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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 15/2016
pro týden:
11. 4. 2016 – 17. 4. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

OČKOVÁNÍ PSŮ

Ve dnech pátek 15.4 a sobotu 16. 4. 2016 si budete moci
pochutnat na kuřecích špízech se zeleninou a k tomu americké
brambory nebo hranolky a také na buřtech na pivu.
Klasika na jídelním lístku zůstává - utopenci, topinky se směsí,
nakládaný hermelín.

V sobotu 30. 4. 2016 od 11.45 do 12.00 hodin.
Proběhne očkování psů před domem OÚ Loužnice
Očkování provede MVDr. HANA FLEJBERKOVÁ
Cena očkování bude 100,- Kč - na 2 roky.
Náhradní termín očkování – osobní domluva s paní MVDr.
Flejberkovou.
V případě, využije-li
chovatel tento termín,
žádáme jej, aby pes
předvedený k očkování byl
opatřen
obojkem na pevném
vodítku.

------------------------------------------------------------------------------ZAČÍNÁ PSTRUHOVÁ SEZONA!
Sezona začíná na všech
pstruhových rybářských
revírech Českého
rybářského svazu v
sobotu 16. dubna. Po
zimní přestávce, tak bude
opět možné chytat na
těchto místech vybrané
druhy ryb. Ani začátek
rybářské sezóny totiž
neznamená, že je možno
lovit všechny druhy ryb,
které přijdou rybáři na
háček. Například lipan
podhorní, ostroretka stěhovavá, parma obecná a podoustev říční
jsou na pstruhových revírech hájeni až do 15. června. Kromě
dob hájení musí navíc rybáři třeba respektovat i denní doby lovu,
které se během kalendářního roku mění, počet docházek a
povinnost zapisování těchto docházek Doba hájení všech druhů
ryb na pstruhových revírech zohledňuje nutnost ochrany
lososovitých druhů ryb a lipana v době jejich rozmnožování tak,
aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu lovících rybářů v
místech jejich přirozené reprodukce a k ulovení ryby před
výtěrem.

NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ PRŮKAZ!
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----------------------------------------------------SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dvakrát ročně, se
obce ve
spolupráci se
Severočeskými
komunálními
službami, starají o
to, aby občané
obcí na
Jablonecku, měli
přístup k
odstranění
nebezpečných složek komunálního odpadu, přímo v jejich
obci. Je to dáno ze zákona o odpadech, kdy obce jsou
povinní svým občanům zajistit sběr nebezpečných složek
odpadu.
Severočeské komunální služby zajišťují ambulantní sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.
Během soboty 9. dubna 2016 tento ambulantní sběr,
proběhl v 10 obcích na 22 stanovištích.
V Loužnici tento sběr proběhl od 11.10 do 11.20 hodin a
velká řada občanů tuto službu s radostí přivítala a využila,
protože v každém domě a domácnosti se vždy najde
něco, co již neslouží a do popelnice či do tříděného
odpadu, se takový odpad, vyhodit nesmí. Jak obec, tak i
občané tento sběr velmi vítají.
Další takový sběr by měl proběhnout na podzim 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

