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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POZOR NA FALEŠNÉ MOBILNÍ OPERÁTORY!
Policisté na Českolipsku a Semilsku
přijali v tomto týdnu trestní oznámení
na neznámé podvodníky, kteří okrádají
zákazníky mobilních operátorů. V úterý
přišla do mobilního telefonu 58letého
muže z Nového Boru sms zpráva, která
ho informovala o tom, že ho telefonní
společnost chce odměnit jako věrného
zákazníka a aby mohl ocenění získat,
má odeslat nový přístupový kód do
internetové samoobsluhy na konkrétní
telefonní číslo. Kód pak přišel v sms
zprávě od skutečného operátora. Tím,
že ho oznamovatel přeposlal dál, umožnil dosud neznámému pachateli,
aby si z jeho účtu dobil kredit ve výši 5 000 korun. O tom se dozvěděl
sms zprávou od svého operátora, který mu potvrdil, že úspěšně dobil
kredit pro telefonní číslo, které vůbec neznal. Obratem se snažil tuto
platbu vystornovat, ale to už podle vyjádření operátora nebylo technicky
možné.
Ještě horší zkušenost má 30letá žena ze Semilska. Ta také přeposlala
podvodníkům ze stejného důvodu svůj nově přidělený přihlašovací kód
do své internetové zákaznické samoobsluhy. To se stalo v úterý. Z jejího
účtu si pak někdo dobil kredit ve výši 5 000 korun a kromě toho jejím
jménem uzavřel smlouvu o pravidelných měsíčních platbách za kredit ve
výši 2 000 korun ve prospěch jistého telefonního čísla, které nezná a s
jeho uživatelem nemá nic společného.
Oba zákazníci mobilních operátorů pochybili v tom, že přeposílali svá
přístupová hesla na neznámá telefonní čísla. Jak policisté zjistili, tak je k
tomu podvodníci ponoukají pod nejrůznějšími záminkami. Ve
zmiňovaných případech podvodníci výhru předem nijak nespecifikovali,
ale v jiných, které se v minulosti udály mimo Liberecko, nabízeli například
jako cenu za věrnost nebo jako výhru v soutěži tablet od společnosti
Apple i Pad Air.
Tím, že lidé postupují podle pokynů podvodníků, udělají totéž, jako by
jim odeslali svou platební kartu i s pinem. Společnost poskytující mobilní
telefonní služby o podvodech ví a své zákazníky vyzývá k obezřetnosti.
Pachatelé jejím jménem vystupují podvodně a samotná společnost za
jejich kriminální jednání není nijak zodpovědná.
Policie ČR

1

PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA
Z důvodu havárie na kabelu, byla mimo
provoz pevná telefonní linka do sobotního
odpoledne. Až na urgenci Obecního úřadu,
byla závada opravena.

------------------------------------------HA HA PLES 2017
SDH Loužnice pořádá Hasičsko -Haluškový
ples 25. března 2017 od 20 hodin. K tanci
a poslechu bude hrát kapela „Proč ne“
http://www.procne.org/Pages/default.aspx
Vstupenky a další podrobnější informace
na tel.: Marcel Pohl 603 389 849
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DĚTSKÝ DEN 2017
V loňském roce jste zjistili, že v Loužnici žijí strašidýlka a letos Vám je ukážeme!
Pokud máte tip na kouzelníky a jiné atrakce, budeme rádi,
když nám dáte kontakt, aby akce byla ještě pestřejší a zajímavější.
Jana.mateaskova@gmail.com
louznice@volny.cz
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Pokyny, jak se chovat v případě nálezu
uhynulého volně žijícího ptactva
Je třeba postupovat následujícím způsobem:
Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně
městkou policií apod. je zapotřebí, aby tito nebo zástupce městského
či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval krajskou veterinární
správu na tel. čísle: 720 995 207, 485246691 nebo 775869078.
Pracovník krajské veterinární správy
nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí
chřipky a rozhodne o dalším
postupu, spočívajícím buď v přímé
likvidaci uhynulého ptáka místně
příslušným úřadem (jako každého
jiného uhynulého zvířete na území
obce nebo města) nebo spočívajícím
ve výjezdu inspektora krajské
veterinární správy na místo nálezu (v
případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním
ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o
případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem,
jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá.
Z uvedeného postupu vyplývá, že není vhodné, aby veřejnost, obecní
či městské úřady aktivovaly dobrovolné hasičské jednotky, případně
profesionální hasičské jednotky, jelikož řada jejich výjezdů může být
zcela zbytečná.
OÚ Loužnice

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 09/2017

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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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
plánovaná sobotní akce v Modré sově 25. února se nekoná.
Příští sobotní akce bude až 11. března, od 10 do 12 hodin.
Pravidelné hodiny angličtiny začínají zase v úterý 14. března.
Těšíme se na vás!
Blue Owl’s Saturday morning event planned for February 25th is cancelled.
Our next event will take place March 11th from 10 a.m. till noon.
Regularly scheduled English classes start up again on Tuesday, March 14th.
We look forward to seeing you!

