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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 18/2016
pro týden:
2. 5. 2016 – 8. 5. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

INFORMACE Z RADNICE

HOSPŮDKA NA
ZÁDUŠÍ

Úřední hodiny
Pondělí od 16.30 – 18.00
---------------------------------------------------------------------------------UZAVÍRKA SILNICE LOUŽNICE - ZÁSADA
Ve dnech od 9. 6. 2016 do 15. 6. 2016 bude úplně uzavřena
silnice III/28744 Loužnice – Zásada, kde
bude probíhat oprava a pokládka nového
povrchu.
Částečné
uzavírku
budou od
května
2016.

ZIMA SE JEŠTĚ NEVZDÁVÁ

Ve dnech pátek 6.5
a sobotu 7. 5. 2016
si budete moci
pochutnat na
česnečce a vepřovém
guláši. Klasika na
jídelním lístku
zůstává: nakládaný
hermelín, topinka se směsí, smažák a řízek.
----------------------------------------------------NEZAPOMEŇTE!
V naší obci platí vyhláška o volném pohybu
psů a vyhláška o podomním prodeji v obci.

Během minulého týdne si počasí s námi zahrávalo. V úterý a ve středu napadl sníh, teploty klesly k bodu mrazu.
Na víkend se oteplilo a v neděli teploty vystoupali k 20°C.

1

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 18/2016
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 30. 4. 2016
Tak jako každý rok, i letos se v Loužnici pálila čarodějnice.
V 19 hodin vyrazil průvod od hasičárny směrem na koupaliště v doprovodu čarodějnice a
hasičského auta.
Na návštěvníky čekalo na koupališti opékání buřtů, dobroty na grilu, ohňostroj, byla
připravená také vatra s čarodějnicí.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/CARODEJNICE
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Louznice_-_galerie_carodejnic/
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Také v Modré knihovně se slavil čas „Čarodějnic“, jen zde se neslavili čarodějnice, ale starý svátek Beltain, kdy se
dává sbohem zimě a vítá se jaro. Tento den mohli návštěvníci poznat keltský svátek Beltain a Keltskou abecedu Ogham, ochutnat ovesné placička, které byly součástí beltaine hostiny a večer navštívit staročeské čarodějnice.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ
BROD - Se
začátkem
návštěvnické
sezóny se v
Městském
muzeu v
Železném
Brodě
představí
zmodernizovaná část sklářské expozice v budově muzea
na náměstí 3. května.
Už od 9 hodin můžete navštívit sklářskou expozici a
zhodnotit, jak se modernizace povedla.
„Slavnostní otevření expozice s představením Katalogu
sbírky skla a bižuterie proběhne od 16.30. Při této
příležitosti budete moci shlédnout výběr
nejzajímavějších předmětů, které za poslední léta
rozšířily naší sbírku skla a bižuterie," zve Petra
Hejralová, ředitelka Městského muzea.
Železnobrodské muzeum vzniklo ve druhé polovině 19.
století. Cílem jeho zakladatelů bylo uchovávat a
ochraňovat historické památky spjaté s historií města,
jeho kulturou a běžným životem. Poslání muzea se od
minulých dob nezměnilo, jen rozšířilo svou působnost
na region Železnobrodska. Zaměřuje se především na
dokumentování historie a současnosti s důrazem na
zdejší specifikum sklářskou výrobu.
Městské muzeum je rozděleno do dvou částí sklářské
