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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 19/2017
pro týden:
15. 5. 2017 – 21. 5. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ÚŘEDNÍ HODINY – OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
Pondělí od 16.30 – 18.00
Kontakty:
Starosta – Marcel Tiler: 724 179 359
Místostarosta- Jana Matěásková: 606 688 277
Účetní – Jana Hermanová: 725 071 006
Email: louznice@volny.cz

HISTORICKÁ AUTA V LOUŽNICI

V sobotu 20. května 2017, odstartuje další ročník Jízdy
historických vozidel horním Pojizeřím a Železnobrodskem.

Mezi 11 a 13 hodinou, budete mít
možnost sledovat vozidla v Loužnici u
koupaliště, kde bude průjezdní kontrola
s úkoly a zkouška dovednosti.
Výstava veteránů od 9 hodin na parkovišti před Detesk (Poříčí),
bývalé ředitelství ŽBS Železný Brod.
Start závodu v 10.30 hodin.
Cíl závodu v čase 15.30–17 hodin a vyhlášení výsledků v čase
18 hodin je v areálu sokolovny Huntířov nad Jizerou.
Jízda je jako orientační soutěž historických vozidel. Celková
délka trasy je asi 80 km vedená regionem Pojizeří. Na trase
jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly a samokontrolní body
pro pobavení a určení pořadí.
Pořadatelé akce jsou: AMK Železný Brod a ČZ Veterán Team
Huntířov.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Tuto sobotu si děti procvičili abecedu, četla se kniha s názvem „Abededa“. Hrála se hra na telefon a vybíralo se
jnéno pro šneka. Dokončovali se dárkové kartičky pro den matek.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SPORTU

Po zimní přestávce se opět začal hrát florbal.

FOTBAL
Fotbalisté vyhráli okresní kolo McDonald Capu. Jedná se o fotbalové turnaje mezi školami.
Kluci (část týmu tvoří hráči z Loužnice), kteří reprezentovali Zásadskou školu, tento turnaj vyhráli! Postupuji do
krajského kola.
https://www.mcdonaldscup.cz/tymy/#lib
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BUĎTE OSTRAŽITÍ A NEBERTE KAŽDÉHO BROUKA DO
RUKY
Každé zvíře má zakódovanou obranu proti predátorovi.
Užovka obojková při uchopení vypouští z kloaky páchnoucí sekret a
mnozí brouci,
vypouštějí z ústního
otvoru tekutinu, která,
kromě toho, že
páchne, má navíc
alergické účinky na
kůži.
Brouk prskavec nebo
střevlíci vystřikují ze
zadečku štiplavou
tekutinu, kterou
směřuje do obličeje a
může bolestně
zasáhnout oči. Jiní se zase ochraňují nenápadným zbarvením.
Minulý týden byl tento brouk viděn i u nás v Loužnici u Klůčku.
Majka fialová (Meloe violaceus) patří do čeledi majkovití (Meloidae).
Má zkrácené krovky, které jen z části zakrývají zadeček a má opravdu fialovou barvu, která přitáhne vaše oči
hned na první pohled.
Dospělá majka dosahuje velikosti 10–40 mm.
Ale pozor! Majka při vyrušení roní z kloubů nožek silně jedovatý výpotek s obsahem kantharidinu. Kantharidin je
prudký olejovitý jed, který odrazuje dravce, kteří by si chtěli na buclatých majkách pochutnat. I na lidské kůži (při
neopatrné manipulaci s těmito brouky) způsobuje u některých jedinců svědivé puchýře.
Ptáci, žáby a někteří hmyzožraví savci jsou proti jedu kantharidinu imunní
Zajímavým faktem je, že žáby, ptáci a někteří hmyzožraví savci jsou proti jedu kantharidinu imunní, nicméně jed
se kumuluje v jejich tělech.

