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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 12/2017
pro týden:
20. 3. 2017 – 26. 3. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POZVÁNKA

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
Marcel Tiler – starosta - 724 179 359
Jana Matěásková – místostarosta – 606 688 277
Jana Hermanová – účetní - 725 071 006
Obecní úřad - +420 483 385 577
Úřední hodiny:
Pondělí 16.30 – 18.00
Případné platby můžete poukázat:
č. účtu: 12421451/0100 – Komerční banka
http://www.louznice.com/2012/index.php

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 24. března 2017 od 18.00 hod v
budově OÚ.
PROGRAM:
1. Zahájení – určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Účast při dotacích vyhlášených LK
5. Změny ve schváleném rozpočtu
6. Závěrečný účet za rok 2016
7. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
8. Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a
členů zastupitelstva
9. Závěr
Marcel Tiler - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------

PRVNÍ JARNÍ DEN

Astronomické jaro začíná v okamžiku,
kdy se střed slunečního kotouče ocitne
přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí
do znamení Berana. K tomu každý rok
dojde o necelých šest hodin později, v
přestupném roce o více než 18 hodin
dříve.
Letos začíná jaro - jarní rovnodennost
20. března 2017 - 11:28

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

POPLATEK ZA POPELNICE
POPELNICE:
1x týdně: 2.650,- Kč,
1x za 14 dní: 1.800,- Kč
Poplatek uhraďte do 30. 4. 2017

POPLATEK ZA PSA
Za jednoho psa 80,- Kč a za každého
dalšího psa 120, Kč.
Poplatek uhraďte do 30. 4. 2017

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

ZMĚNA ČASU 2017

K přechodu na LETNÍ ČAS dojde
26. března 2017 z 2:00 na 3:00

26. 3. 2017
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ÚKLID V OBCI
Během minulého týdne, byl dokončen úklid a dokácení „Staré školy“. Nyní v jarních měsících to tak bude krásná
procházka s výhledem na celou naši obec. Cesta je taková, jako kdysi bývala.

Až půjdete procházkou, „Starou školou, všimněte si
ruiny, starého Liškova statku. Na této
staré fotografii je rodina Josefa Lišky a
Vojtěcha Linky, na svatbě Marie Linkové a
Josefa Lišky.

O víkendu byly vyklizeny sklepní prostory v čp. 58 (Obecní Úřad). Celý kontejner, byl naplněn a odvezen.
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JARO V LOUŽNICI
To, že přichází jaro je jisté. Nicméně paní zima se ještě nevzdává a tak občasný sníh není žádným překvapením.
Údolí Kopaňského potoka a vodní toky v Loužnici, již ožívají a začínají se zelenat.

Pátek 17.3.2017 - bledulky v plné kráse

Sobota 18. 3. 2017 – ráno – Loužnice pod sněhem
Jak ožívá jaro, v ptačí říši, můžete sledovat zde: http://www.springalive.net/cs-cz/migrations
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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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JEĎTE FANDIT!
AUTO ČERNÝ BUDE TAKÉ STARTOVAT.

