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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 17/2016
pro týden:
25. 4. 2016 – 1. 5. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

INFORMACE Z RADNICE
V pátek 22. 4. 2016, proběhlo veřejné
zasedání zastupitelstva obce Loužnice.
Na zasedání proběhla volba starosty a
místostarosty a předsedů výborů.
Všichni členové zastupitelstva jsou
neuvolnění, což znamená, že veškerou
činnost pro obec budou vykonávat
v čase svého volna a ne na plný
pracovní poměr.
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda kontrolního výboru
Předseda finančního výboru
Předseda kulturního výboru
Předseda pořádkového výboru
Předseda sociálního výboru

-

Marcel Tiler
Jana Matěásková
Michal Kazda
Dagmar Tilerová
Kateřina Skrbková
Jaroslav Hnídek
Lenka Pešatová

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!

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

------------------------------------------------------------------------------------------UZAVÍRKA SILNICE LOUŽNICE - ZÁSADA
Ve dnech od 9. 6. 2016 do 1. 6. 2016 bude úplně
uzavřena silnice III/28744 Loužnice – Zásada, kde
bude
probíhat
oprava a
pokládka
nového
povrchu.
Částečné
uzavírku
budou od
května
2016.
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HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

Ve dnech pátek
30.4 a sobotu 1. 5.
2016 si budete
moci pochutnat na
svíčkové na
smetaně s
houskovým
knedlíkem a
pečených kuřecích
stehnech se
šťouchaným
bramborem. Klasika
na jídelním lístku
zůstává: nakládaný
hermelín, topinka se
směsí, smažák a
řízek.
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JARO PŘIŠLO DO LOUŽNICE
I když podle teplot a studeného větru, který vane od stále zasněžených Krkonoš, se to nezdá, ale už i
v Loužnici máme jaro. Na mezích rostou smrže, ptáci snášejí vajíčka a louky kolem potoků jsou plné
sasanek.

ZALÁTANÉ DÍRY NA SILNICI

Na silnici od Radčic do Loužnice a z Loužnice přes Kostřavec do Hybneráku, Silnice LK zalátali, tento týden,
výtluky v asfaltu.
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ZE SPORTU
VOLEJBAL

V sobotu 23. dubna 2016, proběhla brigáda na volejbalovém hřišti u požární nádrže – koupališti v Loužnici. Byli
zde zabudovány tyče, na kterých bude pletivo a tak všichni, kdo si přijdou zahrát volejbal, nebudou muset lovit
míč z vody a hřiště bude ohraničené.
O volejbalové hřiště se ve svém volnu starají a zvelebují, již několik let, příznivci tohoto sportu v naší obci.

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 17/2016

FOTBAL
na turnaji v Železném
brodě skončilo mužstvo
– žáků z fotbalového
klubu Zásada na
druhém místě.
Trenérem tohoto
družstva žáků je
Tomáš Tryba – náš
hospodský 
v družstvu jsou velkou
posilou hráči
z Loužnice (Martin
Tiler, Marek Tiler a Jan
Krupka).