V NAŠEM OKOLÍ NÁS ČEKAJÍ SILNIČNÍ UZAVÍRKY
HUŤ – silnice III/287 41 částečná uzavírka od 25.5.2017 – 15.6.2017
JISTEBSKO – silnice II/287 částečná uzavírka 15.5.2017 – 20.5.2017

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 19/2017
ZE SVĚTA
ZÁSADA- populární televizní pořad Toulavá kamera, natáčel v Zásadě.
Vysílat by se měl v letních měsících
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/

Manželé Princovi s Ivetou Touškovou

paní starostka Andrea Princová před kamerou

ZÁSADA – sobota v Zásadě se nesla v duchu Retro party.
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JILEMNICE, ŽELEZNÝ BROD – Zhruba dvě stě lidí si nenechalo
ujít návštěvu prezidenta republiky Miloše Zemana v Jilemnici. Na
náměstí u kašny se ale sešli také jeho odpůrci, především z řad
mladých lidí. V Železném Brodě jej vítaly obří červené trenýrky.
V Jilemnici ho vítali především starší lidé, kteří se tu sešli více než
hodinu předem. Po krátké návštěvě radnice, kdy prezidenta uvítala
starostka města Jana Čechová, usedla hlava státu v doprovodu
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a starostky na podium.
Na náměstí u kašny se ale sešli také Zemanovi odpůrci, převážně z
řad mladých lidí. Červené karty jim svítily v rukou, jeden z domů na
náměstí jimi měl vylepena okna.
Dvacetiminutový prostor pro dotazy využili Jilemničtí beze zbytku.
Na úvod jej přišel pozdravit kamarád z mládí a žoviálně zahalekal:
„Miloši, ahoj." Další tazatelé ale začali pěkně zostra. Proč mají
zdejší lidé o třetinu nižší platy? Jaký je jeho postoj k Tomio
Okamurovi. „Jedině blbec, a omlouvám se za ten výraz, může tvrdit, že jedině on má ten správný názor. Ať rozhodnou voliči,"
okomentoval tuto otázku prezident. A atmosféra zhoustla: „Nejsem váš volič, nikdy jsem vás nevolil a ani volit nebudu. … Nebudu tady
řešit ani váš slovník," chrlil ze sebe muž a ona peprná slova, jenž měl na mysli, na celé náměstí také reprodukoval. Někteří lidé jej
okřikovali. „Nechcete se, pane prezidente, místo těch příštích voleb raději vrátit na Vysočinu a objímat stromy," dokončil formulaci
otázky tazatel.
Miloš Zeman se stoickým klidem odpověděl: „O tom, zda se vrátím na Vysočinu objímat stromy rozhodnou voliči, občané České
republiky." Zároveň také napomenul muže s tím, že nemá svůj názor vydávat za názor většiny. „Mluvte jen za sebe, tak se chová
poctivý člověk," dodal prezident. Někteří lidé jej odměnili potleskem.
V Železném Brodě zavlály při návštěvě Miloše Zemana dokonce obří červené trenýrky.
Na prezidenta čekalo na náměstí 3. května v Železném Brodě několik set příznivců i odpůrců, jejichž střed tvořili studenti zdejší Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské, podpořilo je i několik pedagogů a dalších přátel. Při příjezdu Miloše Zemana zazněl potlesk i hvizd
píšťalek. „Miloše do koše, Miloše, do koše," skandovali odpůrci vyzbrojení červenými kartami a obřími červenými trenýrkami.
