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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 13/2016
pro týden:
28. 3. 2016 – 3. 4. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 1. dubna 2016 od 18,00 hod v
budově OÚ.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loužnice za rok 2015
4. Závěrečný účet za rok 2015
5. Účetní závěrka k 31. 12. 2015
6. Organizační změny
7. Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
8. Závěr
Petr Krupka - starosta obce

-------------------------------------------------------------------------VYHLÁŠKA O VOLNÉM POHYBU PSŮ A JINÝCH ZVÍŘAT V OBCI
Jelikož se v naší obci hromadí stížnosti na volný pohyb psů a
jiných zvířat, znečišťování veřejných
prostranství a dokonce napadení, byla
zastupitelstvem obce přijata obecně
závazná vyhláška o stanovení pravidel
pro pohyb psů a jiných zvířat na
veřejném prostranství a zabezpečení čistoty veřejných
prostranství.
Celou vyhlášku si můžete přečíst na stránkách obce Loužnice
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/vyhlaska%20psi.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 1.4 a sobotu 2. 4. 2016
si budete moci pochutnat na steakovém
menu. Steaky budou
z kuřecího a
vepřového masa s
oblohou. Klasika na
jídelním lístku zůstává
- utopenci, topinky se
směsí, nakládaný hermelín.

OBECNÍ KNIHOVNA LOUŽNICE
Ve dnech čtvrtek 17. 3., 24. 3. a 31. 3.
bude knihovna otevřena od 17.30 do
18.00.

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

HLEDÁTE PRÁCI ČI
PŘIVÝDĚLEK?
Máte chuť pracovat?

Jste
pracovití, je
na Vás
spolehnutí?
Máte možnost pracovat pro obec
Loužnice. Práce je na celý rok a pod
stálým příjmem. Pokud Vás tato
nabídka zaujala, pošlete životopis, či
osobně se zastavte na Obecním úřadě
v Loužnici, kde se dozvíte více
informací.
Kontakt:
Obecní úřad Loužnice
Email: louznice@volny.cz
Starosta mobil: 724 179 359
Místostarosta mobil: 725 071 006

----------------------------------------------ZMĚNA ČASU 2016
K přechodu na
LETNÍ ČAS dojde
v neděli 27.
března 2016 z
2:00 na 3:00
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KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK - 24.3.2016
Pokud jste si na Zelený čtvrtek odpoledne udělali
procházku, nebo jste projížděli Loužnicí, Líšným,
Haraticemi či Jílovým u Držkova, mohli jste potkat
skupinky dětí s košíky a řehtačkami, jak u každého domu
koledují.
Nekoleduje se s pomlázkami, tak jako na Velikonoční
pondělí, ani se nepolévá vodou.
Děti chodí od domu k domu, kde za odříkanou koledu
dostanou odměnu, nejčastěji čokoládové vejce, zajíce
nebo čokoládovou tyčinku či jinou sladkost.
Alkohol se tento den nenalévá, čtvrteční koledování je
určeno jen dětem. V minulosti se dávala vařená vejce, v
některých domech dokonce syrová, to pak z nadílky
nebylo nic. Někde dávali dokonce i peníze.
Jedná se o velmi starý velikonoční zvyk, nikdo už ani netuší, zda je zde od
samého začátku, či přišel později.
Nicméně tato stará tradice se stále dodržuje a účastní se jej většinou všechny děti a velice se na tento den těší.
Je populárnější než Velikonoční pondělí.
Na Jablonecku je málo obcí, kde se tento zvyk dodržuje, pak už snad jen na Moravě. Koledníci svým zpěvem
koled a řehtáním řehtaček, těch je bohužel stále méně, nahrazují vyzvánění zvonů, které odlétly do Říma.
Letošní koleda se opravdu vydařila, počasí přálo a tak chodilo hodně koledníčků.
Je krásné, že tato tradice je u nás stále živá.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/VELIKONOCE_-_ZELENY_CTVRTEK_24.3.2016
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ČIŠTĚNÍ OD NÁLETŮ POKRAČUJE
Další úseky, které byly vyčištěny od náletů: silnice od „Tilerů“ k mostku u koupaliště a stráň kolem „Barona“ pod
hlavní silnicí. (stav z roku 2014 a 2016)
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NABÍDKA VÝMĚNNÉHO POBYTU VE FRANCII. TERMÍN POBYTU JIŽ ZNÁM!
ŽE NEUMÍTE FRANCOUZSKY? NEVADÍ!
Mnohem důležitější je překonat obavy a nechat se okouzlit
touto krásnou částí Francie a prožít týden v příjemném
prostředí francouzských hostitelů.
Pod záštitou městyse Zásada vyjedou občané Zásady,
Loužnice a Držkova do francouzské Normandie (přímořská
oblast v okolí města Caen). Jedná se o další část
výměnných pobytů, které pořádáme na základě smlouvy o
partnerství mezi městysem Zásada a francouzským
městem Demouville.
Termín pobytu: včetně cesty a pobytu v Paříži od 23.
nebo 24. 7. do 31. 7. 2016. První uvedený den je dnem odjezdu, poslední uvedený den je dnem
příjezdu. Zatím není rozhodnuto o pobytu v Paříži, proto jsou pro odjezd do Francie určeny dva
termíny.
Předpokládané finanční náklady na cestu a případné ubytování v Paříži činí 4 000,-Kč na osobu.
Zálohu ve výši 1 500,-Kč za osobu je třeba uhradit do poloviny května. Doplatek do konce června.
Finanční prostředky za zálohu a doplatek se deponují na účtu městyse Zásada a uhradí se z nich
náklady na dopravu.
Pokud vznikne po vyúčtování přeplatek, bude vrácen účastníkům.
Francouzská strana je ochotna nabídnout ubytování až pro 40 osob. Jsou tedy volná místa i pro ty
občany, kteří se zatím do výměnného pobytu nezapojili. Počítáme ale s tím, že v létě 2018 nabídnou
nebo zajistí ti z vás, kteří do Francie pojedou, ubytování našim francouzským hostům.
Pobyt v Normandii je vhodný i pro rodiny s dětmi od 10 let a samozřejmě pro partnerské dvojice nebo
přátele.
Tlumočník zajištěn.
Protože je zapotřebí znát včas seznam účastníků,
přihlásí se vážní zájemci na telefonním čísle 606 705 794 (Jiří Kozlovský)
nebo na e-mailové adrese: kozlovsky.jiri@gymjbc.cz , a to do konce dubna 2016.
O zařazení zájemců do zájezdu rozhoduje pořadí přihlášených.
Za přípravný výbor Jiří Kozlovský
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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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ZE SPORTU
REPREZENTANTI Z LOUŽNICE OBSADILI PŘEDNÍ MÍSTA V ŠACHOVÉM TURNAJI
XXI. Šachový velikonoční turnaj, který pořádala DDM Mozaika, se konal ve čtvrtek 24. března 2016.
Martin Tiler z Loužnice obsadil 2. místo a jeho bratr Marek Tiler 3. místo. Vítězům gratulujeme
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ZE SVĚTA