http://www.trucktrial.cz/
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ZE SVĚTA
OBCHODNĚ-SPOLEČENSKÉ CENTRUM CENTRAL JABLONEC SE OTEVŘE V POSLEDNÍ BŘEZNOVÝ DEN
Unikátní obchodně-společenské centrum Central Jablonec skupiny Crestyl se slavnostně otevře v pátek 31. března
odpoledne. Na páteční odpoledne i celý první víkend je připraven bohatý program pro děti i dospělé a jednotliví
nájemci si připravují řadu slev a dalších zajímavých lákadel pro své první zákazníky.
„Rád bych srdečně pozval všechny obyvatele Jablonce i návštěvníky města na slavnostní otevření, které bude
probíhat od pátečního odpoledne po celý první dubnový víkend. V tyto dny bude v Centralu probíhat zábavný
program pro všechny věkové kategorie – hlavními hosty budou v pátek skupina Olympic, v sobotu pak Slza. Po
celou dobu bude připraveno množství nejrůznějších unikátních akcí, kterými budou chtít jednotliví nájemci oslovit
první zákazníky. Od soboty 1. dubna otevřeme centrum pro všechny návštěvníky již v běžných časech od 9 do 20
hodin a supermarket Albert od sedmi ráno do desáté večer. Čas k návštěvě či nákupu si tedy určitě bude moci
najít každý,“ říká Aleš Stupka, ředitel obchodního centra patřícího do skupiny Crestyl.
Široká nabídka nájemců téměř 70ti obchodních jednotek pokryje skutečně celé spektrum poptávky a potřeb
budoucích zákazníků a návštěvníků. Prodejny oděvů budou v Centralu zastoupeny mj. módními značkami H&M,
New Yorker, Gate a Orsay či obuví CCC, bytový textil a povlečení nabídne Scanquilt. Sportovní potřeby a vybavení
přinese Intersport, čtenáře potěší knihkupectví Kanzelsberger, děti hračkářství Pompo. Čajoví a kávoví labužníci
jistě nevynechají Oxalis, pro vína a vybrané destiláty se vyplatí zajít do prodejny Don Pealo. Zde bude možné
zakoupit i tabákové výrobky, podobně jako v Geco. Dárky pro radost naleznou zákazníci v obchodě Horoskop a
radost přinese i květinářství Holandské květiny. Na domácí mazlíčky bude pamatovat Pet Centrum. Mezi další
známé značky zastoupené v Centralu se mj. zařadí prodejce elektroniky Datart, papírnictví McPen, obchod s
domácími potřebami Tescoma, lifestylový obchod Pepco, prodejce značky Apple iSETOS a své dospělé zákazníky
si jistě najde i Erotic City. Drogistický sortiment přinese DM drogerie, nejen medikamenty nabídne lékárna Dr.
Max a kosmetiku přinese Yves Rocher. Nejširší nabídku potravin naleznou návštěvníci Centralu v supermarketu
Albert.
Central nabídne i množství nejrůznějších služeb například v pobočce Komerční banky, provozovně směnárny
Tourist Centrum či sázkové kanceláři Tipsport. Návštěvníci a zaměstnanci centra se budou moci občerstvit v první
restauraci KFC v Jablonci. Se stále populárnějším konceptem sushi a asijských specialit přichází Sakura’s. Drtivá
většina nájemců již své obchody a provozovny převzala a pečlivě je připravuje na slavnostní otevření.
Nové třípodlažní obchodní centrum Central Jablonec vzniklo mezi ulicemi Generála Mrázka a Máchova na místě
starého obchodního domu Jabloň. Po dokončení nabídne 13 tisíc m2 obchodní plochy a téměř 70 obchodních
jednotek. Nedílnou a důležitou součástí centra je také podzemní parkoviště pro téměř 200 aut.
O skupině CRESTYL:
Skupina CRESTYL působí na českém realitním trhu již dvacet let a patří mezi vedoucí developery s širokým
portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. V současné době se aktivně věnuje rozvoji více než patnácti lokalit
po celé České republice s celkovou investiční hodnotou přesahující 1,2 miliardy EUR. Patří k nim i největší projekt
revitalizace v centru Prahy s názvem Savarin propojující Václavské náměstí a ulice Na Příkopě, Jindřišská a
Panská, nebo vznikající čtvrť DOCK v pražské Libni. U všech svých projektů skupina CRESTYL dlouhodobě dbá na
kvalitu, design, nadstandardní zpracování, použití prvotřídních materiálů a celkové pohodlí pro jejich obyvatele i
návštěvníky.
Další informace vám podá:
Ondřej Micka, mob.: +420 724 352 552
Jiří Polák, mob.: +420 608 447 688
Tel: + 420 251 091 211
E-mail: crestyl@emcgroup.cz
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RADČICE
Sobotní odpoledne v Radčicích bylo deštivé a studené, ale to neodradilo návštěvníky Dětského Maškarního bálu,
který pořádal Sokol Radčice v Sokolovně.
Masek přišlo velké množství – téměř 60, děti tančili, soutěžili a i tombola pro děti byla bohatá první cena - 5
vstupenek do zoo Liberec a tak si odpoledne užívali děti, jejich rodiče, prarodiče i sousedé z Radčic a okolí.

http://www.radcice.eu/
https://www.facebook.com/sokolradcice/?fref=ts
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HARRACHOV - Do Harrachova dnes přijel Krakonoš. Akce má bohatou tradici, letos se konal již jednasedmdesátý
ročník. Krakonoš se svým průvodem, hrabětem Harrachovem a chotí, duchem Jizerských hor Muhu a jeho partnerkou
přilákali i přes nepříznivé počasí stovky návštěvníků.

http://jablonecky.denik.cz/
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JABLONEC NAD NISOU - V úterý 21. března v osm hodin ráno
začne firma KZS, s.r.o., z Pěnčína - Jistebska s kácením jasanu
ztepilého u památníku obětem I. světové války v Tyršově parku.
Půjde o složité kácení, neboť strom roste v těsné blízkosti
památníku, plotu parku, lampy veřejného osvětlení a v sousedství
jsou také parkovací místa. Bude třeba jej postupně odřezávat ze
zdvihací plošiny, na pomoc si firma vezme také velký autojeřáb.
„Žádáme řidiče, aby v této době pečlivě dbali dopravního značení a
své vozy zaparkovali jinde. Kácení neproběhne jedině za velmi
nepříznivého počasí - to znamená za silného větru, deště nebo
sněhu," upřesnila tisková mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta
Hozová.

Sudetech zanechávalo a fotografiím to vdechuje život.

