať ze strany objednatele, tak zhotovitele
nekomunikoval. Vše se dozvídáme přes média. Při opravě tramvajové trati jsme si tu užili dost, a neuběhl ani rok,
a máme to tu zpátky. O objížďce jsme se dozvěděli poprvé teprve před 14 dny," říká starosta Vratislavic Lukáš
Pohanka. Jak dodal, snaží se vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic, aby objížďka nevedla přes Vratislavice
alespoň v zimních měsících.
To však zřejmě půjde těžko. S podobným návrhem, alespoň, už přišel kraj, který tím chtěl jednak tlačit na rychlost
stavby, ale také ušetřit náklady na veřejnou dopravu, které se kvůli objížďce zvýší o 1,5 milionu ročně. Narazil na
technické podmínky.
„Proběhla řada jednání s Policií ČR i ředitelstvím Silnic a dálnic (ŘSD), která nás bohužel vedla k tomu, že jsme
museli od záměru ustoupit. Nová silnice se totiž z větší části bude stavět mimo stávající vozovku, čili na zelené
louce, stávající silnici bude překrývat jen z menší části. Rozdíl výšek nové a stávající silnice neumožní bezpečné
přejíždění z jedné na druhou," vysvětlil Jan Čáp.
Podle krajského šéfa dopravy by byly překážkou i zmatky, které by krátkodobé změny způsobily cestujícím.
Autobusové linky vedoucí přes Lukášov budou tedy po celou dobu jezdit přes Vratislavice, kraj ale podle Čápa
uvažuje o finančním příspěvku na posílení tramvajové linky, aby se odlehčila silniční doprava.
To však bude předmětem dalších jednání mezi libereckým magistrátem, společností Korid, která koordinuje
krajskou dopravu, a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ), který tramvaj do Vratislavic
provozuje.
S navýšením dopravy se tak prý určitě nedá počítat už od března či dubna.
Podle ředitele DPMLJ Luboše Wejnara záleží teď na kraji i městech, jak se k celé záležitosti postaví.
„Jednou z možností je zkrácení intervalů alespoň ve špičce na 10 minut. To umožní modernizace trati. Druhou
možností je nasazení zdvojených souprav. Technicky to problém není, ale musí to někdo zaplatit," dodal Wejnar s
tím, že záleží na objednateli dopravy.
„Provedli jsme průzkum dopravní situace a uvidíme, jak dopadne. Během několika příštích dnů by se mělo
rozseknout, zda k navýšení dojde," řekl technický náměstek primátora Tomáš Kysela.
Podle něj by o problému měla jednat nejbližší Rada města. Ta se ale nejdříve sejde až 8. března.