FLORBAL
Každou neděli se
v Kulturním domě –
„Sokolovně“ v Loužnici
trénuje a hraje florbal
žáků. Kdo by měl zájem
si zahrát je vítán.
Čas zahájení je
prozatím na domluvě.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Den země v modré sově - Earth Day celebration.
V sobotu 23. dubna 2016, oslavili mezinárodní Den Země.
Modrá sova bude zelená - a to nejen pro den země. Návštěvníci knihovny se tento den naučili anglická slovíčka,
která se týkají ekologie, třídění – recyklace. Všichni si vyrobili biologicky rozložitelný semenáč z toaletního papíru.
Venku před knihovnou zasadili modré květiny a švestku. Nakonec pár dobrovolníků šlo uklízet nepořádek do lesa
– Kostřavce.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
SEVERNÍ ČECHY Modernější, přehlednější a
zábavnější Deník jsme pro
vás připravili již od pondělí
25. dubna. Bude mít větší
písmo a výraznější grafiku.
V první složce novin
najdete ucelené
zpravodajství z vašeho
nejbližšího okolí, z
regionu, z Čech i ze světa.
Do druhé složky jsme
přidali více zábavy,
životního stylu a tipy, kam vyrazit ve volném čase. Chybět tu nebude ani
vaše strana U nás doma a v sobotu nově narozená miminka. Sport, jak jste
zvyklí, otevře Deník od poslední strany.
Věříme, že vás Deník v „jarním kabátu" zaujme a bude se vám líbit. Vaše
redakce.
JABLONEC N. N. - Malý výlet do minulosti Jablonce připravilo na sobotu
23. dubna Jablonecké kulturní a informační centrum (JKIC) a Městská
galerie MY ve spolupráci s Boveraclubem Liberec, Spolkem přátel města
Jablonce nad Nisou a dalšími
nadšenci. Akce je zdarma.
Tramvaje začaly v Jablonci jezdit v
roce 1900. „Na trase z Rychnova
přes Pulečný a Kokonín do
Jablonce a dále přes Mšeno a
Rýnovice do Janova pak spolehlivě
sloužily celých 65 let, včetně
krušných zimních období, a často
bývaly jediným dopravním
prostředkem, který fungoval i v
největších mrazech a přívalech sněhu," připomíná Viktor Liška z
Boveraclubu.
Tramvajový provoz byl v Jablonci ukončen před více než padesáti lety,
přesto má mnoho příznivců. „Loni jsme podobnou vzpomínkovou akci
pořádali a zájem nás příjemně překvapil. Nebyli to jen pamětníci. I mezi
mladší generací je mnoho fanoušků historické dopravy," říká Lea
Machurová z JKIC. Zajímá vás také, jak tramvajové vozy zvládaly jízdu z
prudkého svahu Kubálkovou ulicí a po zasněženém Jablonci? Nebo kde
všude lze ještě nalézt původní tramvajové koleje? Pak přijďte v sobotu 23.
dubna do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových, kde je hlavní zázemí celé
akce. V přízemí si prohlédnete výstavku fotografií Erwina Cettinea
věnovanou mapování trasy tramvaje po jabloneckých ulicích z 50. - 70. let.
Dvě přednášky Tomáše Krebse z Boveraclubu Liberec o historii tramvajové
dopravy s promítáním jsou připraveny se začátkem v 10 a ve 14.30 hodin.
Atmosférou starých časů dýchá i nově zpřístupněná výstava Zmizelý
Jablonec v Městské galerii My.
Historický autobus bude vyjíždět též od Domu manželů Scheybalových v
10.15 a v 15.30 hodin. „Během jízdy si vyslechnete odborný výklad Viktora
Lišky s ukázkami dobových fotografií a zastávkami na významných
místech," zve Lea Machurová.
Autor fotografií výstavy v Domu Jany a Josefa V. Scheybalových Erwin
Cettineo se narodil 15. 11. 1903 a již jako malý se začal zajímat o
tramvaje, které na Masarykově třídě v Liberci projížděly přímo pod okny
jejich vily. Brzy začal tramvaje fotografovat a také stavět jejich modely.
Mladý Cettineo vystudoval libereckou obchodní akademii a posléze se živil
jako účetní v libereckých firmách. Po válce při stěhování z rodinné vily
bohužel přišel o část svého archivu. O to více se pak s fotoaparátem činil v
následujících letech.
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POJIZEŘÍ Velkolepá
cyklostezka,
která má
kopírovat celý
tok řeky Jizery,
moc neroste,
nedávno otevřeli jen krátký úsek v
Semilech.
S velkou slávou byla v roce 2013
dokončena stavba cyklostezky Greenway
Jizera v úseku Turnov Rakousy Malá
Skála Líšný. Po otevření úseku se tu
začaly dít divy. „První monitoring se zde
uskutečnil mezi 9. srpnem a 8. zářím
2013 a instalovaný sčítač návštěvníků
napočítal téměř dvacet tisíc průjezdů či
průchodů. Každým rokem návštěvnost
stoupá," přiblížil ředitel Sdružení Český
ráj Aleš Hozdecký. Právě Sdružení bylo
investorem této části cyklostezky.
Práce na dalších úsecích bohužel
neprobíhají podle původního plánu, dílčí
studie nicméně vznikly v dolní části toku
řeky, krátký úsek nové cyklostezky byl
nedávno otevřen v Semilech. V okolí
Mladé Boleslavi jsou některé úseky v
režimu územního rozhodnutí.
„Středočeský kraj je v tomto směru
poměrně aktivní, mají vyhledávající studie
a připravují projektové dokumentace,"
říká ředitel Sdružení Český ráj.
Trasa cyklostezky mezi Turnovem a
Svijany je navržena ve dvou variantách.
Ta preferovaná vede od železniční
zastávky Turnov-město ke hrázi u
Libuňky, resp. Jizery. Po hrázi se cyklisté
dostanou do Přepeř k jezu. Odtud je tato
trasa vedena po silnici do Příšovic, kde na
okraji obce odbočí na polní cestu k
Písečákům a odtud trasa Jizeru kopíruje
až do Svijan.
Alternativní varianta vede od železniční
zastávky přes železniční most do
Nudvojovic a dál do Přepeř, kde po
stávajícím mostě překoná Jizeru. Dále
vede po komunikaci do Všeně-Mokrého, v
Ploukonicích překoná Jizeru a přes
Příšovice se po současných komunikacích
cyklisté dostávají do Svijan. V obou
případech tato část cyklostezky končí u
svijanského zámku.
Vzhledem k nevyjasněným
majetkoprávním vztahům, které se někde
staly téměř neřešitelné, dojde v
některých úsecích pravděpodobně ještě
ke změně trasy…….
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/
cyklostezka-greenway-jizera-se-zaseklaintenzivne-jednaji-20160418.html
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ŽELEZNÝ BROD - Ekologicky
zaměřená Základní škola
Pelechovská v Železném Brodě
získala s pomocí radnice grant
od ČEZu.
Stovky žáků Základní školy
Pelechovská se v pátek
neučily. Dostaly do ruky
hrábě, lopaty, ti šťastnější i
kolečka. Jako každý rok tu na
oslavu mezinárodního Dne
Země děti uklidily okolí své
školy. „Akci pořádáme pravidelně každý rok," potvrdil ředitel školy Milan
Hlubuček. Do úklidu se zapojuje samozřejmě i pedagogický sbor, třeba
zástupce ředitele Tomáš Hartl navlékl slušivé červené montérky.
Letošní Den Země na Pelechovské škole byl ale výjimečný. A to v tom, že
se železnobrodské radnici podařilo dosáhnout na grant Nadace ČEZ. Díky ní
zasadili kolem cesty, jež vede podél školy čtrnáct hlohů. „Hlohy dále
neporostou, budou se jen košatit a tím vytvářet příjemný stín," vysvětlil
Milan Hlubuček.
Každá třída si svůj strom zasadila sama, jen prvňáčkům pomohl starosta
Železného Brodu František Lufinka a poslanec Václav Horáček.
„Technické služby nám připravily sázení v místech, kde rostly staré stromy,
které už prosychaly. Ty se vykácely a teď tu budou kultivované hlohy,"
sdělil František Lufinka.
Na dětech teď bude, aby se o „jejich" strom staraly.
Den Země
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord
Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací
série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem
podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den
Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení
Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o
čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do
zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování
environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se
podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k
nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit
světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o
dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.
Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální
oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000
environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země
se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního
environmentálního hnutí.