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 15/2016

ZE SVĚTA

ŽELEZNÝ BROD - Ochotníci ze Studia Hamlet Železný Brod
připravují připomínku 400 let od smrti slavného divadelního
autora open air.
Shakespearovy klasiky pod širým nebem? Jak by ne, však jim
to sluší, jak dokazují etablované Letní Shakespearovské
slavnosti.
Nyní se do tvorby největšího dramatika světové literatury pustí
ochotníci. Což není nic tak zvláštního, ovšem rok 2016
znamená něco více. Shakespearovo výročí nemohl nechat
spolek, který si vybral jméno podle nejslavnější Shakespearovy
tragédie, tedy železnobrodské Studio Hamlet, bez povšimnutí.
„Proto vznikly i Shakespearovské slavnosti v Železném Brodě,"
přiblížila Iva Chaloupková, jednatelka Studia Hamlet.
Pokud dopadne počasí, bude to zážitek, slovy vzpomínaného
klasika, čarokrásný. Slavnosti totiž proběhnou v nově
zrekonstruovaném venkovním areálu Kotelny na Poříči.
„Pokud bude dobré počasí, zahraje se vše venku. Pokud počasí
přát nebude, budou představení dovnitř Kotelny a velká pak do
Městského divadla," popsala Iva Chaloupková možné scénáře.
Festivalu se účastní amatérské divadelní sbory z celého
Libereckého kraje, z Jablonecka DS Vojan Mladá haluz Desná,
DS J. K. Tyl Josefův Důl a samozřejmě pořádající Studio
Hamlet. Přijedou ale i ochotníci z Chrastavy, Kouřimi, Turnova,
Semil či Liberce.
„Akce by měla položit základy novodobé tradici, kdy by se v
pravidelných intervalech jednou za dva roky nebo za pět let
uspořádal venkovní divadelní festival, na kterém by se
prezentovala amatérská divadelní uskupení z Libereckého kraje
na jedno vybrané divadelní téma," doplnila Zdislava
Bohuslavová, vedoucí Studia Hamlet.
Divadelní akci u příležitosti 400. výročí úmrtí Williama
Shakespeara (sobota 23. dubna) připravilo Studio Hamlet
Železný Brod s podporou Libereckého kraje, Města Železný
Brod, společnosti Akcent Bohemia, Svazu českých divadelních
ochotníků Jizerské oblasti a ve spolupráci s dalšími
ochotnickými soubory z regionu právě proto by měly být
slavnosti regionální akcí v pravém slova smyslu. Akce získala
cennou záštitu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, jeho
náměstkyně Hany Maierové a starosty města Železný Brod
Františka Lufinky.
Deník přinese o výjimečném festivalu, účinkujících a programu
další podrobnosti.
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JABLONEC N. N. - V jablonecké nemocnici zbourají a
znovu postaví spojovací chodbu mezi odděleními. Nová
chodba bude ale dvoupatrová
Přibližně do poloviny června musí návštěvníci jablonecké
nemocnice počítat s tím, že zcela mimo provoz bude
spojovací krček mezi dvěma pavilony, chirurgie a
pavilonem ortopedie s oddělením ORL. Dnes v pátek 8.
dubna byly zahájeny stavební práce na jeho rekonstrukci
za šest milionů korun. „Návštěvníky a pacienty žádáme,
aby využili hlavní vchod do nemocnice. V případě, že jde
návštěvník nemocnice na ORL nebo ortopedii, lze
vstoupit denním vchodem do tohoto pavilonu A. Pro
vstup do pavilonu F, kde se nachází onkologie a
endokrinologická ambulance, lze využít též
samostatného vchodu," vysvětlila organizační opatření
tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. „Přepravu
ležících pacientů a zásobování budeme mezi dotčenými
pavilony zajišťovat náhradním krytým koridorem, který
však nebude přístupný běžné veřejnosti," doplnila
mluvčí. „Ukončení stavebních prací předpokládáme
nejdéle do šedesáti dnů, tedy v první polovině června
2016. Práce se budou též odvíjet od klimatických
podmínek. Všem návštěvníkům nemocnice se předem
omlouváme za nutná omezení a případné komplikace,"
doplnil informace vedoucí provozního odboru Daniel
Maděra. V první fázi bude chodba demolována (8. 11.
dubna) a následně na stejném místě vystavěna nová
dvoupodlažní. Důvodem rekonstrukce je zvýšení
komfortu, bezpečnosti pro pacienty a snížení
energetických nákladů.
KOŘENOV - Kromě
tradičních akcí se v
tomto roce chystá i
jedna speciální událost.
V červenci se má znovu
otevřít kořenovská
výtopna. Už na konci
tohoto měsíce bude
zahájena další sezóna
na Zubačce. Železniční společnost Tanvald o.p.s.
uspořádá během šesti měsíců celkem 7 zvláštních jízd
na trati mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harrachovem.
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/fanouscizubacky-uz-znaji-letosni-jizdni-rad-20160407.html
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DOLÁNKY U TURNOVA - Sokol stěhovavý spolu s
krajinnou dominantou hradu Trosky patří mezi
symboly Českého ráje.
V nejstarší Chráněné krajinné oblasti Český ráj a v
těsné blízkosti tři sta let staré lidové architektonické
památky Pojizeří, Dlaskova statku, otevřeli Dům
přírody.
Všechno, co tu najdete, je nějakým způsobem
spojeno s regionem. A když říkáme všechno, tak
myslíme všechno. Dřevěnými hlavolamy a
háčkovanými zvířátky počínaje přes expozici
věnované českorajské fauně a floře až po syroby od
Kittla a koláčky z turnovské pekárny. Dům přírody má
do regionu nalákat více turistů a nabízí jim proto
alternativu, kterou v okolí nenajdou.
Byť ve třetím podlaží, tak bezbariérová, je
nejzajímavější část. Jde o interaktivní přírodovědnou
expozici, kterou si užijí malí i velcí. Kdo se nahoru
nepoveze, vystoupá po schodech, které už něco
pamatují. Dům přírody totiž vznikl přestavbou bývalé
školy, se kterou si, skromně řečeno, nikdo nevěděl
rady. Díky štědré unijní dotaci na projekt našli jeho
autoři smysluplné využití. Dříve sloužil ke vzdělávání
a symbolicky mu tento status zůstal.
„Dům přírody Český ráj podává úplně úžasnou
formou a krásně ukazuje pro dospělé i děti samotný
vznik celého Českého ráje, pískovcových stěn, flóru,
faunu a všechno, co s jeho krajinou a přírodou
souvisí. Když sem přijde návštěvník a o území nic
neví, tak se tu o něm doví naprosto všechno. A to od
geologického vzniku, přes popis pamětihodností, až
po dnešní turistické atraktivity. To je přesně to, k
čemu mají tyto domy sloužit," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec pro jeho otevření.
uristická novinka v Dolánkách rozhodně nemá sloužit za cíl pouze školním kolektivům. Víte, že… symbolem
chráněné krajinné oblasti Český ráj je sokol stěhovavý?
Neodmyslitelně k lokalitě patří stejně jako Trosky. Víte, že obě
věže stojí na sopkách? I to v animaci uvidíte. Nedá se popsat,
musí se prožít…
Do konce dubna je otevřen od pondělí do pátku od 10 do 15.30
a o víkendech od 10 do 17 hodin. V hlavní sezone od 1. 5.
2016 - 30. 9. 2016 pak denně od 10 do 17 hodin. Od října do
dubna pak opět ve zkráceném režimu.
První větší akci připravují na 19. května společně s Muzeem
Českého ráje v Turnově. Jde o Muzejní noc. Dům přírody Český
ráj zůstane pro návštěvníky otevřen zdarma od 16.30 – 22.00.
Stejně tak muzeum a Dlaskův statek.
http://jablonecky.denik.cz/kultura_region/ctenarska-soutez-poznejte-jizerske-hory-a-cesky-raj-20160220.html