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
JABLONEC NAD NISOU - Během uplynulého víkendu v noci ze soboty na neděli v době od 21 hodin
večer do 4 hodin ráno dosud neznámý pachatel využil nepozornosti jednoho z návštěvníků restaurace v
Jablonci nad Nisou v ulici Lučanská a z jeho volně odložené bundy mu ukradl peněženku, ve které měl
uloženou finanční hotovost, osobní doklady a platební kartu – vše v celkové hodnotě 1.110,- Kč. Pachatel
se tímto jednáním dopustil trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
BOHDALOVICE - V noci z 20. na 21. února neznámý pachatel po
odstranění visacího zámku vnikl dveřmi do prostoru kůlny u jednoho z
domu ve Velkých Hamrech – Bohdalovicích, ze které následně odcizil aku
šroubovák zn. Makita a řetězovou motorovou pilu zn. Husqvarna 356, čímž
způsobil celkovou škodu ve výši 9.600,- Kč. Pachatel se tímto jednáním
dopustil trestného činu krádeže, za jehož spáchání mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení v
Tanvaldě.
MALÁ SKÁLA – 22.2.2016 dopoledne krátce před desátou hodinou se v katastru obce Malá Skála na
silnici první třídy číslo 10 stala dopravní nehoda. Řidič s nákladním vozidlem DAF jel ve směru od Malé
Skály na Splzov, kde začal předjíždět řidiče s vozidlem VW Transporter s přívěsem. Při tomto manévru
řidič zadním pravým bokem zavadil o levé zpětné zrcátko vozu VW Transporter a z místa bez události bez
zastavení odjel. Řidiče s uvedeným nákladním vozidlem vypátrali a zastavili policisté v Tanvaldě.
Následně dopravní policisté provedeným šetřením zjistili, že na přívěsu připojeném k vozidlu VW
Transporter je umístěna registrační značka, která na něj nepatří. Provedenou lustrací dále zjistili jeho
přidělenou registrační značku i to, že má v současné době od srpna loňského roku propadlou technickou
kontrolu. Řidič vozidla VW Transporter policistům na místě nehody nepředložil zelenou kartu k tomuto
vozu ani k uvedenému přívěsu. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami,
které měly negativní výsledky. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí
předběžně částku 2.500,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ŽELEZNÝ BROD - V tomto týdnu v době od pondělního podvečera do úterních osmnácti hodin dosud
neznámý pachatel po vypáčení petlice vnikl do sklepní kóje v bytovém domě v Železném Brodě v ulici
Horecká, ze které následně odcizil jízdní kolo značky Cube, typu Reaction v hodnotě 45.000,- Kč. Na
tomto ukradeném kole měl jeho majitel ještě další doplňky – platové rohy, nášlapy Shimano XT, světla,
brašnu pod sedlem a brašnu na rámu. Pachatel tak způsobil celkovou škodu ve výši 51.000,- Kč a
dopustil se trestného činu krádeže, za jehož spáchání mu v případě dopadení vzhledem k výši způsobené
škody hrozí trest odnětí svobody až pět let.
TANVALD - Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě šetří případ krádeže, ke které mělo dojít včera
dvacet minut před čtrnáctou hodinou v centru města Tanvald v podchodu pro chodce v ulici Krkonošská.
Dosud neznámý pachatel na tomto místě přistoupil k 59letému muži a z přední náprsní kapsy pracovních
montérek mu vytáhl a ukradl peněženku, ve které měl poškozený uložené osobní doklady – vše v celkové
hodnotě 100,- Kč. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu krádeže, a to v okamžiku, kdy měl
poškozený věc při sobě. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní v případě dopadení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
TURNOV - Uzavření centra Turnova mezi mosty přes
řeku Jizeru si vyžádala dne 24.2.2016 dopravní nehoda,
při které došlo ke střetu cyklisty s kamionem. Nehoda v
Palackého ulici byla hasičům ohlášená v 16:34 hodin a
na místo byli povoláni turnovští profesionální hasiči a
místní dobrovolná jednotka.
Jelikož se stanice turnovských profesionálů nachází
nedaleko, byli u nehody do dvou minut od vyhlášení
poplachu. Jak po příjezdu zjistili, cyklista ležel zaklíněný
pod kamionem. Během několika minut se jim podařilo s
pomocí pneumatických vaků, kterými zvedli přední
nápravu, muže vyprostit. Poté ho předali do péče
zdravotníků. Hasiči připravili místo pro přistání vrtulníku,
který dosedl nedaleko. Před odletem vrtulníku však přišla sněhová vánice, a tak kvůli špatným
meteorologickým podmínkám byl pacient transportován sanitním vozem. Provoz na komunikaci
usměrňovali jak hasiči, tak přivolaní městští strážníci.
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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
29.2.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

PÁTEK
4.3.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

ÚTERÝ
1.3.

Den: 2/6°C
Noc: 1/-3°C

SOBOTA
5.3.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

STŘEDA
2.3.

Den: 1/5°C
Noc: 1/-3°C

NEDĚLE
6.3.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

ČTVRTEK
3.3.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
7. 3.

Den: 4/8°C
Noc: 4/0°C

PRANOSTIKY
Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení
jed.