JIZERSKÉ HORY - Malé plůdky
se vracejí do potoků v Jizerských
horách, Lesy ČR tak pomáhají
přírodě.
Deset tisíc kusů plůdku pstruha
obecného potočního vysadili
pracovníci Lesů České republiky
a Správy CHKO Jizerské hory v
polovině tohoto měsíce na dvou
přítocích řek Smědé v Bílém
Potoce pod Smrkem a Jeřice u
Mníšku. Už devátým rokem tak
společně rozšířili populaci
pstruha.
Generační ryby z líhně Českého
rybářského svazu loni odlovili
rybáři u Frýdlantu v povodí
Smědé. Během minulého pátku
vysazovaly plůdek dvě skupiny.
Vytipované úseky nepatří mezi
vyhlášené rybářské revíry.
Obdobná akce přijde na deset
tisíc korun. Částku hradily Lesy
ČR z vlastního dotačního
Programu 2020.
„Snažíme se vrátit a rozšířit v
řece původní živočišný druh. Jde
o naši další společnou aktivitu.
Spolupracujeme také na
vysazování střevle potoční,"
uvedl vedoucí Správy toků
oblasti povodí Labe z Lesů ČR
Tomáš Sajdl. Podnik chce v této
pomoci přírodě pokračovat i na
ostatních spravovaných tocích
vhodných k vysazení pstruha
obecného potočního, který se ve
vodách vyskytuje v původní
formě.