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU – 5.4.2016 Dnes dopoledne okolo deváté hodiny dosud neznámý pachatel využil
příležitosti a v prodejně Kaufland v Jablonci nad Nisou – Mšeně jednomu z nakupujících mužů ze zadní kapsy
kalhot odcizil peněženku, ve které měl poškozený uloženou finanční hotovost a osobní doklady – občanský průkaz,
řidičský průkaz a tako osvědčení o registraci vozidla. Zloděj tím tomuto muži svým jednáním způsobil škodu ve výši
1.200,- Kč a také přidělal spoustu starostí s vyřizováním vydání nových dokladů. Pachatel se tak dopustil trestného
činu krádeže, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
V souvislosti s tímto případem opakovaně upozorňujeme občany, aby své osobní věci, především peněženky a
doklady, měli pod kontrolou a při nakupování v prodejnách byli obezřetní. Nedávejte zlodějům šanci tím, že budete
peněženky nosit tam, kde k nim právě oni mají snadný přístup – batohy na zádech, otevřené kabelky, kapsy u
bund či právě zadní kapsy kalhot.
ŽELEZNOBRODSKO – 4.4.2016 policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 48letému muži ze
Železnobrodska podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, kterého se dopustil tím, že od
listopadu loňského roku do současnosti neplní svoji vyživovací povinnost vůči svému dosud mladistvému synovi
tak, jak mu byla stanovena rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočkou v Liberci. Svému synovi tak
na výživném dluží částku 12.500,- Kč a navíc ho svým jednáním vystavil nebezpečí nouze. Vzhledem k této
skutečnosti tak podezřelému za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Případ
šetřili policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě.
JABLONEC NAD NISOU - V noci na 4.4.2016 dosud neznámý pachatel odcizil všechna čtyři kola včetně šroubů z
vozidla Škoda Yeti, které v té době bylo zaparkované na volně přístupné parkovací ploše u jednoho z domů v ulici
Kokonínská v Jablonci nad Nisou. Majiteli vozidla tím způsobil škodu v celkové výši 20.000,- Kč. Jednalo se o
hliníková kola zn. Škoda a zimní pneumatiky Continetal. To, zda nedošlo také k poškození karoserie, bude
následně zjišťováno v servisu. Do samotného vozidla pachatel nevnikl a dopustil se tak trestného činu krádeže, za
jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Případ i nadále šetří policisté z
Obvodního Oddělení v Jablonci nad Nisou.
JABLONEC NAD NISOU – 5.4.2016 dopoledne v době od osmi do jedenácti hodin v Jablonci nad Nisou v ulici
Nerudova dosud neznámý pachatel využil toho, že při odchodu z bytu v bytovém domě jeden z jeho obyvatel
zapomněl při odchodu za sebou zavřít vstupní dveře. Těmito otevřenými dveřmi do bytu vnikl pachatel a odcizil z
něj mobilní telefon a notebook s příslušenstvím – vše v celkové hodnotě 20.300,- Kč. Pachatel se tímto jednáním
dopustil trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za jejichž spáchání mu v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky. Celý případ nyní šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou.
V souvislosti s tímto případem připomínáme všem občanům, aby při odchodu ze svých obydlí (domů i bytů) byli
obezřetní a důkladně tyto zabezpečili tím, že je řádně uzamknou. I nepatrná roztržitost, která může vést k tomu,
že dveře do bytu zapomenete zavřít a uzamknout, může zlodějům dát šanci nepozorovaně vniknout dovnitř a
následně ukradnout vše, co jim přijde pod ruku.
DRŽKOV - V neděli 27. března se dopoledne patnáct
minut po desáté hodině v Držkově v době konání burzy
stala na silnici směrem do Zásady dopravní nehoda.
Řidič s vozidlem VW Passat jel ve směru od centra
obce na Zásadu, kde údajně objížděl vozidlo Škoda
Felicie zaparkované u pravého okraje vozovky. Řidič
Škody Felicie měl v okamžiku, kdy byl uvedeným
vozem přejížděn, začít od pravého okraje vozovky
vyjíždět. Následně tak údajně došlo ke střetu obou
vozidel. Policisté v současné době ovšem nemohou
vyloučit ani to, že řidič s Felicií v dané době nevyjížděl
a k tomuto úkonu se teprve chystal. Míra zavinění této
dopravní nehody je proto i nadále předmětem
probíhajícího šetření. Ke zranění osob naštěstí nedošlo
a předběžná výše způsobené škody ční částku 6.000,Kč. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné
svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou policisty
kontaktovat také písemně prostřednictvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přivítají především jakékoliv
informace k samotnému průběhu uvedené dopravní nehody, a to například od návštěvníků „držkovské burzy“, kteří
se v době dopravní nehody pohybovali v její bezprostřední blízkosti.
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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
11.4.