http://www.blueowlbohemia.com/
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http://www.kumpanicz.estranky.cz/
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ZE SVĚTA
JABLONEC N. N. - Zdlouhavá stavba
obchodního domu v centru Jablonce končí.
Už v létě roku 2015 začala demolice někdejšího
obchodního domu Jabloň a okolních domů.
„Kdysi tam bývalo pěkně, chodívali jsme tam
nejen nakupovat, ale i posadit se na kávu nebo
něco dobrého k snědku. Ke konci to ale bylo
špatné," vzpomíná třiašedesátiletý Jiří. Dívá se
na pomalu končící stavbu obchodního centra
Central. To roste právě na místě bývalé Jabloně.
A konečně bude hotové. „První zákazníky přivítá
na přelomu března a dubna," sdělil Ondřej
Micka, mluvčí developerské skupiny Crestyl,
která projekt financuje.
Obchodní centrum Central vyrostlo rychlým
tempem. Už v září roku 2015 začaly v okolí platit
i uzavírky a objížďky, které zkomplikovaly
místním život. „Stavba způsobuje kolaps v
dopravě centrem. Vůbec nejsou značené objížďky a řidiči často tápou, neznají alternativu a dostávají se do
zapeklité situace," popsal František Jelínek, provozovatel hotelu Zlatý lev, jež stojí v sousedství Centralu.
Majitelé okolních objektů si stavbu užili. „Nedostali se sem mimo jiné ani popeláři. Na vlastní oči jsem viděl, jak
museli z popelnic odpadky přesypávat do pytlů a nosit na křižovatku, kam svozová technika mohla," doplnil
Jelínek.
Jedni nové obchodní centrum uprostřed města vítají, druhým spíše vadí.
„Myslím si, že takový obchoďák do centra nepatří," říká pan Václav. Naopak jeho manželka nové obchodní
centrum vítá. „Slyšela jsem, že tady má být dost obchodů s módou. Vždycky, když jsme si potřebovali koupit něco
na sebe, jezdili jsme do Liberce," popsala.
„Počítáme s tím, že ke dni otevření budeme mít obsazeno téměř 90 procent plochy, což potvrzuje, že takovýto
objekt je vhodným doplněním samotného centra Jablonce nad Nisou. Věříme, že unikátností i komplexností své
nabídky Central Jablonec výrazně přispěje ke zkvalitnění služeb, a tím i života obyvatel města a jeho
návštěvníků," doplnil ředitel obchodního centra Aleš Stupka.
Na ploše 13 tisíc metrů čtverečních obchodních ploch nabídne Central Jablonec téměř 70 obchodů, k největším
bude patřit prodejna Albert. V centru je také 200 krytých parkovacích míst.
Mezi jinými jde o módní značky H&M, New Yorker a Gate, obchod s obuví CCC Boty, lifestylový obchod Pepco či
první restaurace KFC v Jablonci nad Nisou.
Mezi další potvrzené nájemce patří kromě výše uvedených DM Drogerie, lékárna Dr. Max, prodejna Geco tabák a
květinářství Holandské květiny. Návštěvníci se mohou těšit i na knihkupectví Kanzelsberger, prodejnu hraček
Dráčik či obchodníka s elektronikou Datart, významným nájemníkem bude i Komerční banka. Mezi restauracemi
budoucí návštěvníci naleznou kromě zmíněného KFC například i čínskou či japonskou kuchyni.
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LIBEREC – Vojáci v dobových uniformách, na Nerudově
náměstí polní lazaret, před radnicí velitelský stan, areál ve
Vesci napěchovaný diváky. Sdružení Archa 13 už finišuje
přípravy na letošní rekonstrukci Bitvy u Liberce.
Pořadatelé slibují, že se bude na co dívat. Letošní rok je totiž
ve znamení kulatého výročí. 21. dubna uplyne 260 let od
tohoto vojenského konfliktu, který byl součástí Sedmileté války.
V Liberci i jeho okolí se střetli mimo jiné Češi proti Čechům.
Jedni v uniformách Rakouska-Uherska, druzí v barvách Pruska.
Celkem tu proti sobě stálo na jaře 1757 přes 30 000 vojáků.
„Letos chceme výročí bitvy obohatit o gastrofestival. Chceme
lidem ukázat, jak se stravovali vojáci tehdy v 18. století a jak
dnes. Jsme domluveni s libereckými chemiky, že předvedou
svoji polní kuchyni a ukáží, co se dnes vaří na vojenských
misích. Budeme tu mít i dobovou polní kuchyň, která zase
nabídne to, co jedli vojáci za I. světové války a tak dál do minulosti až k Sedmileté válce. Kdo bude mít zájem, dostane
ochutnávkový talíř, na kterém bude mít vedle sebe různá jídla z různých období a může porovnávat,“ popisuje Petr
Pimek z Archy 13. Dvoudenní akce se letos rozroste i do Vratislavic nad Nisou. V parku u městského úřadu bude mít
historická armáda své zázemí, stejně jako tomu bylo v památném roce 1757. Vojenské ležení doplní i řemeslný trh.
Živo bude i na Nerudově náměstí. Právě tam jsou pohřbeni vojáci, kteří padli v bitvě i ti, kteří pak zemřeli na následky
epidemie tyfu. Jejich pozůstatky se objevily až při nedávné rekonstrukci náměstí. Do té doby nikdo netušil, že pod
dlažebními kostkami leží stovky koster. „Chceme tam při pietním aktu představit maketu památníku, který by
kolemjdoucím připomněl po čem šlapou. Mělo by jít o kamennou obrubu se žulovými schody, ve které bude v
pryskyřici zalitý masový hrob. Vyjednáváme s ministerstvem obrany o vyhlášení veřejné sbírky na tento památník.
Patronem projektu je známý vojenský historik Eduard Stehlík,“ uvedl Pimek. Kosterní pozůstatky z Nerudova náměstí
zkoumal i přední český genetik Daniel Vaněk. Také ten by měl do Liberce na výročí bitvy přijet a prezentovat zde
