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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 16/2016
pro týden:
18. 4. 2016 – 24. 4. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

USNESENÍ 3/2016 ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE
Konané dne 1. 4. 2016
1.
2.
3.
4.

ZO schválilo změnu programu zasedání
ZO bere na vědomí plnění úkolů z minulého zasedání
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 1
ZO schválilo Závěrečný účet za rok 2014, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
5. ZO schvaluje s odvoláním na ustanovení zákona č.128/2000SB., o obcích,
platném znění § 84 ods.2 písm. b)roční účetní závěrku sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2015
6. ZO vzalo na vědomí odstoupení Petra Krupky dnem 1. 4. 2016 z funkce
starosty a člena zastupitelstva. Jmenovaný
odstoupil na vlastní žádost.
7. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti č. j. OLP/882/2016,
kanalizace Kostřavec, věcné břemeno
v silnici LK
8. ZO schválilo Smlouvu o vzájemné
spolupráci a o poskytnutí a užití materiálu
pro dokumentaci malovaných opon
českých zemí.
9. ZO schválilo výměnu dvou oken v KD v prostorách baru a chodby a
vymalování
10. ZO schválilo odměny výše uvedeným členům zastupitelstva dle přílohy č. 1
nařízení vlády č.37/2003 SB.
Zápis ze zasedání najdete zde:
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/doc20160412150121.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 22. dubna 2016 od 18.00 hod v budově OÚ Loužnice.
PROGRAM:
1.
Zahájení
2.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
3.
Organizační změny
4.
Volba starosty a místostarosty
5.
Zřízení doplňujících výborů
6.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
7.
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
8.
Různé – Informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
9.
Závěr
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OČKOVÁNÍ PSŮ
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.
NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ
PRŮKAZ!

----------------------------------HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech
pátek 22.4
a sobotu
23. 4.
2016 si
budete
moci
pochutnat na
gulášové polévce
a bramborákách
plněných zelím a
uzeným.
Klasika na jídelním lístku zůstává utopenci, topinky se směsí, nakládaný
hermelín.
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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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ZE SPORTU
FOTBAL
V neděli 17 dubna 2016, proběhl
turnaj žáků ve fotbale ročníků 2007
a mladších na domácí půdě, na hřišti
v Zásadě.
Mladí fotbalisté ze Zásady (hráči
jsou také z Loužnice) byli poprvé na
tento turnaj rozděleni na tým A a B.
Tým A pod vedením Tomáše Tryba
skončil na druhém místě a tým B
pod vedením Petra Supernata na
jedenáctém místě.
Celkem se turnaje zúčastnilo třináct
týmů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZE SVĚTA
DOLÁNKY - Oživlé obrazy,
čtení z Dlaskovy kroniky,
zbrusu nová expozice to vše
chystá Muzeum Českého ráje
v rámci tří set let Dlaskova
statku
Když se řeknou Dolánky,
někteří budou tápat a
nebudou vědět. Řekne-li se
ale Dlaskův statek, naprostá
většina lidí souhlasně kývne.
Dlaskův statek totiž svým
významem a proslulostí
zdaleka předčil lokalitu, ve
které se nachází. „Jde o nejvýznačnější a nejzachovalejší Národní kulturní památku
lidové architektury celého severočeského regionu s typickou pojizerskou skládanou
lomenicí a pavlačí," upozorňuje ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra
Jakouběová. A nepřehání. Dlaskův statek si zahrál v řadě pohádek, je oblíbeným
výletním místem, slaví se tam pravidelně masopusty, Velikonoce a další zvyky,
které jsou spojené s venkovem Pojizeří. Před pár desítkami let to ale na statku
vypadalo k nepoznání.
„Byla to ruina. Po odchodu posledních majitelů dostalo Dlaskův statek do správy
JZD Všeň a to ho nechalo tak zdevastovat, že v 60. letech mu ho stát odebral a
hledal nové využití. V 70. letech ho dostalo muzeum, ale nebyly peníze na opravu.
V roce 1976 se otevřela veřejnosti jedna světnice a až o 10 let později pak celý
statek. Začaly se dělat i různé doprovodné programy a akce pro veřejnost,"
popisuje Jakouběová.
V tomto roce statek slaví 300 let své existence. Při té příležitosti projde rozlehlé
stavení přeměnou. Návštěvníci tak uvidí, jak se na Dlaskově statku skutečně žilo
za časů sedláka Josefa Dlaska, tedy v první polovině 19. století. „Lidé mají často
představu, že roubené statky byly plné malovaných truhlic, majitelé chodili v
krojích a podobně. Jsou to ale takové naše romantické představy. Majitelé takto
bohatých statků, a Dlask nebyl výjimkou, se naopak snažili, aby interiér obydlí
vypadal co nejvíce městsky, chodili i po městsku oblečeni. Proto možná bude pro
řadu lidí nová expozice nazvaná „Já, Josef Dlask návrat hospodáře" překvapivá.
Vnitřek statku přestavujeme právě do té jeho skutečné podoby za života Josefa
Dlaska. Zpřístupníme i některé místnosti, které dosud nebyly otevřené," přibližuje
Jakouběová.
Muzejníci se při tvorbě nové expozice drželi zápisků Josefa Dlaska, který si po 50
let zapisoval události spojené se životem na statku, ale nejen to. „Dlaskovy zápisky
jsou unikátní jednak v tom, že zachycují takto dlouhý časový úsek, ale objevují se
tam i jeho poznámky k dění ve společnosti, včetně celoevropských událostí.
Můžeme tak sledovat, jak Dlask vnímal napoleonské války, revoluční rok 1848 a
další," přibližuje historička turnovského muzea Alžběta Kulíšková.
Josef Dlask byl rovněž šikovný řemeslník, který přestavěl rodový statek do podoby,
v jaké ho známe dnes. Na vlastní náklady postavil spínací most přes Jizeru, jehož
plán si přivezl z Vambeřic. Peníze získával ze zemědělství, které bylo obzvlášť
výnosné po napoleonských válkách. Dle jeho zápisků mu nejvíce vynášel len,
prodej jetelového semínka a ovocnářství, které mělo na statku dlouhou tradici. Byl
také novátor, který roku 1827 ve svém kraji poprvé použil úspěšně umělé hnojivo.
Známý je také jeho pokus o létání s křídly z husího peří, které sestrojil po
porovnání husí a lidské váhy. Tento pokus ovšem nedopadl úspěšně.
Den Dlaskova statku
Oslavy začnou 23. dubna ve 13 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky
polních prací, příjezd hraběte Des Fourse, náboženské procesí, posvícení, Dlaskův
projev a další oživlé obrazy, které nastudoval folklórní soubor Furiant a kostelní
sbor z Železného Brodu. Vše přitom bude odpovídat tomu, co si Dlask zapsal do
svých pamětí.
„Kvůli procesí, která dělal, se dostal i do sporu s místním farářem, pro některé lidi
byl až příliš aktivní," směje se Jakouběová.
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HARRACHOV - Poslední lanovka
v regionu se v úterý zastavila…
Sjezdaři už v regionu na svahy
nevyrazí. Na konci dubna spustí
na Čertovu horu už lanovku v
letním provozu
Přestože ještě v pondělí lákali
provozovatelé lanovky do
Harrachova na jarní lyžování od
osmi do 14 hodin s tím, že je do
odvolání, situace se během 24
hodin změnila.
"Lyžařský provoz lanové dráhy na
Čertovu horu v Harrachově byl 12.
dubna poslední. Děkujeme všem
lyžařům za návštěvu v letošní
zimní sezoně, a těšíme se na
všechny příznivce lyžování v další
zimní sezoně," uvedla Vladimíra
Černá, která má na starosti
marketing.
Lanovou dráhu na Čertovu horu
spustí do každodenního letního
provozu již v pátek 29. dubna.