ŽELEZNÝ BROD - Velká diskuze se strhla
v Brodě poté, co se objevila informace, že
v památkové rezervaci Trávníky bude
nový vodovod.
V příštím roce má v plánu společnost
Severočeské vodovody a kanalizace
(SčVK) v městské rezervaci Trávníky v
Železném Brodě vystavět nový vodovod a
kanalizace. Nabídla vyasfaltování ulic.
To se nelíbí místnímu spolku Trávnice ani
Národnímu památkovému ústavu.
„Myslíme, že Trávníky by měly být
výkladní skříní města. Kostky tu historicky
byly ve velké míře. Nyní je to jedno z nejhorších historických center, co jsem, kde viděla,"
poznamenala Alena Kortanová za spolek Trávnice. Napsala a nafotila snímky pro svou knihu
Železný Brod a jeho historická zákoutí.
Radnice soudí, že na dláždění celé památkové zóny nebude mít příští rok peníze. „Finančně
si takovou akci nedovedu představit," sdělil František Lufinka, starosta Železného Brodu.
„Musíme řešit přesun umělecké školy a městské knihovny, což nebudou pro městskou kasu
malé peníze a na dlažbu nám nemusí prostředky zbýt. Navíc musíme brát zřetel i na další
situaci kolem hotelu Cristal," doplnil starosta.
Informace o stavbě vodovodu a kanalizace jsou pro radnici nové. „Jednání v podstatě
začínají, zeptáme se na stanovisko SčVK," slíbil František Lufinka.
Proti zaasfaltování rezervace Trávníky jsou samozřejmě i památkáři. Jaký je pohled tohoto
státního ústavu na aktuální situaci ulic v rezervaci? Na otázku odpověděl Miroslav Kolka,
garant území pro vesnickou památkovou rezervaci Trávníky:
Národní památkový ústav obecně preferuje na daném území památkové rezervace a přilehlé
památkové zóny Trávníky obnovu historického stavu povrchů Malého náměstí a ulic, tj. před
degradujícími úpravami z 2. poloviny 20. století.
Na jednotlivých místech by z památkového hlediska měla být obnovena kamenná dlažba ve
formátech a skladbě dle původního stavu mnohde je to dodnes patrné pod dožilým
asfaltem, bezpečně to pak dokládají dobové fotografie.
U užších uliček se může také jednat o mlatový povrch, nebo kamenný štět prorostlý
trávníkem. S finálním řešením povrchů z asfaltu tedy nesouhlasíme.
Obdobně byla koncipována také nedávno zpracovaná a se zástupci státní památkové péče
průběžně konzultovaná studie na obnovu Trávníků, která bohužel zůstala pouze na papíře.
Její rozpracování a realizace by dle našeho názoru přinesly celkové zkultivování místa a jeho
zatraktivnění.
Za poslední desítky let bohužel docházelo v lokalitě pouze k degradaci těchto povrchů a
nebo systematickému záplatování.
Nelze zde zmínit jedinou, alespoň dílčí pozitivní akci. První výjimkou je aktuálně realizovaná
dlažba na části Malého náměstí. Celkový stav území je tedy dlouhodobě velmi neutěšený a
ve srovnání s jinými památkový rezervacemi a zónami velmi špatný.
Případné provedení finálních asfaltových povrchů by zde bylo v rámci historických lokalit (i
bez památkové ochrany) přinejmenším zarážející, v posledních 20 letech jsou v řadě měst a
vesnic obnovovány běžně dlážděné povrchy, obzvláště pokud je snaha zkulturnit dotčené
prostředí a presentovat jej v rámci turistického ruchu. Je tedy o otázkou času kolik
spokojených obyvatel a návštěvníků bude v lokalitě, kde se pouze vyasfaltují komunikace a
najdeme zde zcela dožilý městský mobiliář, neutěšená zákoutí a proluky po zdemolované
historické zástavbě"
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Jablonecko Když se vydáte
autobusem do
obce Huť
Stanovsko, nad
autobusovou
zastávkou
narazíte na
zelenou
turistickou
značku a po ní
stále nahoru
místy, kterému
se říká „Za
Hájem" až

dojdete ke „Staré huti".
Zde je pomník informační panel, který připomíná starou sklářskou huť,
ta zde stále v 17. století.
Prudkým stoupáním dojdete do Beran, stále do kopce, kde končí zelená
turistická značka a na křižovatce navazuje na červenou, ta vás dovede
podél skal, až k rozhledně Černá Studnice.
V příjemné restauraci vás obslouží milá obsluha a z jídel si zde vybere
každý, vše vaří z regionálních surovin a po domácku.
Po dobrém občerstvení a odpočinku po náročném výstupu se vydejte
opět po zelené Hřebenovce až na Dolní Černou studnici, zde můžete
opět nastoupit na autobus a nechat se dovést do svého domova. Tato
trasa je dlouhá 10 km. Nebo po zelené můžete dojít až do Jablonce.
Na Černou Studnici se dá dojet autem z obce Dolní Černá Studnice. Na
kole nebo pěšky se na rozhlednu dostanete prakticky ze všech stran,
stačí se sbalit a vyrazit.
Po velkém úspěchu venkovní akce Open Air Volupsije po 25 letech na
rozhledně, se letos opět bude tato akce konat a to 2x: 18. 6. a 27. 8.
Tip redakce na regionální kuchyni
Nově zrekonstruovaná restaurace pod rozhlednou Černá Studnice s
kapacitou pětatřiceti míst nabízí jídla z regionálních surovin, která jsou
od základu připravována v místní kuchyni (domácí omáčky,
bramboráčky, polévky, plněné bramborové knedlíky a v neposlední řadě
borůvkové knedlíky s máslem, tvarohem a šlehačkou). O víkendu si
můžete pochutnat na domácím jablečným závinu se šlehačkou, „Míša
řezy", švestkovým koláči s drobenkou.

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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Jablonecko - Nejen v pekle na
Českolipsku, které je vyhlášenou
lokalitou, se daří jarním cibulkám. V
těchto dnech, stejně jako každým
rokem v tuto dobu, sníh neshíh,
jdou do květu tisíce bledulí v údolí
potoka Žernovníku na
Železnobrodsku, zejména v části
pod Hutí k silnici na Harrachov.
Běžně se tu květy této jedné z
prvních jarních bylin hnaly na světlo
ustupujícím sněhem a jejich bílá
krása tolik nesvítila. Letos se
prodírají jen listím a loňskou trávou.
Bledule tu mají ideální podmínky,
protože se převážně vyskytují v
lužních lesích a bažinách.
Dodejme, že bledulím, které jsou
jedovaté a obsahují toxické
alkaloidy, vůbec nesvědčí nějaké
přesazovaní z původního stanoviště
do zahrady. Navíc se to nesmí.
Bledule jarní patří podle zákona o
ochraně přírody a krajiny mezi
zvláště chráněné druhy rostlin, a
proto je chráněna ve všech svých
podzemních a nadzemních částech a
všech vývojových stádiích; chráněn
je rovněž její biotop. Je zakázáno
takové rostliny sbírat, trhat,
vykopávat, poškozovat, ničit nebo
jinak rušit ve vývoji.
Fotografovat se ale mohou…