výsledky několikaletého výzkumu. „Vzorky kostí se porovnávaly s DNA lidí, kteří žijí v Liberci dnes. Chtěli jsme zjistit,
zda tu stále ještě žijí potomci těchto vojáků,“ zmínil archeolog Petr Brestovanský. V rámci letošního jubilea se dobové
vojsko vydá v červenci také na pochod z Liberce do Žitavy. „Půjdeme po stopách vojáků, kteří tehdy táhli z Liberce
přes Chrastavu a Hrádek do Žitavy. Rakouská armáda tam tehdy zatlačila pruská vojska, pak město obléhala z větší
části vypálila. Císařovna Marie Terezie pak nechala vyplatit na prosbu žitavských radních městu 30 000 zlatých na
opravu škod. Vypravíme na cestu povozy s koňmi a ozbrojeným průvodem Marie Terezie. V Žitavě pak proběhne
ukázka obléhání města a následného předání zlata,“ líčí Pimek s tím, že Archa 13 usiluje o to, aby se Bitva u Liberce
stala každoroční akcí, která do města přitáhne turisty. „Rádi bychom z Liberce udělali centrum informací o Sedmileté
válce. Jde vlastně o první celosvětový vojenský konflikt,“ dodal Pimek.
NOVOBORSKO - Na čtyřiceti trofejích pro nejlepší filmové tvůrce a
herce pracoval šestičlenný tým novoborských sklářů.
Své majitele dostanou až příští týden. Zatím se filmové ceny
Českého lva ohřívaly především v rukou novoborských sklářů, kteří
trofeje pro vítěze výročních cen České filmové a televizní akademie i
letos vyráběli pod hlavičkou sklářské a designérské společnosti
Lasvit.
Skleněné trofeje pro vítěze nestatutárních cen rozdává Česká
filmová a televizní akademie namísto diplomu od loňského roku. „Na
Novoborsku místní skláři vyrobili pětatřicet sošek Českého lva a pět
nestatutárních cen. Na cenách pracoval profesionální tým pěti lidí a
brusič," uvedla Hana Klímová, mluvčí společnosti Lasvit.
Více zde.
Zdroj: http://jablonecky.denik.cz/z-regionu/ceny-ceskeho-lva-se-zrodily-na-novoborsku-20170223.html
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JABLONEC NAD NISOU - Tomáš
Slavík, český cyklista specializující
se na Fourcross. Brňák, žijící v
Jablonci, je mistr světa v této
disciplíně a proslavil se i jako
pořadatel a stvořitel bikeparku v
areálu Dobrá Voda a kde se odjel
historicky první závod světového
poháru ve fourcrossu na území
České republiky. A v tradici
pokračuje dál. Uplynulý víkend
proběhl ve Valparaisu (Chile) jeden
z nejtěžších městských sjezdů na
světě, který má mezi závodníky
nejvyšší prestiž a je to meta
každého závodníka městských
sjezdů. Tomáš Slavík byl už jednou
opravdu blízko triumfu a letos to
dokázal! Slavík zvítězil jak v
kvalifikaci, tak i ve vypjatém finále, kde předvedl nádhernou jízdu a zvítězil s náskokem více než dvou vteřin.
„Dvě věci charakterizují tento závod nejlépe - obrovská divácká účast a extrémní náročnost závodní tratě.
Valparaiso Cerro Abajo pro mě byla vždycky hodně vysoká meta, ale pořád mi moje vysněné vítězství utíkalo o
setinky pod rukama. Loni, i když jsem se cítil opravdu dobře, tak jsem měl technickou závadu a jednoduše už
jsem přestával věřit, že by to mohlo někdy vyjít. Letos se mi jezdilo skvěle, věděl jsem za ty roky, co od tratě
očekávat a byl jsem připraven do své finálové jízdy dát absolutně všechno a to jsem taky udělal. Nakonec se to
podařilo s náskokem přes 2 vteřiny, což je skvělý výsledek a mám z toho opravdu velkou radost, protože v
městských sjezdech je tento závod a titul absolutně nejcennější! Musím říct, že toto vítězství považuji jako jedno
z těch nejcennějších. Konkrétně při tomto závodě může být daň za chybu fatální a já jsem rád, že to mám za
sebou bez zranění a jakýchkoliv komplikací s nejrychlejším časem v cíli. Díky všem, co mi drželi palce! Je to
parádní pocit!," komentoval podrobně závod Tomáš Slavík.
JABLONEC NAD NISOU - Po přívalech sněhu, které zasypaly Jablonec zkraje roku,
město řeší druhou tvář zimy, a to úklid nepořádku vytvořeným nezodpovědnými občany
a jejich mazlíčky. Psí exkrementy, doposud skryté pod sněhem, se s příchodem tání
objevují doslova na každém kroku. Proto již zkraje února proběhla první vlna úklidu
těchto odpadů. Pracovníci VPP se zaměřili převážně na okolí první přehrady a nasbírali
přibližně 50 kg psích výkalů. Druhé úklidu proběhlo koncem minulého týdne, kdy sníh
částečně odtál a pracovníci VPP se dostali do dříve nepřístupných míst. „Zaměřili jsme se
opět na první a druhou přehradu, ale i centrum. Nasbírali jsme neuvěřitelných 28 pytlů
obsahujících 260 kg exkrementů," prozradila Hana Dašková, vedoucí oddělení organizace
a veřejných prací jabloneckého magistrátu. „V plánu je ještě třetí etapa úklidu, ke které
přistoupíme po úplném odtání sněhu," dodala Dašková.
POJIZEŘÍ - Koryta řek v Pojizeří byla ve středu 22. února na
nejvyšší hladině od začátku roku, ve čtvrtek už klesly, ale stále
mají řeky Kamenice, Cidlina, Jizera i Oleška zvýšený průtok. V
Semilech je koryto Jizery dostatečně široké, více zvýšený je její
přítok Oleška, který se vylil na zátopových loukách a do
hasičského areálu Pod Kozlovem či na fotbalové hřiště v
Košťálově, takže má hnědou barvu. Na horách je stále sněhu
dost, takže si přejme postupnou oblevu a odstávku od dešťů v
uplynulých dnech. Problémem mohou být i uvolněné kry, které
mohou ucpat v jednom místě řeku
