LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13/2017
http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 13/2017
pro týden:
27. 3. 2017 – 2. 4. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás na
změnu termínu zápisu
do 1. ročníku.
V letošním školním roce
se bude na všech
školách konat až v
dubnu.
Na naší škole se zápis
uskuteční ve čtvrtek
27. dubna 2017.

Úřední hodiny:
Pondělí 16.30 – 18.00
Případné platby můžete poukázat:
č. účtu: 12421451/0100 – Komerční banka
http://www.louznice.com/2012/index.php
www.mzszasada.cz

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

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

Zápis dětí do Mateřské školy Zásada se koná
ve středu 3. 5. 2017 od 10:00 – 15:00 v budově MŠ.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče
vyzvednout od 10. 4. 2017 v budově MŠ, nebo na webových
stránkách MŠ (odkaz: „Chcete mezi nás?“)
Kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu
vzdělávání budou
zveřejněna v budově
MŠ a na webových
stránkách MŠ.
Od počátku školního
roku, kdy dítě
dosáhne 5 roku věku
je předškolní
vzdělávání povinné a
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu
vzdělávání.
http://materskaskolazasada.webnode.cz/news/zapis-do-ms1/
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HASIČSKO - HALUŠKOVÝ BÁL 2017
Sobotní večer 25 března 2017, ovládla v Kulturním domě vůně pečených halušek
a k tanci a poslechu hrála kapela Proč ne.
Tak jako každý rok, již 17 let se v Loužnici koná hasičský ples, po několik let se
s k němu přidal haluškový bál a posledních pár let, jsou oba plesy spojené
v jeden.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_HAHA_PLES_2017
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Poslední březnový víkend patřil v Modré sově svátku svatého Patrika. Děti se učili o tom, kdo st. Patrick byl a co
dělal, Věděli, že to byl Ir a tak si povídali, kde Irsko leží. Četli knihy na téma svatého Patrika a hráli hru, kdo první
najde v Modré sově čtyřlístek, bude Leprachaun - je v irské mytologii druh skřítka, který se údajně vyskytuje na
Irských ostrovech. Jedná se o určitý „národ skřítků”, který se (ostatně jako všichni skřítci) pojí v irské mytologii a
folkloru s Lidem bohyně Dany (Tuatha Dé Danann) a jinými quasi-historickými národy, které údajně obývaly Irsko
před příchodem Keltů. Jirka vyhrál a byl Leprachaun, dokonce všem ukázal malý taneček.

http://www.blueowlbohemia.com/
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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
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JABLONEC N. N. - „Na jednu stranu je zvláštní, že můžou
každého sledovat, i když jde vyhodit koš, na druhou stranu
tomu rozumím," ukazuje Josef Brožek na haldu odpadků u
kontejnerů v Pivovarské ulici v Jablonci. Řeč je o mobilní
kameře s nočním viděním, jejímž úkolem je monitorovat
stanoviště tříděného odpadu. Pořídil si ji jablonecký
magistrát.
Nová kamera je napojená do městského kamerového
systému, který záznam uchovává. „Data odesílá on-line
pomocí mobilního připojení, takže ani krádež či zničení
kamery hříšníkovi nepomůže. Její výhodou je vysoké
rozlišení a noční vidění," popsal náměstek primátora Miloš
Vele. Pořízení mobilní kamery stálo 140 tisíc korun, ale
vyplatilo se, za tři měsíce odhalila už 7 přestupků. „Při
zakládání černých skládek je nejtěžší najít viníka. Díky
nové kameře je daleko snazší zasáhnout ihned, případně
pachatele později dohledat," vysvětlil Miloš Vele. Kamera se bude postupně přemisťovat, v plánu je také pořídit další.
Ačkoli lidé mohou odevzdat 200 kilogramů odpadu zdarma na sběrném dvoře, odkládají starý nábytek a harampádí u
kontejnerů. Vystavují se tak pokutě až 75 tisíc korun. Pokud se jedná o podnikatele, je pokuta mnohem vyšší.
„Nejhorší situace je v místech, kde je možné zastavit autem. Neustále se tak černé skládky objevují v ulicích Růžová,
1.máje, Saskova, Vrchlického sady, Ještědská, Pivovarská nebo Pod Hájem," vypočítala Barbora Šnytrová z oddělení
správa veřejné zeleně.
NÁVAROV, VLASTIBOŘ - Na silnici od zámku Návarov po Vlastiboř probíhalo tématické
cvičení Integrovaného záchranného systému. Silnice mezi zámkem v Návarově a Vlastiboří
byla dnes mezi 9 a 14 hodinou zcela uzavřena, a to kvůli cvičení složek Integrovaného
záchranného systému. Na místě byla značena objízdná trasa.