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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JABLONECKO - Stovky
dobrovolníků vyrazily uklízet
své okolí v rámci akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko.
Na několika místech Jablonecko
v sobotu vyrazily do ulic i do
terénu stovky dobrovolníků v
rámci mezinárodní akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
O týden úklid posunuli na
poslední chvíli v Radčicích na
Železnobrodsku. „V sobotu nám
v Radčicích pršelo, v dálce se
dokonce ozvaly dva hromy.
Pytle, rukavice i buřty jsou
pečlivě uschovány a na rodiče a
děti se budeme těšit opět v
sobotu, tentokrát 23. dubna,"
sdělila starostka obce Dagmar
Havlová. Jinde ale jelo vše
podle plánu. Uklízelo se v
Jablonci, Železném Brodě,
Tanvaldu a v dalších obcích a
městech po celé republice.
Statistika akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko za loňský rok je
úctyhodná. Organizovalo se
1473 úklidů, do nichž se
zapojilo přes 52 tisíc
dobrovolníků. Sebrali 1403 tun
odpadků.
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RADČICE - I Rádečtí vyslyšeli
výzvu v rámci iniciativy "Ukliďme
svět, ukliďme Česko" a rodiče s
dětmi a další dobrovolníci vyrazili
do blízkého okolí uklízet. Akce se
uskutečnila s týdenním odložením
termínu z důvodu nepříznivého
počasí. Tuto sobotu 23.4. počasí
vyslyšelo přání celé úklidové čety a
až téměř do samého závěru
odpoledne bylo příznivé a umožnilo
tak uskutečnit již 2. ročník této
obecní úklidové aktivity. Odhadem
se odvozilo téměř 600 kg odpadů a
k tomu letos děti objevily i spoustu
pneumatik pohozených v lese. Na závěr samotné akce místní Sbor dobrovolných
hasičů připravil zázemí k návratu - teplý čaj a ohýnek. Obecní úřad děkuje všem,
kteří se akce zúčastnili a hlavně všem nadšeným dětem, které se s takovým úsilím pustily do objevování všeho, co
do přírody nepatří. Všichni tak společně přispěli ke zkrášlení blízkého okolí obce Radčice.
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
ZÁSADA - V sobotu 16. dubna v noci deset minut po jedné hodině slyšela jedna z obyvatelek bytového domu v
Zásadě hluk, který se ozýval z venku. Proto otevřela okno, aby se podívala, co se děje. Bohužel zjistila, že terčem
útoku dosud neznámého pachatele se stalo její vozidlo Subaru Forester, které pod okny domu na odstavné ploše
měla v tu dobu zaparkované. Již na první pohled bylo viditelné poškození oken, a proto na místo ihned přivolala
policejní hlídku. Při ohledání vozidla bylo následně zjištěno, že neznámý pachatel na tomto vozidle poškodil
všechny jednotlivé díly karoserie kromě střechy a pravého předního blatníku tím, že na každém dílu prorazil
minimálně jeden otvor o velikostí jednoho centimetru. Dále rozbil pravé zadní světlo, obě zpětná zrcátka skleněné
výplně levých zadních i předních dveří a zavazadlového prostoru. Uvnitř vozu ještě poškodil panel rádia a propíchal
opěradla sedadel u řidiče a spolujezdce. Pachatel svým jednáním způsobil na vozidle škodu v předběžné výši
250.000,- Kč. Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě, kteří případ v současné době šetří, ve věci zahájili
úkony trestního řízen pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.
ŽELEZNÝ BROD - Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
22letému mladíkovi podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého
se dopustil minulý týden půl hodiny před půlnocí ve čtvrtek 14. dubna. V této době totiž v Železném Brodě řídil
motorové vozidlo Škoda Felicia a jel s ním ulicí Železná ve směru do centra města. Provedenou kontrolou policisté
zjistili, že tento mladý muž má v současné době Okresním soudem v Jablonci nad Nisou vysloven zákaz řízení
motorových vozidel, a to od prosince loňského roku do listopadu 2017. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného
trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
VELKÉ HAMRY - Tanvaldští policisté nyní šetří případ krádeže, ke kterému došlo v době mezi 12. a 13. březnem
letošního roku ve Velkých Hamrech. Dosud neznámý pachatel využil toho, že obyvatelé jednoho z bytových domů
ve městě odjeli a nechali v prvním patře otevřené okno zajištěné pouze na ventilaci. Pachatel tedy uvolnil jistící
mechanismus tohoto okna, které si otevřel a tímto vnikl do bytu, v němž následně odcizil notebook zn. Acer v
hodnotě 7.500,- Kč. Tímto jednáním se tak dopustil trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za
jejichž spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
V souvislosti s tímto případem všem občanům připomínáme, aby při odchodu ze svých domů a bytů pečlivě
uzamknuly nejen vstupní dveře, ale také zavřely veškerá okna a nenechávali je po dobu své nepřítomnosti byť
pootevřena jen na ventilaci. Pro zručného zloděje pak není problém překonat zajišťovací mechanismu na ventilaci
otevřených oken a bez větších obtíží následně vniknout do jakéhokoliv objektu. Dodržováním jednoduchých a
základních pravidel můžete ovlivnit bezpečnost vašeho obydlí.
JABLONEC NAD NISOU – v pátek 22.4.2016 po 8. hodině ranní vyjeli profesionální hasiči z Jablonce nad Nisou k
budově soudu na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou. Ve sklepních prostorách zde byly uloženy jako důkazní
materiál kanystry s neznámou látkou, které začaly zapáchat. K události byl přivolán také krajský chemik hasičů z
centrální stanice v Liberci. Hasiči prostor ohraničili a postavili dekontaminační stanoviště. Poté se vydala
průzkumná skupina v ochranných oblecích dovnitř. Hasiči prováděli detekci s využitím speciálních přístrojů
(analyzátor plynů GDA 2, Ramannův spektrometr, infračervený spektrometr). Jak zjistili, zápach byl způsoben
výpary organických rozpouštědel. Kanystry hasiči uzavřeli do obalů a připravili na transport odbornou firmou k
likvidaci.
TANVALD - Oheň byl příčinou smrti obyvatele tanvaldského
rodinného domu v Horské ulici. V sobotu odpoledne k požáru vyjely
jednotky hasičů i zdravotníci. "Mohu potvrdit, že v důsledku požáru
zemřela v tanvaldském rodinném domě jedna osoba. Na místě je
náš vyšetřovatel," potvrdil ředitel jabloneckých profesionálních
hasičů Petr Bartoň s tím, že informace o výbuchu nemůže potvrdit.
"Spíše jen maximálně exploze v souvislosti s hořením," dodal s tím,
že více řekne vyšetřovatel. "Jde o muže," doplnila v půl šesté večer
informaci k tragickému požáru mluvčí krajských záchranářů Lenka
Moravcová s tím, že jejich tým ještě v ten moment zasahoval na
místě. O žádný výbuch nešlo, potvrdil vyšetřovatel hasičů Jan
Ondráček. "Šlo o požár v kotelně, kolem kotle měl majitel uklizeno,"
uvedl. Podle jeho ženy si celý den stěžoval, že je mu špatně, unavil
se štípáním dříví. Podle všeho se třiaosmdesátiletému muži udělalo při zatápění nevolno. "Opřel se zřejmě o kotel,
hlavou o dvířka," vyslovil pravděpodobný průběh vyšetřovatel a současně vyloučil, že by k zatápění bylo použito
benzínu či hořlavých látek.
Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvu. Ta prokáže podle obsahu zplodin v dýchacím ústrojí, co bylo přesnou příčinou
úmrtí. Manželku seniora si vzali do péče lékaři, protože se nadýchala kouře.
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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
25.4.