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU –Od 20. února se policisté z obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou intenzivně
zabývají případem vloupání do budovy domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. Dosud neznámý pachatel
zde po vylomení zámku vstupních dveří prohledal prostory sloužící k uskladnění materiálu a nářadí. Vnikl také do
místnosti pro údržbu, odkud z plechové skříně odcizil elektronářadí za více jak 23tisíc korun. Zatím neznámý
pachatel poškodil příspěvkovou organizaci, jejímž posláním je poskytování služeb seniorům, kteří jsou vzhledem
ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci, závislí na pomoci jiných osob. K případu byly zahájeny úkony
trestního řízení pro trestný čin krádež, přičemž pachateli může soud uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.
ŽELEZNÝ BROD - Policisté z obvodního oddělení v Železném Brodu řeší zajímavý případ krádeže. Majitel
nemovitosti v centru Železného Brodu, v dobré víře, ubytoval ve svém domě „vykutálený páreček“. Ten mu odcizil
spoustu osobních věcí a nepohrdl ani fixami. Od listopadu roku 2016, na základě smlouvy, začali nájemníci užívat
bytové prostory domu. Od počátku probíhalo vše v naprostém pořádku. Avšak začátkem letošního roku majitel
neobdržel od nájemce smluvenou činži, proto se rozhodl ubytované navštívit. Jaké to pro něho bylo zděšení, když
po otevření dveří bytu objevil na jejich stole svou lampičku a hi-fi věž. Bezprostředně po tomto zjištění si šel
prohlédnout ostatní prostory domu, ve kterých měl uloženy své osobní věci a zjistil, že mu věcí chybí mnohem
více. Bezprostředně poté věc oznámil na místně příslušném obvodním oddělení. Policisté po přijetí oznámení
začali věc okamžitě prošetřovat. Kontrolami v bazarech zajistili množství výkupních lístků, které dokazovaly
opakovaný prodej věcí z domu poškozeného a prodávající byli zřejmí. Jednalo se o ubytované nájemníky.
Prodejem například kolečkových bruslí, sady dlát a fotbalového míče, si zřejmě vylepšovali svůj rodinný rozpočet.
Mezi věcmi, které majiteli zmizeli, byla také sada fixů, vláčky nebo stavebnice Merkur. Majiteli domu vznikla
„podnikavou činností“ nájemníků, škoda za bezmála 8 tisíc korun. Muži z Železného Brodu ve věku 42let a jeho o
šest let starší partnerce ze Semil, sdělili policisté podezření pro přečin krádež, za což jim v případě odsouzení,
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
JABLONECKO - Na internetovém portálu Heuréka si 46letý Liberečan vyhledal nejlevnější nabídku mobilního
telefonu značky Apple iPhone 7 , a to za částku 14 390 korun, kterou inzerovala jistá česká firma. Na jejích
stránkách si pak dne 13. února telefon objednal, poukázal částku na její zveřejněný účet a očekával zásilku se
zbožím. Asi po dvou dnech mu přišel od této firmy email potvrzující přijetí platby, který ho současně informoval o
tom, že byl jeho telefon již vyexpedován. Doručen mu měl být do dvou dnů. Termín ale firma nedodržela a zásilku
mu zatím nedoručila. Na jeho emaily nereaguje a mluvit s někým z firmy není možné, protože žádný telefonní
kontakt na sebe nikde neuvádí. Oznamovatel si všiml, že firma telefon nabízí i nadále. Když se v recenzích na
internetu dočetl o tom, že má stejnou zkušenost s ní více lidí, rozhodl se podat na její praktiky trestní oznámení.
Tím se nyní zabývají policisté obvodního oddělení policie v Jablonci nad Nisou - Mšeně.
JABLONEC – JOSEFŮV DŮL - Ve středu 22. února zadržela ostraha supermarketu v centru města muže z
Josefova Dolu. Ten se pokusil přes pokladnu prodejny, aniž by měl v úmyslu zaplatit, pronést „lahvinku“ rumu.
Neunikl ale pozornosti pracovníka ostrahy, který ho zadržel a věc oznámil policistům. Ti zjistili, že za obdobnou
majetkovou trestnou činnost byl již 48letý muž v minulosti pravomocně odsouzen. Ani to jej neodradilo a přesto
se krádeže opět dopustil. Svým jednáním tak způsobil škodu ve výši 160,- korun. Ve zkráceném přípravném řízení
bylo muži sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež. Soud jej může poslat do vězení na šest měsíců až dva
roky.
PŘÍCHOVICE – Zloděj si po nepovedeném vloupání spravil chuť čokoládou, možná si i pohraje. V minulém týdnu
ze čtvrtka na pátek se zatím neznámý zloděj vloupal do BMW Dreive X3, zaparkovaného u silnice v obci
Příchovice. Pachatel u rozbil sklo předních dveří a odnesl si z něj kromě servisní knížky jako cenu útěchy dvě
kinder vajíčka. Nic cennějšího tu nenašel. „Na poškozené BMW majitele upozornil v pátek ráno soused, který šel
vyvenčit psa,“ doplnila policejní mluvčí Ivana Baláková. Oprava dveří přijde majitele na 15 tisíc korun. Pokud se
policistům obvodního oddělení policie v Harrachově podaří pachatele činu dopadnout, bude se zodpovídat
nejenom z krádeže, ale také z poškození cizí věci.
KRÁTCE:
24.2.2017 17:20 do 18:20; na silnici 2881 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody; 2x OA bez zranění, na místě PČR, pohyb osob na vozovce-vyšetřování nehody
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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,
Den: 11/15°C
Noc: 4/0°C