Slunce
Vychází:

6:29
Zapadá:

17:29

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

Měsíc

2. 3. 2016

Vychází:

1:18
Zapadá:

10:44

1.3.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.
Eudoxie příznivá, ale blátivá.
3.3.
Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
6.3.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

OBLOHA
29.únor - Možná vás již někdy napadla otázka, proč má
únor jako jediný měsíc jen 28 dnů. Tahle tradice přežívá
ještě z dávných dob starověkého Říma, kde jsou kořeny
našeho dnešního kalendáře. Již v té době lidé věděli, že
sluneční rok je o něco delší než přesně 365 dnů, a tak zavedli
přestupný den jednou za čtyři roky. Tento kalendář se
nazýval juliánský podle Julia Caesara. Na rozdíl od našeho
však římský rok nezačínal v lednu, ale až v březnu! Únor byl
posledním měsícem v roce, a tak na něj již "nezbyl" dostatek dnů. Proto se
také přestupný den, 29. únor, přidává právě na jeho konec, i když Římané
původně místo toho měli každý čtvrtý rok dva čtyřiadvacáté únory za sebou!
To proto, že jejich počítání času bralo v potaz i cykly Měsíce. Každý měsíc se
proto členil ještě na tři další části. Podle nich se předpovídalo, které dny
budou šťastné a které nešťastné! Řím je také kolébkou naší dnešní astrologie,
proto nesou planety právě jména římských bohů a astrologický rok se taky
začíná v březnu jarní rovnodenností a znamením Berana. I přes přesnost
juliánského kalendáře však tenhle během staletí vedl k drobné odchylce, která
se nasbírala až do nezanedbatelného počtu deseti dnů! Papež Řehoř XIII.
proto v roce 1582 přistoupil k reformě, kdy deset dnů jednorázově vypustil a
pozměnil systém výpočtu přestupných let na komplikovanější, ale přesnější.
Kalendář, který dodnes používáme, se na jeho památku nazývá gregoriánský,
ale množství lidových zvyků a magických pověr především na východě Evropy
se ještě i po staletích váže k dávno nepoužívanému kalendáři juliánskému a
pro jejich pochopení musíme oprášit leckterou stránku z historie.
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FÁZE MĚSÍCE
02.03.

09.03.

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

5. 3. 2016
6. 3. 2016
6. 3. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Dagmar Lancová
Tim Rogers
Jan Pešata

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
2.3. 1824 - Bedřich Smetana, hudební skladatel († 12. května 1884)
3.3. 1799 – František Veverka, vynálezce v oboru zemědělské techniky († 1849)
3.3. 1883 – František Drtikol, fotograf, grafik a malíř († 13. ledna 1961)
4.3. 938 – přenesení ostatků svatého Václava z Boleslavi do pražské rotundy sv. Víta
5.3. 1777 – Friedrich Egermann, severočeský sklářský odborník a podnikatel († 1. ledna 1864
5.3. 1777 – Friedrich Egermann, severočeský sklářský odborník a podnikatel († 1. ledna
1864)
6.3. 1645 – Proběhla na území Čech bitva u Jankova, jež byla jedním z nejkrvavějších
ozbrojených střetů třicetileté války.
VÝZNAMNÉ DNY
3.3. - Den boje spisovatelů za mír
6. 3. - Den jódu
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