DESNÁ - Jedna
ze stěžejních akcí
Města Desné se
kvapem blíží. Ve
dnech 2. 7.
května proběhne
v zahradě
Riedelovy vily v
rámci Velké
desenské poutě
XV. ročník
dřevosochání
Sympozium Desná 2016.
V roce 100. výročí protržení
přehrady bude výtěžek letošní
aukce věnován na podporu
rozvoje turistického ruchu, který
je spojován se slavnostním
otevřením nově upraveného
areálu Protržené přehrady jako
turisticky atraktivního cíle," řekla
vedoucí desenského odboru
kultury, Lenka Neumannová.
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_
region/vytezek-ze-sympozia-letospujde-na-protrzenou-prehradu20160415.html
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JABLONEC N. N. - Zamítnutí
šestiletého oboru neznačí
konec Gymnázia U Balvanu.
Proti rozhodnutí je podán
rozklad a škola bude
normálně fungovat. Liberecká
kraj ji chce zachovat.
Rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, kterým byla
zamítnuta žádost kraje na
zapsání šestiletého oboru se
zaměřením na francouzský jazyk a přírodovědné předměty, provoz Gymnázia U
Balvanu nezastaví. „Vzhledem k tomu, že kraj nadále usiluje o zápis tohoto oboru,
rozhodla na svém mimořádném zasedání Rada Libereckého kraje o podání
rozkladu proti rozhodnutí ministerstva," řekla tisková mluvčí kraje Markéta
Dědková.
Navíc gymnázium bude fungovat dál. V případě, že ani avizované odvolání nebude
úspěšné, nijak se nedotkne přijímání žáků do čtyřletého studia, které proběhne
podle plánu už v tomto měsíci.
„Uchazeči, kteří budou ke čtyřletému studiu přijati, mají garanci potvrzenou
zřizovatelem, že studium dokončí," upozornil ředitel jabloneckého Gymnázia U
Balvanu Jiří Kozlovský. Rada Libereckého kraje navíc dala také najevo, že je
připravena přijmout, v případě dalšího neúspěchu, i jiné řešení ve čtyřletých
oborech na této škole.
Poprvé se o zrušení Gymnázia U Balvanu začalo mluvit v roce 2010, kdy Krajský
úřad Libereckého kraje začal připravovat optimalizaci školství. Úřad tehdy uvažoval
o sloučení obou jabloneckých gymnázií (Gymnázium U Balvanu a Gymnázium Dr.
Antona Randy) v jedno, ale tento návrh Jablonec odmítl.
Proti se postavila také veřejnost. Petiční výbor rodičů jabloneckého Gymnázia U
Balvanu odevzdal na místní radnici 3. února 2011 petici s 592 podpisovými archy,
na nichž bylo podepsáno 11 472 lidí. Předání bylo tehdy doprovázeno studentskou
demonstrací.
Snaha nakonec přinesla své ovoce a škola byla zachována. V roce 2011 ovšem
došlo předchozím vedením kraje k omezení víceletého gymnázia. To byla další
komplikace, s níž se musela škola vypořádat. V současné době má škola 230
studentů na čtyřletém gymnáziu a v posledních čtyřech ročnících dobíhajícího
osmiletého gymnázia.
Podle ředitele Jiřího Kozlovského by po skončení osmiletého gymnázia byla další
existence školy nemyslitelná, pokud by zůstaly jen čtyři třídy čtyřletého gymnázia.
„Vždy musí být nějaká kombinace dvou oborů," uvedl již dříve ředitel.
Už před pěti lety se objevila myšlenka nového šestiletého oboru. Teprve vloni
ovšem došlo k činům a žádost o nový obor byla na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR odeslána. Svůj podíl na tom má i další petice, kterou v minulém
roce obdržel jablonecký magistrát. Petiční výbor tehdy žádal jablonecké
zastupitele, aby usilovali o záchranu gymnázia převedením funkce zřizovatele na
město. To se nestalo, ale o plánech a situaci kolem gymnázia se začalo mluvit
mnohem častěji. Pomohlo také sloučení středních škol v Tanvaldě.

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.