LIBERECKÝ KRAJ - Od prosince už provedli celníci v Libereckém kraji 97 kontrol, sedmnáctkrát odhalili pochybení.
Celníci jen v Libereckém kraji již stihli rozdat pokuty za více než třicet tisíc korun v souvislosti s elektronickou evidencí
tržeb (EET). „Nejčastějším prohřeškem bylo, že poplatník vůbec nevystavil
účtenku, nebo vystavil účtenku, ale neodeslal datovou zprávou údaje o
evidované tržbě správci daně, případně nebyly na účtence uvedeny povinné
údaje," řekl pro ČTK mluvčí celního úřadu v Libereckém kraji Martin Stočes. Byla
z toho sláva, když hned 1. března ministr financí Andrej Babiš vyrazil do
Harrachova a Rokytnice, aby se mimo jiné podíval do obchodů, jak funguje
elektronická evidence tržeb v obchodech. Koupil si čepici a při té příležitosti
zkontroloval i účtenku. Pro majitele obchodu Davida Čermáka znamenala EET
stejně jako pro ostatní podnikatele určité výdaje: „Znamenalo to samozřejmě
nutnou instalaci EET pokladen do všech prodejen. Na elektronickou evidenci
jsme se připravili již v listopadu, neboť vlastníme i penzion." Čermák dodává, že
náklady na jednu prodejnu se pohybovaly ve výši šest až deset tisíc. Podle něj ale EET nijak nezkomplikuje prodej.
http://jablonecky.denik.cz/
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JABLONEC NAD NISOU - V jabloneckém areálu
v Břízkách se ve středu 22. března konala
biatlonová exhibice. Té se se zúčastnila kompletní
reprezentační špička včetně všech medailistů z
nedávného světové šampionátu a světového
poháru, včetně vítězky dvou malých křišťálových
glóbů Gabriely Soukalové. Na startu nechyběli
Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Michal
Šlesinger nebo Ondřej Moravec. Spolu s nimi se
více jak třem tisícům fanouškům předvedli jejich
reprezentační kolegové a také talentovaní junioři,
juniorky, dorostenci a dorostenky! Druhý ročník
akce tak byl pěknou oslavou skvělé biatlonové
sezony.

ŽELEZNÝ BROD - Rada Libereckého kraje projednala návrh
společného memoranda s Městem Železný Brod, Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Železný Brod a
Základní uměleckou školou Železný Brod. Cílem tohoto
memoranda je připravit podmínky pro společný projekt
rekonstrukce objektu domova mládeže, v jehož jednom křídle
by sídlila základní umělecká škola. Město Železný Brod je
zřizovatelem zdejší základní umělecké školy, která sídlí na
Koberovské ulici v objektu, jehož stavební stav je dlouhodobě
nevyhovující jak po stránce dispoziční, tak i po stránce
hygienické. Starosta města Železný Brod František Lufinka se
obrátil již v loňském roce na Liberecký kraj se žádostí o
prověření možnosti dlouhodobého pronájmu jednoho křídla
domova mládeže, který je ve správě Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod. Tato část domova mládeže není využita pro ubytování žáků
školy. „Společné fungování střední uměleckoprůmyslové školy a základní umělecké školy nepovažuji jen za
možnost efektivního využití objektů, ale také za možnost pro prolínání jejich aktivit na úrovni umělecké," řekl k
záměru Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti. Město Železný Brod by investovalo do úprav části domova mládeže pro zajištění činnosti základní
umělecké školy částku v předpokládané výši 20 milionů korun. Stavební úpravy by zahrnuly zateplení
obvodového pláště s novými omítkami, výměnu špaletových oken, výměnu dveří, vybudování vnitřního výtahu,
úpravu vnitřních omítek, vybudování nového sociálního zázemí, vybudování vzduchotechniky, vytápění,
elektroinstalací, terénní úpravy. Finanční prostředky vložené městem budou v budoucnu zohledněny v nájemním
vztahu formou zápočtu. Současně s investicí města do objektu domova mládeže dojde k rekonstrukci i té části,
kterou využívá střední škola. Pro tuto rekonstrukci jsou již v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 alokovány
finanční prostředky ve výši 26 570 000 Kč. V letošním roce se předpokládá, že bude zpracována projektová
dokumentace na realizaci stavby. Výběrové řízení pro zhotovitele stavby
a samotná rekonstrukce objektu by měla proběhnout v roce 2018.