RÝNOVICE - V domě Franz Riegra v Rýnovicích byla v
galerii prezentována kniha fotografa - krajináře Siegfrieda
Weisse Pohoří bez hranic. Přítomen byl i vydavatel Roman
Karpaš. V knize zúročil pan Weiss své téměř šedesátileté
putování (většinou i s manželkou) divukrásnou krajinou
skal, dalekých výhledů v pohraničním pásu, bez ohledu na
hranice, na území Polska, Čech i Německa, mezi Odrou a
Labem. A ke krásným fotografiím, i když v menším
formátu, než známe z jeho vydaných nástěnných
kalendářů, přidal komentáře či spíše vyprávění a
vzpomínky na nálady, které v něm to putování po

SEMILY - Ve výstavním sále semilského muzea byla 3. března zahájena výstava
z historie výroby dřevěných hraček v našem kraji - od perliček firmy Schowanek
až po stavebnice a společenské hry národního podniku Tofa. Výstava nazvaná
Udělat hračku není hračka je určena nejen dětem, ale i jejich rodičům a
prarodičům, kteří si mohou zavzpomínat na své mládí. Přístupná bude tato
výstava až do 7. dubna 2017.
VALDŠTEJN - Odbor správy majetku Městského úřadu
Turnov informuje o probíhajících pracích na hradě
Valdštejn. Oblíbený výletní cíl obyvatel Turnova i turistů je
v současné době v obležení stavební techniky. Od března
zde začali práce na úpravě části předhradí, kde byl
dlouhodobě neutěšený stav. Úpravy zajišťuje jičínská
společnost ESCO. Uprostřed vznikne příjemný zelený
ostrůvek s novou cestou, která dá pevný řád povolenému
parkování. Kromě terénních úprav budou v předhradí
umístěny lavice se stoly a stojan pro cyklisty. Práce před
Valdštejnem by měly být ukončeny do konce dubna 2017.
Na hradě Valdštejn probíhá od roku 2016 oprava střechy
na kapli svatého Jana Nepomuckého. Po zazimování prací
se úpravy opět rozeběhly a dokončení střechy by mělo být do konce května 2017. Práce na hradní kapli však
zcela neskončí, protože v letošním roce bude probíhat také oprava fasády, která by se měla uskutečnit na
podzim letošního roku. V té době se také plánují první opravy přístupového mostu.
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.kinobrod.cz
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC N/NISOU - V pátek 10. března se stala
na silnici I. třídy č. 65 v křižovatce se silnicí I. třídy č.
35 ve směru na Jablonec dopravní nehoda, kde se
čelně střetla Fabie se Superbem. 2K dopravní
nehodě, která si vyžádala čtyři zranění, vyjížděli
dopravní policisté v pátek krátce před sedmou
hodinou ranní. Nehoda se stala na silnici I. třídy č. 65
v křižovatce se silnicí I. třídy č. 35. Řidička osobního
vozidla Škoda Fabia sjížděla ze silnice I. třídy č. 35 ve
směru od Liberce a na křižovatce s hlavní silnicí
nedala přednost vozidlu Škoda Superb, které jelo ve
směru od Jablonce nad Nisou vozidlu. Došlo tak k
čelnímu střetu obou vozidel. Nehoda si vyžádala
zranění obou řidičů a jejich spolujezdců na předních
sedadlech. Řidičku převezlo z místa nehody vozidlo
zdravotnické záchranné služby do Krajské nemocnice
v Liberci, kde je hospitalizována. Řidiče z vozidla Superb a další dva spolujezdce převezla Zdravotnická záchranná
služba do jablonecké nemocnice, kde byli taktéž hospitalizováni. Na vozidlech byla předběžně vyčíslena škoda ve
výši 210 tisíc korun.
SMRŽOVKA - Policistům z obvodního oddělení na Srmžovce se podařilo zhruba po třech měsících objasnit případ
vloupání do jedné z rekreačních chalup v Lučanech nad Nisou. Do rekreačního objektu vnikl neznámý pachatel v
době od 20. listopadu do 3. prosince uplynulého roku. Násilím vytrhal prkna ze zdi chalupy a vzniklým otvorem se
dostal dovnitř. Uvnitř si vzal dvě láhve vína, dále dvě láhve sektu a k tomu drobné potraviny. Nic víc ho
nezajímalo. Majiteli chalupy způsobil škodu za více bezmála 1.200 korun. V dané věci prováděli policisté operativní
šetření, kdy se jim podařilo na základě výborné místní a osobní znalosti zjistit, kdo je onou nezvanou návštěvou. K
objasnění případu přispěla významnou měrou práce kriminalistického technika na místě vloupání, který zajistitl
několik stop. Ty již poté byly důležitými indiciemi pro samotné policisty v jejich operativní činnosti. Ukázalo se, že
pachatelem je 21letý muž z Jablonecka, který byl v posledních třech letech již za majetkovou trestnou činnost
Okresním soudem v Jablonci odsouzen. Za obdobný skutek byl odsouzen i Okresním soudem Praha - západ.
Policisté již 21letému muži ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže
a porušování domovní svobody, za které mu nyní hrozí až tříleté vězení.
ŽELEZNÝ BROD – TANVALD - Vlaku jedoucímu z Tanvaldu do Železného Brodu spadla v pátek 17. března
večer do cesty překážka v podobě kmene stromu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. „V pátek 18. března
krátce po půl sedmé hodině večer jsme na tísňové lince přijali oznámení od Hasičského záchranného sboru o
nárazu rychlíku do kmene stromu na železniční trati mezi Tanvaldem a Železným Brodem," sdělila tisková mluvčí
Policie ČR Vladimíra Šrýtrová. K nehodě došlo v části Železný Brod - Horská Kamenice. Vlak měl namířeno z
Tanvaldu do Železného Brodu a cestovalo v něm přes dvě desítky cestujících. „Ze stráně se náhodně skutálel
kmen stromu o rozměrech 15 metru délky a průměru 1,5 metru, který spadl přímo do kolejiště. Strojvůdce použil
rychlobrzdu. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Policisté podrobili strojvůdce orientační dechové
zkoušce na alkohol, jejíž výsledek byl negativní. Na místo se dostavil i drážní technik. Škoda na vlaku nebyla zatím
vyčíslena," upřesnila policejní mluvčí.
KRÁTCE:
13.3.2017 14:20 do 16:30; na silnici u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda, silný provoz; DN
dvou osobních vozidel, s opatrností průjezdné.
17.3.2017 19:05 do 20:10; D10 - 69.6km na trase Turnov - Praha; Pozor! Lidé na vozovce; neoznačený chodec.
17.3.2017 15:30 do 16:30; na silnici 10 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 3 OA x motocykl bez
zranění. Na místo PČR.
18.3.2017 08:20 do 09:25; na silnici 10 na vjezdu do obce Desná okres Jablonec nad Nisou, délka 979m; kluzká
vozovka, sníh; 5-8 uvízlých kamionů z důvodu sněhové pokrývky
19.3.2017 14:00 do 17:10; na silnici u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; průjezdné s omezením dle
pokynu složek IZS; nehoda autobusu; probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; havárie linkového
BUS do příkopu, opřený o sloup el. vedení, bez zranění osob.
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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
20.3.