6

VRATISLAVICE N. N. Zděšení zavládlo v pondělí
odpoledne ve Vratislavicích
nad Nisou, kde se propadl
most u areálu firmy Intex.
Přestože se podle starosty
městského obvodu Lukáše
Pohanky jedná o velice
využívanou komunikaci,
nikomu se naštěstí nic nestalo.
„Je to most, který využívá řada
lidí, chodí po něm děti ze
školy," vypověděl včera
Pohanka.
Podle něj je situace kolem
zborceného mostu
momentálně ve fázi
vyjasňovaní právních vztahů s
majitelem, kterým by měla být
firma Intex. „Přestože most
nepatří Vratislavicím, budeme
samozřejmě usilovat o co
nejrychlejší opravu a
předpokládáme, že se na ní
budeme nějakým způsobem
podílet," podotkl starosta.
Spojnice mezi Tanvaldskou a
Dopravní ulicí se začala
propadat po 16. hodině. Na
nebezpečné místo upozornili
místní lidé s obavou, že by
kusy silnice mohly způsobit
vylití koryta řeky Nisy. Podle
hasičů však vzhledem k
nízkému průtoku vody
nebezpečí nehrozilo.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16/2016

ČISTÁ ŘEKA
KAMENICE JE O NĚCO ČISTŠÍ!
Již celý týden před čištěním Kamenice
plánovaným na sobotu 9. 4. 2016 bylo
zřejmé z předpovědí, že nás nemine pravé
vodácké počasí, tedy zima a déšť.
Nicméně i tak se více než 50 dobrovolníků
nenechalo odradit a v sobotu dopoledne
přesto dorazili!
Tímto jím patří veliké poděkování za jejich
úsilí a obrovský kus práce, co pro tuto
řeku udělali! Zúčastnili se dobrovolníci
nejen z řad vodáků, ale ruku k dílu přidal i
oddíl Mladých ochránců přírody z Jablonce
nad Nisou, dále turistický oddílu mládeže Liščata z Velkých Hamrů a KČT Tanvald. Bohužel smutnou pravdou bylo,
že počet pěších dobrovolníků výrazně převýšil počet vodáků, kteří se pravděpodobně zalekli nízkého stavu vody,
který je však pro čištění spíše výhodou. Řeka Kamenice nám ukázala, že je i za necelých čtyř kubíků sjízdná,
pomineme-li úseky, kde nám náhony k elektrárnám odvádí
vodu. (na snímku Mladí ochránci přírody Netopýři z Jablonce
nad Nisou)
Systém čištění z minulého ročníku se nám velice osvědčil.
Vodáci čistili pravý břeh toku a místa, která jsou z Palackého
stezky nepřístupná. Pěší účastnici potom levou část toku
Kamenice, dostupnou ze stezky. Posléze za nimi sjížděl raft,
který svážel sesbíraný odpad připravený v plastových pytlích
na břehu.
Podle účastníků, v úsecích, které byli již plně vyčištěny v
minulém ročníku, odpadu mírně ubylo. Uvidíme až v dalších
letech, zda je to díky našim aktivitám nebo jenom tím, že se
ten rok Kamenicí neprohnala velká voda. Stále se tam totiž
nalézají místa, která na vyčištění ještě čekají.
Letos byla akce rozšířena o čištění úseku Jesenný soutok s Jizerou, kterého se zúčastnilo několik
dobrovolníků - vodáků, kteří se neodvážili na horní
těžký úsek. Byl by totiž nad jejich síly a dosavadní
zkušenosti. Bezpečnost akce je totiž hlavní
prioritou.
Odpadu bylo stále tolik, že jsme se nemohli ani
vejít do raftu
Kamenici se nám podařilo zbavit spousty odpadu a
již nyní v úseku z Plavů do Navarova je možné se
kochat divoké čisté
nespoutané krásy tohoto
úseku.
Sesbíraný odpad v
Navarově u penzionu
Rusalka
Vyčištění by nebylo možné
uskutečnit bez partnerů, kteří přispěli či se podíleli na hladkém průběhu akce. Poděkování patří zejména Povodí
Labe s.p., dále obcím podél toku Kamenice – Plavy, Zlatá Olešnice, Jesenný a Železný Brod, které zajistily svoz
odpadu a outdoorové agentuře Sundisk Family, která nám poskytla rafty.
Čištění řek je běh na dlouhou trať a tak na viděnou příští rok zas na Čištění Kamenice 8. 4. 2017.
Již nyní se na Vás těšíme! http://www.zlutaplovarna.cz/cs/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
HRUBÁ HORKA – 7.4.2016 hasiči byli přivoláni na pomoc do části obce Hrubá Horka na Železnobrodsku. Zde
došlo k požáru v doplňkové stavbě k rodinnému domu, kde byl umístěn kotel na tuhá paliva a uskladněno
zahradnické vybavení. Hasiči požár zlikvidovali dvěma vodními proudy. Na nedaleko stojící roubený dům se požár
nerozšířil. Předběžně odhadnutá škoda byla vyčíslena na 100.000 Kč.
LIBERECKO - Již od 1. března tohoto roku pátrají liberečtí kriminalisté
i hrádečtí policisté po pachateli loupeže na čerpací stanici v Liberecké
ulici v Hrádku nad Nisou. Krátce před devátou hodinou večer vstoupil do
prostoru prodejny čerpací stanice neznámý muž ve výrazné žluté bundě
s kapucí na hlavě a maskován na obličeji maskou čerta. Pod pohrůžkou
násilí s nožem v ruce přistoupil k pultu s kasou a požadoval po obsluze
prodejny vydání finanční hotovosti. To ještě netušil, že pokladna toho
příliš neukrývá. Sáhl si do kasy a k velkému údivu tam na něj čekalo
pouze 15 EUR. Z místa odešel zřejmě velmi zklamán ve spěchu
neznámo kam. Při odchodu měl namířeno směrem k centru města
Hrádek. Kriminalisté nyní intenzivně po pachateli v masce čerta pátrají.
V tuto chvíli se obracíme s žádostí o pomoc při pátraní na širokou
veřejnost. Muž měl být okolo 165 cm vysoký, štíhlé postavy. Na sobě měl žlutou mikinu či bundu (tzv. klokanku) s
kapucí, modré kalhoty, sportovní obuv výrazně zelené barvy. Hovořil česky. Maska, kterou měl na obličeji, měla
bílý podklad vybarvený červenou a černou barvou. V případě, že se si někdo poblíž čerpací stanice v danou dobu
všiml pohybu uvedené osoby či zda někdo na základě uvedeného popisu muže na fotografiích poznává (zejména
na základě výrazných bot, či bundy), předávejte tyto informace policistům prostřednictvím bezplatné tísňové linky
158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Podaří-li se kriminalistům pachatele dopadnout, hrozí mu za loupež, i
přesto že si odnesl tak malou částku, až desetileté vězení.
ŽELEZNÝ BROD - uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil ke konci loňského roku prodejně Penny Market v Železném
Brodě. V té době do tohoto obchodu přišel poprvé krást 4. prosince, kdy v době od dvanácti do čtrnácti hodin z ní
odnesl 28 kusů krému Nivea, deset zubních past Lacalut, deset zubních past Paradontax a třináct šampónů Elseve.
Podruhé do této prodejny přišel ještě 30. prosince kolem osmnácté hodiny, aby zde ukradl třicet deodorantů Old
Spice. Celková hodnota odcizeného zboží se tak vyšplhala na částku 9.153,- Kč. Podezřelému za spáchání
uvedeného trestného činu nyní hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Případ šetřili policisté z Obvodního
oddělení v Železném Brodě.
VELKÉ HAMRY – 12.4.2016 časně ráno krátce po čtvrté hodině se ve
Velkých Hamrech stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Škoda
Felicia jela po silnici první třídy číslo deset ve směru na Plavy, kde se
začala vyhýbat kočce přebíhající přes silnici, přičemž strhla řízení vlevo.
Následně vyjela na vyvýšený chodník a narazila do oplocení dvou
přilehlých domů. Vlivem tohoto nárazu ještě došlo k poškození
zaparkovaného vozidla Dacia Logan a dopravní značky. Ke zranění osob
naštěstí nedošlo a výsledek provedené dechové zkoušky na alkohol u
řidičky Škody Felicie byl negativní. Předběžná výše způsobené škody
činí částku 42.000,- Kč. Policisté vyřešili věc na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce havarované
Škody Felicie udělili blokovou pokutu.
PĚNČÍN - 14.4.2016 15:15 do 16:15; na silnici v obci Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná
vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; 2x OA, bez zranění osob.
LÍŠNÝ - 12.4.2016 18:00 do 20:25; na silnici 10 u obce Líšný okres Jablonec nad Nisou; kyvadlový provoz jedním
jízdním pruhem; havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA se zraněním, na místě ZZS a PČR
ŽELEZNÝ BROD - silnice I/10, v katastru obce Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou, práce údržby kyvadlový
provoz jedním jízdním pruhem, Od 16.04.2016 08:00 Do 16.04.2016 16:00, Kácení silniční vegetace a štěpkování
větví
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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
18.4.