PONDĚLÍ
27.2.

PÁTEK
3.3.

Den: 5/9°C
Noc: 4/0°C

ÚTERÝ
28.2.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

SOBOTA
4.3.

Den: 9/13°C
Noc: 5/1°C

STŘEDA
1.3.

Den: 5/9°C
Noc: 3/-1°C

NEDĚLE
5.3.

Den: 11/15°C
Noc: 5/1°C

ČTVRTEK
2.3.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
6.3.

Den: 12/16°C
Noc: 6/2°C

PRANOSTIKY
27.2.
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.

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.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku,
chleba režného.
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.

28.2.
Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
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.

Slunce

Měsíc 1.3. 2017

Vychází: 6:32
Zapadá: 17:27

Vychází: 8:00
Zapadá: 21:03

FÁZE MĚSÍCE
05.03.

12.03.

20.03.

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2017
V březnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky tohoto
roku pro planetu Merkur.
Od poloviny března ji spatříme večer nad západním
obzorem v blízkosti Venuše.
Jeho jasnost v té době dosáhne −1,5 mag a postupně bude
klesat až na hodnotu −0,1 mag, kterou bude mít při
maximální východní elongaci, k níž dojde 1. 4. v 11 hodin.
Planeta bude na konci občanského soumraku 11° nad
západním obzorem.
Na večerní obloze stále ještě svítí Mars a Venuše, jejíž viditelnost se ale zhoršuje,
25. 3. v 11 hodin nastává její dolní konjunkce se Sluncem a od poloviny měsíce je
nepozorovatelná. Jupiter je před opozicí se Sluncem, takže ho na obloze nalezneme
téměř po celou noc, Saturn se nachází ráno nad jihovýchodním obzorem.
V březnu dojde ke třem konjunkcím Měsíce s planetami. Dne 1. 3. ve 4 hodiny to
bude konjunkce Měsíce s Venuší (Měsíc 10,6° jižně). Seskupení Měsíce, Venuše a
Marsu uvidíme večer nad západním obzorem. V úterý 14. 3. ve 21 hodin se Měsíc
ocitne v konjunkci s Jupiterem. Měsíc bude 1,8° severně a u Měsíce a Jupiteru
spatříme nejjasnější hvězdu souhvězdí Panny – Spicu.
Dne 29. 3. uvidíme večer nad západním obzorem seskupení Měsíce, Merkuru a Marsu,
které bude viditelné po konjunkci Merkuru a Měsíce ve 13 hodin téhož dne.
Jarní rovnodennost nastává 20. března v 11 hodin 28 minut. V neděli 26. března
začíná platit středoevropský letní čas (SELČ). V tento den si ve 2 hodiny SEČ
posuneme hodiny na 3 hodiny SELČ.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
27. 2. 2017
27. 2. 2017
28. 2. 2017
5. 3. 2017
6. 3. 2017
6. 3. 2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Magda Kurfiřtová
Jaroslav Šikola st.
Jarmila Novotná
Dagmar Lancová
Tim Rogers
Jan Pešata

VÝROČÍ
2.3. 1824 - Bedřich Smetana, hudební skladatel († 12. května 1884)
3.3. 1799 – František Veverka, vynálezce v oboru zemědělské techniky († 1849)
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
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 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 27. 2. –
5. 3. 2017,
slaví svátek:
28.2. - LUMÍR je mužské
křestní jméno. Původ je
slovanský a význam je
mírumilovný (Lubomír)
1.3. - BEDŘICH jméno
pochází ze staroněmeckého
jména Fridurihhi- Friedrich.
Ženskou obdobu jména
představuje Bedřiška.
2.3. - ANEŽKA je jméno
vzniklé z řeckého hagné
(Neposkvrněná, Čistá).
3.3. - KAMIL je jméno
přejaté z latiny (pocházející
z orientu). Latinské
camillus -„heřmánek“.
4.3. - STELA je 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“), tedy ten kdo káže
mír (mírotvůrce).
6.3. - MIROSLAV je
křestní jméno. Moderně je
vykládáno pouze jako
„mírumilovný, proslavený
mírem“.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 09/2017
RADY BABKY KOŘENÁŘKY
AVOKÁDO