Den: 10/14°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
24.3.

Den: 11/15°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
21.3.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
25.3.

Den: 10/14°C
Noc: 7/3°C

STŘEDA
22.3.

Den: 9/13°C
Noc: 7/3°C

NEDĚLE
26.3.

Den: 9/13°C
Noc: 6/2°C

ČTVRTEK
23.3.

Den: 9/13°C
Noc: 8/4°C

PONDĚLÍ
27.3.

Den: 10/14°C
Noc: 7/3°C

PRANOSTIKY
20.3.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21.3.
Za rovnodenní větry nelení.
Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
22.3.
Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.
25.3.
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
Matička boží kuželíček složí.

Slunce

Měsíc 20.3. 2017

Vychází: 5:47
Zapadá: 18:00

Vychází: 2:34
Zapadá: 11:48

Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový nanásleduje
požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené
léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá,
tolik bude ještě mrazů po
velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní
bouřku.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v
roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude
humno jako ráj.

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2017
20.3.
Jarní rovnodennost (10.28 UT)
Měsíc v poslední čtvrti (15.58 UT)
25.3.
Venuše v dolní konjunkci se Sluncem
26.3.
Začátek platnosti letního času (SELČ = UT+2 h)
Konjunkce Merkuru s Uranem

FÁZE MĚSÍCE
28.03.

03.04.

11.04.

28.3.
Měsíc v novu (02.57 UT) – ideální čas na Messierův maraton
30.3.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 363 854 km)
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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.
21.
21.
26.
26.

3.
3.
3.
3.

2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Šárka Kracíková
Dagmar Rajtrová
Jaroslav Hnídek ml.
Miloš Rajtr