expozice a národopisné expozice Běliště.
TANVALD - Tanvaldskou
nemocnici chtějí rozšířit.
Záležet bude také na
jednání s pojišťovnami.
Už v únoru jsme
informovali o
ambiciózních plánech
tanvaldské nemocnice,
kde by se mělo v dalších měsících začít stavět a rozšířit
tak především lůžkovou kapacitu. „V tuto chvíli probíhá
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení, o které bychom chtěli stavební úřad v
Tanvaldě požádat někdy v první polovině měsíce
května," informoval na posledním zastupitelstvu ředitel
nemocnice Robert Poskočil.
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/pribudouluzka-i-ambulance-20160427.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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TANVALD - Novou učebnou
se pyšní Masarykova Základní
škola v Tanvaldě. Do výuky
tu zapojují tablety.
Tanvaldská Masarykova
Základní škola je jednou z
prvních v kraji, která se
odhodlala k pořízení
tabletové učebny.
Ta má sloužit žákům prvního a druhého stupně, stejně jako
studentům Obchodní akademie. „Známé motto, Škola hrou,
tato tabletová učebna plně splňuje. Navíc to není pro děti nic
nového, protože s tablety a chytrými telefony pracují denně,"
řekla ředitelka obou škol Jana Prokešová. Od učebny si
slibuje, že opět posune výuku směrem dopředu.
Přípravy na tento projekt trvaly zhruba dva roky. Zástupci
školy se účastnili různých školení a vybírali nejvhodnější
řešení i systém. Nakonec se rozhodli jít volbou Androidu,
který je nejrozšířenějším operačním systém v této kategorii
mobilních zařízení.
Děti se tak více méně nemusí nic učit, protože jeho prostředí
i některé aplikace dobře znají. „Od žáků sbíráme samé
pozitivní ohlasy," pochlubil se učitel informatiky Václav
Dedera. Ten v současnosti proškoluje všechny pedagogy tak,
aby mohli naplno využít potenciálu tabletové školní učebny.
Systém výuky na tabletech má přitom široké spektrum
využití. Učitelé mohou pracovat s již předpřipravenými
materiály, nebo si je sami mohou vytvářet. Pokaždé záleží
především na nich, jak moc budou chtít hodinu za jejich
pomoci oživit.
Digitální učební pomůcka je pouze jeden ze způsobů využití.
Tablety nacházejí uplatnění i jako vyhodnocovací zařízení,
pomůcka pro diskuzi nebo třeba sbírání informací na zadané
téma. „Můžeme je ovšem využít i přímo v terénu, kdy
pomůžou při skupinové výuce," upozornil Dedera.
Pro lepší představu uvedl i příklad použití tabletů při
přírodovědě. Žáci mohou venku vyhledávat zadané rostliny a
fotografovat je.
V aplikaci pak může učitel vyhodnocovat jejich úspěšnost,
případně v další hodině pracovat se správnými a špatnými
výsledky a zaměřit se na individuální problémy žáků. V jeden
moment je tak pedagog u každého žáka zvlášť a přitom je k
dipozici celé třídě. „Využití najde tento způsob výuky opravdu
ve všech předmětech," řekl tanvaldský učitel.
Ač se jedná o přínosného pomocníka, není podle něj dobré
postavit na tabletu celou výuku. Má jít hlavně o zpestření
učení. Jedním z kladů je podle podle něj to, že s tablety se
do hodiny začali zapojovat i línější žáci.
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KULTURA a POZVÁNKY