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13/2016

KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
PULEČNÝ – 21.3.2016 ráno v půl osmé se v katastru Pulečného na
silnici třetí třídy stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Citroen C3
Picasso jel ve směru od Kokonína do Rychnova u Jablonce nad Nisou,
kde si musel po projetí pravotočivé zatáčky odkašlat, přičemž ovšem
strhl řízení vpravo, vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Lehce zraněný
řidič havarovaného vozidla byl sanitním vozem převezen na ošetření do
jablonecké nemocnice, ze které byl následně propuštěn a jeho zranění
si naštěstí nevyžaduje další dobu léčení. Alkohol u něj policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.
Předběžná výše způsobené škody činí částku 150.000,- Kč. Policisté věc
vyřešili jako dopravní nehodu s projednáním a jejímu viníkovi udělili
blokovou pokutu.
ROHOZEC - V době od pátečního večera do pondělního rána vnikli do areálu pivovaru Rohozec zatím nezjištění
pobertové. Středem jejich pozornosti se stalo nákladní vozidlo, u kterého odjistili karabinu, která zajišťovala dveře
do nákladního prostoru. Z něho odcizili 11 padesátilitrových pivních sudů a jeden třicetilitrový. Podobným
způsobem vnikli také do vedlejšího nákladního vozidla, ze kterého ukradli čtyři patnáctilitrové pivní sudy. Všechny
odcizené nerezové pivní sudy byly prázdné. Přesto byla způsobená škoda stanovena na částku 18 000 korun.
Pachatelům horozí za přečin krádež trest odnětí svobody až na dva roky.
KOŘENOV - V sobotu 19. března krátce po šesté hodině večerní jel řidič
osobním vozidlem značky Ford od obce Příchovice na Kořenov. Při
průjezdu táhlou pravotočivou zatáčkou dostal s autem smyk a vyjel do
protisměru, kde sjel do příkopu a narazil do protisvahu. Muž za volantem
přitom utrpěl zranění. Po ošetření se podrobil odbornému vyšetření a
odběru krve. Způsobená škoda byla stanovena na částku 50 000 korun.
Věc šetří policisté z dopravního inspektorátu v Semilech.

DALEŠICE – 22.3.2016 dopoledne deset minut po jedenácté hodině se
v Dalešicích stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Škoda Fabia jela
ve směru od Frýdštejna do Jablonce nad Nisou, kde při průjezdu
levotočivé zatáčky vyjela vpravo mimo vozovku a narazila do betonového
propustku. Řidička a její spolujezdkyně utrpěly lehká zranění, se kterými
byly sanitním vozem zdravotnické záchranné služby převezeni na
ošetření do jablonecké nemocnice. Alkohol u řidičky byl vyloučen
provedenou dechovou zkouškou, jejíž výsledek byl negativní. Předběžná
výše způsobené škody činí částku 51.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté
z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
BEDŘICHOV – 23.3.2016 večer patnáct minut před dvacátou hodinou v katastru obce Bedřichov na silnici třetí
třídy havaroval cyklista. Ten v té době jel na svém jízdním kole ve směru od Hrabětic do Bedřichova, kde při
průjezdu mírné táhlé pravotočivé zatáčky nezvládl řízení, vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do betonového
propustku. Cyklista při pádu utrpěl zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření.
Policisté ovšem v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,63 promile. Cyklista s touto naměřenou hodnotou
souhlasil a policistům přiznal, že před samotnou jízdou na kole vypil pět jedenácti stupňových piv. Věc i nadále
šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
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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
28.3.

10/14°C
6/2°C

PÁTEK
1. 4.

13/17°C
6/2°C

ÚTERÝ
29.3.

10/14°C
7/3°C

SOBOTA
2.4.

12/16°C
8/4°C

STŘEDA
30.3.

10/14°C
7/3°C

NEDĚLE
3.4.

11/15°C
7/3°C

ČTVRTEK
31.3.

10/14°C
6/2°C

PONDĚLÍ
5. 4.

11/15°C
7/3°C

PRANOSTIKY
27.3.
Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
30.3.
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31.3
O svaté Balbíně je už po zimě.
1.4.
Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen

Slunce
Vychází:

6:30
Zapadá:

19:12

CO SE DĚJE NA OBLOZE?

Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

OBLOHA

28. 3. 2016
Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,6° severně)
Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 9,2˚ jižně)
29. 3. 2016
Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 3,0° severně)
31. 3. 2016
Měsíc v poslední čtvrti (16:16)

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

Měsíc

30. 3. 2016

Vychází:

01:05

6. 4.2016
V 9 hodin nastane konjunkce Měsíce s
Venuší, Měsíc se bude nacházet 0,2°
jižně. Zákryt nastane nad obzorem za
dne.