POŽÁR KANCELÁŘE dne 28. Února 1950
Tento požár přinesl některé změny ve vedení závodu.
Vedoucí závodu Miloslav Linka, byl odvolán a jmenován za
něho soudruh S. Černý, do té doby zaměstnán na závodě
jako politický pracovník. Složky na závodě, závodní rada,
ztratily tím z počátku svoji autoritu a důvěru, jelikož se
poukazovalo na nedostatečnou bdělost a ostražitost a
vyskytovaly se hlasy, že se jedná o sabotáž, neb šlo již o
druhý požár na závodě v krátké době. Výsledkem šetření
bezpečnostních orgánů a okresního soudu v Žel. Brodě, byl vyjasněn vznik požáru dne
28.2.1950. Požár založila zaměstnankyně závodu Božena Kučerová z Držkova, zaměstnaná na
závodě jako mzdová účetní. Požár založila, proto, aby zahladila různé machinace, které
prováděla na výplatních listinách a odcizila závodu dle zjištění 100.000,-Kč. Dle přiznání u
soudu zdržela se dne 17.2.1950 v kanceláři pod záminkou, že má nutné účetní práce. V
kanceláři byla asi do 11 hodin večer a provedla na půdě přípravu k požáru. Opustila kancelář
a klíče si nechala v okénku u starého domu, kam se obyčejně klíče ukládaly, když již bylo ve
starém domě zavřeno. Z Loužnice odešla domů do Držkova a doma předstírala, že jde spát. V
noci asi ve 2 hodiny se vytratila z ložnice a šla pěšky do Loužnice do závodu. Odemkla dveře
a šla na půdu, kde založila požár, Zamkla zase budovu a odešla zpátky do Držkova. Když
přišla do Držkova, jel v krátké době autobus na Loužnici asi ve 4.30 hodin. Nastoupila do
autobusu, jela do Loužnice a když přišla k závodu, bylo již vše v plameni a lidé již hasili oheň.
Podezření na ni padlo z části tím, že přijela tak brzy do zaměstnání, ačkoliv jindy chodívala na
8 hodinu i déle. Vyšetřováno bylo více lidí, hlavně zaměstnanci závodu. Kučerová se při
vyšetřování chovala úplně klidně, takže se jí nemohlo nic dokázati. Hlavní podezření proti ní
vzniklo až za několik dnů. Kučerová nepřišla do zaměstnání a doma také nebyla. Stala se
prostě nezvěstnou. Při prohlídce knih a účetních dokladů se přišlo na zpronevěru. Případ se
stal téměř jasný, ale Kučerová nikde. Později jsme se dozvěděli, že byla zadržena SNB v
Břeclavi na nádraží, odkud chtěla utéct do Rakouska a to tím způsobem, že si dojednala s
jedním železničářem, aby jí zasypal do vagonu pod uhlí a tak jí pomohl převést přes hranice.
K tomu již nedošlo a případ skončil u soudu v Železném Brodě. Byl jí vyměřen trest 12 roků
těžkého žaláře. Výměr trestu přijala téměř s úsměvem. U krajského soudu v Liberci, kam se
odvolala, byl jí trest snížen na 9 roků. Po odpykání trestu asi 5 roků, byla na základě
amnestie prezidenta republiky, propuštěna na svobodu.
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VÝZNAM JMEN v tomto
týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!

Tento týden 29. 2. – 6. 3.
2016,
slaví svátek:
1.3. - BEDŘICH je mužské
jméno pochází ze
staroněmeckého jména
Fridurihhi. V současné němčině
zní toto jméno Friedrich.
Ženskou obdobu jména
představuje Bedřiška.
2.3. - ANEŽKA je ženské jméno
vzniklé z řeckého hagné
(Neposkvrněná, Čistá).
Alterantivní variantou je Ágnes či
Agnes.
3.3. - KAMIL je mužské jméno
přejaté z latiny (pocházející z
orientu). Latinské camillus
znamenalo „narozený ze
svobodných rodičů“ nebo
„heřmánek“.
4.3. - STELA (nebo také Stella)
je ženské křestní jméno
latinského původu, pocházející
ze slova stella – „hvězda“.
5.3. - KAZIMÍR je slovanské
jméno, skládající se z členů Kazi(„ničit, kazit“) a -mír („mír, klid,
pokoj“), alternativně se může
jednat o základ slova "kázat",
tedy ten kdo káže mír
(mírotvůrce).
6.3. - MIROSLAV je mužské
křestní jméno. Miroslav je jméno
slovanského původu. Moderně je
vykládáno pouze jako
„mírumilovný, proslavený
mírem“.