Den: 5/9°C
Noc: 2/-2°C

PÁTEK
29. 4.

Den: 10/14°C
Noc: 6/2°C

ÚTERÝ
26.4.

Den: 6/10°C
Noc: 3/-1°C

SOBOTA
30.4.

Den: 10/14°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
27.4.

Den: 6/10°C
Noc: 3/-1°C

NEDĚLE
1.5.

Den: 9/13°C
Noc: 6/2°C

ČTVRTEK
28.4.

Den: 8/12°C
Noc: 4/0°C

PONDĚLÍ
2. 5.

Den: 11/15°C
Noc: 7/3°C

PRANOSTIKY
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
28.4.
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.

Slunce
Vychází:

5:47
Zapadá:

19:44

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

Měsíc

20. 4. 2016

Vychází:

18:04
Zapadá:

5:15

1. 5.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?

FÁZE MĚSÍCE

25. 4. - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 4,1°
severně)
Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,8° severně)
V květnu bude večerní
obloze vévodit Merkur (v
první polovině měsíce),
Venuše a Jupiter. K této trojici
se připojí ještě Saturn, pro který v
květnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky.
Merkur nalezneme večer nad západním a
severozápadním obzorem.
Jeho maximální východní elongace nastává 7. 5. v 6
hodin. Planeta bude mít při východní elongaci jasnost už
jen 0,4 mag, ale na konci občanského soumraku bude
ještě 11° nad obzorem. V polovině května večerní
viditelnost Merkuru končí.
Venuše je pozorovatelná večer vysoko nad západním
obzorem, její jasnost dosahuje na konci května −4,3
mag a zapadá půl hodiny před půlnocí.
Jupiter spatříme v první polovině noci.
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30.04.

06.05.

13.05.

------------------------------------------------LUNÁRNÍ KALENDÁŘ
Orgány: stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost,
kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže,
lýtka, kotníky, bérce, žíly
Krása: odstraň. celulitidy a
rozšířených žilek, péče
o pleť a nehty,
sauna, koupele,
masáž nohou, ošetř.
křečových žil
Zahrada: plod, oheň,
kořen, země, květ,
vzduch
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

25. 4. 2016
29. 4. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016
1. 5. 2016