Na dalších transparentech stálo například „Vrať se na své panství, Zemane, nech nám naši zem demokratickou" nebo „Náš příští
prezident už nesmí být bezcitný lhář a zbabělec". Prezident se nejprve odebral na uzavřené jednání s vedením města, po půlhodině pak
předstoupil před dav. Nejprve ale vyzval k toleranci a klidné diskuzi hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
„Pan Miloš Zeman je třetím prezidentem, který navštívil Železný Brod. První byl Tomáš Garrigue Masaryk, pak až Václav Klaus a nyní
současný prezident," připomněl František Lufinka, starosta Železného Brodu.
Miloš Zeman v Železném Brodě krátce pohovořil o sklářském průmyslu, který poslední dobou zase začíná zvedat hlavu. „Sklo a pivo je,
vedle Škodovek, to co Českou republiku reprezentuje v zahraničí," smekl Zeman.
Zeman v diskuzi narazil i na téma volebního systému. „Prosazuji, byť se mi to příliš nedaří, vedle přímé volby prezidenta i přímou volbu
třeba starostů či hejtmanů. Jednoduše, aby se starostou či hejtmanem stal člověk z vítězné strany s nejvyšším procentem preferenčních
hlasů," popsal prezident. Další otázka směřovala na to, proč tak otálí s odvoláním ministra financí Andreje Babiše. „Před týdnem mi
Bohuslav Sobotka přinesl materiály ohledně Babiše. šlo o podklady finančních operací. Ale zarazilo mne, že nejstarší jsou dvacet let
staré a nejmladší čtyři roky. Proč se tedy šlo s Babišem do koalice," zeptal se Zeman. Na včerejší večer si ale do libereckého hotelu
Imperial pozval předsedy koaličních stran. „Připravil jsem dva návrhy, jak vládní krizi ukončit."
Kromě potlesku a hvízdotu došlo i na smích, ostatně, Miloš Zeman je svými bonmoty vyhlášený. Poprvé se lidé na železnobrodském
náměstí zasmáli, když odpovídal na přání, aby zůstal takový, jaký je. „Nemůžu zůstat takový, jaký jsem. Stárnu, senilním, bolí mě nohy.
Pateticky jsem si vzpomněl, jak jsem i v Jizerských horách nazul běžky a běžel i třicet kilometrů. Letos jsem se na ně ani nepostavil.
Degeneruji." Smích se ozval i závěrem jinak vážné odpovědi na téma odvolání ministra financí Andreje Babiše. „Politika zničíte už jen
podezřením. Jen mě ne. Nic jsem si nenakradl a ve svém věku už ani nemohu být podezříván ze sexuálních deliktů."
Na závěr se Miloše Zemana zeptal malý chlapec, zda sleduje hokej. „Já jsem známý odborník na hokej. Vím, že se hraje na dva poločasy
a nejlepší hokejistkou je Martina Navrátilová."
Miloš Zeman se poté podepsal do Pamětní knihy města, po čemž ostentativně vrátil pero na stůl.
Od starosty Františka Lufinka poté převzal dar: hutní figurku z dílny Zdenka Sochora z Hrubé Horky. Co to bylo za figurku? No přece …
Miloš Zeman. Na úplný závěr se při zdravici prezident Zeman pozastavil nad obřími trenýrkami. „To znamená, že majitel přešel na ostro.
Tak mu přeji, aby nenastydl," doplnil Miloš Zeman.
Zdroj: http://jablonecky.denik.cz/z-regionu/prezidenta-milose-zemana-v-jilemnici-vitali-cervenymi-kartami-20170510.html

