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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 19/2016
pro týden:
9. 5. 2016 – 15. 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.

Doba trvání částečné uzavírky:
9. 5. 2016 – 15. 5. 2016 a 16. 6. 2016 – 6. 7. 2016
Doba trvání úplné uzavírky: 9. 6. 2016 – 15. 6. 2016
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/doc20160503002118.pdf

POMOZTE NAJÍT PŘÍBUZNÉ
Laskavě žádám občany Loužnice o pomoc pří hledání rodiny
mého strýce pana Josefa Justa.
Budu velmi rád za jakékoliv informace především o jeho
synech. Děkuji Vám za Vaši pomoc.
Jiří Just,
561 25 Rudoltice 283
tel.: 723 005 020
e-mail.: just.jiri@seznam.cz
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Ve dnech pátek
13.5 a sobotu 14.
5. 2016 si budete
moci pochutnat na
hovězím vývaru
s domácími nudlemi
a knedlíčky a
na
bramborovém
salátu a
budou pro
Vás připraveny variace řízků: kuřecí nebo
vepřové. 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.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
V Modré sově se tento víkend připravili na svátek matek a tvořili přáníčka pro svoje maminky.
Při výrobě přáníček se všichni naučili další písmenka a anglická slovíčka.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
JABLONEC N. N. Smích, tanec i nové
informace. Tak by se dala
popsat komentovaná
prohlídka výstavy Zmizelý
Jablonec, která se na
začátku tohoto měsíce
přenesla i do ulic města.
Podařenou akci
doprovodila hudba U
Města Vídně a divadelní
skeče studentů Gymnázia Dr. Randy. „Moc se mi to líbilo,“ shrnul
své dojmy primátor Petr Beitl, který se přidal k početnému
publiku. Na celkem pěti informačních tabulích můžete srovnat
proměny města. „Výběr míst bylo třeba podřídit tomu, jaké
fotografie z dřívějších dob se dochovaly,“ informoval autor výstavy
Jan Strnad. „Vůbec jsem nevěděl, že hotel Merkur vypadal vlastně
úplně jinak,“ podivoval se třicetiletý Honza z Jablonce a dodal, že
se vydá i do Městské galerie MY, kde je umístěna hlavní část této
výstavy. Obrovský úspěch sklidily scénky mladých studentů, které
rozesmály všechny přítomné. Samotné panely zůstanou v ulicích
města do konce prázdnin.
JABLONEC N. N. - Do
konce května můžete
poznat stavby
Libereckého kraje, do
nichž se vrátil život. Na
výstavě najdete příklady i
z Jablonecka.
Slovo brownfield pochází
původně z angličtiny a
přeložit jej můžeme jako
hnědé pole. Jde o
urbanistický termín označující nevyužívané území. Putovní výstava,
kterou si můžete do konce května prohlédnout na jablonecké
radnici, mapuje proměnu hned několika z nich. „V Jablonci nad
Nisou téma oživování historických industriálních staveb není
neznámé. Najdeme zde například objekt bývalé hasičské zbrojnice,
ze které bylo za přispění evropské dotace vybudováno nové sídlo
Městské policie Jablonec nad Nisou,“ řekl Vít Příkaský, člen rady
kraje pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Na dalších
panelech výstavy najdeme i jablonecký hotel Praha na
Komenského ulici nebo sídlo společnosti Texo Plus na Maršovicích.
Aktuálně zajímavým záměrem je podle krajského radního oživení
původních jabloneckých lázní, který se snaží zrealizovat spolek
ArtproProstor a jeho projekt nese název Jablečné lázně. „Věřím, že
nadšení a úsilí přinese očekávané ovoce a my tento objekt
budeme moci v budoucnu zařadit mezi revitalizované objekty naší
výstavy,“ dodal na závěr Příkaský.

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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KRÁSNÁ Odpísknutím na
bezovou píšťalku
zahájilo Kittelovo
muzeum na Krásné 1.
května svou sedmou
sezónu.
Každoročně se mohou
návštěvníci těšit na
expozici s novým
tématem na daný rok.
Ta letošní je
věnována praní a také
péči o prádlo a prádélko, aby bělostné krajky byly
stále působivé.
Novou interaktivní tvář v Kittelově muzeu nyní
najdete venku. Jednou z letošních novinek jsou
´Vykopávky pro děti´ neboli Ausgraben. V novém
přírodním pískovišti si děti mohou zahrát na
archeology a najít si ten svůj poklad. Tento dětský
koutek připomíná vzácná historická naleziště
pazourku nedaleko odtud. (Archeologické nálezy a
pradávnou minulost připomíná jedna celá místnost
v muzeu pozn. red.) Velký úspěch při pouti sv.
Josefa slavila nově otevřená Kittelova pěšinka
bosých nohou. Boty zouvali děti i dospělí a
našlapovali po nejrůznějších terénech. Pěšinka
připomínající tvar neuzavřené, ležaté osmičky je
vysypaná kůrou, pískem, trávou, kameny, oblázky,
dřevem, smrkovými větvičkami, jehličím i pilinami,
ale i jehnědami, kočičkami, šiškami, kaštany i
skořápkami, a protože Kittelovo muzeum se
nachází na Pěnčíně tak se zde dá projít i úsekem
skleněných korálků. Trend bosé chůze je
celosvětový a v souladu se zdravým životním
stylem. Osaháváním si nejrůznějších materiálů
bosým chodidlem mohou být lidé lépe v kontaktu
s terénem, se Zemí a poznat ´na vlastní chodidlo´
další rozměry chůze, které běžně nevnímáme.
Týkají se nejenom povrchu jemnosti, hladkosti,
drsnosti, ale i různé teploty, podle toho, který
terén se právě přechází. Kittelova pěšinka pro
bosé nohy, stejně jako muzeum s sebou nese
téma zdraví, uzdravování a blízký vztah k přírodě.
Navíc všem návštěvníkům nabízí zážitek, který je
může dál inspirovat k dalším i delším vycházkám
přírodou, možná i bez bot, vždyť chodit bosu je
zdravé a přirozené. Citujme, co pravil zenový mistr
Lin-čch´: „Zázrakem není chůze po vodě, ale
chůze po Zemi."
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KULTURA a POZVÁNKY