Již několik let jej můžete vidět na pultech našich obchodů, ale většina z nás neví co s tím a vlastně je to vůbec
dobré?
Avokádo má jak specifickou a na ovoce málo sladkou chuť, tak velmi zajímavou máslovou konzistenci.
Právě z toho důvodu se dá multifunkčně využít, a je to přímo žhavý adept na kuchařské experimenty.
Avokádo má pro použití do receptů jednu velkou výhodu, můžete ho kombinovat se sladkými i slanými
ingrediencemi.
Mimo to všechno, je ale avokádo také výživová bomba. Je považováno za jeden z nejvýživnějších plodů vůbec.
Jedna z mnoha výhod avokáda je, že je velmi tučné. Zní to jako paradox, ale avokádo obsahuje velké množství
zdravých nenasycených tuků.
Díky tomu má lahodnou máslovou chuť, a přesto vaší figuře neuškodí, protože tyhle tuky se neumí ukládat jako
tělesný tuk.
K redukčním jídelníčkům se doporučuje ale hlavně proto, že spousta lidí při nižším energetickém příjmu do sebe
nedovede dostat všechny potřebné živiny. No a avokádo jich obsahuje neskutečné množství!
Obsahuje nezanedbatelné množství vitaminů A, C, E i vitaminy skupiny B a taky minerálů, konkrétně
draslíku, hořčíku, fosforu i železa. Mimo jiné zde najdete i vápník a draslíku pak obsahuje dokonce
více než pověstný banán. Naleznete v něm i lecitin, který je známý jak v kosmetice, tak
doporučovaný při kardiovaskulárních onemocněních nebo osobám s poruchami nervového systému,
lecitin zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů i pokožky.
Mimo to má taky skvělý vliv na mozek, zvyšuje vaši koncentraci. A taky prospívá i vašim játrům a
pomáhá jim vyrovnat se s příjmem alkoholu. Avokádo je tak ideální pochoutkou ke sklence vína.
Dále avokádo obsahuje luthein chránící před degenerativními onemocněními očí, kyselinu listovou
podporující zdraví mozku a antioxidant glutathion posilující imunitní systém.
8 TIPŮ, JAK SI S AVOKÁDEM PORADIT V KUCHYNI
1. Zralé avokádo si můžete namazat na chleba místo másla Doporučujeme přidat i špetku pepře a soli
2. Můžete z něj připravit taky různé pomazánky, třeba v kombinaci s vejci
3. Udělejte z něj doplněk do salátů. Skvěle se hodí do lososového nebo do salátu s krevetami
4. Nahraďte jím dresink. Klasicky ho nakrájejte na plátky a dejte do sendvičů právě místo dresinku nebo
majonézy. Stejně tak i v salátech místo dresinků můžete použít avokádo, ochucené třeba citronem
5. Připravte z něj oblíbený dip guacamole. Pokud máte rádi trochu pikantní jídlo, určitě si ho dejte s chilli
papričkami a limetkou
6. Výborná jsou také ovocná smoothie. Stačí rozmixovat avokádo s trochou vody, čerstvými či mrazenými
malinami, jahodami nebo borůvkami a dosladit medem
7. Pokud je příprava nejrůznějších specialit váš koníček, jistě vás taky zaujme použití avokáda jako přísady do
domácího sushi
8. Ze sladkých variací pak slaví největší úspěch kakaové kombinace. Rozmixujte avokádo s medem, kvalitním
kakaem a banánem, a blesková čokoládová pomazánka je na světě
JAK POZNAT, ŽE JE AVOKÁDO ZRALÉ?
Zkontrolovat kvalitu avokáda je nutné již v obchodě, protože doma už může být pozdě. Je pochopitelně možné v
obchodě koupit ještě nedozrálé kusy a ty následně nechat dozrát až doma, ale je potřeba s tím počítat, neboť s
nedozrálými kusy není možné ihned pracovat v kuchyni.
Jednou z možností je avokádo ohmatat/pomačkat a zkontrolovat jeho měkkost a pružnost. Jestliže je tvrdé, je
nedozrálé. V případě, že je jakoby kašovitě měkké, je přezrálé a prakticky zkažené. Správně zralý kus je lehce
měkký a pružný. Plod ohmatávejte s citem a jemně, nikoliv silou, není to kokosový ořech. Ke správnému
posouzení zralosti plodu touto metodou je ale nutné mít trochu zkušeností a ne každý musí mít hned dobrý odhad
na to, co už je, nebo naopak už není ideální měkkost.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
MASOPUSTNÍ HODOVÁNÍ
UZENÉ S HRACHOVOU KAŠÍ
500 g sušeného hrachu, zeleného či žlutého, případně směsi obou; den
předem namočte do studené vody, 150 ml plnotučného mléka nebo 12%
smetany, sůl na dochucení, 700–800 g kuchyňsky upraveného uzeného
masa (rolka, uzené krůtí maso apod.), 2–3 lžíce másla nebo sádla na
opečení masa a cibulky, 1 cibule, nakrájená na kolečka, kostičky nebo
klínky.
Namočený hrách povařte na mírnějším plameni doměkka; trvá to půl až
třičtvrtě hodiny. Vody stačí jen tolik, aby byl hrách pokrytý – lépe se provaří. Měkký hrách prolisujte přes jemné
síto (tím jej zbavíte nadýmavých slupek), osolte a ještě pyré zjemněte trochou mléka nebo smetany do kávy.
Uzené opláchněte pod tekoucí studenou vodou (domácí uzené tolik proplachovat nemusíte) a pak je v hrnci zalijte
horkou. Krátce povařte, aby se vyplavil přebytek uzenářské soli. Maso sceďte, nechte oschnout a potom ho
nakrájejte na silnější plátky. Na pánvi rozpalte máslo nebo sádlo a dvě tři minuty na něm opékejte uzené. Pak ho
vyjměte, vsypte cibulku a také ji opečte. Podávejte s hrachovou kaší. Kuchyňsky připravené uzené také můžete
podávat jen povařené (nejjemnější způsob je nahřátí v páře). Místo tučnějšího vepřového klidně použijte uzené
krůtí maso nebo libovou šunku. Máslo či sádlo nahraďte při smažení olivovým olejem.
BRAMBOROVÁ JELÍTKA
1 kg brambor, 200 g polohrubé mouky, 2 cibule, pokrájené na drobno, 1
paličku česneku, 1 vejce, 2 lžíce sušené majoránky, sůl, pepř a kmín na
dochucení, 1 sklenici světlého piva na podlévání jelítek při pečení, nebo