http://jablonecky.denik.cz/
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MARŠOVICE - Konec druhého květnového týdne patřil oslavám
svátku Svatého Floriána, patrona všech profesí, které souvisejí s
ohněm, ale především hasičů. A právě hasiči v prostorách zámku
v Přibyslavi nedaleko Havlíčkova Brodu, v Centru hasičského
hnutí, oceňovali za celoživotní práci ty nejlepší ze svých řad
titulem Zasloužilý hasič. Jedním z oceněných je i pan František
Fleischmann, člen Sboru dobrovolných hasičů Maršovice. Do
tohoto sboru vstoupil v roce 1968. Po celou dobu svého členství
je opravdu aktivním členem, pracoval a pracuje v různých
funkcích ve výboru sboru. Už v roce 1970 byl velitelem jednotky,
a to do roku 1996. V roce 1975-1976 přerušil funkci velitele, a
vykonával funkci starosty sboru. V roce 1977 začala stavba
hasičské zbrojnice na Maršovicích. Byl jednou z nejdůležitějších
osobností, která se o tuto stavbu zasloužila. Stavba byla
budována v „akci Z" a pan František Fleischmann byl na stavbě víc než doma, o čemž hovoří 2117
odpracovaných hodin. Dodnes je zlepšovatelem, který stále vymýšlí, co by se dalo zlepšit. Hasičská zbrojnice
byla dokončena a otevřena v roce 1981. V současné době je po opravě a je hezkou dominantou Maršovic.
V 80. letech vedl hasičskou mládež a pod jeho vedením vyrostla řada dodnes aktivních hasičů. V těchto letech
také aktivně pracoval v tehdejším výcvikovém štábu Okresního výboru Svazu požární ochrany v Jablonci nad
Nisou. V roce 1998 byl zvolen starostou sboru a je jím dodnes, hlavně díky svým znalostem, organizačním
schopnostem, pečlivostí, ale i ochotou pomoci tam, kde je třeba. Nejen jako starosta, ale hlavně jako člověk má
mezi lidmi velkou úctu, vážnost a autoritu a pro svou spravedlnost je všemi respektován a uznáván.
Titul Zasloužilý hasič obdržela v předchozích letech i řada dalších členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z
Jabloneckého okresu, například pan Zdeněk Jindra z Desné, Václav Slavík z Horního Polubného, Zbyněk Mildorf z
Jistebska nebo Jan Šefr z Velkých Hamrů.
MALÁ SKÁLA - Maloskalská noc se bude konat v sobotu 3.
června již popáté, a to základní zůstává stejné. Dobrá
muzika, kdy by si měly vybrat to své všechny generace, a k
tomu spousta doplňkových aktivit. A také zelený trávník pro
rodinky s dětmi, kde si mohou vytvořit své vlastní zázemí, pro
fajnšmekry třeba místní pivo a pro festival speciálně uvařená
jedenáctka. Pohodové počasí a rozmanitá nabídka muziky i
doprovodných akcí přilákaly v sobotu 4. června 2016 na
Malou Skálu na tři tisíce lidí. Je to tak akorát, aby v areálu
festivalu bylo všem příchozím dobře. „Naším cílem bylo
vytvořit hudební přehlídku rodinného typu, čtvrtý ročník
ukázal, že tohle pojetí své příznivce má," hodnotil vloni v
červnu za pořadatele Pavel Mikez. Odpolední část hudební přehlídky je věnována nastupující generaci mladých
zpěváků. Festival zahájí žáci ZUŠ ze Železného Brodu - Swingová prťata. Pak už na pódiu diváci přivítají
libereckou líheň zpěváků v čele se Sebastianem nebo Paulie Garandem. Odpolední program uzavře stále
populárnější kapela Mirai. „Podvečerní a večerní čas zahájí zpěvačka s nezaměnitelným hlasem - Lenny. Hlavní
čas je vyhrazen zpěvákovi, v současnosti mimo jiné porotci soutěže Tvoje tvář má známý hlas, a také otci naší
úspěšné snowbordistky Jankovi Ledeckému s kapelou. Večer se po několika letech na Malou Skálu vrátí Walda
Gang se svým novým zpěvákem a festival zakončí nejlepší český revival Michala Davida, turnovský rodák Honza
Bartoš," přiblížil program Pavel Mikez. Malí diváci do 12 let mají na festival vstup zdarma, speciálně pro ně jsou
připraveny tvořivá dílnička, skákací hrady a skluzavky, bumpberball, aktivity Žluté plovárny a spousta dalších
radovánek. A k tomu samozřejmě hodně muziky pro všechny... „Vše začne dopoledním Dětským dnem se Žlutou
plovárnou, což bude zábavný program se soutěžemi o ceny, bude tady i pouť s adrenalinovými atrakcemi a
dětským kolotočem. Samozřejmě, že proběhne i populární neckyáda. Spoustu legrace si na Malé Skále tak
mohou užít celé rodiny už od samého rána. Na Žluté plovárně začínáme v 9.00 hodin, vlastní areál Maloskalské
noci se otevře ve 12.00 hodin," zve Pavel Mikez.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodejích v síti Ticketpro nebo Ticketprotal a dále přes webové stránky
festivalu. Na místě jsou vstupenky v prodeji od 11 hodin. Pro ty, co přijedou zdaleka, je připravena možnost
stanování v areálu zdarma.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