http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.kinobrod.cz
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ČERNÁ KRONIKA
NOVÁ VES – 20.3.2017 - Do Nové Vsi nad
Nisou bylo povoláno 5 jednotek hasičů, a
to kvůli požáru stodoly. Událost byla
ohlášená ve 3:22 hodin. V oznámení hasiči
obdrželi informaci, že je již stodola v
plamenech a hrozí rozšíření požáru na
blízko stojící rodinný dům. Ten se hasičům
podařilo před plameny uchránit.
Na likvidaci požáru stodoly použili několik
vodních proudů, již před 4. hodinou ranní
hlásil velitel zásahu lokalizaci. Zhruba další
hodinu však trvaly dohašovací práce. Kvůli
zakouření zasahovali hasiči v dýchacích
přístrojích. Příčina požáru je zatím v šetření
vyšetřovatelů HZS LK a PČR. Předběžně
odhadnutá škoda způsobená požárem činí 400.000 Kč.
MALÁ SKÁLA – O štěstí mohou mluvit florbalisté z Chomutova.
Nedělní zápas v Turnově vyhráli… Ale na místo dojeli včas až
evakuačním autobusem od hasičů. Přes lokalitu roubenek lemujících
cestu Záborčím na Malá Skále navedla z Frýdštejna v neděli po poledni
řidiče autobusu vezoucího chomutovské florbalisty na zápas navigace.
Za zatáčkou se vyhýbal zaparkovanému autu, sjel z vozovky a skončil v
hluboké hlíně nezpevněné krajnice. Stačilo málo a šel by na bok dolů ze
stráně. Na pět hodin nehoda uzavřela lokalitu. „Nikdo z pasažérů
nepotřeboval od naší posádky, která vyjela na místo ošetřit,“ uvedl
mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev. S pořádným šokem ale
skončil řidič. „Přiznal, že poslouchal hlavně navigaci, protože to tady
nezná,“ vysvětlil Ladislav Žák, velitel zásahu hasičů. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Turnova a jejich
dobrovolní kolegové z Železného Brodu. Přijeli zdravotníci se sanitkou a pochopitelně i policie. Z Jablonce nad
Nisou vyslali hasiči pro pasažéry svůj evakuační autobus. „Pětadvacet florbalistů jsme i se zavazadly dopravili do
Turnova, kde hráli odpolední zápas,“ doplnil Ladislav Žák. Nakloněný autobus hasiči ocelovými lany zajistili proti
pádu ze stráně a na sloup elektrického vedení. „Odtah a vyproštění si soukromý dopravce zajistil vlastními silami,“
dodala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Na vině nehody je tedy sklouznutí autobusu mimo úzkou silnici, ale
nepřímo to souvisí s navigací, která se řidiče zavedla. Za „důvěru v elektronickou krabičku“ zaplatil 500 korun
pokuty. Ani takový šok nerozhodil koncentraci hráčů chomutovského A týmu, kteří v tabulce po základní části
aktuálně stojí na třetí příčce s jednobodovou ztrátou na druhý Turnov. O to více je hnala touha po výhře, právě
los jim určil Turnov za semifinálového partnera. Na odpolední intermezzo v zatáčkách zapomněli a s turnovským
protivníkem si na jeho vlastním hřišti v play off poradili.
SMRŽOVKA - Dvacetiletý mladík ukončil život na silnici vedoucí pod
Smržovským viaduktem.
"Na místě jsme našli muže bez života. Byla nařízena soudní pitva," sdělila
Vlasta Suchánková, mluvčí krajské policie. Policisté nyní zjišťují okolnosti
smrti. Mrtvý se narodil v roce 1997, bylo mu tedy pouhých dvacet let.
ALBRECHTICE - V Albrechticích v Jizerských horách došlo v úterý 21.
března kolem 17. hodiny k nehodě sportovního vozu, který naboural do
začátku opěrné zdi vedle silnice. Řidička stačila vystoupit z vozu sama a
sanitka ji poté odvezla do nemocnice.
KRÁTCE:
26.3.2017 10:05 do 12:15; na silnici 29045 v obci Albrechtice v Jizerských horách okres Jablonec nad Nisou; s
opatrností průjezdné; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; střet 2x OA bez zranění osob.
26.3.2017 14:10 do 16:15; na silnici 29018 v obci Kořenov okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody, nebezpečí; 2x OA, bez zranění, bez úniku PHM, řešeno bez účasti PČR.
26.3.2017 14:00 do 16:10; v ulici Štefánikova v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; průjezdné bez
větších komplikací; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; střet 2x OA bez zranění.
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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
27.3.