Den: 9/13°C
Noc: 5/1°C

PÁTEK
22. 4.

Den: 12/16°C
Noc: 6/2°C

ÚTERÝ
19.4.

Den: 11/15°C
Noc: 5/1°C

SOBOTA
23.4.

Den: 10/14°C
Noc: 7/3°C

STŘEDA
20.4.

Den: 11/15°C
Noc: 5/1°C

NEDĚLE
24.4.

Den: 10/14°C
Noc: 7/3°C

ČTVRTEK
21.4.

Den: 12/16°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
25. 4.

Den: 9/13°C
Noc: 5/1°C

PRANOSTIKY
21.4.
O svatém Anselmě semeno do země.
23.4.
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
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.

Slunce

CO SE DĚJE NA OBLOZE?

24.4.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
Jasný Jiří - pěkný podzimek.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Jiří s teplem, Mikuláš s pící.

OBLOHA

Vychází:

5:47
Zapadá:

19:44

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

Měsíc

20. 4. 2016

Vychází:

18:04
Zapadá:

5:15

FÁZE MĚSÍCE
22.04.

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

30.04.

06.05.

-------------------------------------------------22. 4. 2016 v 7.23 hod nastává úplněk
ve znamení Štíra
Štír - Pohlavní orgány, konečník, anus, močová
trubice, pohlavní žlázy, vaječníky, prostata, stydká
kost, geny. Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se
snažte o ně pečovat a nezatěžovat je.

19. 4. - Slunce vstupuje do znamení Býka
21. 4. - Měsíc v odzemí (406 355 km)
22. 4. - Měsíc v úplňku (6:23),
maximum meteorického roje Lyrid (ZHR 18; ruší
Měsíc)
25. 4. - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,1°
severně)
Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,8° severně)
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Lékařský zákrok: Za Úplňku se žádný lékařský
zákrok nedoporučuje!
Zahrada: Sbírat kořeny bylin (mají teď největší sílu).
Nesušit nadzemní části bylin (nechat na později).
Nestříhat živý plot (nadzemní části jsou teď citlivé).
Neřezat stromy a keře. Nezaštipovat zeleninu a
květiny
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

18.
19.
19.
23.
24.
24.

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

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

Jan Tomíček
Emil Halama
Michal Hanšpach
Marie Stehnová
Alexandra Rajtrová
Jaroslav Nechanický

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
18.4. 1951 – Naďa Konvalinková – herečka
19.4. 1923 – Lubomír Lipský, český herec
21.4. 1757 – Sedmiletá válka: pruské a rakouské jednotky se střetly v
bitvě u Liberce.
22.4. 1947 – Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli od
Aeroklubu v Praze na výpravu přes Afriku do Jižní Ameriky.
22.4. 1964 – Barbora Hrzánová, herečka
23.4. 1420 – Jiří z Poděbrad, český král od roku 1458 († 22. března
1471)
24.4. 1912 – Založen Český skaut – Junák.
VÝZNAMNÉ DNY
18.4. - Mezinárodní den památek a historických sídel
20.4. - Mezinárodní den svobody tisku
22.4. - Den Země, Arbor Day (Slavnosti stromů) – Slaví se hlavně v
USA a Velké Británii. Evropský den akcí proti rasismu
23.4. - Světový den knihy a autorských práv
24.4. - Světový den sdružených měst, Mezinárodní den skautů a
skautek, Světový den laboratorních zvířat
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Počasí 1958