Zapadá:

10:24
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

28. 3. 2016
28. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
31. 3. 2016
1. 4. 2016
1. 4. 2016
3. 4. 2016
3. 4. 2016

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

Božena Zelníčková
Jan Ondřej
Marie Špidlenová
Blanka Tomšová
Eva Urbánková
Tomáš Matěásko ml.
Vít Hanšpach
Petr Jareš
Lukáš Zerzub
Martin Šenfelder
Anna Bažilová

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.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:

VÝROČÍ
28.3. 1592 – Jan Amos Komenský, pedagog a filozof
29.3.1900 - Jiří Wolker, český básník († 3. ledna 1924)
30.3. 1802 - Rudolf kníže Kinský, šlechtic, vlastenec a diplomat
31.3. 1927 – Lubomír Kostelka, český herec
1.4. 1929 – Milan Kundera, spisovatel
2.4. 1926 – Jiří Adamíra, herec († 8. srpna 1993)
3.4. 1912 – Jiřina Štěpničková, česká herečka († 5. září 1985)

VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 28. 3. – 3. 4. 2016,
slaví svátek:
28.3. - SOŇA je původem ruské ženské jméno. Vzniklo
zkomolením řeckého jména Sophia (počeštěle Žofia), které
znamená moudrost. V hindském jazyce znamená zlatý.

VÝZNAMNÉ DNY
28.3. - Den učitelů
31.3. - Světový den zálohování dat
1.4. - Mezinárodní den ptactva
2.4. - Mezinárodní den dětské knihy, Světový den zvýšení povědomí
o autismu

29.3. - TAŤÁNA je ženské křestní jméno. Jedná se o
jméno používané nejvíce Rusy. Jeho kořeny sahají až do
antického Říma, kde žil slavný rod Tatiů. Již staří Řekové
znali slovo tattó, které znamenalo „ustanovovat“,
„rozdělovat“.

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE
z kroniky:

30.3. - ARNOŠT je mužské jméno germánského původu
(germánské ernst nebo ernust znamená „čestnost“[zdroj?]
nebo „vytrvalost, rozhodnost, pevnost rozhodnutí, boj“).

V noci ze dne 30. na 31. března 1934 kolem
12 té hodiny vypukl z neznámé příčiny požár
v domě čp. 30 (dříve majitel Josef Bouček,
pak Hnyk Boh.). Jest to poslední dům v
Josefínském číslování, v květnu 1771.
Požár zničil vše hořlavé, nebezpečí pro kolnu
budovy dík bezvětří nebylo. Spáleniště od
Hnyka koupil Lufinka Václav (Boučka zeť) a
postavil na místě nový domek. To byla také
jediná stavba
v Loužnici.

31.3. - KVIDO nebo Quido je mužské jméno, které je
podle některých zdrojů germánského původu a pochází ze
starogermánského slova Wido, jehož význam je „muž z
lesa“.
1.4. - HUGO je mužské křestní jméno germánského
původu. Vzniklo jako zkrácenina ke staroněmeckým
jménům začínajícím na Hug- (např. Hugubert, Hugubald,
Huguwin…). Vykládá se jako „duch“, „mysl“.
2.4. - ERIKA je ženské křestní jméno skandinávského
původu. Jedná se o ženský protějšek mužského křestního
jména Erik. V japonském přepisu kanji jméno Erika může
znamenat blažená, květina a půvab.