6

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 18/2016

Platí kupon, vystřižený z Jabloneckého deníku.
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ČERNÁ KRONIKA
SMRŽOVKA - Policisté z Obvodního oddělení ve Smržovce v současné době šetří případ, kdy si muž
prostřednictvím inzerátu na jednom z inzertních webových portálů objednal mobilní telefon značky Sony Xperia Z5
premium a nechal si ho poslat na dobírku. Jaké překvapení bylo, když místo objednaného telefonu se v balíku
nacházel starý mobil v maximální hodnotě 1.000,- Kč. Smržovští policisté nyní šetří veškeré okolnosti tak, aby
zjistili skutkový stav věci. Předmětem dalšího šetření je tedy i stanovení kvalifikace skutku, kterého se dopustil
dosud nezjištěný pachatel.
NÁVAROV – 24.4.2016 patnáct minut po poledni policisté na lince 158 přijali oznámení o tom, že se na řece
Kamenici ve směru po proudu nedaleko Návarova převrátil v místě zvaném „Tobogán“ raft s pětičlennou
posádkou. Jednalo se o jednu ženu a čtyři muže. Všichni muži se dostali z řeky v pořádku na břeh. Ovšem
padesátiletá žena, která z uvedeného raftu spadla do vody, musela být z místa události v kritickém stavu letecky
transportována do Krajské nemocnice v Liberci, kde v noci na dnešek bohužel zemřela. K určení příčiny její smrti
byla nařízena zdravotní pitva. Okolnosti celé tragické události i nadále šetří kriminalisté ze Služby kriminální policie
a vyšetřování v Jablonci nad Nisou.
PLAVY - Požár bavlny v návěsu kamionu byl ohlášen v pondělí 25. dubna 2016 v 17:45 hodin v Plavech na
Jablonecku. Do příjezdu hasičů se oznamovateli podařilo pomocí ručních hasicích přístrojů požár zastavit.
Přesto některé balíky žhnuly a hasiči je rozebírali a dohašovali. Provedli také kontrolu termokamerou. Na nákladní
automobil se požár nerozšířil. Výše škody bude upřesněna později. Příčinou požáru byla mechanická jiskra v
souvislosti s dopravní nehodou, kdy kamion projížděl pod nízkým mostem. Na místě zasahovali profesionální hasiči
z Tanvaldu a dobrovolná jednotka z Velkých Hamrů.
JABLONEC N. N. - Ve čtvrtek dopoledne došlo za železničním přejezdem v ulici Plynární ve směru na Liberec ke
střetu vlaku s dvaapadesátiletým mužem, který na místě události zemřel. "Jednu minutu po desáté hodině policisté
na lince 158 přijali oznámení o tom, že na železniční trati v Jablonci nad Nisou ve směru na Liberec bezprostředně
za přejezdem v ulici Plynární došlo ke střetu osoby muže s vlakem," potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová s
tím, že muž na místě střetu s vlakem zemřel. "Dosud provedeným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o muže z
Jablonce nad Nisou, který měl údajně pod projíždějící vlak skočit," doplnila Sochorová. Okolnosti této tragické
události dále policisté šetří. Tragédie v Jablonci nebyla podle ČTK jedinou. Tělo mladého muže bylo ráno nalezeno i
na železniční trati mezi Kolínem a Zábořím nad Labem. Ve středu usmrtil vlak muže před Kadaní na Chomutovsku
a v úterý v Hradci Králové, v Praze a na okraji Kolína. Po střetu s vlakem letos podle údajů k 27. dubnu zemřelo 55
lidí a 24 bylo zraněno. Usmrcených proti loňsku o osm ubylo, zraněných je naopak o 11 víc. "Počet srážek vlaku s
člověkem je srovnatelný, letos jich zatím bylo 79, loni 77," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.
Extrémní byl podle něj rok 2014, kdy v tomto období při 101 střetech s vlakem zahynulo 74 lidí a 28 bylo zraněno.
DOLNÍ ČERNÁ STUDNICE - Ve středu 27. dubna se v
katastru Jablonce nad Nisou na silnici třetí třídy vedoucí
z města na Dolní Černou Studnici stala ve 23.35 hodin
dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Mercedes Benz
Sprinter jel po této silnici ve směru na Jablonec nad
Nisou, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo
vozovku, dostal se pod úroveň silnice a s vozem se
převrátil na bok. Při této havárii byl řidič uvedeného
vozidla lehce zraněn, kdy doba léčení zůstává
předmětem probíhajícího šetření. Alkohol policisté u něj
vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla
negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí
částku 50.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
2.5.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
6. 5.

Den: 14/18°C
Noc: 7/3°C

ÚTERÝ
3.5.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
7.5.

Den: 15/19°C
Noc: 7/3°C

STŘEDA
4.5.

Den: 11/15°C
Noc: 7/3°C

NEDĚLE
8.5.

Den: 16/20°C
Noc: 8/4°C

ČTVRTEK
5.5.

Den: 13/17°C
Noc: 7/3°C

PONDĚLÍ
9. 5.

Den: 17/21°C
Noc: 8/4°C

PRANOSTIKY
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o
svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.