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2016

5

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2016

6

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2016

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2016

ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU - V pátek 29. dubna dopoledne
deset minut po desáté hodině se v katastru Jablonce nad
Nisou na silnici třetí třídy vedoucí od ulice Na Hutích na
Dolní Černou Studnici stala dopravní nehoda. Řidič s
vozidlem Fiat Panda v levotočivé zatáčce přejel do
protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla Škoda
Felicia. Tímto nárazem se vůz Fiat Panda přetočil na
střechu a Škoda Felicia byla odhozena vpravo mimo
komunikaci do příkopu. Řidič fiatu byl se zraněním
převezen do jablonecké nemocnice, do které na
preventivní vyšetření byla převezena i řidička Škody
Felicie. Alkohol byl na místě u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku
70.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ZÁSADA - V noci na sobotu 30. dubna dosud neznámý pachatel po odstranění lankového zámku z branky vnikl na
oplocenou zahradu jednoho s rodinných domů v Zásadě. Z této zahrady následně odcizil zahradní nábytek v
celkové hodnotě 36.531,- Kč – šest kovových židlí s gumoplastovým výpletem a kovový rozkládací stůl. Tento stůl
o rozměrech 210 x 100 cm a výšce 73 cm pachatel ovšem zanechal stát vedle místní komunikace před plotem u
domu. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu krádeže, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
ŽELEZNÝ BROD - Minulý týden v pátek 29. dubna policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve
zkráceném přípravném řízení sdělili 56letému muži podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní
svobody, kterého se dopustil 16. března letošního roku. V tento den odpoledne totiž v jednom z bytových domů v
Železném Brodě na Nábřeží Obránců míru násilím vnikl do dvou bytů. Nejprve u jednoho z nich vyrazil vstupní
dveře, a když do něho vstoupil, byl vyrušen ženou, která v něm bydlí. Z tohoto důvodu tento byt v prvním patře
opustil, sešel do přízemí domu, kde nohou vykopl vstupní dveře, kterými vnikl do předsíně. Následně ještě rozbil
skleněnou výplň uzamčených dveří vedoucích do obývacího pokoje. Po tomto již z bytu odešel, aniž by do
obývacího pokoje vnikl. Podezřelý ani v jednom bytě nic neodcizil a na poškození dveří způsobil celkovou škodu ve
výši 1.800,- Kč. Za spáchání uvedeného trestného činu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
DESNÁ - V uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 59letému muži z Teplic podezření ze
spáchání trestného krádeže ve stádiu pokusu, kterého se dopustil 29. března letošního roku krátce po třinácté
hodině v Desné. V tu dobu totiž vstoupil do jedné z prodejen v Krkonošské ulici a využil toho, že v tom okamžiku
byla prodavačka ve vedlejší místnosti. Ta jakmile se vrátila zpět, přistihla podezřelého stojícího za pokladnou, jak
sahá do šuplíku s penězi pod pokladnou. V tomto okamžiku muž odstoupil od pokladny a z prodejny utekl, aniž by
se mu podařilo cokoliv odcizit. V uvedeném šuplíku byla uložena hotovost více jak čtyři tisíce korun. Podezřelý se
uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně odsouzen
Okresním soudem v Teplicích. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání pokusu k trestnému činu krádeže
hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Případ šetřili policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě.
DALEŠICE - V pondělí 2. května se dopoledne dvacet minut
před jedenáctou hodinou stala na silnici třetí třídy v katastru
obce Dalešice dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Hyundai
Getz jel ve směru od Jablonce nad Nisou na centrum Dalešic,
kde při průjezdu pravotočivé zatáčky nejel zcela při pravém
okraji vozovky, vyjel vlevo přes pomyslný střet silnice a levým
předním rohem narazil do levého boku protijedoucího vozidla
Škoda Octavia, jehož řidička byla s tímto vozem odhozena ve
směru jízdy vpravo mimo vozovku do příkopu. Ke zranění
osob při nehodě naštěstí nedošlo. Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly
negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí
částku 160.000,- Kč. Policisté vyřešili věc na místě jako
dopravní nehodu s projednáním a jejímu viníkovi udělili
blokovou pokutu.
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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
9.5.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

PÁTEK
13. 5.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
10.5.