Foto: dům pana
Lufinky

3.4. - RICHARD je mužské jméno odvozované ze
staroněmeckého Ríchart (rík/rîh=vladař/král a hart=silný).
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
MEDVĚDÍ ČESNEK
Je přírodním antibiotikem, antioxidantem a zdrojem vitaminu C.
Bývá doporučován při jarních očistných kúrách, snižuje krevní tlak a
podporuje trávení.
Nejlepší je medvědí česnek čerstvý. Výborný je na chlebu s máslem.
Když ho nasekáte na drobno a posypete si jím chleba, můžete si být
jistí, že nepřijdete o nic z jeho „zázračných“ účinků.
Vůni i chuť medvědího česneku způsobuje účinná a prospěšná silice
doslova nabitá vitamínem C a dalšími důležitými látkami. Ty
blahodárně působí na žaludek a zažívání, podporují trávení. Listy
nebo cibule medvědího česneku také urychlují hojení ran a vředů,
uklidňují křeče hladkého svalstva a ve střevech ničí střevní parazity.
Používá se při astmatu, chřipce, ateroskleróze nebo na snížení
krevního tlaku.
Dále zabraňuje rakovinovému bujení, působí močopudně, čímž
pročišťuje ledvinový systém těla, ničí parazity a střevní bakterie,
konkrétně i vysoce odolného zlatého stafylokoka. Tonizuje oslabený
nervový systém a pomáhá při revmatických bolestech. Harmonizuje
zažívání, podporuje chuť k jídlu a v neposlední řadě nás svou
životodárnou silou staví na nohy.
Z medvědího česneku se běžně dělá tinktura, která se využívá v
lidovém léčitelství. Užívá se na snížení krevního tlaku, proti
chřipkám, ateroskleróze a astmatu.
V kuchyni ho využijete do studených i teplých pokrmů. Můžete si ho
také usušit a využívat během zimy, ale přijde tak o vůni a o některé zdraví prospěšné látky. Pokud jej chcete
skladovat, nejlepším způsobem je výroba pesta či zmrazení.
Medvědí česnek pomáhá při:
vysokém krevním tlaku,
zanesených cévách,
akutních a chronických průjmech,
zácpě, doprovázené křečemi v podbřišku,
chronicky zanesené pleti,
poruchách srdečního rytmu,
léčbě mykóz a plísní.
Na medvědí česnek si dáme pozor, jsme-li alergičtí na
allicin, trápí-li nás slabší žaludek, žlučník a slinivka
břišní. Doporučenou denní dávku odhaduji na 100 g
lístků, všeho moc škodí, i toho nejúčinnějšího léku,
užívejme jej tedy s mírou. Při menších dávkách lze
česnek využívat po celé jeho vegetační období.
Olej z medvědího česneku
Hrst listů medvědího česneku nakrájíme nadrobné kousky, protlačíme do lahve z tmavého skla a zalijeme
kvalitním extra virgin olivovým olejem. Necháme na temném chladnějším místě macerovat asi 3 týdny a olej z
medvědího česneku slijeme přes sítko. Používáme na ochucení salátů, do marinád nebo všude tam, kde se hodí
jemná vůně a chuť česneku
Jak pěstovat medvědí česnek
Pokud si chcete medvědí česnek vysadit sami, najděte polostinné místo, například pod keři nebo živými ploty, s
vlhkou, vápenitou, humózní půdou. Půdu nepřihnojujte. Nejlepší je sehnat si mladé rostliny česneku medvědího a
vysadit je od března do dubna do řádků s odstupy 10 - 20 cm. Můžete také zasadit na podzim cibulky medvědího
česneku v trsech po cca 10 kusech. Rostlina je samovýsevná a lehce zplaňuje.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PESTO Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU
400 g listů medvědího česneku, 0,5 l olivového oleje, sůl
Natrhané listy medvědího česneku, propláchneme studenou vodou a necháme okapat, nožem listy
pokrájíme na tenké proužky. Do mixéru nalijeme olivový olej, postupně sypeme nakrájený česnek, až
je směs hladce rozmixována a má kašovitou konzistenci. Na závěr podle chuti pastu přisolíme. Plníme
do skleniček, každou na vrchu zakápneme olivovým olejem, uzavřeme a skladujeme v lednici.
RIZOTO S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
150 g rýže arborio (či jiné kulatozrnné rýže), 50 ml suchého bílého vína, 450 ml
zeleninového vývaru, 1 šalotka, 25 g másla, 10 g parmazánu, svazek medvědího
česneku, olej, sůl, pepř.
Šalotku nakrájíme najemno a zpěníme ji na rozehřátém oleji. Přidáme rýži, krátce
orestujeme, přilijeme bílé víno a na mírném plameni necháme veškerou tekutinu
odpařit. Abychom dosáhli „kašovitější“ konzistence, která je charakteristická pro italská rizota, musíme se připravit
na to, že si v další fázi postojíme u sporáku. K orestované rýži přilijeme asi naběračku vývaru, promícháme a
necháme vyvařit. Přidáme další naběračku, znovu promícháme a opět necháme odpařit. Takto postupujeme tak
dlouho, dokud není rýže hotová (bude to trvat cca 15-18 minut), měla, byl být uvařená tzv. al dente, na skus
(uvnitř zrnek rýže pociťujeme tvrdší jádro). Před podáváním rizoto zjemníme čerstvým máslem, dochutíme solí a
pepřem a dokončíme najemno nasekaným medvědím česnekem a strouhaným parmazánem. Ozdobit je můžeme
třeba petrželí.
SALÁT S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
Na jednoduchý salát si připravte olivový olej, sůl, pepř, medvědí česnek a rajčata. Listy
medvědího česneku omyjte, a nakrájejte nadrobno. Do mísy k němu přidejte omytá a nakrájená
rajčata, přidejte olivový olej, sůl a pepř.
POLÉVKA Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU
200 g medvědího česneku, 100 ml smetany, 500 ml kuřecího vývaru, 50 g brambor, 50 g
šalotky, 50 g suchého bílého vína, 4 vejce, máslo, sůl, pepř z mlýnku.
Šalotku si osmahneme na másle, přidáme na kostičky nakrájené brambory a podlijeme
vínem. Necháme přejít varem, přidáme vývar a vaříme do změknutí brambor. Přidáme
smetanu a najemno nasekané listy medvědího česneku, krátce povaříme a rozmixujeme
kuchyňským mixérem (v případě potřeby pasírujeme přes jemný cedník). Před podáváním
našleháme do pěny, podáváme s dlouze pošírovaným vejcem. Dlouze pošírované vejce „vaříme“ nejlépe v parní
troubě při 63 stupních cca 90 minut. Výsledek je někde na půli cesty mezi tekutým a vařeným vajíčkem, vejce drží
tvar, ale není ztuhlé.
SELSKÁ OMELETA
400 gramů zeleniny: brambory, mrkev, žampióny, zelí, papriku, hrášek a cibuli, olej, vejce
3 kusy, sůl, pepř, petržel hladkolistá (do omelety a na ozdobu), medvědí česnek, sýr
(tvrdý, nastrouhaný)
Nejdříve na pánvičce orestujte směs zeleniny. Pak si připravte klasický základ pro vaječnou
omeletu (rozšlehejte 3 vejce s 3 polévkovými lžícemi vody, přidejte špetku soli a pepře a
většinu nasekané petržele a medvědí česnek). Základ vlijte na rozpálenou pánev, posypte nastrouhaným sýrem,
orestovanou zeleninou a nechte ztuhnout. Pokud to zvládnete, můžete omeletu pomocí talíře otočit a krátce
zapéct i z druhé strany. Podávejte posypané zbylou petrželkou.
POMERANČOVÝ DORTÍK
pomeranče 3 kusy, vejce 4 kusy, mouka pšeničná hladká 100 g, cukr krupice 70 g,
dětská krupice 80 g, sůl,
máslo (na vymazání plechu), mouka pšeničná hrubá (na vysypání plechu)
Na pomerančový přeliv: pomeranče 3 kusy, cukr krupice 70 g.
Na těsto omyjeme jeden pomeranč důkladně teplou vodou a nastrouháme z něj dvě
lžičky kůry. Nasypeme ji do mísy, přidáme žloutky a cukr a ušleháme hustou pěnu.
Vmícháme do ní krupičku a šťávu vymačkanou ze všech tří pomerančů a necháme 10 minut stát. Mezitím
ušleháme z bílků a špetky soli tuhý sníh, opatrně ho navršíme na žloutkovou hmotu, navrch nasypeme hladkou
mouku a směs opatrně pomocí vařečky překládáme ze strany na stranu, dokud se všechny přísady nespojí.
Připravené těsto nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy o průměru 26 cm, vložíme do trouby vyhřáté
na 190 °C a pečeme 20 - 25 minut. Mezitím připravíme pomerančový přeliv. Šťávu ze všech pomerančů a cukr
smícháme v kastrůlku a povaříme na hustý sirup. Upečený piškot vyjmeme z trouby a buď, ho připraveným
sirupem přelijeme celý, nebo až jednotlivé dílky na talířcích.
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DŮM a ZAHRADA
PŘÍPRAVA NA JARO