Slunce
Vychází:

5:22
Zapadá:

20:05

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

Měsíc

4. 5. 2016

Vychází:

4:17
Zapadá:

17:05

3.5.
Svatý kříž - ovcí stříž.
4.5.
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho
ohňů
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
8.5.
Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře
z domu ven.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
Květnová obloha bude patřit Marsu. Na obloze ho
spatříme po celou noc, protože na 22. 5. 12 hodin
připadá jeho opozice se Sluncem. Jedná se o blízkou
opozici (planeta je při ní blízko Slunce), ale bude nízko
nad obzorem. Mars se Zemi nejvíce přiblíží na 0,503 au v
pondělí 30. 5. ve 23 hodin. Planeta kolem opozice
kulminuje 18,5° nad obzorem, dosahuje jasnosti −2,1
mag a nedaleko ní můžeme vyhledat Saturn a Antares.
Saturn bude na obloze také po celou noc, protože se blíží
jeho opozice a Jupiter je vidět většinu noci kromě rána.
V pondělí 9. 5. v 16 hodin bude Merkur v dolní konjunkci.
V takovém případě je planeta zcela nepozorovatelná.
Spatříme ji pouze tehdy, pokud se nachází v blízkosti
uzlu své dráhy a navíc pouze jako černou tečku
přecházející přes Slunce. Přechod Merkuru přes sluneční
disk je úkaz odehrávající se asi 14× za století. Naposledy
jsme ho od nás mohli pozorovat 7. 5. 2003 a ten příští
připadá na 11. listopadu 2019. Ten letošní budeme moci
pozorovat téměř v celém průběhu. Začne krátce po
poledni vysoko nad jižním obzorem a budeme ho moci
pozorovat do západu Slunce. Až bude Merkur sluneční
disk opouštět, bude už Slunce pod naším obzorem.
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FÁZE MĚSÍCE
06.05.

13.05.

21.05.

------------------------------------------------LUNÁRNÍ KALENDÁŘ PRO TENTO TÝDEN
Orgány: nohy, chodidla, prsty
u
nohou, lymfatický systém,
hlava, obličej, mozek,
oči, nos, životní síla
Krása: reflexní masáže
nohou, péče o chodidla,
peeling, ošetřování akné
Zahrada: list, voda,

plod, oheň
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

2.
6.
6.
8.
8.

5. 2016
5. 2016
5. 2016
5. 2016
5. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Petra Černá
Nikol Matěásková
Šimon Slíček
Lada Špidlenová
Michal Dimmer

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
2.5. 1926 – Vznik populární loutkové postavy se jménem Hurvínek.
3.5. 1942 – Věra Čáslavská, sportovní gymnastka
4.5. 1802 – V Rakousku (a tedy i v Česku) byla zrušena doživotní vojenská služba.
5.5. 1932 – Stanislav Zindulka, herec
5.5.1960 – Marek Vašut, herec
6.5. 1947 − Oldřich Vízner, herec
7.5. 1840 – Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudební skladatel († 6. listopadu 1893)
7.5. 1840 – Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudební skladatel († 6. listopadu 1893)
8.5. 1886 – V Atlantě uvádí lékárník John Pemberton do prodeje „šumivý lék“
Coca-Cola.
VÝZNAMNÉ DNY
2.5. - Světový den ptačího zpěvu
3.5. - Světový den svobody tisku, Světový den alergie a astmatu,
Den Slunce
4.5. - Den hasičů
5.5. - Květnové povstání českého lidu, Den Evropy (výročí založení Rady Evropy v
roce 1949), Den boje za rovná práva, handicapovaných, Mezinárodní den
porodních asistentek
8.5. - Státní svátek: Den vítězství (1945), Mezinárodní den Červeného kříže,
Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Počasí 1961
Měsíc duben se vyznačoval
celkem velmi příznivým
počasím. Bylo povětšinou teplo,
slunečno. První jarní bouřka
přišla v neděli dne 16. dubna
ve 3 hodiny odpoledne s dosti
silným lijákem. 18. dubna
začaly rozkvétat plané třešně,
24. dubna třešně v sadech a
švestky. Pěkné počasí trvalo do
5. května. Od 6. května do 17.
května bylo nevlídno, deštivo a
chladno. V této nepříznivé době odkvétaly jabloně a hrušně.
V měsíci červnu bylo většinou nejisté počasí s častými dešti. Narostlo velmi mnoho
trávy, avšak ten, kdo spěchal se sušením, dopadl špatně. Teprve koncem měsíce
června a začátkem července byla senoseč v plném proudu.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!