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

Libor Tiler
Radek Slíček
Jana Vondroušová
Eva Živná
Jan Krupka
Milan Šuška

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
25.4. 1973 – Pavel Šporcl, houslový virtuos
26.4. 1943 – Dominik Duka, dominikán a 36. arcibiskup pražský a
primas český, kardinál.
27.4. 1913 – Zita Kabátová, herečka († 27. května 2012)
28.4. 1925 – Otto Šimánek, divadelní a filmový herec († 8. května
1992)
29.4. 1938 – Hynek Bočan, režisér
30.4. 1883 – Jaroslav Hašek, spisovatel († 3. ledna 1923)
1.5. 1953 – Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá
televize – z budovy Měšťanské besedy.
1.5. 1924 – Karel Kachyňa, režisér († 12. března 2004)
VÝZNAMNÉ DNY
25.4. - Světový den malárie
26.4. - Mezinárodní den oscilátoru, Světový den duševního vlastnictví,
Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
27.4. - Světový den grafiky
28.4. - Mezinárodní den smutku, Světový den bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
29.4. - Mezinárodní den tance
30.4. - Mezinárodní den pracoviště
1.5. - Den pracovního klidu: Svátek práce
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Dne 1. května 1919 za účasti
všeho občanstva a spolků,
byla zasazena lípa Svobody u
kříže. Bylo promluveno o
významu dne, předneseny
básně a jiné. Večer pořádal
„Sokol“ divadelní představení.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 25. 4. – 1. 5. 2016,
slaví svátek:
25.4. - MAREK je mužské křestní jméno latinského
původu, které je odvozené ze jména Martius, tj.
„zasvěcený bohu války“ Martovi.
26.4. - OTO ČI OTA je česká forma německého jména
Otto. Jméno Otto je pokládáno za zkrácenou domáckou
formu jmen začínajících písmeny Ot jako Ottokar,
Ottomar, Otfried atd.
27.4. - JAROSLAV je mužské jméno slovanského
původu, odvozené ze slova „jaryj“, jehož význam je
jednak „vznětlivý“, jednak „silný, mocný“.
28.4. - VLASTISLAV je staré mužské slovanské jméno.
29.4. - ROBERT je mužské křestní jméno germánského
původu. Rupert či Ruprecht pochází ze staroněmeckého
jména Hruodperaht/Hroberahtus.
30.4. - BLAHOSLAV je mužské
jméno slovanského původu, které
vzniklo překladem latinského
jména Benedictus, jeho význam
tedy je „požehnaný“.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC (také Noc
čarodějnic, Filipojakubská noc,
Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30.
dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý
lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u
zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých
místech se staví májka.
1.5. - JEREMIÁŠ je mužské křestní jméno a má
hebrejský původ, slovo '“Jirmejahu“, vykládá se jako
Bohem vystřelený, povýšený nebo Bůh stoupá výš.
Českou variantou je Jeremiáš nebo Jeremias.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
FENYKL
Hlíznatý fenykl patří mezi zeleninu Středomoří. Pěstovali ho již staří
Římané a Řekové. Cenili si ho jako lahůdkovou zeleninu i pro jeho
léčivé účinky, které působí zejména na zažívací ústrojí. Čaj ze
semen odstraňuje zácpu a tlumí nadýmání. Tyto vlastnosti má i
fenyklová bulva, která se výborně hodí do salátů, nebo se dále
používá tepelně upravená, kdy se její chuť ještě zjemní. Zelenou nať
je možné použít rovněž do salátů nebo na dozdobení pokrmů. V Itálii
jsou oblíbenou pochutinou tence nakrájené plátky fenyklu pokapané
olivovým olejem. Listy a hlíza jsou bohaté na vitamín A a C. Celá
rostlina je silně aromatická. Nejvyšší obsah silic je v semenech.
Rostlina tvoří kratší, tlusté stonky vyrůstající z kořene a obklopují
bulvu. Ze spodu stonku rostou široké, zdužnatělé listové pochvy,
které jsou hrubě rýhované a tvoří nadzemní, zploštělou hlízu - bulvu
bílé barvy. Užitnou částí rostliny je právě tato hlíza, která může být
velká až 15 cm a váží až 200 g. Listy jsou silně zpeřené, úkrojkovité,
nitkovité a jsou nápadně podobné listům kopru. Pěstuje se zejména
v Itálii, Nizozemí a Francii. U nás se rostlina příliš nepěstuje a dováží
se. Na záhoně je velice dekorativní, bílá barva hlízy se zelenými listy
je velice poutavou podívanou. Velkou výhodou při pěstování této
rostliny je její odolnost vůči chorobám a škůdcům. Pěstuje se jako
dvouletá rostlina. Zatímco v prvním ruce vytvoří užitnou bulvu, v
druhém roce vykvétá žlutými okolíky a tvoří semena.
Fenykl má protikřečové účinky, výborně působí proti nadýmání. Funguje jako prostředek ke snižování
chuti k jídlu. Ke konzumaci je určena hlíza, tvořená vzájemně se překrývajícími řapíky. Vaří se z něj odvar, který
se používá při očních potížích na obklady nebo jako oční kapky. Fenyklová hlíza obsahuje vysoký obsah minerálů
– zejména sodíku a železa i vitamínů – především C a E a provitamin A.
Příbuzný fenykl obecný se pěstuje pro nať a semena. Je silně aromatický a pěstuje se jako dvouletá případně
vytrvalá rostlina. Tvoří štíhlé a vysoké stonky dorůstající až 180 cm. Tvoří členěné listy s nitkovými úkrojky a
výraznou pochvu. Dužnatý kořen se postupně rozšiřuje do řídkého trsu. Od července do října kvete drobnými
květy žluté barvy. Po odkvětu se tvoří vejčitá dvounažka. Čaj ze semen je vhodný zejména pro kojící matky,
protože podpruje činnost mléčných žláz. Dále uvolňuje hleny a usnadňuje odkašlávání. V kuchyni se používá
při výrobě pečiva a cukrovinek, při přípravě čerstvých ryb. Listy fenyklu obecného je možné použít nasekané do
salátů, nádivek, polévek, na dochucení vařené zeleniny. Bulvy se používají stejně jako kořenová zelenina. Semena
a listy se dále používají v kosmetice do pleťových vod, semena se využívají k vývarům na obklady očí. Dále je
možné je žvýkat, aromatizují dech. V kosmetice se využívají na výrobu mýdel.
Semena fenyklu obecného sklízíme, až dozrají,
následně se suší. Používají se k omáčkám a rybím
pokrmům. Listy se sbírají dle potřeby a je možné