Den: 12/16°C
Noc: 1/-3°C

PÁTEK
31.3.

ÚTERÝ
28.3.

Den: 16/20°C
Noc: 5/1°C

SOBOTA
1.4.

Den: 17/21°C
Noc: 7/3°C

STŘEDA
29.3.

Den: 14/18°C
Noc: 6/2°C

NEDĚLE
2.4.

Den: 16/20°C
Noc: 8/4°C

ČTVRTEK
30.3.

Den: 12/16°C
Noc: 7/3°C

PONDĚLÍ
3.4.

Den: 15/19°C
Noc: 8/4°C

Den: 13/17°C
Noc: 6/2°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
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.

Slunce

Měsíc 29.3. 2017

Vychází: 6:32
Zapadá: 19:11

Vychází: 7:29
Zapadá: 21:00

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.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se
zasněžívá.

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE V BŘEZNU 2017
26.3.
Začátek platnosti letního času (SELČ = UT+2 h)
Konjunkce Merkuru s Uranem
28.3.
Měsíc v novu (02.57 UT) – ideální čas na
Messierův maraton

FÁZE MĚSÍCE
03.04.

11.04.

19.04.

30.3.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 363 854
km)
Konec března - Výhodné východní elongaci
bude předcházet viditelnost velmi jasného
Merkuru v poslední dekádě března. Po
setmění také spatříte kužel zvířetníkového
světla, pokud budete mít k západu oblast
bez měst.
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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. 3. 2017
28. 3. 2017
28. 3. 2017
31. 3. 2017
31. 3. 2017
31. 3. 2017
31. 3. 2017
31. 3. 2017
1. 4. 2017
1. 4. 2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Emil Linka
Božena Zelníčková
Jan Ondřej
Marie Špidlenová
Blanka Tomšová
Eva Urbánková
Vít Hanšpach
Tomáš Matěásko ml.
Petr Jareš
Lukáš Zerzub

VÝROČÍ
27.3. 1357 – byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.
27.3. 1921 – Stanislav Libenský, český sklářský výtvarník, sochař a pedagog
28.3. 1592 – Jan Amos Komenský, pedagog a filozof († 15. listopadu 1670)
29.3.1900 - Jiří Wolker, český básník († 3. ledna 1924)
29.3.1900 - Jiří Wolker, český básník († 3. ledna 1924)
30.3. 1802 - Rudolf kníže Kinský, šlechtic, vlastenec a diplomat († 27. ledna
1836)
31.3. 1927 – Lubomír Kostelka, český herec
1.4. 1929 – Milan Kundera, spisovatel
2.4. 1926 – Jiří Adamíra, herec († 8. srpna 1993)
Významné dny:
27.3. - Mezinárodní den divadla
28.3. - Den učitelů
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
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

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.
Foto: dům pana Lufinky
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden

27. 3. – 2. 4. 2017,

slaví svátek:
27.3. - DITA je ženské křestní jméno
hebrejského původu, které vzniklo zkrácením
jména Judita.
28.3. - SOŇA je původem ruské ženské
jméno. Vzniklo zkomolením řeckého jména
Sophia, znamená moudrost.
29.3. - TAŤÁNA je ženské křestní jméno.
Jeho kořeny sahají až do antického Říma,
kde žil slavný rod Tatiů.
30.3. - ARNOŠT je mužské jméno
germánského původu (germánské ernst
nebo ernust znamená „čestnost nebo
„vytrvalost, rozhodnost, pevnost rozhodnutí,
boj“).
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. Vykládá se jako
„duch“, „mysl“.
2.4. - ERIKA je ženské křestní jméno
skandinávského původu. Jedná se o ženský
protějšek mužského křestního jména Erik.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 13/2017
RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ČAJ PROTI JARNÍ ÚNAVĚ
čajová lžička celého kmínu, 1 čajová lžičky majoránky, 1 čajová lžička semen fenyklu, snítka tymiánu, 1 bobkový
list. Bylinky mohou být sušené i čerstvé.
Do čajové konvice nasypeme 1 čajovou lžičku majoránky, semínek fenyklu a celého kmínu. Přidáme bobkový list,
snítku tymiánu a zalijeme tři čtvrtě litrem vody. Kmín povzbuzuje činnost ledvin a čistí trávicí ústrojí. Tymián
působí jako přírodní antibiotikum a bobkový list například zbavuje klouby nežádoucích usazenin. Směs přivedeme
k varu a necháme bublat 7 minut. Pak už stačí jen přecedit, nechat mírně vychladnout a pít. Jedna dávka čaje je
určená pro dvě osoby.
Co může vzhled obličeje signalizovat?
Čelo
Nadměrné pocení – špatný stav močového měchýře
Pupínky, vrásky, prohloubené linky – funkční porucha střev
Vyrážka, zarudnutí pleti na spáncích – nemoci žlučníku
Obočí
Červené zbarvení u vnějších konců obočí – nedostatečná funkce sleziny
Kolmá vráska mezi obočím – problémy s játry
Oči
Oteklé, zarudlé oči – onemocnění ledvin
Otoky, váčky pod očima – ledviny nezvládají nadměrný příjem tekutin
Velmi tmavé kruhy pod očima – potíže ledvin z nadměrného množství soli
Tukové pupínky v oblasti očí – špatná činnost ledvin, tvorba ledvinových kamenů
Viditelná prohlubeň nad vrchním víčkem – nedostatek energie
Nos
Zčervenání, rozšířené žilky a póry – problémy se žaludkem a slinivkou břišní
Červené zbarvení nosu – přetíženost srdce
Příčná, velmi hluboká rýha na kořeni nosu – špatně fungující štítná žláza
Rýha na špičce nosu – šelest na srdci
Zčervenání, zduření nosních dírek – zánět
průdušek
Tváře
Změna barvy tváře – nemoci plic
Rudě zbarvené tváře – zápal plic
Bledé tváře – slabá funkce plic
Oteklé tváře – porucha látkové výměny
Pupínky na tvářích – hleny na plicích
Čelisti
Oteklé, bolestivé při pohmatu – onemocnění jater
Rty
Zduřelý horní ret – špatně fungující žaludek
Napuchlý spodní ret – nepravidelná či pomalá
práce střev
Popraskané koutky – choroby žaludku a
dvanáctníku
Bílé skvrny – potíže se zažíváním
Tmavé skvrny – žaludeční vředy
Brada
Pupínky na bradě – hormonální potíže
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
POLÉVKA Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU
100 g medvědího česneku (40-50 lístků podle velikosti), 300 g brambor, 50 g sýru na
strouhání, 1,5 l kuřecího vývaru, 2 dl sladké smetany, 2 ks housky, muškátový květ,
pepř, sůl.
Medvědí česnek nakrájíme a rozmixujeme v 0,5 l vychladlého kuřecího vývaru na hladký