Den: 19/23°C
Noc: 11/7°C

SOBOTA
14.5.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
11.5.

Den: 20/24°C
Noc: 12/8°C

NEDĚLE
15.5.

Den: 16/20°C
Noc: 10/6°C

ČTVRTEK
12.5.

Den: 19/23°C
Noc: 12/8°C

PONDĚLÍ
16. 5.

Den: 14/18°C
Noc: 9/5°C

PRANOSTIKY
8. 5.
Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí
hospodáře z domu ven.

14.5.
Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pan Serboni pálí stromy.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich
kuchařka.
Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.

11.5.
O svatém Mamertu zima je po čmertu.
Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm
nic dobrého není.

15.5.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Žofie vína upije.
Svatá Žofie políčka často zalije

Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.

Slunce
Vychází:

5:11
Zapadá:

20:15

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

16.5.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
9. 5. 2016 - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem;
přechod Merkuru přes sluneční disk
13. 5. 2016 - Měsíc v první čtvrti (18:01)
15. 5. 2016 - Měsíc v konjunkci s Jupiterem
18. 5. 2016 - Měsíc v odzemí (405 954 km)
20. 5. 2016 - Slunce vstupuje do znamení Blíženců
21. 5. 2016 - Měsíc v úplňku (22:14), Měsíc v konjunkci s
Marsem
22. 5. 2016 - Mars v opozici se Sluncem, Měsíc v
konjunkci se Saturnem
29. 5. 2016 - Měsíc v poslední čtvrti (13:11)
30. 5. 2016 - Mars nejblíže Zemi (75,3 milionu km)

Měsíc

11. 5. 2016

Vychází:

9:37
Zapadá:

00:54
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FÁZE MĚSÍCE
13.05.

21.05.

29.05.

------------------------------------------------LUNÁRNÍ KALENDÁŘ PRO TENTO TÝDEN
Orgány: žaludek, hruď, plíce,
játra, trávení, žluč, žlázy s
vnitřní sekrecí, mléčné
žlázy, srdce, záda,
bránice, krevní oběh,
tepny
Krása: vlasy – stříhání,
zábal, odstr.lupů, NE
depilace, vlasy – účes,
střih; péče o břicho
Zahrada: plod, oheň, kořen, země ↓
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

10.
12.
12.
12.
16.
16.

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

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

Sandra Černá
Hana Urbánková
Vojtěch Rajtr
Zuzana Bažilová
Marta Absolonová
Olga Rathouská

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
9.5. 1945 – Tankové jednotky Rudé armády vstoupily do Prahy.
10.5. 1885 – Marie Záhořová-Němcová, vnučka Boženy Němcové
11.5. 1786 – V Praze na Koňském trhu bylo otevřeno divadlo
Bouda.
11.5. 1889 – Klub českých turistů vytvořil první českou značenou
turistickou cestu.
12.5. 1743 – Marie Terezie byla v Praze korunována českou
královnou, tzv. korunovace na usmířenou.
13.5. 1911 - Let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle,
14.5. 1855 – Byla poprvé vydána kniha Babička Boženy Němcové.
14.5. 1316 – Karel IV., římský císař († 29. listopadu 1378)
15.5. 1937 – Madeleine Albrightová, americká ministryně zahraničí
VÝZNAMNÉ DNY
9.5. - Den Evropy (Schumanův den)
12.5. - Mezinárodní den ošetřovatelek, Mezinárodní den podpory
nemocných s chronickým únavovým syndromem, Mezinárodní den
informovanosti o fibromyalgii
13.5. - Světový den koktejlu
14.5. - Světový den hypertenze
15.5. - Den rodin, Mezinárodní den rodiny, Světový den proti
mozkové mrtvici
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