Připravte se na jaro a mějte vše po ruce. Zde je trochu inspirace a nyní to nejdůležitější,
aby se nářadí dávalo na své místo 
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LOUŽNICKÉ TRADICE
APRÍL
Podle zahraničních agentur existují desítky vysvětlení, proč
právě na první den v dubnu se lidé baví žertíky. Například
Francie v 15. století měla kalendář tak, aby Nový rok začínal
v lednu a nikoli spolu s jarem na apríla. Jenže než se zpráva
donesla na venkov, trvalo to děsně dlouho a vesničané i
nadále slavili Nový rok na jaře. A tak je pokrokoví měšťáci
začali mít za "aprílové blázny".
Den všech bláznů se pravděpodobně zrodil z dávnověkých
evropských svátků jara. Škodolibé napalování druhých bylo
prostě pradávnou tradicí. Popravdě, kdo si rád po dlouhé
zimě z kamaráda, když vysvitne slunce, rád nevystřelí i
dnes?
Apríl je označení pro první dubnový den. Už od 16. století je
apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi,
např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec
serioznosti a vypustit tzv. kachnu resp. hoax.
Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé
vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že svátek vznikl
jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na
veselejší jaro. V některých případech se apríl koná současně
i 30. dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.
Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze
zahraničí a rychle zdomácněl. První písemná zmínka v Česku
apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje
Chrystellia z Prahy.
Na konci 18. století
byly zprávy o
„aprílovém vyvádění“ už častější. Tento den, tedy 1. dubna bývalo
zvykem stejně jako 30. dubna, častovat známé a příbuzné "aprílem".
Dnes se takovým žertíkům říká "kanadské žertíky". V dřívějších dobách se
často posílalo "oběti aprílu" něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo
samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří
sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku, červené hřebíky a v
neposlední řadě bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku. Známou
věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček. Zkrátka v tento den si
každý dával velký pozor, aby "nenalétl" na nějaký apríl, o kterém by se
mluvilo ještě velmi dlouho.
1.apríl je velmi ošemetná věc.
Nejjednodušší způsob jak nenaletět, by zřejmě byla rada zamknout se doma a nevystrčit po celý den ani nos.
Většina z nás si ale celodenní lenošení nemůže dovolit. Pokud se bojíte, že Vás někdo vyvede Aprílem, zkuste
několik fíglů:
 Už večer, než půjdete spát, si pečlivě ukryjte oblečení na příští den. Budete ušetřeni nemilého zjištění, že
nemáte v čem jít do práce.
 Také budíka si tajně připravte ještě jednoho. V práci by nemuseli žertík, kdy se v noci zničehonic posunou ručičky, pochopit.
 Ráno pozor na místo, kam dopadne Vaše ruka, která by měla umlčet budík - na jeho místě by mohlo být
něco jiného (kaktus, nočník, dort aj.)
 Po probuzení zkontrolujte vnitřek bačkor.
 Bez gumových rukavic se nedotýkejte klik, bez pláštěnky a holínek neotevírejte žádné dveře. Umyvadla s
vodou a letící mokré houby jsou oblíbené hlavně u dětí. Jednoduchá příprava s obrovským efektem!
 Kontrola obsahu zubní pasty se vyplatí.
 Televize, noviny a ostatní média se také chopí příležitosti a vyrukují se zaručenými zprávami. Nedejte jim
šanci a otevřete je až po neděli. (Výjimkou jsou samozřejmě naše stránky.)
 Než použijete cukr, sůl nebo kafe, přesvědčte se o jejich pravosti.
 Jestli se štítíte pavouků, připravte se na jejich invazi. Nebojte se, budou gumoví!
 Pokud se rozhodnete reagovat na neznámá telefonní čísla, hlaste se zásadně jako Hlavní nádraží.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 – 1918
Usuzováno bylo všeobecně, že nezůstane jen při válce Rakouska se Srbskem, ale předpoklad byl, že Rusko
zastane se Srbska, proto kterému povstane opět Německo.
Do Ruska naši lidé obzvláště kladli veliké naděje.
A jak by také ne!
Vždyť každý, od mládí slýchal, jakou armádu může Rusko v čase válečném postaviti.
Prý až 10 milionů. A kam by se potom takové Rakousko a Německo hrabalo. A potom jaká to chabrá armáda jsou
tihle Prusové, hlavně ti všelijací kozáci, donští, orenburští, kubánští a jak se všecky ty jmenují.
Že prohráli válku s Japonskem? To nejprve hráli Rusové, to prohrála jen zrada. Tak se všelijak uvažovalo. Když
pak jeden občan se vyskytl v obci, a řekl, že to nebude jen tak lehká práce zdolat Rakousko s Německem a
poukazoval zvláště na Německo, jeho zdatnou a znamenitě vyzbrojenou armádu, tu řekli mu, že je „prušák“ a od
té doby se mu jinak neřeklo. Nikdo nevěřil, že by mohlo Rusko válku prohráti.
Přes všecko očekávání válka se do vánoc neskončila. Přišly nové vyhlášky, nové zálohy byly povolány a též byly
prováděny odvody domobranců. Mnoho mužů odcházelo, ale málo se jich vracelo.
Někteří byli transportováni od svých kádru s prvními maršbataliony do fronty, buď na Srbsko neb proti Rusům.
Jiní opět zůstávali u „Wachkompanii“ a hlídali vojensky důležitá místa a někteří se jen ulejvali.
Ulejvání vůbec byla vlastnost nás Čechů, vždyť téměř všichni sloužili proti své vůli a pak nebylo divu, že každý
voják hleděl, když né se dostat domů, tak alespoň nejít do fronty. Však o tom až později…