http://www.kinobrod.cz
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU - V pátek 5. května večer se krátce před půl
osmou hodinou stala v Jablonci nad Nisou v ulici Turnovská dopravní
nehoda. Řidička s vozidlem VW Vento jela ve směru od Prahy na
centrum města, kde při projíždění pravotočivé zatáčky dostala na
mokrém povrchu vozovky smyk a narazila do sloupu veřejného
osvětlení. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou
zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění osob naštěstí
nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 25.000,- Kč.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na
místě jako dopravní nehodu s projednání a řidičce havarovaného
vozidla udělili blokovou pokutu.
ČERNÉ ÚDOLÍ - sobotu 6. května krátce po půl čtvrté hodině
odpoledne se na silnici první třídy číslo deset mezi Železným
Brodem a Loužnicí stala dopravní nehoda. Řidič s motocyklem
značky Kawasaki ZX 900E jel ve směru od Loužnice, kde při
projíždění levotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti
nezvládl řízení. Při následném levobokém náklonu z motocyklu
spadl a smýkající motocykl narazil do svodidel při pravém okraji
silnice. Motocyklista při pádu nebyl zraněn a alkohol byl v jeho
dechu vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla
negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku
35.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad
Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednání a
řidičce havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - Policisté z Obvodního oddělení ve Mšeně ve zkráceném přípravném řízení sdělili
36leté ženě podezření ze spáchání trestného krádeže, kterého se dopustila včera večer krátce po jednadvacáté
hodině v prodejně Albert v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou. V té době podezřelá v této prodejně
odcizila v oddělení drogerie pudr a holící strojek Gillette Mach3 Turbo Aloe – vše v celkové hodnotě 534,- Kč. Při
krádeži byla ovšem přistižena a dopustila se jí i přesto, že za takový čin byla v uplynulých třech letech
pravomocně odsouzena Okresním soudem v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k této skutečnosti jí tak nyní za
spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
KRÁTCE:
8.5.2017 15:20 do 9.5.2017 15:25; na silnici 28741 v obci Pěnčín okres Jablonec nad Nisou, délka 2.3km; Pozor!
Olej na vozovce
12.5.2017 20:20 do 21:20; na silnici 28724 v obcích Frýdštejn a Malá Skála okres Jablonec nad Nisou, délka
1.1km; zvěř na vozovce; Jehně na komunikaci.
12.5.2017 19:05 do 20:05; na silnici 10 u obce Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou, délka 328m; nehoda; 2
havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2 x OA bez zranění. Komunikace velmi
obtížně průjezdná.
12.5.2017 13:00 do 14:00; v ulici Krkonošská v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou, délka 53m; nehoda; 2
havarovaná vozidla; bez zranění.
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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
15.5.