je zamrazovat nebo vyluhovat v octě či oleji. Hlízy
se sklízí před příchodem prvních mrazíků. Pokud
před příchodem zimy hlízy plně nedorostou, je
možné záhon zakrýt bílou netkanou textilií. Hlízy se
odřezávají od kořene přímo na záhoně, aby
nedošlo k jejich rozpadnutí. Jsou choulostivé na
otlačení, brzy pak začnou hnědnout a brzy se
znehodnotí. Pokud rostlinu vyrýpneme i s
kořenem, je možné rostlinu uskladnit i s kořenem
v písku v chladném sklepě, kde je rostlina k
dispozici po celou zimu.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
RAJČATA S FENYKLEM
rajčata 4 kusy, fenykl 2 kusy, cibule 1 kus, česnek 2 stroužky, olej olivový 4 lžíce, šťáva citronová 1 lžíce, likér
anýzový 1 lžíce, cukr 1 špetka, tabasko 4 kapky, sůl
Fenykl očistíme a nakrájíme na osminky, promícháme s polovinou oleje a
citronovou štávou. Rozdělíme je do dvou grilovacích misek, zakryjeme
alobalem a umístíme na gril, kde je grilujeme 15 minut. Mezitím oloupeme
cibuli a nakrájíme ji na kostičky. Česnek oloupeme a nakrájíme na jemné
kostičky. Zbylý olej nahřejeme v malém kastrůlku a necháme na něm
zesklovatět cibuli. Přidáme česnek, promícháme a odstavíme. Přimícháme
cukr, likér, tabasco a necháme rozpustit. Rajčata opláchneme, rozkrojíme na
poloviny a přidáme je do misek k fenyklu. Cibulový přeliv rozdělíme na rajčata,
misky znovu zakryjeme alobalem a grilujeme ještě asi 5-8 minut, aby se rajčata prohřála.
FENYKLOVÝ SALÁT S POMERANČI A OŘECHY
fenykl 3 kusy (čerstvý), mrkev 2 kusy, cibulka jarní 4 kusy, šťáva pomerančová 1 kus
(z 1 pomeranče), pomeranče 2 kusy, olej olivový 2 lžíce, ocet Balsamico 1 lžička,
ořechy vlašské 1 lžíce (sekané), pepř mletý, sůl.
Fenykly očistěte, trochu natě a několik vrchních listů odlomte a dejte stranou. Pak je
rozčtvrťte, vykrojte dřevnatou část a zbytek nakrájejte na jemné nudličky. Přidejte k
nim sůl, pepř, ořechy, olej, ocet a vymačkanou šťávu z 1 pomeranče. Promíchejte a
nechte v chladu asi 10 - 15 minut odležet. Poté přidejte do salátu jemně nastrouhané
mrkve, na kolečka nakrájenou cibulku i s natí a vykrájené dílky pomeranče.
Promíchejte a posypte fenyklovou natí. Salát můžete podávat v listech.
FENYKLOVÁ POLÉVKA
olej olivový 1 lžíce, cibule 1 kus, vývar kuřecí 2 litry, fenykl 300 gramů (čerstvý),
kuřecí maso 350 gramů (prsa), pepř mletý, sůl. Na krutony: bageta 8 plátků (světlá),
sýr Ementál 200 gramů.
V menším hrnci rozpálíme olej, přidáme oloupanou a najemno nakrájenou cibuli a
opékáme za stálého míchání asi 10 minut. Přilijeme vývar, přivedeme k varu a vaříme
5 minut. Fenykl očistíme a nakrájíme na plátky, kuřecí prsa na kostičky. Obojí
přidáme do polévky, opepříme ji, osolíme a povaříme dalších 5 minut. Plátky bagety
rozložíme na plech, posypeme je nastrouhaným sýrem, vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme, dokud se
sýr neroztaví a nezačne lehce zlátnout. Horkou polévku rozdělíme na talíře, do každého vložíme dva plátky bagety
se sýrem a ihned podáváme.
VEPŘOVÉ NUDLIČKY SE ZÁZVOREM A FENYKLEM
vepřové maso 300 gramů (kýta), mrkev 2 kusy, kedlubna 1 kus, fenykl 1 kus,
paprika 1/2 kusu, sójové klíčky 80 gramů, zázvor 1 dílek (3 cm), česnek 4
stroužky, víno dezertní 2 lžíce (nebo rýžové), bujon zeleninový 1 lžička, cukr
hnědý 1 lžička, moučka škrobová 1 lžička, olej 3 lžíce, pepř mletý, sůl.
Maso nakrájejte na nudličky. Očištěnou mrkev a kedlubnu nakrájejte na
proužky, hlízu fenyklu na plátky, zázvor, česnek a papriku na kostičky. Rýžové
nebo dezertní víno smíchejte s 200 ml studené vody, zeleninovým bujonem, cukrem a škrobovou moučkou. V
pánvi rozehřejte olej, opečte na něm maso, zázvor a pak česnek, přidejte připravenou zeleninu a ještě krátce
opékejte. Potom vše zalijte tekutou směsí a krátce povařte. Podle chuti osolte a opepřete. Podávejte s dušenou
rýží.
FENYKLOVÝ DŽEM
fenykl 400 gramů (čerstvý), cibule 1 kus, cukr krystal 150 gramů, šťáva
citronová (z 1 citronu), badyán 3 kusy, anýz 10 kusů, voda 3 decilitry.
Očištěný a omytý fenykl a oloupanou cibuli nakrájíme na větší kostičky a
nasypeme do kastrolu. Přidáme cukr, citronovou šťávu, badyán a anýz, vše
zalijeme vodou, pozvolna přivedeme k varu a za občasného promíchání
vaříme do zhoustnutí. Horký džem naplníme do čistých skleniček, dobře je
uzavřeme, případně ještě obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.
Džem je výborný namazaný na chlebu s máslem, hodí se k uzeným masům nebo k rybám a v chladných dnech si
z něj můžete připravit i čaj – stačí asi lžíci džemu zalít 2 – 2,5 dl horké vody.
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DŮM a ZAHRADA
K večeru pálení čarodějnic, patří oheń, opékání buřtů a grilování, přemýšlíte, že si vytvoříte ohniště na zahradě?
Zde je trochu inspirace:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ČARODĚJNICE
V Loužnici je tradice pálení čarodějnic stále oblíbené.
Celá vesnice se sejde na koupališti, kde je již od dubna připraveno místo na vatru –
sem dávají všichni přírodní materiál ze svých zahrad. Rodiče s dětmi se schází u
Hasičárny, odkud se vyráží na lampionový průvod v doprovodu hasičského auta, když
průvod dorazí na koupaliště, je zapálena vatra s čarodějnicí.
Na koupališti je pro všechny připraveno občerstvení a hudba.
Upalování či pálení čarodějnic patřilo a do dnešní doby patří k velmi živým zvykům.
Magická filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z nocí, kdy prý zlé
síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt zakopané a ukryté poklady. Aby se
hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat.
Proto se této noci říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými
mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech
létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z
jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při