VÝROČÍ
20.3. 1933 – Luděk Munzar, český herec
21.3. 1927 – Lubomír Kostelka, herec
21.3. 1955 – Halina Pawlowská, publicistka
22.3. 1892 – Karel Poláček, spisovatel († 21. ledna 1945)
22.3. 1953 – Dagmar Havlová, herečka
23.3. 1897 – Bylo povoleno studium žen na Filozofické fakultě UK.
23.3. 1887 – Josef Čapek, český malíř a spisovatel († duben 1945)
24.3. 1913 – Ljuba Hermanová, herečka a zpěvačka († 21. května 1996)
25.3. 1297 – Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup († 30. června 1364)
26.3. 1698 – Prokop Diviš, český přírodovědec, vynálezce bleskosvodu († 21.
prosince 1765)
26.3. 1938 – Jana Hlaváčová, česká herečka
Významné dny:
20.3. - Světový den divadla pro děti a mládež, Světový den frankofonie
21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace, Mezinárodní den
zdravého spánku, Světový den poezie, Mezinárodní den loutkového divadla,
Světový den Downova syndromu
22.3. - Světový den vody, Mezinárodní den invalidů
23.3. - Světový meteorologický den
24.3. - Den Horské služby v České republice,
Světový den boje proti tuberkulóze
25.3. - Den nenarozených dětí
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Dne 7. března 1930,
konala se slavnostní
schůze obecního
zastupitelstva na
oslavu 80. narozenin
pana presidenta
T.G.Masaryka.
Slavnostní proslov měl
starosta obce A.
Ludvík. V této schůzi
bylo usneseno by
v průčelí školy vedle desky padlým vojínům zasazena byla i
deska na paměť 80. narozenin pana presidenta. Sbírka
provedena mezi občanstvem u příležitosti této oslavy vynesla
896,- Kč. Tyto peníze uloženy u místní Kampeličky na knížku „Obec Loužnice“.
Nově založená Knihovna obecní ponese jméno „Masarykova lidová knihovna“
Foto: deska po slavnosti a během let, kdy mohla být zavěšená a prázdné místo,
kdy byla deska za komunismu odstraněna a neznámo kam zakopána, do dnešních
dnů se nenašla.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 20. 3. –
26. 3. 2017,
slaví svátek:
20.3. - Světlana je ženské křestní
jméno ruského původu.
21.3. - Radek je mužské křestní
jméno slovanského původu. Znamená
"radovat se, šťastný".
22.3. - Leona je ženské křestní
jméno. Jméno má řecký původ,
znamená „lev“. Je to protějšek
mužského jména Leon.
23.3. - Ivona je ženské křestní jméno
staroněmeckého původu. Pravopisnou
variantou jména je Yvona. Vzniklo jako
ženská podoba k mužskému jménu
Ivo.
24.3. - Gabriel Význam jména se
vykládá jako „muž boží“, „Bůh je silný“,
„Bůh je moje síla“, „hrdina boží“, nebo
jako "přemohl mě Bůh. Můžeme se s
ním setkat i jako s příjmením. Domácká
forma tohoto jména je nejčastěji: Gábi.
Dívčí forma tohoto jména je Gabriela.
25.3. - Marián (nebo také krátce
Marian) je mužské křestní jméno.
Jeden výklad ho uvádí jako mužský
protějšek běžnějšího ženského jména
Marie, jiný ho odvozuje z latinského
Marius.
26.3. - Emanuel Je to symbolické
jméno, které podle proroka Izajáše má
dostat potomek dívky (podle
Septuaginty/Vulgáty syn panny).
Znamená „Bůh s námi“ a narození
dítěte má být znamením Boží věrnosti
judskému králi Achazovi