Den: 17/21°C
Noc: 12/8°C

PÁTEK
19.5.

Den: 20/24°C
Noc: 12/8°C

ÚTERÝ
16.5.

Den: 17/21°C
Noc: 11/7°C

SOBOTA
20.5.

Den: 20/24°C
Noc: 12/8°C

STŘEDA
17.5.

Den: 19/23°C
Noc: 11/7°C

NEDĚLE
21.5.

Den: 18/22°C
Noc: 13/9°C

ČTVRTEK
18.5.

Den: 21/25°C
Noc: 13/9°C

PONDĚLÍ
22.5.

Den: 16/20°C
Noc: 10/6°C

PRANOSTIKY
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Slunce

Měsíc 17.5. 2017

Vychází: 5:04
Zapadá: 20:23

Vychází: 1:00
Zapadá: 10:21

15.5.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Žofie vína upije.
Svatá Žofie políčka často zalije
16.5.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

OBLOHA

ÚKAZY NA OBLOZE
18.5.
Merkur v maximální západní elongaci (25,6°)
19.5.
Měsíc v poslední čtvrti (00.33 UT)
24.5.
Měsíc v konjunkci s Merkurem

FÁZE MĚSÍCE
19.05.

25.05.

01.06.

25.5.
Planetka č. 27 Euterpe v opozici se Sluncem (10,4m)
Měsíc v novu (19.44 UT)
26.5.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 357 207 km)
Jarní a letní oblohu ozdobí Saturn se široce rozevřeným prstencem.
V květnu vychází před půlnocí a nejlepší pozorovací podmínky jsou
v druhé polovině noci. K naší smůle se pohybuje v nejjižnějších
partiích ekliptiky a kulminuje necelých 20° nad obzorem. Na ranní
obloze lze teleskopicky vyhledat Neptun ve Vodnáři. Za svítání
spatříme jasnou Venuši a v druhé polovině května se můžeme
pokusit vyhledat i Merkur.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
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.
16. 5. 2017
16. 5. 2017
19. 5. 2017

14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.

1316
1937
1868
1949
1879
1907
1897
1865

–
–
–
–
–
–
–
–

OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY

Marta Absolonová Hušková
Olga Rathouská
Antonín Korous

VÝROČÍ
Karel IV., římský císař († 29. listopadu 1378)
Madeleine Albrightová, americká ministryně zahraničí
Položen základní kámen Národního divadla.
Jiří Korn, český zpěvák, herec a tanečník
Gustav Frištenský, zápasník († 6. dubna 1957)
Jan Pivec, herec († 10. května 1980)
Josef Švejcar, český pediatr († 30. ledna 1997)
Emanuel Hrubý, československý politik († 23. prosince 1943).

VÝZNAMNÉ DNY
15.5. - Den rodin, Mezinárodní den rodiny, Světový den proti mozkové mrtvici
17.5. - Světový den informační společnosti, Světový den telekomunikací,
Mezinárodní den proti homofobii
18.5. - Mezinárodní den muzeí
19.5. - Open Discussion Day (Den otevřené diskuse)
20.5. - Mezinárodní den stepu
21.5. - Světový den kulturní rozmanitosti, Světový den kulturního rozvoje
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

ZÁVOD MÍRU
24.5.1967 projížděl naši obcí závod míru Varšava – Praha.
Na kolech účastníci všude byli srdečně vítáni, zvláště v naší obci.
Zásluhou některých občanů, silnice byla lemována praporky, hudba kapelníka
Motejlka ze Zásady hrála ve středu obce. Na výzdobu v naší obci byl efektní
pohled, což také bylo oceněno krajským pořadatelstvím darem 5.000m- Kč MNV.

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
15.5.- 21.5.2017
15.5. - ŽOFIE je ženské křestní jméno. Jméno
pochází z řeckého slova σοφία (sofia) s
významem „moudrost“.
16.6. - PŘEMYSL (zkráceně také Přemek) je
mužské křestní jméno slovanského původu,
jedná se o rodové jméno nejstaršího
panovnického rodu v Čechách. Význam je
obvykle uváděn jako „důkladně promýšlející“ (své
skutky).
17.5. - ANETA (řidčeji také Anetta) je ženské
křestní jméno. Původ jména je v hebrejském
jméně הנ ַח
ָּ , Hannah, což znamená milostivá či
milostiplná. Latinazací toto jméno ztratilo
počáteční H. Při přejímání zdrobnělé formy Anna
→ Anette z francouzštiny vznikla samostatná
forma tohoto jména s koncovkou –eta
18.5. - NATAŠA je ženské křestní jméno.
Vzniklo jako ruská domácká podoba jména
Natalie.
19.5. - IVO je mužské křestní jméno,
pravděpodobně starogermánského nebo
keltského původu. Význam je odvozován ze
staroněmeckého slova „Iwa“ znamenajícího: Tis,
tisový luk, lučištník. Ve slovanských zemích se
jedná pravděpodobně o odvozeninu jména Ivan.
20.5. - ZBYŠEK je mužské jméno slovanského
původu oblíbené především v Polsku. Je domácí
variantou jmen Zbyhněv a Zbyslav tak jako
jméno Zbyněk.
21.5. - MONIKA je ženské křestní jméno. Původ
má v řeckém monos, což znamená „jediná“,„
jedinečná “, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady
uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova
monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“,
případně že jméno pochází z fénického jazyka a
znamená „bohyně“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ŘEŘIŠNICE LUČNÍ
Vytrvalá bylina z čeledi brukvovitých
(Brassicaceae) vysoká 15-40 cm; lodyha dutá,
přímá, nevětvená nebo jen v horní části chudě
větvená; přízemní listy v době květu zachovalé,
řapíkaté, lichozpeřené s lístky okrouhlými, lodyžní
směrem vzhůru postupně přisedají a lístky se
zužují až na čárkovité; květenství je jednoduchý
řídký hrozen poměrně velkých čtyřčetných květů
světle růžové až fialové barvy, zřídka čistě bílé;
plod je šešule.
Kvete od konce dubna do června, v nejvyšších
horských polohách i v červenci. Řeřišnice luční
pravá roste na vlhkých loukách bez rozdílu
chemismu podloží, nevadí jí ani poměrně
intenzívní obhospodařování; u nás je běžná na
celém území od nížin do hor, řidčeji pouze na