Den: 12/16°C
Noc: 7/3°C

PÁTEK
15. 4.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
12.4.

Den: 14/18°C
Noc: 7/3°C

SOBOTA
16.4.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

STŘEDA
13.4.

Den: 16/20°C
Noc: 8/4°C

NEDĚLE
17.4.

Den: 16/20°C
Noc: 9/5°C

ČTVRTEK
14.4.

Den: 14/18°C
Noc: 10/6°C

PONDĚLÍ
18. 4.

Den: 18/22°C
Noc: 9/5°C

PRANOSTIKY
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt
předpovídá.

Slunce
Vychází:

6:01
Zapadá:

19:34

e-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
11.4.
Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.
14.4.
Na Tiburcia se má už všecko zelenat

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?

FÁZE MĚSÍCE

11. 4. - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,5˚ severně; těsná konjunkce
pod naším obzorem, Měsíc v blízkosti Aldebaranu pozorovatelný 10. 4. před
půlnocí)
14. 4. - Měsíc v první čtvrti (4:58)
17. 4. - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,3˚ severně), Mars v
kvazikonjunkci s α Sco (Antares 5,0° jižně;
planeta nejblíže hvězdě pozorovatelná na ranní
obloze)

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

Měsíc

13. 4. 2016

Vychází:

10:51
Zapadá:

18. 4. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc
3,0° jižně), Merkur v největší východní elongaci
(20° od Slunce)
19. 4. - Slunce vstupuje do znamení Býka

1:27
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

12.
12.
12.
14.
16.
16.
17.
17.

4. 2016
4. 2016
4. 2016
4. 2016
4. 2016
4. 2016
4. 2016
4. 2016

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

Petr Blažek
Dan Pohl
Zbyněk Rathouský
Bohuslav Rogers
Pavel Černý
Štěpán Ondřej
Petr Šourek ml.
Nikola Pohlová

Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
VÝROČÍ
11.4. 1792 – Ve Francii byla vynalezena gilotina.
12.4. 1944 – Karel Kryl, český zpěvák a kytarista
14.4. 1895 – Jan Buchar, krkonošský lidový vypravěč a spisovatel († 19.
března 1988)
14.4. 1922 – Stella Zázvorková, herečka
15.4. 1899 – Eman Fiala, herec
17.4. 1826 – Vojtěch Náprstek, vlastenec a etnograf
VÝZNAMNÉ DNY
11.4. - Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů,
Světový den Parkinsonovy nemoci
12.4. - Světový den letectví a kosmonautiky, Mezinárodní den boje proti
hluku
14.4. - Světový den monitoringu diabetu
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1957
Ono to není s tou zábavou totiž tak
jednoduché. To není jako dříve se šlo na
posvícení, třeba na Bratříkov, kde
vyhrávala „Bratříkovské Kutálka“, v
Zásadě zase „Zásadská“ a podobně. Dnes
nejdříve se zkoumá, kdo kde hraje, zdali
Vlach nebo Valdouf, Alfa, Kloc a Bůhví,
jak se ty soubory jmenují. Jsou to samí
moderní soubory až z Prahy. No jiná doba – jiné požadavky.
Každý mládenec, jak vyjde ze školy, už jen kouká, aby si koupil motocykl,
tak ku konci roku 1957, bylo v Loužnici 35 motorek. Někteří lidé lámou
nad mládeží hůl a říkají jaké to jen bude! „Tohle za našeho mládí
nebývalo“. Ale každý táta, jak jen kluk dorůstá, už mu pomáhá šetřiti na
motorku a hledí, aby měl lepší než chlapec sousedův a také kouká na
obsah. Hlavně větší obsah a silnější výkon, aby to hodně jelo, poněvadž
to je něco, když tak v kopci Frantu bere a to je pak radost, kam pak na
nás.
Celku však můžeme říci, že mládež je u nás slušná, většina mládenců
nekouří ani neholduje alkoholu. Jeden rekord však v Loužnici máme, o to
se přičiňují spíše ti starší, kteří snad asi chtějí býti příkladem těm
mladším.
Říká se, že v Loužnici je nejlepší hospoda v okolí, vypije se zde totiž
nejvíce alkoholu, ale na tom mají zásluhu hlavně ti abstinenti z okolí, kteří
chodí do Loužnice hostinskému plnit plán.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 11. 4. – 17. 4. 2016,
slaví svátek:
11.4. - ISABEL je ženské křestní jméno hebrejského
původu. Další variantou jména je Isobel. Význam
jména se vykládá jako Bůh je má přísaha v případě,
že se jedná o španělskou podobu původem
hebrejského jména Alžběta anebo jako bůh Bál
povýšil, když se jedná o podobu starozákonního
jména Jezebel.
12.4. - JULIUS (v Čechách také často Július) je
mužské křestní jméno latinského původu - patřilo
původně jednomu z předních patricijských rodů.
Původní význam jména není zcela jasný, někdy se
vykládá jako „zářící, vlasatý, mladý“.
13.4. - ALEŠ je jméno řeckého původu. Vzniklo jako
staročeská domácká podoba ruského jména Alexej,
které pochází z řeckého slova alexein, to znamená
bránit a někdy se přeneseně vykládá jako „štít,
záštita, pomoc“. Podobné je jméno Alexandr ve
významu „obránce mužů“.
14.4. - VINCENC (nebo také Vincent, či lidově
Vincek) je mužské křestní jméno latinského původu s
významem „vítězný, vítězící“.
15.4. - ANASTÁZIE (také Anastazia) je ženské
křestní jméno pocházející z řečtiny, které znamená
Vzkříšená.
16.4. - IRENA je ženské křestní jméno. Původ má v
řeckém slově eirénaios s významem „mírumilovný“.
Mužským protějškem Ireny je zřídka používané jméno
Ireneus nebo Irenej.
17.4. - RUDOLF je křestní mužské jméno. Má
německý původ ze staroněmeckých slov hrod, hrod +