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 12/2017
RADY BABKY KOŘENÁŘKY
VRBA BÍLÁ
Vrba bílá (Salix alba) pochází z Evropy a střední Asie a ve střední Evropě je jednou z nejrozšířenějších vrb. Roste
také v severní Africe. Je to statný opadavý listnatý strom rostoucí na vlhkých půdách a dosahující výšky 20 až 30
metrů. Průměr kmene může přesáhnout 1 m.
Jméno druhu je odvozeno od zbarvení listů,
které jsou světlejší než u většiny jiných druhů
vrb. Listy jsou na obvodu jemně pilovité, 510 cm dlouhé a 1-2 cm široké a porostlé
velmi jemnými bílými chloupky, zejména ze
spodní strany. Výhonky jsou obvykle
šedozelené až hnědozelené. Stromy jsou
dvojdomé a kvetou na počátku jara (obvykle
v březnu); samčí květy mají dvě tyčinky
obklopené zelenožlutými listenci, samičí květy
jsou jehnědy. K hlavním opylovačům patří
včely. Plod je kuželovitá tobolka s mnoha
ochmýřenými semeny, dozrává v květnu.
Vrba bílá velmi dobře prosperuje na
zaplavovaných místech, je jednou z hlavních
dřevin lužních lesů. Dřevo vrby bílé se
používá mj. pro výrobu pálek na kriket.
Roku 1838 byla z kůry vrby bílé poprvé
izolována kyselina salicylová, z ní pak byl roku 1899 synteticky připraven aspirin.
Zejména v parcích se často vysazuje poddruh s převislými větvemi vrba bílá smuteční,
Vrba je rozšířený strom s tenkými větvemi rostoucí ve vlhkých oblastech a na březích řek a potoků.
Léčebně se užívá především kůra, kterou sloupáváme z dvouletých a tříletých větví na jaře. Obsahuje salicin
(od Salix – vrba), který je hlavní složkou acylpyrinu. Vrbová kůra zachycuje horkost a vypuzuje
vodu. Je účinným analgetikem, snižuje horečku a působí protizánětlivě, potopudně a močopudně,
uplatní se zejména při chorobách z nachlazení a chřipce. Také pomáhá při nespavosti, nervozitě,
bolestech hlavy, průjmu, revmatických potížích, neuralgiích, ledvinových onemocněních a potížích
močových cest. Zevně odvar používáme při kožních zánětech, vředech a hnisavých ekzémech,
koupele jsou účinné při revmatismu. Vrbovou kůru vnitřně neužíváme při žaludečních vředech,
krvácivosti, astmatu a v těhotenství. Mícháme ji nejlépe do směsí bylin s podobnými účinky.
Popel z kůry smíchaný s octem odstraňuje bradavice a kuří oka.
Můžeme sbírat i listy, odvar se užívá, při dně.
Dříve se vrbová míza svařená ve vodě používala jako antikoncepční
prostředek.
Odvar z vrbových kočiček pomáhá od lupů.
Vrba se magicky používá od starověku v přechodových rituálech, například v
případě pálení staré zimy. Jakoby na počest znovuzrozeného jara vykvétají
kočičky. Stejně jako černý bez je vrba stromem prahu, předělu. Stojí na
rozhraní umírajícího a rodícího se, má silné spojení s Měsícem, se smrtí a
zármutkem. Duté vrbové kmeny jsou vchodem do jiného světa sloužící k
návštěvě bohů a démonů. Vrba byla využívána čarodějnicemi pro nejrůznější
obřady, například pro zaklínání počasí, které patří k nejsložitějším čarodějským
disciplínám. Notoricky známé jsou vrbové kouzelné píšťalky, kterými se
přivolávaly bouře, a hrálo se na ně při pohřebních obřadech – vrbové flétny a
píšťaly propůjčovaly hlas mrtvým. Vrba přitahuje lidi unavené životem,
proutkaři vidí příčinu v tom, že vrby rostou v místech geomantických zlomů a
silně dráždivých liniích.
Pokud trpíte strachem ze smrti, noste u sebe kousek vrbového dřeva.
Abychom se po smrti bezpečně dostali na druhý břeh, musíme zasadit vrbu a
pečlivě se o ni starat, aby do doby naší smrti neuschla, pomůže nám odejít.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ZELENÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA
1 lžíce olivového oleje, 1 pórek, bílá část nakrájená na kolečka, zelené konce na tenké
plátky, 1 svazek jarní cibulky, nakrájené, 2 malé cukety, omyté, podélně rozčtvrcené a
nakrájené na plátky, 350 g oloupaných brambor, nakrájené na 1,5cm kostky, varný typ A,
800 ml zeleninového vývaru, 150 g mraženého hrášku, sůl a mletý pepř na dochucení.
V polévkovém hrnci zahřejte olej a na mírném ohni opékejte bílou část pórku, jarní cibulku a cukety. Po 5
minutách přisypte brambory, krátce osmahněte a zalijte je horkým vývarem. Vařte 10–15 minut doměkka a
potom přidejte hrášek. Vařte další tři minuty, odstavte a dochuťte. Podávejte s jemně pokrájenou zelenou částí
pórku.
DRŠŤKOVÁ POLÉVKA Z HLÍVY
balení hlívy ústřičné, větší cibule, máslo, červená paprika nebo gulášová paprika, kmín,
pepř, sůl, majoránka, hladká mouka, česnek.
Na másle si zpěníme cibulku, mezitím si v rychlovarné konvici uvaříme vodu (šetří čas i
energii), k cibulce přidáme kmín, majoránku, papriku a zasmažíme. Přisypeme mouku,
zamícháme a zalijeme horkou vodou z konvice. V tuto chvíli musíme rychle rozmíchat metličkou, aby se nám v
polévce nevytvořily hrudky… Vznikne polo hustá polévka, kterou dochutíme česnekem, solí a pepřem. Nakonec do
polévky přisypeme na nudličky nakrájenou hlívu a dále již nevaříme, aby se hlíva nerozvařila… Podáváme s
čerstvým pečivem.
PIKANTNÍ TOPINKY S HLÍVOU ÚSTŘIČNOU
8 krajíců chleba (může být i toustový), 200 g nivy, 80 g másla, 4 stroužky česneku, 8
větších kloboučků hlívy ústřičné, 1-2 lžíce mléka nebo smetany, drcený kmín, sůl, tuk na
smažení chleba a opečení hub.
Připravíme si pomazánku utřením jemně nastrouhané nivy s máslem a lisovaným
česnekem. Podle potřeby ji můžeme trochu naředit mlékem nebo smetanou. Osmažíme
topinky a udržujeme je teplé. Kloboučky hlívy osolíme, vydatně okmínujeme a opečeme je na oleji dočervena.
Topinky mažeme pomazánkou a navrch klademe opečené houby. Podáváme teplé.
KUŘECÍ KAPSA PLNĚNÁ FÍKY A S HLÍVOU
4 kuřecí prsní řízky, mořská sůl a čerstvě mletý pepř, 4 lžíce olivového oleje,
2 malé čerstvé vepřové klobásky, zbavené střívka, 1 hrnek nahrubo
pokrájené hlívy, 10 fíků, 4 lžíce medu, kousek másla.
Troubu předehřejte na 180 °C. Prořízněte kuřecí řízky, ale nedokrojte a
rozevřete jako knihu. Přes plastovou fólii rozklepejte, ale nepotrhejte. Osolte
a opepřete. V pánvi na 1 lžíci olivového oleje opékejte rozdrobenou klobásu
dozlatova a během opékání větší kousky vařečkou rozmačkejte na menší.
Přendejte do mísy a dejte stranou. Do horké pánve nasypte hlívu, nalijte 1 lžíci oleje, osolte a opékejte doměkka.
Pak přidejte 4 pokrájené fíky a společně opékejte další 2–3 minuty. Pánev odstavte, obsah přidejte ke klobásové
směsi, opepřete podle chuti, promíchejte a nechte vychladnout. Na polovinu rozklepaného kuřecího řízku dejte
čtvrtinu nádivky, maso zarolujte a spíchněte párátkem nebo ovažte kuchyňským provázkem. Stejným způsobem
připravte další tři závitky. Rozehřejte zbylé 2 lžíce oleje v nádobě vhodné i do trouby. Kuřecí kapsy opečte ze
všech stran dozlatova. Dejte do trouby a pečte 20 minut. Vyjměte z trouby a z pánve. Na servírovacím talíři
pokrm ozdobte přepůlenými fíky prohřátými v medu a přidejte kousek másla.
KYNUTÉ VDOLKY
250 ml teplé vody, 30 g másla, rozpuštěného a vychladlého, 2 lžíce rumu, 1 lžíce
citronové šťávy, 2 žloutky, 2 lžíce cukru, 2 lžičky strouhané citronové kůry + špetka soli,
500 g hladké mouky + 2 lžičky sušeného droždí, olej na smažení. NA OZDOBU: šlehaný ́
tvaroh, marmeláda, moučkový cukr
Suroviny vložte do pekárny a zapněte program Těsto. Po vykynutí z těsta vytvarujte 20
kuliček, udělejte do nich prstem důlek a nechte na vále ještě asi 30 minut kynout.
Obnovte důlek, ve fritovacím hrnci rozpalte olej (nebo ho nalijte vyšší vrstvu do kastrolu
či pánve) a vdolky vložte stranou s důlkem do oleje. Přikryjte pokličkou, 5 minut smažte, pak odkryjte, vdolky
obraťte a dosmažte i po druhé straně. Nechte je okapat na ubrousku a ozdobte.
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DŮM a ZAHRADA
SÁZENÍ
Na předpěstování je ještě brzo, pokud nemáte skleník, počkejte do 15 dubna.
Ven to ještě nejde, v Loužnici až po 15 květnu, ale zkuste si něco vypěstovat doma, bylinky, salát, ředkvičky…