Duben - Mírná obleva pokračovala,
velikonoce však byly ještě na sněhu.
7.4. nové ochlazení, sněhové
přeháńky, noční mrazy, 10.4. znovu
5 cm sněhu. Celý duben pak byl
velmi chladný, bez větších srážek,
příroda se dosud neprobudila, tráva
žádná, pupeny stromů se koncem
dubna ani nenalévaly.
Květen - 1.5. byl první pěkný,
opravdu jarní den, teplota + 16°C,
po lesích však byly dosud zbytky
sněhu. Celkový vývoj v přírodě asi o měsíc opožděn. Po celý květen
bylo však krásné teplé počasí s dostatkem vláhy (noční deště), vše
rostlo skokem, takže během 3 týdnů příroda celé zpoždění dohnala,
ba dokonce proti jiným létům spíše předehnala.
Červen - Začátkem června bylo proměnlivo. Teprve druhý týden bylo
krásné slunečné počasí. Druhá polovina měsíce byla však značně
deštivá, což způsobilo značné potíže při sušení sena.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 18. 4. – 24. 4. 2016,
slaví svátek:
18.4. - VALÉRIE (často také Valerie nebo Valeria) je
ženské křestní jméno. Základ tohoto jména musíme
hledat v latinských jménech Valerius a Valentinus. Valérie
tedy znamená „silná“ nebo také „něco platná“.
19.4. - ROSTISLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu. Vykládá se jako „ten, kdo rostí
(rozmnožuje) slávu
20.4. - MARCELA je ženské křestní jméno. Jedná se o
ženskou obdobu jména Marcel pocházející z latinské
zdrobněliny Marcellus jména Marcus – „bojovník“.
Význam jména lze tedy volně přeložit jako „malá
bojovnice“.
21.4. - ALEXANDRA (řecky Αλεξάνδρα) je ženské
křestní jméno řeckého původu. Jedná se o ženskou
obdobu jména Alexandr (Obránce mužů).
Osamostatnělou podobou je Alexa, Alexia a Sandra
22.4. - EVŽENIE je ženské křestní jméno řeckého
původu. Jedná se o ženský protějšek mužského jména
Evžen. Jeho význam lze přeložit jako „urozená“ nebo
„dobrého rodu“.
23.4. - VOJTĚCH je křestní mužské jméno slovanského
původu. Jméno je tvořeno z „woj“ (polsky: wój), tedy
slovanský kořen týkající se války (tvořící slova jako
wojovnik znamenající válečník a následně slovo wojna válka) a Ciech (z dřívějšího tvaru tech), znamenající
radost. Složením dvou těchto slov má jméno význam buď
„Radost z války“, „Usměvavý válečník“ či „Útěcha voje“ –
tedy vojska.
24.4. - JIŘÍ je nejčastější české mužské jméno. Původ
jména Jiří není zcela jasný. Podle převládající teorie
pochází slovo „Jiří“ z řeckého γεωργός (geórgos), což je
složenina z gē/ji (γῆ/γη), „země“ a érgon/érgo
(ἔργον/έργο), „práce“. Geórgos tedy znamená „rolník“,
„zemědělec“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
FIALKA - violka vonná
Fialka je pravděpodobně původní v jižní Evropě, ale na území ČR pěstována už od
středověku, v současnosti zcela zdomácnělá, v chladnějších oblastech roste
zejména v okolí lidských sídel, ale v oblastech teplejších se zapojuje do přirozených
společenstev. Celkově roste v Evropě na severu po jižní Skandinávii, na východě až
po střed evropského Ruska, dále roste v severní Africe, v Malé Asii, na Kavkaze.
Obsahuje saponiny, alkaloid violin, kyselinu salycilovou, vonné silice,
vosky, slizy, kaučuk, glykosid violaqercitrin.
Nejčastěji se sbírá oddenek (Rhizoma violae odoratae) a to na podzim (září až
říjen), někdy celá rostlina včetně kořene, v takovém případě se sběr provádí v době
květu. Suší se za teplot do 40 °C.
Droga zlepšuje vylučování hlenů a odkašlávání, má účinky močopudné, příznivě působí při
revmatismu. Zevně se užívá ve formě obkladů na špatně se hojící rány. Obvykle se aplikuje ve formě lihové
tinktury nebo nálevu (1 čajová lžička drogy na šálek vody, pije se 2x denně). POZOR: Při předávkování se může
objevit nevolnost!
Silice v rostlině obsažená se užívá ve voňavkářství (ale dnes je již tato silice obvykle nahrazována látkami
syntetickými).
Tato voňavá jarní květina pomáhá při onemocnění dýchacích cest, neboť ulehčuje vylučování a
odkašlávání hlenu, sliznice mírně dezinfikuje a uklidňuje. Používá se i při revmatismu, kdy působí
protizánětlivě, také podporuje vylučování. Zevně léčí špatně se hojící rány.
V době květu, tedy od března do dubna, sbíráme celou kvetoucí nať. Listy violky vyrůstají přímo z oddenku, nemá
tedy pravou lodyhu. V září a v říjnu je pak možné z pěstovaných violek sbírat oddenek, kterým se rostlina často
vegetativně množí.
Nálev připravený z čajové lžičky sekané nati či oddenku na šálek vody užíváme dvakrát denně. Při angíně či
aftech můžeme ještě silnějším nálevem kloktat. Na hojení popálenin i pro zjemnění pleti je výtečný violkový olej.
Připravuje se z panenského mandlového či slunečnicového oleje, v němž květy nejméně týden luhujeme (hrst na
čtvrt litru). Čaj s čerstvých fialek výborně působí proti dietním chybám, tedy proti přejedení.
Čajová směs proti dráždivému kašli:
nať violky vonné 5 (dílů), nať dobro mysli 3 (díly), list podbělu 3, plod fenyklu 2, nať popence 2, květ a list slézu
2. Dvě lžíce dobře pro míchané směsi zalijeme půllitrem vroucí vody a necháme 20 minut přikryté vylouhovat. Čaj
přecedíme, podle chuti osladíme medem a pijeme ho vlažný po malých doušcích po celý den.
Jedlá květina
Fialka byla už kdysi součástí bohatých královských tabulí. Lístky a květy violky se kandovaly a jedly jako cukroví.
Tato voňavá jarní květina je nejen dekorativní, ale i chutná. Patří mezi jedlé květiny. Květy a listy fialek se
používají nejčastěji čerstvé jako ozdoba různých pokrmů, studených mís, salátů, nápojů, moučníků, pohárů a
dezertů. Květy violky mají přitažlivý vzhled a příjemnou chuť.
Kandované květy
čerstvě natrhané květy violky vonné, 30 g moučkového cukru, 30 g vody,
moučkový cukr na posypání
Moučkový cukr svaříme spolu s vodou na sirup, nesmí být moc hustý. Sirup
necháme jen chvilku zchladnout. Pomocí malého štětečku potíráme sirupem
okvětní lístky fialky a klademe je na plech s pečicím papírem. Květy následně
zlehka poprášíme moučkovým cukrem a sušíme v troubě při teplotě 60°C asi 20
minut. Uchováváme v uzavíratelné krabičce.
Fialkový sirup
Z fialek se dá dělat i sirup, kterým se mohu v pozdějších obdobích roku oživit ovocné saláty. Postup je
jednoduchý: šálek fialek se zalije stejným množstvím vroucí vody, přiklopí se a nechá se 24 hodin macerovat. Pak
se výluh slije, přivede se rychle do varu a přelije se jím další dávka. Pokud máme dostatečně hojné naleziště
květů, můžeme postup opakovat třikrát až čtyřikrát, doporučuje se minimálně dvakrát. Nakonec přimícháme
stejný díl medu, čímž získáme výtečný biosirup. Skladovat se musí v ledničce, protože je náchylný ke kvašení. Lze
použít samozřejmě i svařený cukr.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
POMAZÁNKA Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU A SMETANOVÉHO SÝRA
medvědí česnek, jarní cibulka, petrželka, smetanový sýr, olivový olej, sůl,
pepř.
Česnek omyjeme, osušíme a nakrájíme na drobno spolu s jarní cibulkou a
petrželkou. Do misky dáme smetanový sýr, přidáme nakrájený česnek s
cibulkou a petrželkou. Důkladně promícháme, přidáme olivový olej,
okořeníme a osolíme podle chuti. Připravenou pomazánku odložíme do
lednice a po vychladnutí podáváme.
KRŮTÍ ŘÍZKY V SÝROVÉM KABÁTKU
8 plátků krůtích prsou, 180 g tvrdého sýru (parmezán / gouda / eidam...),
6 vajec, hladká mouka, sůl, pepř, sušená petrželka, olej.
Krůtí řízky lehce naklepeme, osolíme, opepříme, obalíme je v hl. mouce a
poté v sýrové směsi (150-200 g nastrouhaného na hrubo tvrdého sýra
rozmíchaného se 6ti vejci, trošku sušené petrželky). Obalovat můžeme
vícekrát - těstíčku bude tlustší a řízky budou křupavější. Smažíme z obou
stran do zlatova. Po upečení řízky ukládáme na papírový ubrousek,
abychom se zbavili přebytečného oleje a podáváme.
KVĚTÁKOVÝ NÁKYP
1 menší květák, 3 stroužky česneku, 1 chilli paprička, 100 g šunky, 1 hrst
petrželky, 1 hrst strouhaného parmazánu, 4 vejce, sůl a pepř, muškátový
oříšek, 1/2 hrnku hr. Mouky.
Květák rozkrájíme na drobné kousky a rozmixujeme. Přidáme pokrájený
česnek, chilli, petrželku, šunku a strouhaný sýr. Přidáme rozšlehané žloutky
a okořeníme. Nakonec přidáme mouku a vyšlehaný sníh s bílků.
Formu vymažeme a hodně vysypeme strouhankou. Pečeme asi 40minut při
180 ° C.
ČESNEKOVÝ CHLÉB SE SÝREM
Chléb: 675 g- polohrubá mouka, 550 ml - horká voda, 7 g - sušené
kvasnice, 2 lžičky – sůl, 1 lžička - kr. cukr
Dále budeme potřebovat: 100 g – máslo, 2 lžíce – petrželka, 4 stroužky
česneku, 50 g - tvrdý sýr, 2 lžíce olivový olej.
Připravíme si chlebíček: 125 ml vody si smícháme s cukrem a droždím a
necháme si připravit kvásek.
V druhé misce si smícháme ostatní suroviny, přidáme kvásek a zpracujeme hladké těsto, které necháme na
teplém místě vykynout (cca 1,5 hod.). Troubu si předehřejeme na 250 stupňů a do spodní části umístíme pekáč s
vodou. Vykynuté těsto si zpracujeme, vytvarujeme si dlouhý chlebíček, který na povrchu nožem nadrežeme.
Pečeme cca 10 minut spolu s pekáčem s vodou a následně pekáč s vodou vyjmeme a dopečeme chlebíček (cca
15 minut). Upečený chléb necháme vychladnout.
Chlebík si nařežeme z vrchu (ale nepřekrajujeme ho až celkem). Máslo si rozpustíme na ohni, přidáme olivový olej
a prolisovaný česnek. Spolu promícháme a potřeme chlebíček (i mezery). Do mezer si naskládáme i sýr, který
jsme si nakrájeli na plátky. Posypeme nasekanou petrželkou a zabalíme ho do alobalu. Pečeme cca 15 minut v
předem předehřáté troubě při teplotě 150 stupňů.
ČOKOLÁDOVÝ ZÁKUSEK
Těsto: 3 ks – vejce, 250 g - moučkový cukr, 2 lžíce kakaa, 70 ml – olej, 30 ml –
mléko, 350 g - polohrubá mouka, 1 bal. prášek do pečiva. Krém: 700 ml smetana ke šlehání, 70 g – cukr, 150 g - tmavá čokoláda, 1 lžička - vanilkový
extrakt, 1 lžíce – rum. Vrch: 150 g - tmavá čokoláda, 2 lžíce – olej.
Připravíme si plech na pečení o velikosti 25 x 30 cm, který vyložíme papírem.
Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Vajíčka utřeme s cukrem do pěny, přidáme
kakao, olej, mléko a nakonec i mouku smíchanou s práškem do pečiva.
Připravené těsto navrstvíme na plech a pečeme cca 20 - 25 minut. Upečené těsto
rozdělíme na polovinu. Smetanu, cukr, vanilku a rum vyšleháme do tuhé
šlehačky. Čokoládu nad párou rozpustíme a necháme mírně vychladnout. Přidáme ji k vyšlehané šlehačce a
spojíme. Na jeden plát těsta navrstvíme krém, pěkně uhladíme a položíme druhý plát těsta. Vrch polijeme
rozpuštěnou čokoládou, do které jsme přidali olej.
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DŮM a ZAHRADA
PÍSKOVIŠTĚ PRO DĚTI