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ČEKANKA OBECNÁ
Rostlina, ke které byly v minulosti přirovnávány smutné oči děvčete, očekávajícího návrat milého z vojenské
služby.
Magickou čekanku obecnou znali již ve starověkém Egyptě, kde rostlinka
dávala krásu a úspěch těm, kteří se potřeli její šťávou. Římané jí zase
pěstovali jako zeleninu a Dioskoridés ji doporučoval na bolavé oči. Jako
zeleninu ji pěstovali také Egypťané. Čekanka byla dokonce bylinou,
kterou Jehova nařídil jíst na židovské Velikonoce s jehněčím masem. Z
kořene čekanky se také v západní Evropě po první světové válce vyráběla
náhrada kávy.
Sbíráme květ, nať i kořen. Kořen sbíráme na podzim a ihned jej ve stínu
sušíme. Při umělé teplotě sušíme maximálně za 50°C. Květ sbíráme za
slunečného počasí v odpoledních hodinách a sušíme stejně jako kořen.
Sušením na světle ztrácí modrou barvu.
Pěstování čekanky obecné - Výsev provádíme na začátku léta na
slunném místě. Půda je vhodná lehká a alkalická. Rostliny rozsazujeme
45 cm od sebe. Nelze pěstovat doma.
Poddruh čekanky obecné se jmenuje čekanka listová a pěstuje se
především pro listové puky, které jsou oblíbenou zeleninou do salátů.
Čekanka obecná obsahuje hořčinu intybin, až 20% inulinu, cholin
a velké množství minerálních látek.
Zevně se čekanka osvědčuje při kožních vyrážkách, zánětech, vředech a nežitech. Pití čekankového čaje
pomáhá na nemoci jater a žlučníku, také při bolestech žlučových a ledvinových kamenech. Celkově
pročišťuje krev. Je močopudná a lehce projímavá, z organismu vyplavuje přebytečnou žluč a při
otravách jater působí jako protijed. Povzbuzuje a zlepšuje chuť k jídlu, podporuje činnost celé
trávicí soustavy a je vhodná i při cukrovce, zácpě a žaludečních vředech. Lze ji užívat dlouhodobě.
Používá se do salátů a k přípravě kávovin.
Jako náhražka zrnkové kávy se rozšířila cikorka z čekanky v
Evropě za války Napoleona s Anglií, protože v té době se
uzavřely obchodní cesty pro všechny druhy zboží ze
zámoří. První výrobna cikorky v Čechách vznikla na začátku
19. století. Tehdy naše babičky připravovali k snídani
denně meltu, kávovinový nápoj obsahující cikorku, melta
sypaná se skládá ze žita, kořene cukrové řepy, ječmene,
čekankového kořene. Nyní jsou u nás plochy oseté
každoročně čekankou obecnou o rozloze sta hektarů.
Kořen čekanky obecné je však využíván pouze k výrobě kávovinové suroviny avšak nikoli anebo jen zcela
výjimečně pro čekankové puky.
Z Holandska a Belgie se k nám také v minulosti dovážela sušená čekanka. Z té se připravovaly malé kostky a ty
sloužily k výrobě nápoje, který byl dříve znám pod názvem Franckovka. Své pojmenování získal po J. Franckovi,
který se přičinil o to, aby se stalo pěstování čekanky v Polabí rozšiřující zemědělskou činností v Čechách.
V současnosti si můžeme zakoupit několik druhů kávovinových nápojů připravovaných z pražené čekanky nebo
jejích extraktů. Jedná se hlavně o Caro, Vitakávu, Meltu, Franckovku a Café mix. Pitím těchto nápojů prospějeme
nejen svému zdraví, ale také udržení tradice pěstování kořenové čekanky v našich zemědělských oblastech.
Čekankový čaj - Čaj připravíme z jedné lžičky čekanky obecné, kterou zalijeme vroucí vodou a necháme 15
minut luhovat, poté scedíme. Doporučuje se pít každé ráno na lačný žaludek. Podpoříme tak metabolismus.