jižní Moravě.
Vzácnější, statnější, o něco dříve rozkvétající poddruh řeřišnice luční velkokvětá je rostlinou lužních lesů, její
rozšíření není dosud přesně zmapované, zaznamenána byla zatím v severních Čechách a na Moravě.

Jako jiné rostliny z čeledi brukvovitých obsahuje látky palčivě hořké chuti a vitamín C, lze ji použít do jarních
salátů místo podobně chutnající řeřichy; je to i slabá, dnes již téměř nepoužívaná léčivka s účinky pročišťujícími a
povzbudivými, vhodná zejména proti jarní únavě.
V 18. století se řeřišnice luční doporučovala proti kurdějím a později se zjistilo, že obsahuje velké množství
vitamínu C. Má také expektorační vlastnosti (usnadňuje odkašlávání). Listy chutnají podobně jako listy potočnice
lékařské a jsou výborným vitamínovým doplňkem jarních salátů. Obsahuje hořčičný olej, hořčinu a vysoký obsah
vitamínu C.
Nálev: hrst sušené natě zalijeme 200 ml horké vody, podáváme 2x denně.
ŘEŘIŠNICE HOŘKÁ
Vytrvalá, 10 až 60 cm vysoká bylina. Lodyha mělce
rýhovaná, olistěná, mělce rýhovaná, jednoduchá
nebo v horní polovině větvená. Lodyžní listy krátce
řapíkaté až téměř přisedlé, s 2 až 8 jařmy, lístky
velmi variabilní, podlouhlé až okrouhlé, zubaté nebo
laločnaté až téměř celokrajné. Květy v hroznech, v
průměru 6 až 8 mm, bílé až narůžovělé, někdy
nafialovělé, prašníky fialové. Kvete v V až VII.
Roste: lesní prameniště, olšiny podél vodník toků,
bažinné a lužní lesy, příkopy, náplavy, podél lesních
cest, preferuje půdy vlhké, humózní, výživné, kyselé
až neutrální.
Rozšíření – v ČR roztroušeně až dosti hojně od nížin
po podhorské oblasti, ve vyšších polohách vzácně
(max. asi 1300 m n.m.). Celkově roste v Evropě
vyjma nejsevernějších oblastí, na jihu po Pyreneje,
střední Itálii a jižní Bulharsko, dále na západní Sibiři
až po Altaj.
Obsahuje hořčičný olej, hořčinu a vysoký obsah
vitamínu C. Dříve užívána jako léčivka, dnes však již
jen zřídka.
Bývala užívána jako zelenina, jako koření do salátů
nebo jen na chleba s máslem (chutná mírně nahořkle
a mírně pálivě). Má chuť po křenu, po odkvětu je
více nahořklá, má plno vitamínů C, pomáhá při
špatném trávení, cukrovce ,nemocných ledvinách ,čistí krev, Pití čerstvé šťávy z rostliny pomáhá při akné a
anémii. V minulosti se pěstovala jako zelenina.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
VOPICHOVÉ "MAGGI" - POLÉVKOVÉ OCHUCOVADLO Z LIBEČKU
1 l nasekaných libečkových stonků a listů (větší podíl listů), 1 hrst kopřivových listů