Pískoviště do domácnosti.
1 hrnek dětského olejíčku, 8 hrnků hladké mouky
Smíchejte olej s moukou, dejte do nádoby, kde si budou moci děti s tímto „Domácím
pískem“ hrát. Přidejte formičky. Po skončení hry, písek vždy dobře uzavřete. Takto vydrží
až měsíc.
Chystáte se letos vytvořit dětem pískoviště? Zde máte trochu inspirace. Nezapomeňte na
to, aby bylo pískoviště dobře uzavíratelné, před extrementy zvířat, aby děti nebyli
nemocné. Například pes nebo kočka může do volně přístupného pískoviště zavléct škrkavky či toxoplazmόzu.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Sv. Jiří
24.4. - Svatý Jiří se narodil ve 3 století n.l. v urozené rodině.
Křesťanskou víru, zdědil po svém otci, který byl jako křesťan umučen.
Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císaře
Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po svém vyznání ke
křesťanské víře uvězněn a mučen. Své víry se nevzdal, a proto byl roku 303
popraven.
Legendy praví, že bez zranění přestál a přežil mnoho mučení. Před
svou popravou prý Jiří prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho
pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile svou prosbu dořekl, z
nebe se ozval hlas a ujistil ho, že se stane, jak žádá. Jiří byl pak sťat
před branou palestinského města Lydda (Diospolis).
Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla
toho dne pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá.
V tento den vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili lidi po
celé léto.
Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání v
přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž
toužila děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze
vsi.
Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá.
Dalším zvykem tohoto dne bylo probuzení země. Podle pověr se nesmělo šlapat na zemi, tedy na pole
a zahrady, aby se mohla probudit a lidská noha jí "nezabila". Tedy - neoralo se, žádné zemědělské
práce, ani práce na zahradě a v sadě nebyly dovoleny.
Perličkou je kosmetické doporučení dívkám - o Jiřím se musela chránit pleť obličeje, aby nedošla
újmy. Např. na Hlinecku se doporučovalo na ochranu pleti žabí vejce.
Svátek Jiřího byl velmi důležitým dnem z hlediska hospodářství pro
zemědělce. V této době se začalo vyhánět dobytek na pastvu a slavil se první výhon na zelené. To byla
také příležitost k evidenci dobytka, u které asistoval pasák, který se pak o zvířata staral. Bylo to
zároveň takové
opatření, aby nemohlo dojít k nesrovnalostem s pasákem ohledně ztrát na dobytku. Platem takového
pasáka byly především potraviny. Je nasnadě, že při tomto počítání stád vzniklo mnoho pověr a
zvyků, které měly zajistit zdraví dobytka a hodně mléka kravám, včetně vysokých přírůstků masa.
Dobytek se u příležitosti prvního výhonu zdobí věnci z květů, červenými
pentlemi a nesměla chybět ani svěcená voda. Někde bylo zvykem, že byl přítomen i kněz. Dokonce
bylo tento den zvykem požehnat i vojenské koně.
Svátek sv. Jiří nám připomíná každoroční památná pouť na svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a
konala se vždy následující neděli po tomto svátku. Lidové podání zachovalo zajímavé rčení o posvátném Řípu:
"Když se psaly tři šístky (666), byla na Řípu pohanská svatyně, když se psaly tři devítky (999), stál tam křesťanský
kostelík."
Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí. O kouzelném jetelíčku se
říkalo: "Jetelina o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt". Jak je
vidět, tak se sedmička ne vždy spojovala se štěstím.
Svatý Jiří se stal patronem rytířských řádů, také horníků, sedlářů, kovářů a bednářů a hlavně rolníků. Proč zrovna
rolníků? To je dáno jeho jménem, jež je vlastně složeninou vzniklou ze slov geos=země a orge=stavět. Také jméno
Geórgos je řeckého původu; je složeno z gé=země, ergon=práce; interpretuje se stejně jako v latině, tedy jako
zemědělec či rolník.
Za dob feudalismu na Svatého Jiří odváděli poddaní vrchnosti tzv. jarní plat, což byl nájem za půdu, placený obilím
a dalšími naturáliemi, také penězmi. Další takový "nájem" byl odváděn o svatém Havlu na podzim.
Dnes se konají různé svatojiřské poutě, trhy a také zábavy, na mnohých místech se zdobí památky na svatého Jiří.
Mnozí ještě pamatují různé zvyky ohledně ochrany před drobnou havětí a také sbírání květin a bylin, stejně jako o
filipojakubské noci, házení věnečků na vodu a věštění dívek, zda-li se vdají a jak daleko od domu se dostanou.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