POČASÍ 1964
Jarní tání nastalo až v druhé polovině
března. Všude je spousta ledu a tajícího
sněhu. Konec března je už bez sněhu. V
dubnu bylo teplo a mnoho slunečních dnů.
3. dubna přišla první bouřka.
Začátkem května bylo chladno a deštivo,
pak slunečno, teplo a velmi sucho.
Toto počasí se protáhlo skoro až do konce
června. V červenci bylo období
nadměrných veder, srpen a září byly
chladnější a deštivější měsíce. Rovněž celý
podzim byl dosti nepříznivý a s
nadměrnými srážkami.
Sníh ležel po celý prosinec.
Bylo ho však velmi málo a nedalo se jezdit
ani na lyžích.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 9. 5. – 15. 5. 2016,
slaví svátek:
9.5. - CTIBOR (zastarale také Stibor) je mužské křestní
jméno slovanského (českého) původu. Jméno vzniklo
spojením výrazů pro „čest“ a pro „boj“ - znamená tedy
„bojovník za čest“.
10.5. - BLAŽENA je ženské křestní jméno. Jedná se o
slovanskou variantu jména Beata.
11.5. - SVATAVA je ženské křestní jméno. Svatava je
jméno slovanského původu. Jméno je buď odvozeno od
praslovanského svet (silný) nebo vzniklo jako svat + ava, což
znamená svatá řeka.
12.5. - PANKRÁC základem je řecké jméno Pankrátios,
které se vykládá z pankrátion „celkový závod“, „víceboj“,
nebo pankratés „všemocný“, „vševládný“.
Ve spojení římskokatolického kalendáře s meteorologií je
svatý Pankrác první ze tří „zmrzlých / ledových mužů“, v
lidové pranostice vyjadřující severní až severozápadní
proudění vzduchu s teplotami ještě pod bodem mrazu.
13.5. - SERVÁC je jméno latinského původu. Vykládá se
jako uchovávatel, strážce, zachránce, osvoboditel nebo
zachráněný, osvobozený. Jméno vzniklo z latinského slovesa
servare (uchovávat). V lidové pranostice je označován jako
druhý ze tří "zmrzlých mužů". Za českou obdobu lze
považovat jména Chranibor či Branibor.
14.5. - BONIFÁC je mužské křestní jméno latinského
původu, odvozené z výrazu „homo boni fati“, tj. „muž
dobrého osudu/původu“. V lidové pranostice je označován
jako třetí ze tří "zmrzlých mužů". Českou obdobou jsou
jména Dobromír nebo Dobromil.
15.5. - ŽOFIE je ženské křestní jméno. Jméno pochází z
řeckého slova σοφία (sofia) s významem „moudrost“.
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VÝROČÍ
V těchto dnes si připomínáme 71 let od skončení II. světové války.
Možná, že dnešní generace o toto téma nemá zájem, ale stále jsou mezi námi pamětníci, kteří tuto hroznou dobu
pamatují a je potřeba si ji neustále připomínat.
Zde Vám přináším vyprávění chlapce, který se narodil a žil v Loužnici, jak on a jeho kamarádi prožívali dobu
osvobození?

PŘÍBĚH Z KONCE VÁLKY V LOUŽNICI – ODHALENÍ „WERWOLVA“
Za války moc velké příděly nebyly, takže hodně kluků vylepšovala
jídelníček pytlačením pstruhů v místním potoce. Několik dní po
osvobození přišel jeden z kluků do party s nápadem, že nad
Tanvaldem je veliká přehrada (Souš), takže tam musí být hodně ryb.
Hranice s Německem padla, tak to musíme využít. Hned první neděli
pět kluků, kteří jsme měli kola, vyrazilo. Cestou do Tanvaldu jsme
měli překvapení, když nás Ruský voják dávkou ze samopalu zastavil
a chtěl nám odebrat kola. Naštěstí výstřely upozornily několik
Českých vojáků, kteří nám přišli pomoci. Vysvětlili Rusovi, že nejsme
Němci a nemá na naše kola nárok. Zbytek cesty proběhl dobře a s
úžasem jsme se rozhlíželi z pláže vedle hráze po přehradě. Hráz
hlídalo několik Českých vojáků v uniformách afrikakorpusu
označených trikolorou. Na pláži bylo několik hodně velkých člunů, pozůstatek po hitlerjuntském cvičišti. Byla to
fuška, než jsme jeden dostali na vodu. Ačkoliv poprvé, za chvíli jsme uháněli vodou a hledali přítok. Protože jsme
uměli rybařit pouze rukama, hledali jsme menší vodu a přítok. Ten jsme našli,
přistáli a pokračovali po značně rozervaném břehu, po balvanech a velikých
otvorech. Nevěděli jsme, že Souš má kyselou vodu a že tam prostě ryby nejsou. Po
krátké chvilce Pepík nás svolal, když v jedné díře nad vodou našel velký balík
zabalený ve vojenské maskovací celtě. Při otevření tam byly ruční granáty, závěra
pušek, pistole a mnoho jiného vojenského materiálu. Najednou jsme si uvědomili, že
asi 25 m od břehu je domek a že se z jeho komína kouří. Dostali jsme strach,
odnesli všechno do člunu a rychle veslovali pryč. Uprostřed přehrady již bylo veseleji
a Pepík již nabíjel pistoli a několika
výstřely ji vyzkoušel. U hráze nás vojáci
již čekali a my jim vše pověděli.
Okamžitě nastartovali dva motocykly a
čtyři odjeli k místu nálezu. Okolí
přehrady bylo málo zarostlé, takže byl
výhled po celou okrajovou silnici i
domek. Vojáci v domku nikoho nenašli,
byl výjimečný stav, každý Němec věděl, co ho čeká, když zatajil
nějaké zbraně. Vojáci nám z nálezu nic nevzali a řekli nám, kde to
máme v Tanvaldě odevzdat. V Tanvaldě jsme odevzdali ruční granáty,
a co jsme potřebovali a pistoli samozřejmě, také ne.
V lese před vesnicí jsme se rozhodli, že si zastřílíme. Když došlo na
mne, po výstřelu mi ruka vylétla vzhůru a já netrefil borovici na pár
metrů. Na druhý výstřel jsem uchopil pistoli nešikovně oběma rukama
a zpětný závěr mi ošklivě rozsekl palec. Prví raněný.
Druhý byl Honza. Když jsme večer u hospody na schodech vyprávěli
skupině dětí tuto příhodu. Jenda montoval nějakou „věcičku“ a ta mu
explodovala v rukou. Hosté z hospody vyběhli ven a transportovali ho
do nemocnice. Přišel o několik článků prstů a obličej pak měl, jako po
neštovicích. Velitelstvím obce následovně byla určena skupina mužů,
která nás odzbrojovala. Pistole se nenašla, prý ji Pepík zahodil do
doleního rybníka. Já vše před prohlídkou naházel sousedům do pole.
Při odstraňování plevele to našli, takže to na mě prasklo a já dostal od táty pořádnou odměnu. Jak se podívám na
svou ruku, tak mi tuto událost stále připomíná pořádná jizva na palci.
Josef Blažek
Foto: Zátarasy na silnici z Železného Brodu do Tanvaldu, vybudované v roce 1944 nebo 1945 německou
armádou. Dolení rybník pod křížkem. Oslava osvobození před školou v Loužnici.