wolf s významem „slavný vlk“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Podběl obsahuje slizové látky (faradiol), v listech tříslovinu, hořčiny, kyselinu gallovou, mléčnou,
jablečnou, vinnou, kávovou, polysacharid inulin,
cholin, cukry a minerální látky (hlavně zinek a
draslík), v květech flavonoidy, žluté barvivo
xantophyl, stopy silice, inulin, glykosidické hořčiny,
tanin, dextrin, bílkoviny a fytosteroly. V květech i
listech byly nalezeny i nežádoucí pyrolizidinové
alkaloidy (tussilagin, senesionin, senkirkin).
Sbírají se květy a listy. Květy se sbírají časně zjara za
suchého počasí a rychle se suší ve stínu nebo za umělého
sušení při teplotách do 40 °C. Listy se sbírají v květnu až
červnu, suší se na slunci, při pomalém sušení zvláště za
vlhčího počasí hnědnou a objevují se na nich černé
skvrny.
Droga uvolňuje hleny, urychluje hojení ran, listy působí mírně močopudně, zejména jsou ale jednou
z nejdůležitějších bylin užívaných na léčbu astmatu, neboť tlumí kašel a podporuje vykašlávání.
Může se uplatnit i jako pomocné léčivo při cukrovce, neboť zinek zlepšuje využití inzulínu. Zevně lze
podběl použít na omývání ekzémů, při zánětu žil, na vředy nebo špatně se hojící rány, suchý zábal
čerstvých podbělových listů působí protirevmaticky a obecně na bolesti kloubů (zábal by měl trvat
asi hodinu). Na pásový opar se doporučuje přiložit čerstvé listy, které byly před tím krátce ponořeny
do vařící vody. Podběl také urychluje zrání furunklů a má účinky antialergické. Při nachlazení či
nemocích horních cest dýchacích se krátce povaří 10 g drogy ve ¼ l vody, nechá se deset 10
vyluhovat, přecedí se, osladí medem a vypije.
Přestože obsah škodlivých alkaloidů není vysoký, nedoporučuje se užívat podběle dlouhodobě a ve vysokých
dávkách, k vnitřnímu použití je lépe vzít sušenou drogu, neboť sušením se obsah alkaloidů snižuje. Samostatně
by se také podběl neměl podávat dětem a těhotným a kojícím ženám, ve směsích, kde je podběle nejvíce 15%,
by však neměl být jakkoliv nebezpečný.
Podbělový sirup - Do sklenice od okurek klademe postupně vrstvu listů a vrstvu přírodního cukru tak dlouho, až
je nádoba plná.Potom přiložíme celofán a dobře zavážeme. Sklenici zahrabeme na osm týdnů do země.Po
uplynulé době sklenici vyhrabeme, získaný sirup scedíme, jednou nebo dvakrát převaříme a plníme do skleniček s
uzávěrem.Užíváme po lžičkách.
Pleťová maska - Z čerstvých rozdrcených listů připravíme pleťovou masku na mastnou, uhrovitou a zánětlivou
pleť.Můžeme použít i k osvěžení pleti zdravé.
Pro kuřáky a astmatiky - Dvě až tři lžičky čerstvé podbělové šťávy z listů zamícháme s masovým vývarem
nebo teplým mlékem a pijeme po doušcích třikrát denně.
Kašel, chrapot - Dáme 10 gramů listů i květu do 0,25 litru studené vody, necháme krátce přejít varem a po 10
minutách louhování scedíme, přidáme med a vypijeme.Nebo užíváme 1 až 2 dávky prášku ze sušených listů na
špičku kulatého nože.
Zánět, vředová choroba tlustého střeva- Použijeme vlažný nálev jako klystýr.
Pásový opar - Hrst čerstvých listů ponoříme krátce do vařící vody, necháme okapat, přiložíme a necháme hodinu
působit.
Bolest ucha - Do bolavého ucha nakapeme vymačkanou šťávu z čerstvých listů.
Zánět dutiny ústní - Několikrát denně kloktáme nálevem z drogy.
Zánět žil - Použijeme kašovitý obklad, připravený z rozdrcených čerstvých listů, smíchaných se sladkou
smetanou, který přikládáme na noc.