22

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 12/2017
LOUŽNICKÉ TRADICE
PŘIŠLO JARO….
Každý rok se všichni obyvatelé naší obce těšíme, až přijde po období sněhu, ledu a větru konečně jaro.
Když už jaro nastane a kolem Kopańského potoka je bílo a není to sníh, ale koberce bledulí a podél lesních
remízků na Zadním kopci se objeví drobná kvítka lýkovce, přijde do naší obce také ruch a řev…..
Není to nic jiného, než začátek motorkářské sezony, kdy závodníci z celé ČR si jezdí projet silnici mezi Železným
Brodem a Loužnicí I/10, nejedná se o žádnou klidnou projížďku, ale o závody, kdy řev motorek ruší klid a jarní
zpěv ptáků v celém údolí Kopaňského potoka. Vše skončí až prvními plískanicemi, chvíle klidu jsou jen při
špatném počasí, kdy se na motorce nedá jezdit.
A tak všichni, kdo jezdíte, či pojedete touto nebezpečnou silnicí, dávejte velký pozor a pokud se budete cítit
ohroženi, neváhejte a volejte na 158, silnice přeci patří všem účastníků silničního provozu!
Uvidíme, co nám letošní sezona opět přinese….

https://www.youtube.com/watch?v=jU4fdBZIr0E
https://www.youtube.com/watch?v=xPfCb-t_NJg
https://www.youtube.com/watch?v=BgwGnef6AUI
https://www.youtube.com/watch?v=Q-8SNWFufHw
https://www.youtube.com/watch?v=s0AdZx6a3PI
https://www.youtube.com/watch?v=vGNMe51LmAw
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ROK 1933