krém, pár lístku schováme na ozdobu polévky. Do 1 l kuřecí vývaru přidáme oloupané,
pokrájené brambory na kostičky, ochutíme muškátovým oříškem, osolíme, opepříme a
dáme vařit. Když jsou brambory měkké, vlijeme rozmixovaný česnek s vývarem a
přidáme sladkou smetanu, povaříme ještě 5 minut. Vařící polévku nalijeme do talířů,
posypeme nasekaným česnekem, přidáme na kostičky opečenou housku a lžíci nastrouhaného sýru.
PÓRKOVÁ POLÉVKA S VAJEČNOU JÍŠKOU
1 ks velký pórek, 1 ks větší brambora, 1 ks vejce, 1 hrst mraženého hrášku, 2 lžíce
dětské krupičky, 2 lžíce másla, špetka muškátového oříšku, zeleninový vývar nebo voda,
pepř, sůl.
V hrnci si rozehřejeme máslo, přidáme na kousky pokrájený pórek a 5 minut restujeme.
Vsypeme krupičku, přidáme vejce, které necháme srazit. Zalijeme vývarem nebo vodou
s bujonem, přidáme na kostičky nakrájenou bramboru, hrášek, osolíme, opepříme,
nastrouháme muškátový oříšek. Vaříme doměkka cca 15 až 20 minut.
JARNÍ KOPŘIVOVÁ NÁDIVKA S UZENÝM MASEM
8 ks den starých rohlíků, 6 ks vajec, 1 ks cibule, 2 hrsti nasekaných mladých
kopřiv, 1 hrst jarních bylinek, 400 g vařeného uzeného masa, 1 lžíce másla,
špetka muškátového oříšku, sádlo na vymazání formy, mletý černý pepř
Mléko, sůl.
Housky namočíme do mléka, necháme chvíli odležet, pak je vymačkáme. Vejce
opatrně rozklepeme, oddělíme žloutky od bílků, z bílků vyšleháme tuhý sníh.
Cibuli nakrájenou na tenké plátky zprudka orestujeme na másle, prochladlou
hodíme do mísy, přidáme rohlíky, vaječné žloutky, na kostičky pokrájené uzené,
nadrobno posekané kopřivy, bylinky, vše solíme, okořeníme pepřem a muškátovým květem, promícháme. Do
směsi opatrně zapracujeme sníh z bílků, přendáme ji do formy vymazané sádlem. Pečeme v troubě vyhřáté na
190-200 °C tak dlouho, až se nahoře udělá zlatá kůrčička.
SKOŘICOVÉ ROLKY
Těsto: 600 g hladké mouky, ½ másla, 1 hrnek cukru, špetka soli,
250 ml mléka, 1 kostka droždí.
85 g másla, změklého + na formu, 75 g třtinového cukru, 2
zarovnané lžíce mleté skořice, hladká mouka na podsypání. Poleva:
200 g moučkového cukru, 4 lžíce másla, rozpuštěného, 3 lžíce
mléka, 1/2 lžičky vanilkového extraktu, špetka soli.
Vymažte máslem obdélníkovou pečicí formu 23x32cm. V misce
smíchejte třtinový cukr a skořici. Na pomoučněné pracovní ploše
rozválejte těsto na obdélník zhruba 25x46 cm. Rozetřete na ně
změklé máslo, přičemž nechte 2 cm okraj prázdný. Posypte
skořicovým cukrem. Prázdné okraje potřete vodou a z delší strany těsně sviňte roládu (bude tedy mít délku 46
cm). Čistý okraj lehce přitiskněte, abyste náplň uzavřeli uvnitř. Pevnou nití válec rozřezejte na 12 kousků (každý
bude mít zhruba 3,8 cm). Naskládejte je řeznou stranou nahoru a dolů do připravené pečicí formy. Rolky volně
překryjte potravinářskou fólií a na teplém místě nechte kynout, až zdvojnásobí objem. Trvá to asi 1 hodinu.
Troubu předehřejte na 175°C. Sejměte fólii. Pečte 25 až 30 minut tak, aby byly rolky zlaté a na dotek pružné.
Nechte 10 minut chladnout ve formě. (Vychladlé rolky lze zamrazit až na 2 týdny, před podáváním je rozpečte a
přelijte polevou.) Na polevu dohladka utřete moučkový cukr, rozpuštěné máslo, mléko, vanilku a špetku soli.
Přelijte jí horké rolky.
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DŮM a ZAHRADA
JAHODY