11

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2016

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PAMPELIŠKA
Pampeliška lékařská roste jako nepříjemný plevel na trávnících, pro trpící lidi je však
cennou léčivkou. Kvete v dubnu a v květnu na mezích, loukách a trávnících. Koberec
ze žlutých květů nás každý rok na jaře obšťastňuje. Rostlina se vyhýbá mokrým
loukám a jiným vlhkým plochám. Vyznačují ji dvě vynikající vlastnosti – léčí choroby
žlučníku a jater.
Listy sbíráme před květem, kořeny na jaře a na podzim, stvoly a úbory květů po
dobu květu. Čerstvé stvoly květů, když jich denně sníme pět až šest v syrovém
stavu, rychle pomáhají při chronickém zánětu jater (hepatitidě). Pomáhají i při
cukrovce. Cukrovkáři by měli denně sníst až deset stvolů po celý čas, kdy pampeliška
kvete. Nejprve se stvoly spolu s květy umyjí, až potom se květ odstraní a stvoly se
pomalu žvýkají. Stvol květu má zpočátku hořkou chuť, je vzpřímený, křupavý a šťavnatý a
má chuť jako list štěrbáku (endivie). Lidé stále nemocní, kteří cítí únavu a jsou ochablí, měli
by absolvovat čtrnáctidenní kúru s čerstvými stvoly pampelišky. Budou překvapeni vynikajícím účinkem.
Pampeliška však pomáhá i při jiných chorobách. Odstraňuje svrbění kůže, lišeje a vyrážky, vylepšuje
žaludeční šťávy a pročišťuje žaludek od všelijakých usazených látek. Čerstvé stvoly mohou bezbolestné
rozpustit žlučníkové kameny, regulují činnost jater a žlučníku. Pampeliška obsahuje kromě minerálních solí
i léčivé látky, které jsou důležité při léčení chorob látkové výměny (metabolismu). Pro své krev pročišťující účinky
pomáhá i při dně a revmatismu. Jestliže se kúra s čerstvými stvoly dodrží čtyři týdny, ustoupí i otoky žláz.
Pampeliška se s úspěchem užívá i při žloutence a chorobách sleziny.
Jedí-li se čerstvé kořeny pampelišky nebo se pije čaj z usušených, tak pročišťují krev, napomáhají trávení,
podporují pocení a močení, působí povzbudivě. Jsou vynikajícím prostředkem proti husté krvi.
Tato cenná, léčivá rostlina má v lidovém léčitelství významné místo. Žel, že většina lidí ji neuznává a považuje ji
za dotěrný plevel.
Účinky rostliny:
zánět jeter (hepatitida)
cukrovka
jarní únava, prostá únava
svědění kůže
lišej
vyrážka
čistí žaludek
zlepšuje trávení
žlučníkové kameny
poruchy metabolismu
nemoci sleziny
čistí krev
vypocení
podpora močení, zadržování tekutin v těle
ČAJ NA ČIŠTĚNÍ KRVE
1 díl listů pampelišky, 1 díl kopřiv, 1 díl měsíčku lékařského. Bylinky smícháme dohromady, 1 polévkovou lžíci
zalijeme 0,5 litrem vroucí vody a necháme dvacet minut louhovat. Pak scedíme, odvar nalijeme do termosky a
popíjíme během dne. Tato kůra by se měla dodržovat pravidelně po dobu čtyř týdnů.
POSILUJÍCÍ KOKTEJL
1 hrst nasekaných listů pampelišky, šťáva z 1 pomeranče a 1 nastrouhané jablko, trošku medu, 0,5 litru mléka
(nejlépe rostlinného - rýžové, sójové, vločkové). Všechny tyto přísady vložíme do mixéru a ušleháme do pěny.
Potom podáváme v ozdobené sklenici.
PAMPELIŠKOVÝ LIKÉR
500 g květů, 160 g kořenů a 100 g listů přelijeme 500 ml převařené vody a 500 ml 70–90% čistého lihu. Dobře
uzavřeme a necháme 14 dní stát na teplém místě, denně musíme 3x protřepat. Pak přecedíme, přelijeme do
menších skleněných lahví a dobře uzavřeme. Skladujeme na chladném a temném místě. Tento likér užíváme 3x
denně 1 čajovou lžičku po dobu dvou měsíců. Výborně posiluje žlučník a játra.