Tento týden 2. 5. – 8. 5. 2016,
slaví svátek:
2.5. - ZIKMUND je mužské křestní jméno
německého původu. Vzniklo ze
staroněmeckého jména Sigimund (sigi vítězství, mund - ochrana) a vykládá se jako
„vítězná ochrana, ochránce vítězství“.
3.5. - ALEXEJ, resp. Alex je slovanské
jméno řeckého původu, které znamená
obránce, ten který brání (z řec. alexein).
Počeštěnou verzí ruské domácí formy Aljoša
je jméno Aleš. Další varianta je Alexis.
4.5. - KVĚTOSLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu, jedná se o obdobu z
latiny pocházejícího jména Florián.
5.5. - KLAUDIE je ženské křestní jméno
latinského původu. Pochází ze slova claudus
- „kulhavý“, přenesený význam je "náležející
ke starořímskému rodu Claudiů".
6.5. - RADOSLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu. Jeho původ je obvykle
odvozován od staroslovanského slovesa
radět - „starat se“.
7.5. - STANISLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu, odvozené od slova
stan, tj. „pevnost“ („stanoviště“, „tábor“).
Význam jména se vykládá jako „upevni
slávu“, „získávající slávu vytrvalostí“.
8.5. – CTIBORA je jméno českého původu,
znamená bojuj za čest.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PTAČINEC PROSTŘEDNÍ - ŽABINEC
Ptačinec prostřední (latinsky stellaria media) patří do čeledi hvozdíkovité. Je vysoký 10-30 cm. Roste celoročně.
Je to jednoletá bylina. Lodyhy poléhavé až vystoupavé,
s jednou řadou chlupů. Listy na bázi zaoblené, vejčité,
špičaté. 5 bílých korunních lístků, hluboce dělených,
dlouhých 3-5 mm, zhruba stejně jako kališní listy. 3—5
(nebo 10) tyčinek, stopky 4-6x delší než kalich, 3
čnělky. Semena dlouhá 0,9—1,3 mm s tupě špičatými
papilami.
Výskyt a rozšíření: jílovité, živné půdy, pole, vinice,
parkové trávníky, častý.
Pět až šest generací vyvede ptačinec ročně — s deseti
až dvaceti tisíci semen na každou generaci a rostlinu. Z
jednoho semene tedy může ročně vzniknout až sto
dvacet tisíc rostlinek. Semeno má životnost asi 60 let. Tak dlouho dokáže odpočívat v zemi a čekat na příznivé
podmínky k vyklíčení. Někdy kvete dokonce pod sněhem a roste i v zimě, když se mírně oteplí. Tato nezničitelná
životní síla se přenese i na člověka, který ptačinec pojídá.
Účinky rostliny: bohatý zdroj minerálů a vitamínů, čistí krev,
čistí organismus - detoxikace těla, zahlenění, tuhé hleny,
hubnutí, povzbuzuje ledviny a jejich činnost
Ptačinec je bohatý na vitamin A a hlavně na vitamin C,
éterické oleje, slizové látky a minerály. Vedle draslíku a
kyseliny křemičité obsahuje — kromě jiného — zinek,
fosfor, hořčík a měď. Dá se sklízet a používat čerstvý skoro
po celý rok.
Hlavně na jaře čistí tělo, zbavuje lymfu odpadních produktů
látkové výměny, povzbuzuje činnost ledvin a uvolňuje tuhé
hleny z dýchacích cest. Navíc pomáhá při hubnutí.
Ideální je čaj z čerstvé byliny. 1 malou hrst zalijte 500 ml horké
vody a čaj nechejte táhnout 5 minut. Získáte tím denní dávku.
Po celý rok pravidelně stříhejte horních 10 cm ptačincové natě.
Tyto listy jsou nejkřupavější. Čerstvě natrhané lístky přidávejte do
zeleniny, na salát, na chléb s máslem, do omelety, na rajčata, atd.
Chutí připomínají mladý hrášek nebo syrovou kukuřici.
Čerstvá šťáva se užívá po lžičkách, jednu lžičku 4x denně při dně,
revmatismu a kožních problémech. Na kašel a bronchitidu
můžeme smíchat s medem.
Obklad se dělá buď z čerstvé nati podobně jako u zvěšince, nebo z odvaru (2 lžičky sušené nati zalijeme 1/4 1
studené vody, necháme 1 minutu povařit, 10 minut vyluhovat, v odvaru namáčíme plátno na obvaz). Čerstvá nať
samozřejmě působí razantněji, proto si odvar schováme spíš pro zimní období. Obklady pomáhají při kožních
problémech, přikládají se nejméně na 2 hodiny, nejlépe přes noc. Při léčbě se kombinuje vnitřní a zevní léčba šťáva léčí, obklady zmírňují svědění a podporují hojení.