Nebojte se pěstování jahod již na jaře. Dobře vyvinuté sazenice nebo sadbu z kontejneru můžete vysadit buď na
jaře (duben, květen), nebo na podzim (srpen, září). Výhodou jarní výsadby je, že na podzim téhož roku vytvoří
rostliny další sazenice, které je možno rozsadit, a také fakt, že využívají zimní vláhy a snáze se ujmou. Zde je
několik tipů na jahodové záhony.

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

ŠKOLA
Dva žáci z naší obce navštěvují obchodní akademii v Jablonci a
jeden jest posluchačem vysoké školy technické v Praze.
Zdravotní stav nejen dětí, ale i ostatních byl celkem dobrý, ač
právě v tomto roce všude řádil hlavně záškrt a spála u dětí,
čemuž naše obec byla uchráněna.
Provedeny volby nové místní rady. Zvoleni František Černý,
náhradníci Pavlata Boh., Vít Boh., Jindra Petr.
Dlouholetá školnice Marie Pirochová dostala výpověď a na její
místo oficiální cestou nastupuje Petr Šourek.
Celá tato záležitost má určité pozadí a není dosud, jak se zdá, pro
nás skončena.
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Jako každoročně tak i v tomto roce pořádá Sokol i Hasiči své
plesy. Sokolský odbývá se 21. ledna za malé účasti. Hasičský dne
12. února, rovněž slabě navštívený. Další zábavy byli následující:
Dne 30 dubna – jarní vínek
9 července – zábava pouťová
18 září – Jiřinkový vínek
15 října odvedenecký vínek
12 listopadu – posvícenská zábava
Divadel provedeno celkem pět.
Dne 26. 2. Zelené království
16. 4. Zločinci
8. 10. Zemský ráj to na pohled
26. 11. Pustina
26. 12. Paní ministrová
Návštěva v divadlech taky byla malá.
V měsíci březnu 12 tého, pořádána
Masarykova akademie. Účinkovali většinou
děti. Na oslavu 28. října uspořádána rovněž
dětská akademie. Obě tyto byly dost
obecenstvem navštíveny.
Večírky odbývaly se dva v Sokolovně,
Mikulášký a Silvestrovský a v hostinci u
Studničků sportovní večírek, dne 19.3.
Dne 13 srpna konána Sokolská slavnost
spojená s cvičením. Místo slavnosti louka u
brusírny pana Malého. Den pěkný, návštěva
slabší. Večer obvyklá zábava v Sokolovně.

Foto: slavnost v Loužnici
Pokračování příště…
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PRO ZASMÁNÍ
Za šéfem fabriky přijde zaměstnanec - jednatel firmy a
povídá: "Pane šéf, snižte mi plat!" "Cože, vy chcete
snížit plat? Proč proboha?"
"Víte, manželka mi řekla, že kdybych tolik nevydělával,
tak by ode mne hned odešla."
V autě jede rozhádaný manželský pár a ani jeden
nechce slevit ze své pozice a tak už dlouhou dobu mlčí.
V tom projíždějí kolem stodoly s koňmi, kozami a
prasaty. Manžel se sarkasticky zeptá: "Tvoji příbuzní?"
A manželka odpoví: "Ano, manželovy strany."
Ženatý chlápek se tahá se svou sekretářkou. Jednou po
práci jedou k ní domů a okamžitě vlítnou do postele. Po
vášnivém sexu usnou a probudí se až večer. Chlápek se
fofrem oblíká a povídá: "Prosím tě, vezmi moje boty a
pořádně je dole otři o trávník!" Holka kroutí hlavou, ale
poslechne. Chlápek dorazí domů a už u dveří na něj
žena vyjede, kdeže se zase courá a on spustí: "Nebudu
ti lhát. Randím se svou sekretářkou, dnes jsme skončili
dřív, jeli jsme k ní, strávili odpoledne sexem a usnuli.
Proto jedu pozdě." Žena se na něj tak podívá, vidím
celý zelený boty a říká: "To je neskutečný, co si
nevymyslíš, abys nemusel přiznat, žes celý odpoledne
proflákal na golfu!"
Žena myje podlahu, muž sedí v křesle a čte si noviny.
Žena povídá: "Zvedni nohy, ať to můžu pod tebou
vytřít." "To už bez mé pomoci nedokážeš ani umýt
podlahu?"
Pan Kropáček jede s celou rodinou na hory. Cestou je
zastavuje a kontroluje člen policie. Pan Kropáček mu
povídá: "Vůz mám v pořádku, ale přesto buďte tak
laskav a seberte mi techničák, ať mám konečně pokoj
od těchto strašných rodinných výletů!"
"Pane, kupte své ženě květiny, řeknou jí vše!" volá na
muže květinářka.
"Bohužel neřeknou, manželka je vůbec nepustí ke
slovu!"

MOUDRÁ VĚTA
„Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.“
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