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2016

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PAMPELIŠKOVÝ SIRUP
Do jednoho litru studené vody nasypeme dvě vrchovaté dvojhrotí květů a pomalu zahřejeme do
varu. Necháme vzkypět, hrnec odstavíme a necháme stát přes noc. Druhý den šťávu scedíme
přes síto, necháme odkapat a květy dobře rukou vymačkáme. Do šťávy přidáme jeden kilogram
přírodního cukru, půlku citrónu nakrájeného na plátky (když je citrón ošetřený chemikálií,
použijeme ho bez kůry). Více citrónu se nedává, bylo by to kyselé. Hrnec postavíme na plotnu a
slabě ohříváme tak, aby se tekutina odpařovala bez vaření. Sirup se nechá jednou či dvakrát
vychladnout a tak zjistíme správnou hustotu. Nesmí být hodně hustý, protože by po delším skladování
krystalizoval. Nesmí být ale ani řídký, po krátkém čase by začal kvasit. Musí to být správný, hustě se táhnoucí
sirup, který výborně chutná, když jím ráno potřeme rohlík nebo chléb s máslem.
PAMPELIŠKOVÝ SALÁT
Až na nás dolehne jarní únava, je nejvyšší čas vydat se do přírody a při té
příležitosti nasbírat čerstvé zelené lístečky smetánky lékařské. Nejen že
nás povzbudí jejich barva, ale budou nám i báječně chutnat v salátu, jenž
z nich můžeme připravit.
Ingredience: Mladé lístky pampelišek podle potřeby, cherry rajčátka,
trocha citronové šťávy, smetana nebo bílý jogurt, sůl, pepř.
Mladé, čerstvé lístky pampelišky důkladně propereme v tekoucí vodě a
natrháme je na menší kousky. Rajčátka rozčtvrtíme a přidáme je k lístkům. Zeleninu zakapeme citronovou šťávou
a vmícháme smetanu dochucenou solí a pepřem. Salát můžeme jíst samostatně jako lehkou večeři, nebo jako
tečku za vydatnějším jídlem. Příště si na jarní louce "natrháme" jitrocel a podíváme se, co a jak s ním udělat.
PAMPELIŠKOVÁ KÁVA
Příprava kávy z kořene není nějak náročná. Musíme ho nejdříve někde vykopat,
přinést domů a pořádně omýt. Pak kořen nakrájíme na přibližně centimetrové
kousky, které necháme usušit či spíše upražit v troubě rozehřáté na přibližně dvě
stě stupňů. Případně ho lze pražit i na suché pánvi. V obou případech musíme
kontrolovat, aby se nám nezačal připalovat – jestliže nám nějaký kousek i přes
veškerou snahu a míchání zčerná, raději ho vyhoďme. Když už je kořen pampelišky suchý a tvrdý, umeleme ho v
kávovém mlýnku. Nyní můžeme směs znovu krátce (tři až pět minut) upražit na pánvi a nebo rovnou uskladnit.
Nejlepší je nejdříve ochutnat rovnou umletou kávu a pak si připravit menší porci podruhé pražené a porovnat
chuti. A rozhodnout se pro tu, co nám vyhovuje nejvíce. Káva z pampelišky by se měla uskladnit v uzavíratelné
skleněné nádobě v suchém a tmavém místě.
KRŮTÍ PEČÍNKA
1 ks chlazeného krůtího horního stehna, 4 ks větviček čerstvého tymiánu, 50 g
slaniny, 2 lžíce oleje, 1 lžička sladké mleté papriky, 1 lžička sušeného tymiánu, 1
lžička drceného kmínu, 100 g másla, sůl dle chuti a potřeby, voda na podlévání.
Slaninu nakrájíme na klínky a necháme 30 minut v mrazáku. Pak jimi maso
prošpikujeme. Do oleje přidáme koření, promícháme a tuto směs hezky do masa
vmasírujeme. Uložíme do uzaviratelné krabice, přidáme čerstvý tymián a
necháme přes noc v lednici. Do pekáčku vložíme maso, které osolíme, i s tymiánem, přidáme 80 g másla,
podlijeme 200 ml vody, přiklopíme a dáme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme 1,5 hodiny. Během pečení
poléváme výpekem, eventuálně podléváme vodu dle potřeby. Poté sundáme poklici a dopékáme na barvu cca půl
hodiny. Opět přeléváme výpekem. Když je maso měkké, přidáme zbytek másla a troubu vypneme. Po částečném
zchladnutí opatrně vykostíme a maso nakrájíme na porce.
KOLÁČ ORGASMUS
Na těsto: 1,5 hrnku polohrubé mouky, 1,5 hrnku cukru krupice, 1 plechovka
kompotovaného ananasu, 1 sáček prášek do pečiva, 1/2 sáčku vanilkového cukru,
2 lžičky sody, 2 ks vejce, Na krém: 2 kelímky mascarpone, 250 ml mléka, 1 sáček
vanilkového cukru, 1 sáček pudinkový prášek, 1-2 lžíce cukr krupice, Na ozdobu:
sekané vlašské ořechy, čokoládová poleva.
Rozmixujeme ananas i se šťávou, přidáme mouku, oba cukry, vejce, sodu, prášek
do pečiva a důkladně vše promícháme. Těsto nalijeme na vymazaný plech a pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C
asi 20 minut. Připravíme si krém; uvaříme pudink s cukrem a necháme ho vychladnout, postupujeme dle návodu
na obalu, jen místo 0,5 l mléka dáme 0,25 l. Přidáme mascarpone a vanilkový cukr. Vychladlý koláč potřeme
náplní, posypeme nasekanými vlašskými ořechy a pocákáme čokoládovou polevou rozpuštěnou ve vodní lázni.
Koláč necháme ztuhnout, nakrájíme a můžeme servírovat.
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DŮM a ZAHRADA
Voda na zahradě