Nálev se připravuje v zimě ze sušené nati, 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 l vroucí vody, necháme 15 minut
vyluhovat, pijeme 2-3 šálky denně.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
TUŇÁKOVÝ SALÁT S PTAČINCEM
ptačinec žabinec 3 hrsti, tuňák 1 konzerva, vejce 2 kusy (uvařená natvrdo), šťáva
citronová 1/2 kusu (z 1/2 citronu, na zálivku), cukr hroznový 1 lžička (na zálivku)
Žabinec nasekáme najemno a smícháme s tuňákem. Přidáme na kolečka nakrájené
vajíčko, osolíme a dochutíme zálivkou. Podáváme k hlavnímu chodu nebo jen tak s
pečivem.
LEDOVÝ SALÁT S PTAČINCEM A VEJCEM
salát ledový 1 kus, ptačinec žabinec 1 hrst, vejce 2 kusy (natvrdo uvařená), semínka
slunečnicová 2 lžíce (opražená), sůl mořská, šťáva citronová 1/2 kusu (z 1/2 citronu, na
zálivku), fruktóza 1 lžička (nebo agáve sirup, na zálivku)
Salát i žabinec nakrájíme na kousky. Přidáme na kolečka nakrájené vejce, semínka a
zálivku. Hotový salát podáváme k teplému jídlu nebo jako lehkou večeři s pečivem.
PTAČINCOVÁ POLÉVKA
Mouka 2 lžíce, máslo – lžíce, vývar 1 litr, 2 mrkve na proužky nakrájené, 2 hrsti ptačince
nasekaného, smetana, sůl, pepř, muškátový oříšek, zázvor
Uděláme z másla, mouky a vývaru bešamel, rozředíme na hustotu polévky, přidáme,
mrkev tu uvaříme do měkka, přidáme smetanu, povaříme a nakonec přidáme nasekanou
nať ptačince. Dále nevaříme. Okořeníme pepřem, muškátovým oříškem, zázvorem. Jemnou polévku získáme
přimícháním žloutku.)
LISTOVÉ ŠÁTEČKY S PTAČINCEM
Listové těsto, bílé zelí, cibule 1 ks, 1 vejce, nastrouhaný eidam, hrst nasekaného ptačince,
Cibule, bílé zelí, vejce, eidam nebo jiný sýr, ptačinec, všeho stejným dílem, cibule může být
míň. Osmahneme cibulku a přidáme na nudličky nakrájené zelí, osolíme, podusíme. Až zelí
změkne, vydusíme nebo slijeme zbývající vodu, přidáme vejce, na kostičky nakrájený sýr a
směs mícháme, dokud neztuhne. Vychladlou směs promícháme s nasekanou natí ptačince a
plníme do šátečků, dá se upéct i jako slaný závin.
PTAČINCOVÉ PESTO
Přísady jak jdou po sobě dávejte postupně do mixéru: česnek, sůl, ptačinec, bazalka, extra
virginal olivový olej, půl šálku semen slunečnice.
DORT MÍŠA
Na korpus: 100g másla o pokojové teplotě, 100g hladké mouky, 100g mletých oloupaných li ́skových oř i ́šků, 100g
mouč kového cukru, 1 lži ́ce bramborového škrobu (solamylu) špetka soli.
Na krém: 800g smetany ke šleháni ́ (33%), 500g plnotuč ného
tvarohu, 150g mouč kového cukru, 1 sáček želatiny v prášku Dr.
Oetker, 1 vanilkový lusk, dř eň vyškrábnutá
Na dokončení: 100g meruňkového džemu, 200g smetany ke šleháni ́
(33%), 200g tmavé č okolády 60%, 125g č erstvých malin.
Z př i ́sad na těsto vypracujte soudržnou hmotu, zabalte ji do
potravinářské fólie a nechte v chladnič ce hodinu odležet. Troubu
př edehř ejte na 200°C. Těsto rozprostř ete na dno dortové formy o
průměru 28cm a pak upěchujte (např i ́klad dnem sklenič ky), aby
vznikl pevný plát. Propi ́chejte ho vidlič kou a peč te asi 15 minut dozlatova. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout.
Pak štědř e pomažte džemem. Na krém: želatinu zalijte asi 100ml studené vody a nechte nabobtnat. Šlehač ku
vyšlehejte společ ně s cukrem a dř eni ́ vyškrábnutou z vanilkového lusku do polotuha a pak zašlehejte tvaroh.
Želatinu zahř ejte v mikrovlnce nebo na mi ́rném plameni v rendli ́ku a mi ́chejte, až se rozpusti ́. Nechte zchladnout a
pak ji zašlehejte do tvarohové směsi a vlijte do formy na vychladlý upeč ený korpus s džemem. Dejte do
chladnič ky nejméně na 5 hodin ztuhnout. Na polevu zahř ejte smetanu v mikrovlnce na cca 60°C a rozpusťte v ni ́
nalámanou č okoládu dohladka. Př ed nanášeni ́m ji nechte lehce ztuhnout, aby př i př etaženi ́ př es okraj nestékala
až dolů. Dort vyjměte z formy a polevu nanášejte pomoci ́ paletky č i stěrky. Nakonec ozdobte malinami.