(záleží na vás), 2 lžíce sádla či oleje na vymazání pekáče, střívka –
přírodní nebo umělá.
Přírodní střívka pečlivě vyčistěte pod tekoucí vodou, nevyčištěná je třeba
řádně vydrhnout solí. Brambory nastrouhejte na hrubším struhadle a
nechte chvíli stát. Vylouženou vodu slijte. Osolte, opepřete a vmíchejte
mouku, vejce, oloupaný a rozdrcený česnek, cibuli, kmín i majoránku.
Pomocí lžičky plňte směsí propláchnutá střívka. Tady rozhodně není na škodu mít co nejpočetnější družinu
pomocníků... Naplněné střívko zavažte nití nebo upevněte špejlí, podobně jako jitrnice nebo jelítka. Jestli máte
zkušenosti ze zabijačky, určitě se vám teď budou hodit. Správná jelítka by měla měřit zhruba půl metru a být
hezky naducaná. Troubu předehřejte na 180, horkovzdušnou na 160 C. Jelítka naklaďte na pekáč, podlijte částí
piva (nebo pekáč vymažte tukem) a pečte asi 45 minut. Během pečení podlévejte a potírejte zbylým pivem
(pokud jste ho nepoužili, pak tukem). Jelítka můžete během pečení obrátit. Před podáváním je nakrájejte na asi
deseticentimetrové kousky.
KOBLIHY
1/2–3/4 l vlažného mléka, 70 g droždí, 2 lžíce krupicového cukru, 100 g másla,
5 žloutků, 5 lžic rumu tuzemáku, 1 sáček vanilkového cukru, 1 lžíci strouhané
kůry z citronu, 1 kg hladké mouky a 100 g hrubé + na vysypání plechu, špetka
soli, 1/2 kg zavařeniny nebo makové či jiné oblíbené náplně, 1/2 l oleje na
smažení.
Do hrnku mléka rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru, vidličkou promíchejte a
nechte v teple vzejít kvásek. Máslo se žloutky a zbylým cukrem utřete ve velké
míse a přidejte rum, vanilkový cukr a citronovou kůru. Do mísy prosijte mouku, vlijte vzešlý kvásek a zbylé mléko.
Vařečkou všechno zpracujte tak, aby vzniklo vláčné, pružné těsto. Těsto poprašte trochou mouky, přikryjte
utěrkou a nechte na teplém místě, kde netáhne, 30 až 45 minut kynout na dvojnásobný objem. Pak těsto znovu
prohněťte a vyválejte asi na dvoucentimetrovou tloušťku. Nožem postupně odkrajujte takové množství, aby se
vám výsledný koblížek vždy vešel do dlaně; budou to kousky o průměru zhruba 3 cm. Palcem je ještě trochu
povytáhněte na placku a doprostřed dejte lžíci náplně. Utvořte uzlíček, nahoře těsto pevně spojte a spojenou částí
dolů položte na pomoučený plech s pečicím papírem nebo na utěrku a dejte znovu do tepla. Nechte ještě půl
hodiny kynout. Mezitím nalijte do hlubšího kastrůlku tolik oleje, aby v něm koblihy mohly plavat, a olej rozpalte.
Zda je tuk dostatečně horký, poznáte díky jednoduchého triku: vhozená kostička chleba v něm zezlátne, než
napočítáte do čtyřiceti. Koblihy vkládejte tak, aby se nedotýkaly. Obrátí se buď samy, nebo jim můžete pomoci
vařečkou či naběračkou. Když stejnoměrně zezlátnou, máte hotovo.
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DŮM a ZAHRADA
ALOBAL, JAK JEJ VYUŽÍT I JINAK
PŘI SUŠENÍ PRÁDLA
Máte doma sušičku? Tak určitě znáte problém se statickou elektřinou. Jak se ho zbavit? Stačí vhodit společně s
prádlem do sušičky několik zmačkaných koulí alobalu a je po problému!
POMOCNÍK PŘI ŽEHLENÍ
Stačí dát pod potah, žehlícího prkna alobal a začít žehlit. Prádlo je vyžehlené mnohem rychleji. Jak to? Alobal se
zahřeje a prádlo se automaticky vyrovná i z druhé stany, tím pádem stačí žehlit jen jednu stranu oblečení.
ČIŠTĚNÍ NÁDOBÍ
Stačí zmačkat kus alobalu a použít ho jako houbu. Vyčistěte tak vaše nádobí od zanesených mastnot.
STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU
Chcete přesunout těžký nábytek? Stačí pod něj dát kus alobalu. Teď bude stěhování mnohem snadnější.
NAOSTŘETE NŮŽKY SNADNO A RYCHLE
Přeložíme alobal na několik částí a začneme střihat. Nůžky budou opět ostré.
JAKO TRYCHTÝŘ
Stačí alobal vytvarovat do kužele a můžeme ho používat jako trychtýř.
ODSTRANĚNÍ RZI
Máte doma rezavý kohoutek? Stačí vzít kus alobalu a vydrhnout s ním kohoutek.
PEČENÍ
pokud se vám občas připálí koláč, alobal je váš nejlepší pomocník. Stačí okraje koláče překrýt pruhy alobalu a na
nepříjemné spálené části můžete zapomenout.
IZOLACE PŘED HMYZEM
jistě to znáte - je léto, horké počasí a do vašeho osvěžujícího drinku stále létají vosy a mouchy. Co s tím? Udělejte
si víčko z alobalu. Je to snadné a můžete si do něj udělat i otvor na brčko!
PŘI NATÍRÁNÍ
Pokud doma něco lakujete, natíráte, tak můžete využít alobal k tomu, aby vám štětec snadno nezaschl. Stačí ho,
řádně vymačkaný z barvy, zabalit do alobalu a rukojeť stáhnout gumičkou. Druhý den můžete snadno pokračovat.
Chystáte se vymalovat místnost? Vypínače a kliky u dveří obalte alobalem, dobře obejme tvar.
POMOCNÍKEM NA ZDOBENÍ
Pokud nemáte nic na zdobení dortů či koláčů, použijte alobal, vytvořte trychtýř s malou dírkou, naplňte krémem a
můžete zdobit.
VYČIŠTĚNÍ STŘÍBRA
Zašlé stříbro spolehlivě vyčistíte alobalem tak, že z něj vytvoříte mističku, naplníte studenou vodou, přidáte sůl a
necháte v roztoku 3 minuty, pak důkladně osušte a vyleštěte.
ČIŠTĚNÍ KRBU
Teplo krbu je nenahraditelné, jenže není je zadarmo, proto krb je potřeba pravidelně čistit. Dejte do dolní časti
krbu (tam, kde padá popel), alobal. Potom popel z nádoby vysypete, alobal vyndáte pryč a popel lehce vysypete.
Vyhnete se komplikovanému vymetání.
ČIŠTĚNÍ TROUBY
Nesnášíte čistit troubu od připálených zbytků. Vyložte troubu alobalem, po znečištění vyhoďte a dejte opět nový.
Trouba zůstane čistá.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
MASOPUST