Toužíte po jezírku, potoku na své zahradě? Ale nemáte prostor? Vytvořte si mini vodní plochu.
Zde je trochu inspirace:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
LEDOVÍ MUŽI
Pankrác, Servác a Bonifác - Období mezi 10. až 14.
květnem bývá označováno jako období zmrzlíků,
studených svatých, ledováků, ledových mužů a
podobně. Bývá to výrazně studené období, avšak
charakter doprovodného ochlazení není vždy stejný.
Někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji
nastává pouze citelné ochlazení a především se
vyskytují vydatné studené dešťové srážky. Ty jsou
charakteristické i pro další významnou pranostickou
dominantu, kterou představuje svatá Žofie.
PANKRAC (12. května) - „Ledový světec“ svatý
Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá
Asie). Traduje se, že pocházel z vážené křesťanské
rodiny. Matka však zemřela hned po jeho narození a
otec o rok později. Tak o něj pečoval strýc Dionýsos,
který s ním později přesídlil do Říma. To bylo v době, kdy císař Dioklecián velmi tvrdě pronásledoval křesťany, a
veřejné přiznání ke křesťanství bylo trestáno smrtí. Mladý Pankrác se však nezalekl a své vyznání neskrýval, což
mělo za následek, že byl zajat a uvězněn. Bylo mu nabídnuto, že když se své víry vzdá, zachrání si život. Ale
čtrnáctiletý Pankrác se nedal přesvědčit a tak 12. května roku 304 byl veřejně sťat. Jeho tělo uschovala statečná
žena v římských katakombách. V roce 500 papež Symach postavil nad Pankrácovým hrobem kostel. Později zde
byla vystavěna bazilika sv. Pankráce, jež zde stojí dodnes. Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě, především pak
v Německu. Dnešní Pankrác je ve Francii patronem dětí a prvně přijímajících. Ochraňuje mladé rostliny a květy,
jeho přímluva pomáhá při bolestech hlavy a při křečích - a také proti křivé přísaze. Význam jména Pankrác v tomto
případě neodpovídá povaze chlapce a jeví se jako nahodilé. Základem je totiž řecké slovo pankration, což znamená
„celkový závod“ nebo „víceboj“, lze vycházet i ze slova pankratés - přeloženo jako „vševládný“.
SERVAC (13. května) - Druhý „ledový světec“ svatý Servác pocházel z Arménie (datum narození spadá do 4.
století). Pravděpodobně roku 340 se stává biskupem v
Tongernu (Belgie). Patřil k nejtvrdším odpůrcům
arianismu. Zemřel 13. května roku 384 v Maastrichtu
(Holandsko) na zimnici.
Je patronem Maastrichtu, Goslaru, Limburgu/Lahn,
Quedlinburgu a Wormského biskupství. To svědčí o
velké úctě, které se tento patron těší. Navíc jej berou
za svého ochránce i zámečníci a stolaři, lidé se k němu
modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a
horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami
od mrazu, který přichází nikým nezván ani nevolán. V
Maastrichtu se na světcovu počest v současné době
každých 7 let koná velká posvátná pouť. Při procesí
(ommegang) nesou věřící ulicemi Servácovu hlavu a
další ostatky. Jméno Servác má základ patrně v
latinském slově servare - "uchovávat". Znamená tedy
něco jako "strážce" nebo "ten, který uchovává".
BONIFAC (14. května) - Třetí „ledový světec“ svatý Bonifác, se podle legendy narodil v Římě ve 3. století.
Bohatá Římanka – křesťanka - jej poslala do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby tam pro ni se svými druhy
vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác se do té doby o křesťanskou víru nezajímal a tak bral cestu spíše jako
povyražení. V Tarsu byl svědkem toho, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v celých zástupech veřejně pro
víru zabíjeni. Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. Byl okamžitě uvězněn a po krutém
mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. Legenda říká, že jeho zděšení přátelé přinesli nakonec do Říma
ostatky jenom jednoho mučedníka - Bonifáce. Tam jej pohřbili na via Latina. To vše se mělo stát kolem roku 306.
Jméno Bonifác vychází z latinského výrazu (homo) boni fati, což lze přeložit jako „člověk dobrého osudu“, což může
znamenat, že každý Bonifác je šťastlivec.
(foto: „zmrzlíci“ - 3.května v roce 2011)
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