reji byla volena královna sabatu, která potom vládla
hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo
pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez
chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný
žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s
oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se
jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel
může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i
čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, ze spojení s ďáblem a před
uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
před vrata domu i chlévu se pokládali narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice
vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její
moc pominula, stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se
zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi
se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskaly čarodějnice na
návsi biči a také se střílelo z pušek. Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně
potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích velmi starého původu.
Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především
proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry
na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil
oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel
tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i
barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým
objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili
jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s
hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí
"honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen
byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
Ti, kteří touží po miminku, by měli vědět, že Filipojakubská noc je považována za plodnou. Dokonce se říká, že
děti počaté v tuto noc jsou celý život šťastné.
Přemýšlíte, proč se noci říká Filipojakubská, když Filip a Jakub mají svátek jindy? Je to proto, že dříve byl 1.
květen dnem svatého Filipa a Jakuba (apoštolové). Tento den také nastával přechod mezi studeným (tmavým)
a teplým (světlým) obdobím roku.
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1. KVĚTEN - LÁSKY ČAS
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, jara a
milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská
Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše:
Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový
zaváněl háj.
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký zvyk nosit v prvomájový podvečer
k soše tohoto romantického básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod
rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak praví lidová moudrost, dívka na prvního máje
nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i do
měst. Známé jsou například tradiční jarní studentské slavnosti - majálesy.
První květen, nevychází-li na víkend jako v tomto roce, je tradičně dnem, kdy lidé využívají klidu
státního svátku, kdy relaxují a načerpávají nové síly po oslavě "májky".
První květen je totiž tzv. svátek práce. Vedle oficiálního pojetí je první květen ale především svátkem
lásky.
Tradice, které se na tento den váží
Stavění májky - v předvečer 1. května chodili muži a chlapci do lesa, kde vybrali nejkrásnější a nejvyšší strom a
poté jej ozdobili pentlemi a věnci. Májka je tradičním symbolem jara, jedná se vždy o jehličnatý strom, nejčastěji
jedli, smrk nebo borovici. Po celou noc je pak májka bedlivě hlídána, aby ji muži z vedlejších měst a vesnic nemohli
podříznout.
Nejstarší známý doklad o vztyčení májky pochází pro zajímavost z roku 1422.
Dříve někdy chlapci vztyčovali malé májky, zpravidla ozdobené břízy, před domy svých dívek jako výraz lásky.
Jedna z dalších tradic je vysypávání cestiček lásky. To je ovšem zvyk spíše škodolibý, který se používal jako
poukázání na fakt, že v dané domácnosti není vše tak, jak by mělo, například že jeden z
partnerů je tomu druhému nevěrný. V určitých oblastech byl však ten to zvyk
interpretován zcela odlišně a tzv. chodníčky lásky z pilin, písku nebo čehokoli
jiného, co pro tento účel vhodně posloužilo, spojovaly obydlí zamilovaných.
Zapomínat nesmíme ani na polibek pod rozkvetlou třešní, což je novodobá tradice.
Žena, která dostane od svého milého polibek, bude po celý další rok krásná a
přitažlivá. Nebude-li žena na 1. máje pod rozkvetlou třešní políbena, do roka
uschne. A to, milí pánové, nedopusťte, a pokud jste si ještě nevyhlédli tu svoji
třešeň, je ten nejvyšší čas.
Vedle svátku lásky je 1. květen svátkem práce. Jím si připomínáme vypuknutí stávky
amerických dělníků v roce 1886, kdy odboráři, socialisté a anarchisté v Kanadě a USA
bojovali za osmihodinovou pracovní dobu.
A jak to bylo v minulých dobách? Pamatujete si prvomájové průvody?
V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové průvody, které
procházely městem, často před tribunou s
místními představiteli moci. Účast na oslavách
prvního máje byla obvykle nepsaně povinná a
nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat
účast svých podřízených a žáků. V průvodu
byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové
organizace (např. organizace Svazarmu či
Červený kříž). Kromě pěších účastníků městem
projížděly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou
součástí průvodů byly nejrůznější transparenty
a mávátka. Navíc v českém prostředí nahrával
propagaci této akce i ten fakt, že 5. květen a 9.
květen (což jsou významné dny z konce 2.
světové války) byly časově blízké. Užívalo se
tehdy zcela běžně propagační sousloví „slavné
májové dny“ a na mnoha letácích a plakátech
bývaly uvedeny všechny tyto dny společně,
tedy 1., 5. a 9. květen.