Čekankový salát - Salát si připravíme z lístečků čekanky, pampelišky a vrcholků mladé kopřivy, které nasbíráme
ve stejném poměru. Vše nadrobno nasekáme a přidáme stejné množství nastrouhaného jablka, trochu citronové
šťávy, medu a hnědého/hroznového cukru.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KLOUZÁKY
Brambory syrové - 1 kg, sůl, 1 vejce, hrubá mouka - 150 g, strouhanka - 60 g.
Brambory jemně nastrouháme, vyluhovanou vodu z části slijeme a smícháme s
vejcem, solí, moukou, strouhankou. Hodně promícháme, lžící nabíráme těsto a v ruce
ho trochu vytvarujeme. Těsto hned hážeme do vařící vody, trochu osolené, vaříme 810 minut. Podáváme jako přílohu k masu, nebo jen tak s opečenou cibulkou
ŠPENÁTOVÉ BRAMBORÁKY S UZENÝM MASEM
6 brambor, 300g mraženého listového špenátu, 4 - 5 stroužků česneku, 3 vejce, 6 - 8
lžic hladké mouky, 3 - 4 lžíce smetany, 6 plátků vařeného uzeného masa, 1 špetka
mletého kmínu, mletý černý pepř, sůl, olej.
Listový špenát necháme rozmrazit a všechnu tekutinu vymačkáme. Špenát překrájíme
nahrubo. Syrové brambory oloupeme, jemně nastrouháme a osolíme. Škrobový výluh
zcela vymačkáme. Česnek oloupeme a prolisujeme. Nastrouhané brambory
promícháme se špenátem, vejci, smetanou a česnekem. Postupně za stálého míchání
přidáváme mouku, dokud nevznikne středně husté těstíčko. Bramborákové těstíčko se
špenátem osolíme, opepříme, okmínujeme a necháme asi 20 minut rozležet. Těsto
naneseme na pánev s horkým olejem a rozetřeme na tenkou placku. Na polovinu položíme plátek uzeného masa.
Jakmile začne těsto tuhnout, přeložíme polovinu placky na maso a velmi zvolna dopékáme z obou stran do
zlatavé barvy. Špenátové bramboráky s uzeným masem podáváme teplé s čerstvou zeleninou.
ZÁPEČKY BABIČKY BOŽKY
10 brambor, sůl, 2 velce, hladká mouka – podle potřeby, 1 lžíce oleje do těsta, olej na
smažení.
Cukr, rozpuštěné máslo, nebo kysané zelí.
Brambory nastrouhejte na jemno jako na „halušky“ viz tradice, přidejte vejce, sůl, olej
a hladkou mouku, aby těsto mělo konzistenci, jako na lívance. Na oleji pečeme vyšší
placičky na sílu malíčku, opékáme z obou stran. Když máme všechno těsto zpracované a napečené placičky, dáme
svařit osolenou vodu a placičky v ní cca 2 minuty, postupně vaříme.
Po uvaření vyjmeme, omastíme rozpuštěným máslem a ocukrujeme. Můžeme použít i mák.
Tato varianta se dá použít i na slano s kysaným vysockým zelím.
SLADKÉ BRAMBORÁČKY
150g hladké mouky, 500g brambor, špetka soli, 1 vejce, mléko dle potřeby, zakysaná
smetana, jahodový džem, sezamové semínko.
Syrové brambory nastrouháme, smícháme s mlékem, vejcem, moukou, solí na těsto
hustoty klasických bramboráků. Z těsta pečeme po obou stranách placičky o velikosti
lívanců. Při pečení před obracením na druhou stranu posypeme placičku sezamovými
semínky. Podáváme teplé s kyselou smotanou a džemem.
VÁNOČNÍ BRAMBORÁČKY (prodávají se v Němečku při Vánočních trzích)
1,5 kg brambor, 4 cibule, sůl, hladká mouka, 3 vajíčka, sádlo na smažení, jablečné pyré
nebo dětskou přesnídávku. Na jemném struhadle nastrouháme brambory a cibuli,
přidáme sůl, mouku a vajíčko (ale jde to i bez něj) a umícháme těsto na bramboráky.
Pečeme na rozpálené pánvi tenké placičky do zlatova. Upečené potíráme jablečným pyré
s brusinkami a cukrem a jíme teplé.