REKVISICE
Velmi nerado se dnes vzpomíná na smutně proslulé rekvisice. Úřady nařídili rolníkům, že musí každý odvésti eráru
tolik a tolik obilí, brambor, apd. Na to se neohlížely bude - li mít ten člověk co jíst se svou rodinou, a zbude –li mu
taky na setí neb sázení. Tady platilo jen jedno „Dej sem! A když né, tak si vezmeme“ Poněvadž nemohli lidé
splniti požadavky úřadů, v odvádění obilí, byly nařízeny prohlídky, dům od domu. Jak taková prohlídka vypadala?
Přišli do vesnice obyčejně dva i více četníků, s nimi přišel vždy nějaký pochop od úřadu. Ti pak vzali k sobě
starostu neb více členů výboru a teď to začalo.
Přišli do prvního stavení. Ptali se Dáte eráru, co se vám předepsalo? Když řekl, že ano bylo vše v pořádku a šlo se
dále. Hůře bylo tam, kde nemohli dáti to, co předepsali. Tu vrhli se žandáři jako zběsilý a začali vše přehazovati,
v posteli, ve skříních, v prádelníkách, na půdě, píchali bajonety do sena do slámy, všude hledali ukryté zásoby
(ani záchody nevynechali). Ve většině případech nenašli zásob a museli odejít s nepořízenou, aby za krátkou dobu
zase oblažili návštěvou naše obyvatelstvo. Kdo měl nějaké obilí neb mouku doma, ten vždy dovedl ukrýti tyto věci
tak, aby to „čmuchalové“ nenašli. Někdo měl vykopanou díru někde ve stodole nebo v šupě a tam ukládal v době
prohlídek své zásoby. Aneb také v poslední době naložili mouku apd. na trakař a taky do korčáku, neb na zádech
v koši odnesli někam do lesa a až bylo po prohlídce zase se vraceli domů. Tento recept se velice osvědčil. U koho
našli zatajené zásoby, tomu byly sebrány a místo zaplacení byl ještě trestán.
Upisování válečných půjček
Druhá věc, která velmi naše lidi rozčilovala, byla, když přišli, aby se zapisovalo na válečné půjčky.
Že se přeci našli lidé a upsali i u nás, svědčí o tom, že bylo upsáno v Loužnici na V. válečnou půjčku.

Pokračování příště……
Foto: pohled na Kopań a Kostřavec
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PRO ZASMÁNÍ
"Proč jsi se rozváděl?" "Hrozně pila." "No, ale ty taky piješ." "No právě,
docházely nám peníze ."
Host si objednává pivo. "A přejete si světlé nebo černé?"
"No, dovolte, co je vám po tom?"
Matka telefonuje učitelce: "Prosím vás, nedávejte dětem úlohy z
matematiky, ve kterých láhev piva stojí korunu sedmdesát. Manžel pak
nemohl celou noc usnout!"
Šéf se roztouženě ptá sekretářky: "Jak bych se tak dostal k vašemu
srdci, zlatíčko?" "Mercedesem, pane šéf, mercedesem."
Ředitel propouští sekretářku a aby jí to co nejvíce osladil, nařizuje na
personální, aby jí vystavili co nejhorší posudek a napsali tam, že v
pracovní době kouří, pije a podobně. K jeho překvapení je okamžitě po
odchodu přijata jinde za mnohem vyšší plat. Nedá mu to a jde zjistit
proč. Po návratu vletí na personální a huláká: "To neumíte ani pořádně
česky - pije se píše s měkkým i!"
V Brně pije chlápek vodu z kašny. Přijde k němu Brňák a povídá:
"Tý, kémo, nechlemté tu vasrůvku z tej kaserne, blejó do teho zkalené
machři a chčijó do teho morgoši!"Chlápek se otočí:
"Hele pane, já vám vůbec nerozumím, já jsem z Prahy."
"Aha, tak to jo", říká Brňák a pokračuje: "Povídal jsem, voda je to
dobrá, ale studená, tak pijte pomalu, ať se nenachladíte."
Arabský šejk neví co s penězi a rozhodne se, že si koupí to nejlepší auto
na světě. Koukne do katalogu a čte dodací doby: Lincoln - dva měsíce,
Rolls Royce - půl roku, Trabant - tři roky. Šejk si říká: "Tři roky než ho
dodají. To musí být skvělé auto. To si objednám." Němci si samozřejmě
dají záležet a objednávku vyřídí okamžitě. Zařídí extra kamión a
odvezou trabanta šejkovi. Pobočník hned utíká oznámit radostnou
zprávu: "Vaše výsosti, měl jste pravdu. Je to seriózní firma! Obratem
poslali funkční model z papundeklu."

MOUDRÁ VĚTA
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“
TIRÁŽ
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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