23

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 17/2016

HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

OSLAVY VÍTĚZSTVÍ
Z nařízení tehdejších c. a k. úřadů, musely se na
školách vyvěsiti prapory v barvách zemských a
říšských (černá – žlutá), ve dnech nějakého
vítězství rakouské neb německé armády, neb
když monarcha měl svátek neb narozeniny.
Ředitelé museli dětem vykládati význam
takového vítězství a hlavně těmto vtloukat do
hlavy větší lásku k Rakouské říši a starému
císaři. Prapory vyvěšeny v prvém roce války na
školní budově i v následujícím dni 5. 12. 1914.
Dobytí Bělehradu. 26. 5. 1915 dobytí Lvova. 7.
8. 1915 dobytí Varšavy, 30. 8. 1915 dobytí
Brestu Litevského.
Jak rádo občanstvo tyto prapory na škole vidělo,
dá se snadno domyslet. Vždyť každá zpráva o
vítězství našeho vojska, byla obyvatelstvem
přijímána velmi nelibě. Takové zprávě žádný
nechtěl věřit. Vůbec novinám a jejich obsahu se
málo věřilo, ač tyto se hodně odebíraly (Byl nejvíce odebíraný časopis „Lidový Deník“, protože byl laciný!)
Proti válečné a protirakouské smýšlení bylo u všech vrstev obyvatelstva. Sebemenší úspěch dohodových armád,
byl radostně vítán a každý by nejraději viděl jejich vojska ve Vídni a v Berlíně.
NOUZOVÁ STAVBA SILNICE
Následkem zastavení sklářské výroby pozbyla většina obyvatel zdroj svých příjmů. Aby se alespoň částečně
zmírnila bída obyvatelstva přikročila obec ku stavbě nouzové silnice přes Bratříkov. Délka celé silnice od Liebegova
lomu do Huti byla 2600 m, odbočka k Pěnčovu 1240 m.
Stavbu silnice pronajal architekt K. Andrejsek z Podmoklic. Stavbyvedoucím byl Josef Opočenský z Loužnice. Se
stavbou se započalo ku konci roku 1914 a pracovalo na ní z počátku 135 lidí z Bratříkova a Loužnice. Při
dokončení následkem odchodu mladších dělníků za povinností vojenskou zbylo v práci jen 35 starců a chlapců.
JINÉ ZDROJE PŘÍJMU
Ale i jinak dovedli si naši lidé pomoci
z nouze. Začala tím Zásada. Po domácku
začali plésti ruční kabelky z dřevěných
kuliček, počali dělati rámečky pro
podobenky, různé košíky, stínidla na
lampy a jiné věci. Tyto výrobky pak
prodávali po celých Čechách, na Moravě i
v Rakousích. Pěkně dům od domu, vesnice
za vesnicí, zboží na zádech, putovali naši
lidé, takřka až do konce války. Někteří
vydělali tímto způsobem pěkné peníze.
Když nastala nouze o potraviny, přinášeli
si tito obchodníci mouku a jiná vařiva
z kraje, kde měli možnost tyto věci
nakoupiti.
Pokračování příště……
Foto: školní děti Loužnice, pohled na
Kruhovku a Zásadu od Loužnice
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PRO ZASMÁNÍ
Nadřízený se ptá pracovníka: "Co myslíte, že je základní problém
v naší firmě: nevědomost nebo nezájem?" "Nevím. A ani mě to
nezajímá."
Přijede autobus na celnici a do okénka se nahne celník se slovy:
"Drogy, cigarety, alkohol?! A jeden cestující na to bleskově:
"Kávu, prosím."
Turista si koupil v Itálii renesanční obraz. Aby se vyhnul na
hranicích nepříjemnostem s celníky, nechal obraz přemalovat
primitivní krajinkou. Doma pověřil restaurátora odborným
"umytím" obrazu. Za několik dní mu restaurátor telefonuje:
"Krajinka zmizela, ale s ní taky renesanční obraz. Pod ním byla
Madonna a teď se objevuje Mussolini. Mám pokračovat?"
Starý farmář vlastní velkou farmu, měl tam pěkný rybníček,
piknikové stolky, hřiště. Jednoho večera se rozhodl jít k tomuto
rybníčku, jen se podívat. A najednou, jak se k němu blížil
zaslechl bujaré hlasy a smích. Došel k rybníku a viděl skupinku
mladých žen, jak se tam koupou nahé. Dal jim lehce najevo svou
přítomnost a všechny holky začaly vřískat a ustoupily do hlubší
části rybníka. A jedna na něho volala: "My nevylezeme, my
nevylezeme ven dokud neodejdete." A starý farmář odpověděl:
"Já jsem sem nepřišel, abych se díval jak plavete nebo abych
vás z vody vyháněl. Já jsem přišel pouze nakrmit své krokodýly."
Šejk přijde do svého harému a zašeptá jedné z žen do ucha:
"Tvoje oči se třpytí jako půlnoční hvězdy, tvoje rty jsou jak
rubíny...Pošli to dál."
Na břehu malého ostrova mává zarostlý chlap na okolo
projíždějící loď. Na lodi se ptá pasažér kapitána kdo že to je.
"Ále ani nevím, ale vždycky se takhle raduje, když jedeme
okolo."
Rozhovor: "Jsem slyšel, že při Černobylu zařvali jen dva lidé"
"Jo. Jeden řval: "VYPNI TO!" A druhý: "Nejde to!""

MOUDRÁ VĚTA
„Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“
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