BRAMBORÁK – máte zajímavý recepty z bramborákového těsta?
Chtěli by jste se o něj s námi podělit?
Pošlete recept na email: jana.mateaskova@gmail.com
nebo napište na facebook https://www.facebook.com/groups/325713347009/
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LOUŽNICKÉ TRADICE
TANCOVAČKY – HALUŠKOVÝ BÁL

V Loužnici se vždy pořádali skvělé plesy či veselice, které měli zvuk a velkou návštěvnost. „Hasičský“ ples, ten byl
opravdovou tradicí a Loužničtí hasiči si na něm dávali velice záležet, dalším z plesů byl „Haluškový“, který pořádal
svaz žen v Loužnici, to se v kuchyni v sokolovně sešly snad všechny ženy z Loužnice.
Každá donesla kyblík brambor a ty se zde zpracovávali na báječné halušky (bramboráky), ovšem ty museli být
tenoučké, no prostě takové jako na plátě. Byl to Bál (Ples) vyhlášený nejen v Loužnici, ale i širém okolí.
Halušky, tak se tenoučkým bramborákům říká v Loužnici, Radčicích a na Bratříkově.
Co to vlastně je?
HALUŠKY - Na jemném struhadle nastrouháme
oloupané brambory, přidáme vejce, česnek,
majoránku, trochu kmínu, sůl a podle potřeby
mouku. Pečeme hodně tenké, na plátu, potřeném
špekem, nejlépe venku. Upečené lehce potíráme
přepuštěným máslem.
V LOUŽNICI SE BRAMBORÁKU ŘÍKÁ HALUŠKY
a jak je to v jiných krajích?
Bramborák (starší název cmunda) je tradiční pokrm
české, německé a rakouské kuchyně.
HALUŠKY – Loužnice a Radčice, Bratříkov
SMRAZEK- na jih od Chrudimi a v okolí Hlinska,
SEJKORY – Bruntálsko,
CMUNDA – Kaplicko, Striky" – Slezsko
KECINEK, VACEK, HANUŠKY, KRAMFLEK – Karviná
BÁČ - okolí Prostějova,
BRAMBORKA - Podkrkonoší (Náchodsko),
MRZÁK – severní Horácko, okolí Žďáru nad Sázavou
a Nového Města na Moravě
KRAMFLEK – podhůří Orlických hor
KŘAPÁČ,KŘÁPANEC - východní Čechy Choceňsko)
STRYK – těšínské Slezsko.
NAĽEŠNIK - na východě Slovenska Prešovský kraj
(naleśnik však polsky znamená palačinku, tedy
pokrm z mouky, mléka, vody a vajec, bez
brambor.),
PRSKANEC - okolí Benešova,
ŠKRAMPLATA – z okolí Pardubic,
TOČ - Domažlice a okolí
VOŠOUCH – Plzeň a široké okolí: buď normální
bramborák, anebo se zapečenými kousky uzeného
masa.
HOVÁDKO – Haná
PAMPUCH – Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice
LATKE případně LATKAS – takto tento pokrm nazývají Židé, tradičně jej
jedí aškenázští Židé během židovského svátku chanuka.
STROUHANEC – bramborák z nahrubo strouhaných brambor.
ERTEPLIAK - oblast Spiše – Krompachy
HŇUP - podhůří Beskyd, Novojičínsko
PLACEK – okolí Opava
PODLIZNÍK - Kysuce
PODPLAMENÍK - Zázrivá (Orava)
TRINČKA-z okolí Příboru