V roce 2017 připadá termín masopustního úterý na 28. února.
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často
protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal
"mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek
neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti
"maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly
všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a
veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se
objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd,
někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček),
skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s
jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech,
bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o
půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol
toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o
masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem
to však nijak neubíralo na dobré
náladě. Kolem 18. století se začaly
pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv.
reduty. Zpočátku byly přístupné jen
vyšším vrstvám, později všem
zájemcům. První reduta v Praze se
konala v roce 1752.
Kdy se vlastně slaví masopust,
kterému se na Moravě říká fašank,
fašinek nebo ostatky? Docela dlouho:
Období začíná po svátku Tří králů, tedy
7. ledna. Stanovení termínu závěrečného dne − masopustního úterý před Popeleční středou − je tak trochu
matematicko-astronomická úloha.
Popeleční středa totiž nemá své pravidelné datum. V každém případě zahajuje čtyřicetidenní postní období před
Velikonocemi. Jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku − první neděle po něm je velikonoční.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SBÍRKA NA NAZAMĚSTNANÉ
Na vyzvání okresního úřadu, uspořádána
sbírka v Loužnici na nezaměstnané, která
vynesla Kč 56,-. Každý si klade otázku, „Kdy
jen bude konec té krize?“
SLAVNOSTI
Dne 10 dubna, sehráno divadlo školní mládeží
„Sněhurka“. Zisk věnován na školní pomůcky.
Mír „Červeného kříže“ oslaven u školy, proslov
měl řídící učitel Ludvík, 26. III. 1932.
Jednota „Sokol“ sehrála několik divadel, na
Mikuláše pořádán večírek.
Ples pořádán společný Hasičský se Sokolem.
Všechny tyto podniky trpěly nastalou krizí.
SPORT
Naši fotbalisté přemístili hřiště k „Liškovu
háji“, celkem činnost jejich též ochabla. Bylo
méně zápasů i zájezdů. Nadšení pro tento
sport, jest dosud u školní mládeže, ač někteří
rodiče to zakazují. Takový školáci, znají
všecky významnější kluby v republice, jejich
hráče a takový Plánička neb Káďa se stále
ozývá v jejich hovoru.
V zimě pořádal „Sokol“ závody, dopoledne
jízda a odpoledne závod ve skoku u „Turbíny“
Vůbec o sport jeví zájem nejen mladí, ale i
starší lidé.
foto: ochotníci Loužnice, Lyžníci, lyžování u
„Turbíny“, „Liškův statek“
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran.“
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http://www.iqvytapeni.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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