Foto: Loužničtí sokolové, kteří zažili válku: nahoře zleva: Dobroslav Prokop, František Kodejš, Jáchym Linka ml,
František Novák, Josef Krupka, Josef Pavlata, František Brůna, Ladislav Ducháček, Jaroslav Bernt, v kroji – Čeněk
Trnka – řídící učitel ze školy bratříkovsko – loužnické, Bohuslav Vít, František Adamička, Jaroslav Morávek,
Vratislav Havel, Vojtěch Linka, Josef Šída, Ladislav Pavlata, František Vágner, Josef Pulíček
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Novomanželka svému manželovi po svatební noci:
"Miláčku, chceš ranní kávu do postele?" "Drahá, raději
spíše do hrníčku."
Mladá žena ke knihovnici: "Mohla bych dostat knihu o
manželském štěstí?" "Jistě, račte do oddělení pohádek."
K lékaři příjde starý muž, že má 75 let, nikdy mu nic
nebylo, ale teď ho píchá. "Vy že máte 75 let? Jak jste se
dokázal udržet tak svěží?" "Když jsme se před 50-ti léty
brali, slíbili jsme si, že se nebudeme hádat, že raději
jeden půjde ven. To víte, pane doktore, padesát let na
čerstvém vzduchu prospěje."
Povídá jedna ženská druhé: "Představ si, můj manžel, to
prase jedno, mi řekl, že peníze na nájem prohrál v
kartách, ať se vyspím se správcem!" "Teda, to je
nechutné... ech, a udělala jsi to?" "Musím přiznat, že ano.
Ale trochu jsem mu tu drzost vrátila... Neřekla jsem mu,
že teď máme předplaceno na půl roku."
Do nočního ticha kdosi zaklepal na domovní dveře. Žena
vstává, jde ke dveřím a ptá se: "Vášo, jsi to ty?"
Ticho, žádná odpověď. Vrátí se proto do postele s
pocitem, že se jí něco zdálo. Sotva však ulehne, ozve se
zaklepání znovu. Vstane a jde ke dveřím. "Vášo, jsi to
ty?? Neznervózňuj mne, prosím!" Ticho. Vrátí se do
postele, ale než stačí zavřít oči, opět zaklepání. Opět
vstane, jde ke dveřím a otevře je. Venku stojí opilý Váša
ztěžka se opírající o dveřní rám. "Ty pitomče!! Proč jsi mi
neodpověděl, když jsem se ptala?? Jak jsem měla poznat,
žes to ty???" "Ale vždyť jsem kýval!"
Manželka přistihne večer svého manžela v ložnici jak sedí
u nočního stolku a půlí viagru a povídá: "Ale ty můj
broučínku, to si musíš vzít celý prášeček aby nám to
fungovalo víš?" Manžel odpoví: "Já vím, ale já ti chci dát
jenom pusu..."

MOUDRÁ VĚTA
„V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.“
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