Chronická bronchitida - Několikrát denně inhalujeme páru z květů i listů.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
CIBULAČKA - nebo PÓRKOVKA
3 cibule – nebo 2 pórky, 2 lžíce oleje, 1l hovězího vývaru, 1 smetana, 4 lžíce
polohrubé mouky, sůl, voda
Cibuli nakrájíme na malé proužky a opečeme na oleji, vývar, sůl, vegetu a zalijeme
smetanou, ve které jsme rozmíchali polohrubou mouku. Provaříme a podáváme
posypané nastrouhaným sýrem a opečeným rohlíkem.
POMAZÁNKA Z PŘEDVAŘENÉ ČERVENÉ ŘEPY
80 g nasekaných ořechů (vlašské nebo jiné), 6 ks stroužků česneku, 1 ks bílého
jogurtu (100 – 200 g dle chuti), 5 lžic majonézy, pepř, sůl
Plátky předvařené řepy nakrájíme najemno. Přidáme ořechy, jogurt a česnek.
Všechny ingredience promícháme. Okořeníme dle chuti a je hotovo.
PÓRKOVÝ KOLÁČ
500g listového těsta, 70g másla, 12 ks menších pórků, 4 ks žloutky, 1/4 l smetany,
pepř, sůl, mouka na vál
Pórky oloupeme a očistíme, použijeme bílé části, ty nakrájíme na kolečka, spaříme je
vařící osolenou vodou. Okapaná kolečka pórků smícháme se čtyřmi ušlehanými žloutky,
přimícháme smetanu, osolíme a okořeníme pepřem. Listové těsto rozválíme a jako
koláč do dortové formy, nebo zapékací misky nebo pekáčku, dno těsta propíchneme
několikrát vidličkou, nalijeme na něj připravenou směs a povrch pokapeme rozehřátým
máslem. Pečeme v troubě vyhřáté na 180-190 °C asi 20-30 minut. Hotový koláč
necháme chvíli mírně zchladnout, rozkrájíme ho a podáváme teplý.
KUŘECÍ PRSÍČKA V ČESNEKOVÉ PEŘINCE
2 balení kuřecích prsíček, 1 palička česneku, 2 hrnky hladké mouky, 2 lžičky, sladké
papriky, 1 lžička soli, 1l vývaru – nedáváme všechen najednou.
Kuřecí prsíčka naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme rozmačkaným česnekem.
Obalíme v mouce s paprikou a opečeme. Klademe na pekáč, zalijeme vývarem.
Pečeme asi 1,5 hod., podle potřeby podléváme. Podáváme se šťouchanými
bramborami s opečenou cibulkou.
BABIČIN TRHANEC
50 g rozinek (sultánek), 50 ml rumu, 100 g hladké, mouky, 4 lžíce smetany
(60 ml), 120 ml mléka, 3 velká
vejce, žloutky a bílky zvlášť, špetka soli, 1 sáček, vanilkového cukru, 1 lžíce
krupicového cukru, 1–2 lžíce
másla na smažení. Na posypání a ozdobení: 1 lžíce mletého cukru, maliny,
jahody, lesní ovoce – nebo jablečný kompot a skořice Rozinky namočte na půl hodiny do rumu. Z mouky, mléka,
smetany, žloutků a špetky soli vyšlehejte metličkou hladké těstíčko a také ho nechte půl hodiny v chladu
odpočinout. Bílky ušlehejte, pak k nim přidejte oba druhy cukru a ještě chvíli prošlehejte. Sníh společně s
okapanými rozinkami jemně zapracujte do těstíčka. V pánvi rozehřejte máslo, vlijte těsto a na středním plameni
opékejte tři až čtyři minuty, dokud palačinka nezezlátne. Obraťte a opečte i z druhé strany. Hotovou palačinku
roztrhejte dvěma vidličkami (klasický postup velí nekrájet) a rozdělte na talíře. Trhance ozdobte ovocem, případně
okapanými jablky z kompotu, a pocukrujte.
JARNÍ NÁPOJ
2 jablka, hrst kopřiv, hrst listů pampelišky, hrst petržele, 1 šálek květů pampelišky,
sedmikrásky a jetele
Místo jablek můžete dát banán nebo pomeranče a použít i další divoké bylinky, co najdete v
přírodě (svízel, listy jahodníku, kontryhel, ptačinec, bršlice, jitrocel, šťovík...). Všechny
ingredience rozmixujte najemno. Vypijte.
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DŮM a ZAHRADA
PŘÍPRAVA NA JARO