Foto: I. – interiér Staré Sokolovny pře Bálem, II. – Dámy, které pekly halušky již v nové sokolovně,
III. – Dámy, které pekly halušky v sokolovně v roce 2011.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

POŽÁRY V OBCI DO ROKU 1914
Požárů v obci Loužnici bylo celkem málo.
V létech 90 tých byl to požár stodoly u statku Krupkova, která vyhořela do základu
Při bouřce v roce 1886 zapálil blesk stodolu usedlosti čp. 22 (u „Zadních Vašků, majitel tehdejší J Kodejš)
(2016 – Zdeněk Janele)
Záchranných prací se zúčastnili kromě hasičského sboru v Loužnici i hasiči ze Zásady.
V roce 1901 vyhořel dům, čp. 34 P. Jindry. Požár vznikl v noci. (2016 – Modrá sova)
V roce 1903 navečír vypukl požár v domě čp. 11 (majitel Šourek) (2016 – Šourkovi u křížku)
V roce 1906 vyhořela Kopaň, bývalý mlýn a brusírna K. Hnídka. Oheň vznikl dopoledne a hasičskému sboru se
podařilo zachrániti stodolu.
V roce 1910 vyhořel dům Jar. Matouška čp. 38. (2016 – Miroslav Hrabě). Pro nedostatek vody, práce se
záchranou okolních stavení byla velice obtížná.
Dům čp. 32 (2016 – Miloslava Hrubá) vyhořel v roce 1912. Spáleniště koupil pak Vojtěch Linka a dům více nebyl
stavěn. Dodnes užívány jsou sklepy tohoto domu na benzínové skladiště.
V roce 1913 vyhořela Boučkova hospoda, kterou ve dražbě koupil Jos. Kodejš z Jablonce, bývalý majitel Otakar
Bouček se odstěhoval do Turnova. Hostinec po znovupostavení nebyl již zřizován.
Mlýn Jáchyma Linky (dříve majitelé rodina Boučkova) a vedlejší knoflíkárna a brusírna shořela roku 1912.
Mlýn vyhořel do základů a více se nestavěl.
Dům M. Hnykové čp. 63 (2016 – Matěáskovi, Hrubý) vyhořel v roce 1913.
K požárům ze starší doby nutno připsati i požár v létech 70 tých, kdy postižen byl dům Jana Linky („Na rovince“
čp.44) (2016 – Malý „Na rovince)
V roce 1914 shořel dům čp.55 patřící Pavlíně Šourkové. (2016 – nestojí – pod Krupkou)
V létech válečných požáru v obci nebylo.

Foto: Pohled na Loužnici od domu čp.73 (Udatný Linkovi)
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

Obchod je holt obchod
Číňan přijde do židovské prodejny koupit černou
podprsenku, velikost 38. Majitel Žid, známý jako velmi
šikovný obchodník, podotkne, že se černé podprsenky
těžko shání, že se málo objevují na trhu. Proto je
jejich cena 50.00 $ za kus.
Číňan koupí 25 kusů.
Vrátí se za pár dní a koupí 50 kusů.
Žid podotkne, že mezitím zdražili a prodá mu je za
60.00 $ za kus.
Číňan se po měsíci opět vrátí a koupí všechny
zbývající podprsenky v obchodě a to za 75.00 $ za
kus.
Velký zájem o černé podprsenky č.38 zaujal
židovského obchodníka a proto se zvědavě ptá Číňana
"Pověz mi, prosím tě, co vlastně děláš se všemi těmi
podprsenkami?"
Číňan odvětí: "Stříhám je na dvě poloviny a prodávám
jako jarmulky Židům za 200.00 $ za kus."
...a proto Číňané drží světovou ekonomiku!

MOUDRÁ VĚTA
„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád
poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“
Tomáš Garrigue Masaryk

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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