KE SLUŽBĚ VOJENSKÉ POVOLÁNI OBČANÉ
V prvém roce války povoláni byli ke službě vojenské tito občané:
Do řadového vojska:
Vladimír Pospíšil, Bohumil Šída, František Pavlata ml.,
Jáchym Adamička, Petr Šourek, Bohuslav Šourek, Petr
Morávek, Bohumil Nečil, Josef Pulíček, Rudolf Lubas,
František Jindra.
Do zeměbrany:
Bohumil Hnyk, Kamil Krupka, Emil Havel, Petr Blažek, Petr
Šída, Ladislav Rezlér.
K dělostřelcům:
Josef Kurfiřt, František Pavlata, Otakar Pavlata.
K železničnímu pluku:
Josef Linka, Miroslav Linka čp. 24
K domobraně:
Karel Hnídek, Václav Novák, Jaroslav Václavů, Jaroslav Drobník, Josef Číla, Josef Kaiser, Dobroslav Prokov,
Miloslav Linka, Vladislav Kodejš, Ladislav Kodejš, Ladislav Hnyk, Josef Hušek, Josef Bachtík, František Pavlata st.,
Oldřich Kurfiřt, Josef Pulíček čp. 1, Stanislav a Josef Rezlér.
Při odvodech dne 15.4. 1915 odvedeni:
Josef Šída, Josef Havel, Antonín Kopal
Dne 5.5.1915 odvedeni:
Felix Havel, František Novotný, Josef Novotný čp. 9, František
Tom, Petr Šourek, Petr Jindra, Bohuslav Šída, František Šída,
Bohumil Opočenský, Josef Blažek, Petr Sochor, František
Novák, Břetislav Novotný.
Domobranci 18 tiletý odvod 25.6.1915:
Vítězslav Tomeš, František Novotný čp. 6, Bohuslav Urbánek,
Bohuslav Šourek, Kamil Hnídek čp. 7, Vítězslav Rezlér, Ladislav
Kopal, Josef Šída ml.
První rok války si vyžádal oběti na životech, těchto našich
občanů:
Vladimír Pospíšil – zemřel ve Vídni, po zranění v Rusku
Josef Bachtík – zemřel následkem nemoci v Loužnici
Rudolf Lubas – zemřel v Rusku v zajetí
Následující byli poranění:
František Pavlata ml, v Srbsku, Petr Blažek, František Pavlata
st.
Do zajetí se dostali:
Bohumil Šída, Petr Šída, Karel Hnídek čp. 5, Petr Blažek,
Ladislav Rezlér
Nezvěstný byl František Drobník
Pokračování příště……
Foto: muži z Loužnice, kteří narukovali do války. Foto 1: Novotný, Urbánek. Kramář Foto 2: Blažek, ?
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PRO ZASMÁNÍ
Cestovatel se ptá domorodce: "Proč vysíláte
kouřové signály ze dvou ohňů?" "To jedno je
kopie pro obecní úřad."
Člověk se plazí po poušti a najednou uvidí
studnu. Zvolá: "Voda!" A ze studny se
ozve:"Kde?"
Manželka volá k obědu svého manžela
vegetariána: "Pepo pojď jíst nebo ti zvadne
oběd!"
Chlap uloví bez lístku jelena a po cestě domů
potká hajného, který si začne prohlížet jeho
auto. "Otevřete mi prosím kufr.“ Muž tak učiní.
"Co to máte v tom kufru?" "To je pes."
"A co ty parohy?" "No dovolte, do jeho
soukromého života vám nic není."
Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký
smutný, neměl bych ho podříznout?"
"No, když myslíš, že ho to rozveselí."