Přišlo jaro, začíná se připravovat zahrada, sezení, grilování a dětem lampiony na čarodějnice.
Zde je trochu inspirace jak si takové osvětlení vyrobit:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
BLÍŽÍ SE ČARODĚJNICE - LAMPIONY A LAMPIONOVÉ PRŮVODY
Již několik let, s v naší obci, na čarodějnice - 30.4. - koná lampionový průvod pro
všechny děti z celé obce, ale i z okolí. Průvod začíná u
hasičárny a po projití kolem „Obeckého mlýna“ na
koupaliště, v doprovodu hasičského auta, které
vyhrává z amplionu hudbu, se zapaluje vatra
připravená na koupališti. Děti celou cestu svítí
lampiony a poté, když, je tma, svítí kolem koupaliště
jako světlušky.
A co, na lampionový průvod, říká encyklopedie?
„Lampionový průvod je průvod, jehož účastníci nosí
lampiony, svíčky nebo jiná světelná zařízení. Konají se
na celém světě k různým příležitostem převážně
náboženského, manifestačního či vzpomínkového charakteru. V
Československu se v období socialismu lampionové průvody s povinnou účastí
žáků základních škol konávaly v
předvečer 9. května a hlavně 7.
listopadu, a to obvykle k místnímu
památníku padlých rudoarmějců. V
60. letech se na závěr lampionového
průvodu ve velkých městech někdy
konal i ohňostroj.“
Původ lampionu je v Číně. Historie Slavnosti lampionů sahá až k
panovníkům dynastie Han (206 př.n.l. - 221 n.l.), kteří uctívali prapůvod
světa. Rituál se konal večer a jako osvětlení paláce se používaly
lampiony. Za normálních okolností platil pro prostý lid zákaz nočního
vycházení, ale této noci se každý mohl jít podívat na vyzdobený a
osvětlený noční palác. Rituální
význam Slavnosti lampionů se do
dnešních dnů nedochoval. Svátek
zakončuje oslavy čínského Nového
roku a primárně je příležitostí pro
vyvěšení lampionů, pojídání
rýžových knedlíčků a luštění
hádanek na lampionech.
Obchodníci vyvěšují lampiony před
svými obchody již několik dní před
začátkem svátku, rodiny je věší na
svých verandách a zahradách. Za noci slavnosti se všichni vydávají do ulic,
aby si prohlédli lampiony vystavené po celém městě. Oblíbeným motivem
ozdob jsou vystřihnuté obrysy běžících koní, kteří se otáčejí díky teplu, jež
V prvních letech po sametové revoluci byste lampiónový průvod v Česku
zřejmě nepotkali. Byl jedním ze symbolů totality. Na příkaz komunistických
ideologů vyrážely 7. listopadu do ulic měst celé školy a povinně rozsvěcely
lampióny na počest Velké říjnové socialistické revoluce. Teď opět přicházejí
lampiónové průvody do módy. Konají se při oslavách vzniku republiky nebo
na svatého Martina. V klášteře v Plasích uzavíral lampiónový průvod
turistickou sezónu, jinde vyrazí světýlka do ulic prostě jen
tak.
Ve větší míře se lampionové průvody objevily za
první republiky. Například při desátém výročí vzniku
Československé republiky doplňoval lampiónový
průvod oslavu spojenou s bohoslužbou.
Lampiónové průvody chodily též při narozeninách Tomáše Garrigue Masaryka.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DRAHOTNÍ POMĚRY
Následkem války bylo, že ceny všech životních potřeb
rapidně stoupaly.
Uvádím některé ceny, zač se v roce 1915 prodávalo.
1 kg mouky pšeničné – 1,40 K až 2,20 K
1 kg rýže až 2 k
1 kg žita – 0,54 K
Pšenice – 0,70 – 1 K
1 kg másla – 7,60 - 8 K
1 kg masa hovězího 3,60 K
1 kg masa vepřového – 6 – 7,20 K
1 kg petroleje – 0,70 – 0,86 K
Jedno vejce 20 – 24 hal.
Vládou byly nařízeny koncem roku 1914 maximální ceny.
Za tyto ceny nakupoval erár od sedláku.
V roce 1914 jsou následující:
1 kg brambor – 9 K
1 q pšenice – 42 K
1 q žita – 34 K
1 q ječmene – 26 K
1 q ovsa – 23,50 K
V roce 1915 jsou tyto ceny nižší:
1 q žita – 28 K
1 q ječmene – 26 K
1 q ovsa – 26 K
Zásobovací komise prodávala
pak za následující ceny: vždy za
1 kg
Mouka pšeničná – 78 h
Ječná – 50 h
Pšeničná č. 1 -2 – 66 h
Pšeničná č. 3 – 50 h
Kukuřičná – 60 h
VYŽIVOVACÍ PODPORY
Rodinám, kterým byli povoláni
otcové na vojnu (někdy i syn),
byl vyplácen vyživovací
příspěvek.
Podpory byly vypláceny na
berním úřadě, od listopadu 1915
pak v Loužnici ve škole.
Příspěvek tak činil na osobu
dospělou a dítě přes 8 let 85 h, na dítě do 8 let 42 ½ h.
Pokračování příště……
Foto: sklizeň obilí v Loužnici, děti – Sokolové 1887 - 1912
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PRO ZASMÁNÍ
"Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlé líce. To je od
zubů?" "Ne, od modlitby...""Ale nekecej..."
"Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili
otčenáš a když jsme došli po "zbav nás zlého", otec se
podíval na mámu a ona si toho všimla."
Dvě irské jeptišky přistály v Americe po dlouhé cestě lodí
a jedna povídá druhé: "Slyšela jsem, že v téhle zemi jedí
lidé psy." "Je to sice divné, ale my jsme se rozhodly žít v
této zemi a tak budeme jíst to, co jedí američané." Jen co
opustily přístav, šly k prvnímu pouličnímu prodavači,
který měl na vozíku napsáno HOT DOGS. "Dva hot dogy,
prosím." řekla Matka představená. Prodavač jim pečlivě
zabalil požadované zboží. Jeptišky zaplatily, obě spěchaly
do blízkého parku a nedočkavě rozbalily jídlo. Matka
představená se začala červenat, potom se naklonila k
druhé sestře a řekla: "Prosím tě, jakou část psa jsi
dostala ty?"
Jdou takhle zamilovaní do restaurace a vůbec nic neříkají.
Objednají si jídlo, ale furt jsou ticho. Jídlo snědí a pořád
jsou ticho. Tak oba přemýšlí, co by řekli inteligentního. Po
chvíli holka řekne: "Omluv mě, jdu na záchod." Mezitím
kluk přemýšlí, co řekne. Když se holka po deseti minutách
vrátí, tak z kluka vypadne. "SRALAS CO?"
Jde ženská po ulici a uvidí chlapa, jak stojí na chodníku s
cihlou na hlavě! Tak k němu přijde a zeptá se ho: "Pane,
můžu se vás na něco zeptat? Proč máte tu cihlu na
hlavě?" Můž odpoví: "Když semnou půjdete domů a
vyspíte se semnou tak vám to povím!" Žena přikývne a
jde s ním! Po sexu se ho zeptá: "Tak už mi to povíte?"
Muž odpoví: "Tak podívej, tady mám prut, návnadu a nic
jsem nechytil! A ty jseš na tuhle cihlu už šestá!"

MOUDRÁ VĚTA
„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“
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.

18

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 15/2016

REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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