Rok zklamaných nadějí! Všichni jsme prvně na začátku tohoto roku uvěřili, že je konec krize a že opět budeme
moci po lidsku zase žít.
Bohužel se tak nestalo. Jest čím dál hůře.
OBECNÍ ZPRÁVA
Obecní zastupitelstvo ve snaze zvýšiti počet jednotek naší pošty, žádá a též i dostává povolení ku zřízení telefonní
ústředny. Přihlásili se pouze dva abonenti. Josef Kurfiřt čp. 46 a František Blažek Záduší. Staří účastníci, ač slíbili,
že se přihlásí k ústředně zdejší, zůstali připojeni k Zásadě.
V jarních měsících jsou upraveny některé obecní cesty (vydání na tyto 2580,- Kč)
Obecní váha od Lišků přemístěna a nákladem obce (cca 1500,- Kč) postavena pro tuto u hasičské zbrojnice nová
důkladná šupa.
Jednáno též o úpravě zvoničky, čemuž ale nedošlo.
Dřevěné zábradlí u hasičské zbrojnice totiž od mostku při cestě do silnice nahrazuje železným, rovněž tak i na
můstku u Jindrova domu.
Na hřbitově zasazena nová vrata, též se železnou konstrukcí (náklad 810,- Kč)
Po celý téměř rok jednáno o stavbě hřbitovního domku, za tím účelem žádáno o povolení výpůjčky, což však
zemský úřad neschvaluje a tím celá záležitost odsunuta na dobu pozdější.
V měsíci červnu upsáno na půjčku práce Kč 300,- jest to obnos odkazu pana Petra Lišky věnovaný na zřízení
chorobince v obci Loužnice.
Zakoupena nová katastrální mapa od Ing. Hnykové z Jilemnice za cenu 250,- Kč a z Prahy od zemského archivu
zakoupen parcelní protokol za 260,- Kč.
Na vánoční nadílku školním dětem věnuje obec ze svých prostředků 492,- Kč za kterýžto obnos zakoupeny různé
věci (obuv – punčochy a jiné)

Foto: plány na hřbitovní domek v Loužnici
Pokračování příště…
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PRO ZASMÁNÍ
"Pane, nechcete koupit kytičku pro svou manželku?"
"Já nemám manželku." "Tak kupte kytičku pro svou milou!"
"Nemám žádnou milou." "Tak si ji kupte jen tak, pro radost, že máte
tak šťastný a spokojený život."
Muž: co bude dnes k obědu?
Žena: Nic!
Muž: ale vždyť už včera jsme neměli nic!
Žena: Já vím – vařila jsem na dva dny…
"To se nestydíš přicházet z hospody tak pozdě?" řve žena z ložnice.
"Moc se neraduj," odpovída manžel, "jen jsem se vrátil pro kytaru..."
Manžel štípne ženu do zadku a říká: "Kdyby sis to nechala zpevnit, tak
bychom nepotřebovali stahovací kalhotky." Pak ji štípne do prsou a
řekne: "A kdybys si nechala zpevnit tohleto, tak bychom nepotřebovali
podprsenky." Manželka se naštve, chytne muže za penis a křičí: "A ty,
kdyby sis nechal zpevnit tohle, tak bychom nepotřebovali zahradníka,
listonoše, instalatéra a ani tvýho bratra!"
"Paní Nováková, můžete mi říci, z čeho jste svému manželovi uvařila to
kafe?" "Z blínu." "No, to jste ho ženská mohla zabít!"
"Ale, pane doktore, nechcete mi tím snad naznačit, že to přežije?"
"Karle, mluvil jsi s tím člověkem, který mě včera vytáhl z řeky, když
jsem se topila?" "Samozřejmě. Tři hodiny se mi omlouval."
Stěžuje si chlápek kámošovi: "Ty, já mám ale smůlu. Potrefily mě dvě
katastrofy po sobě." "Jo a jaké?" "Když jsme se vrátili z dovolené, našli
jsme byt vykradený." "A ta druhá?" "No, když to žena viděla, řekla mi Když je byt prázdný, tak tady vymalujeme."

Novomanželé vycházejí z kostela, nevěsta
uvidí u schodů dva žebráky a pošeptá
manželovi: "Miláčku dej jim něco, to jsou
moji bývalí manželé."

"Ty, Franto, slyšel jsem, že prý jedna žena z pěti je doma týraná..."
"To je hloupost. Měl sem tři a mlátil sem je všechny bez výjimky..."
"Drahoušku, konečně se ti splní tvůj sen. Budeme bydlet v drahém
bytě." "Opravdu, miláčku a kam se budeme stěhovat?" "Nikam, jen nám
zvedli nájem."

MOUDRÁ VĚTA
„Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopení blbci.“

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