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 18/2016

DŮM a ZAHRADA
Darujte mamince, babičce, tchýni, dárek k svátku, zde je inspirace:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Den matek – Neděle - 8. 5. 2016
Den matek se slaví druhou květnovou neděli. První zmínka pochází z roku 1644 z
Anglie, kdy byly oslavovány všechny matky a babičky. Po celé Anglii se tento
svátek rozšířil až v 19. století. O rozšíření se zasloužila Anny Revers Jarvisová - v
roce 1907 uspořádala ve městě Grafton oslavu na počest své zesnulé matky. O
několik let později americký prezident Thomas Woodrow Wilson vyhlásil Den matek za
svátek.
U nás se začal slavit díky Alici Masarykové, během totality se slavilo MDŽ. Znovu se Den matek začal
slavit opět po roce 1989.
Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti.
Svátek je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilisaci má zřejmě v
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny – buď čtvrtou neděli
velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v
následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko,
Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to
například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize, Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor,
Grenada, Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Portoriko, Jižní Afrika,
Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.
Například v Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu,
Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní
den, tj. 21. března.
Svátek matek v Čechách
Za to, že byl v demokratickém Československu zaveden Svátek matek, vděčíme především Dr. Alici
Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Alice
Masaryková, velká osobnost první republiky, která se z komunistických učebnic dějepisu jaksi vytratila,
studovala medicínu, filosofii a sociální práci na universitách v Praze, Lipsku a Chicagu. Za první světové
války byla za pomoc při vlastizrádné činnosti otce zatčena a vězněna 9 měsíců ve Vídni, kde jí hrozil trest
smrti. Propuštěna byla až na nátlak amerického veřejného mínění. Tato statečná, vzdělaná, společensky
angažovaná osobnost, pozdější první dáma Československé republiky, spoluzakládala sociologickou sekci Svazu
československého studentstva a Sdružení akademicky vzdělaných žen. Roku 1919 založila Československý červený
kříž a byla téměř dvacet let jeho předsedkyní. Alice Masaryková stála u zrodu oslav Svátku matek u nás. Tuto
myšlenku šířily v nově vzniklém Československu Československý červený kříž a organisace jako Čs. ochrana matek
a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při
politických stranách. Poprvé byl Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu z
prvních oslav Svátku matek takto:

"Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala.
Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech."
V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem.
Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé a zatím naposled
objevil v roce 1947. Bylo to díky komunistickými poslanci Národního shromáždění
navrženému zákonu č. 91/1947 Sb., o daru
Československé republiky dětem k svátku
matek 1947. Podepsali jej prezident Beneš s
Gottwaldem a Nejedlým.
Den matek, který letos připadá na neděli 11.
května, nám má připomenout, co pro nás
maminky znamenají, měli bychom si na ně
vzpomenout a poděkovat jim za péči, kterou
nás zahrnují. A čím jiným lze lépe vyjádřit city,
jako jsou láska, obdiv a vděčnost, než květinami?
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ROK 1916

V druhém roce války nastalo
zhoršení všech poměrů. Ceny
všech životních potřeb stoupaly.
Zásobování lidu bylo
nedostatečné. Mouka a jiné
potraviny byly opět rozdíleny
zásobovací komisí ve škole. Na
osobu byl příděl 50 dkg mouky,
buď pšeničné neb ječné, někdy
také prodávaly se fazole, hrách
neb i makarony. Také brambory
byly zakoupeny asi 20 q pro
Loužnici. Z toho se rozprodalo asi
15 q po 18 kg ostatní následkem
pokročilé doby letní podlehly
hnilobě. Zavedeny nové lístky na
cukr (na 1 osobu 1 k na 1 měsíc),
lístky na kávu vydávaly se
osobám starším než 4 roky. Na 8
neděl 3/8 kg kávy: 1 kg za 8 K.
V červnu 1916 zakázán
volný prodej dobytka a
dobytek podléhal
rekvizicím. Byl určen
počet kusů na každou
vesnici, v které se museli
dodati eráru.
Obec Bratříkov –
Loužnice měla dodávati
měsíčně 6 kusů. Na
zakročení místodržitelství
snížen počet ten na 2
kusy. Dobytek odváděn
většinou pro vojsko.
Když vznikl nedostatek
tuku, zavedeny byly
tučenky. A bylo po nouzi!
Lístků bylo dost, ale
zboží takřka žádné.

POMOCNÁ ČINNOST VÁLEČNÁ
Rakousko zapřáhlo do svých služeb nejen vojíny, ale i školní dítky. Ve školách bylo nařízeno prováděti pomoci
školních dítek to znamená pomocnou službu válečnou. Dítky musely sbírat vše možné, byly to zejména následující
věci: ostružinové listí (na čaj), kopřivy, šípky, jeřabiny, ovoce, látku, hadry, cupaninu, různé kovy, žáci ve škole
zhotovovali papírové podešvě pro vojáky, nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice s obrazem „Jejich
Veličenstvo“, různé brože, kokardy, odznaky a utržené peníze zasílány úřadům ve prospěch války.
Pokračování příště……
Foto: pohledy zasílané z války svým blízkým do Loužnice, na snímku dole napsáno: Vzpomínku od českých junáků
1916, 1/18 marš K.K. lit 5
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PRO ZASMÁNÍ
V autosalonu: "Jsem sice věřící, ale přitom jsem si koupil za nekřesťanské
prachy auto."
Říká vedoucí svému podřízenému: "Vám se při práci muselo stát něco
strašného!" "Proč myslíte?" "Protože se jí tak strašně bojíte."
"Proč jsi včera nebyl v práci?" "Protože byla neděle."
Šéf jedné banky přijal nového pracovníka pro práci za přepážkou. Jelikož
má poněkud pochybnosti, rozhodne se ho vyzkoušet. Přetáhne si přes
hlavu punčochu, vezme si synovu pistolku na vodu a jde nového
pokladníka přepadnout. Namíří na něj pistoli - on podlehne tíze okamžiku
a vydá celou hotovost. Od té doby nikdo ředitele banky neviděl.
Říká nadřízený svému podřízenému: "Člověče - vy pomalu chodíte,
pomalu děláte, pomalu vám to myslí... Je vůbec něco, co děláte rychle?"
"Ano, rychle se unavím."
Jsi u nás právě rok. Hned jak jsi nastoupil, stal jsi se vedoucím oddělení,
za tři měsíce jsi byl dále povýšený, doufám tedy, že jsi u nás spokojený!"
říká ředitel mladému zaměstnanci. "Ano tatínku."

MOUDRÁ VĚTA
„Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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