Sejdou se dva kamarádi a vsadí se spolu, že ten jeden někoho
perfektně vytočí po telefonu. Tak zajdou k telefonní budce, ten
první vytočí číslo. Na druhém konci se ozve nějaká žena. Muž
řekne: "Dobrý den, prosím Vás mohl bych mluvit s Vaším
synem Hugem?"
"To je nějaký omyl, já žádného syna nemám" odpoví žena a
zavěsí. On zase vytočí to samé číslo a povídá: "Dobrý den,
prosím Vás mohl bych mluvit s Vaším synem Hugem?" "Prosím
Vás teď jste volal. Už jsem Vám říkala, že žádného syna
nemám, to musíte mít špatné číslo."
Zase vytočí to samé číslo a znova: "Dobrý den, prosím Vás
mohl bych mluvit s Vaším synem Hugem?"
"Člověče nerozčilujte mě. To musíte dělat naschvál. Kolikrát
Vám to mám opakovat, že žádného syna nemám?!" On znova
vytočí to číslo: "Dobrý den, prosím Vás mohl bych mluvit s
Vaším synem Hugem?"
"Tak už toho mám právě tak dost. Jste nějakej divnej. Tohle je
obtěžování, já si budu na Vás stěžovat chuligáne," a praští
telefonem. "Dobrý!" říká ten druhej a dá tomu prvnímu
prohranou částku, a teď o dvakrát tolik že já ji dorazím!"
Vytočí to samé číslo a když to ta žena zvedne řekne jí: "Ahoj
mami, tady Hugo. Nevolal mi teď někdo?"
Někdo klepe na dveře, pán otevře a tam stojí malá smrtička s
malou kosičkou a povídá: "Pane přišla jsem si pro vašeho
křečka." Pán do ní kopne a říká: "Neotravuj a vypadni." Za půl
hodiny zase někdo klepe na dveře, pán otevře a tam stojí velká
smrt s velkou kosou a malá smrtička s malou kosičkou. Ta
malá říká: "Mami to je on."
"Tak co, berou, berou?" ptá se okolojdoucí rybáře, který sedí
na břehu a sleduje splávky. "Jo, zrovna teď jsem jednoho hodil
do vody." "Copak? Neměl míru?"
"Ne, měl také takové blbé řeči jako vy!"
Do rodinného domku se vloupá chlap. S nožem v ruce se vrhne
do ložnice, probudí manželský pár a přiloží nůž ženě ke krku:
"Rád vím, s kým mám tu čest, než ho zabiju. Jméno?" Žena
vyděšeně vykoktá, že se jmenuje Alžběta. Vrahoun povídá:
"Připomínáš mi moji matku, taky se jmenovala Alžběta a proto
tě nezabiju. A ty?" otočí se k manželovi."Já se jmenuju
Blahoslav, ale přátelé mi říkají Alžběta!"

MOUDRÁ VĚTA
„Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.“
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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