(mladých lístků ze špiček kopřiv), 1 hrst celerových listů, 2 lžíce soli, na zakápnutí
slunečnicový olej, malé skleničky s kvalitním uzávěrem
Libeček, kopřivy i celer dobře omyjeme a na jemno posekáme nožem, můžete
hodit i do mixéru a nasekat v něm, jen ne úplně na kaši. Posypeme solí a důkladně
pomačkáme vařečkou nebo třeba paličkou z hmoždíře. Napěchujeme do sklenek,
opravdu hodně mačkáme, čím víc, tím bude více šťávy. Můžeme pak zalít pro
zlepšení trvanlivosti trochou oleje, uchováváme v lednici.
HERMELÍNOVO-RAJČATOVÁ POMAZÁNKA
100 g hermelínu, 100 g majonézy, 5 ks lístků čerstvé bazalky, 2 ks keříčková
rajčata, 1 ks jarní cibulky (bílá část), 1 lžíce olivového oleje, šťáva z půlky citronu,
čerstvě drcený pepř, sůl dle chuti
Majonézu vyšleháme s olejem, citronovou šťávou, pepřem a solí. Do misky dáme
na jemno pokrájenou cibulku, rajčata (bez jadérek), hermelín, to vše promícháme.
Přidáme ochucenou majonézu a nasekanou bazalku. Vše řádně promícháme a
dáme vychladit.
ŘEDKVIČKOVÝ SALÁT
1 ks svazek ředkviček, 1 ks jarní cibulka, kousek mozzarelly, pepř, petrželka, sůl, Na
salátovou zálivku: 1 lžíce olivového oleje, 1 lžíce citronové štávy, 1 lžička dijonské
hořčice
Ředkvičky omyjeme a nakrájíme na drobné kostičky, jarní cibulku, mozzarellu a
petrželku též na jemno. Vše smícháme, osolíme a opepříme. Do skleničky nalijeme
olej, přidáme hořčici a citronovou šťávu, promícháme. Zálivku nalijeme do salátu,
promícháme a necháme vychladit.
VEPŘOVÁ ROLÁDA SE ŽAMPIONY
600 g vepřové kýty, 6 ks žampionů, 2 ks vejce, 1 ks cibule, 2 lžíce másla, 1 lžíce
sterilované kapie, 1 lžíce sádla, voda nebo vývar, kmín, pepř, sůl, provázek na
zamotání rolády.
Z vepřové kýty vytvoříme plát tak, že ji nakrájíme na plátky, přičemž je nedokrojíme a
pak maso rozklepeme. Osolíme, opepříme a potřeme směsí, kterou jsme si připravili
z másla, cibulky, žampionů, vajec, soli, pepře a sterilované kapie. Roládu svineme,
zavážeme provázkem a zprudka opečeme. Pak ji dáme do pekáčku, podlijeme vodou,
či vývarem, přidáme máslo a pečeme zvolna, tak na 180-190 °C do měkka. Když je
maso měkké, přilijeme trochu vývaru, necháme zredukovat a zaprášíme hladkou
moukou, provaříme 5 minut.
BANÁNOVÝ KOLÁČ
1 banán, 120 g rostlinného tuku Hera, 120 g světle hnědého cukru, 2
vejce, 120 g hladké mouky, kypřící prášek (1 pytlík). Ingredience na
polevu: 25 g strouhaný sušený kokos, 150 g tvarohu, 50 g cukru, 8 g
vanilkového cukru. Předehřejte troubu na 180°C (elektrickou troubu).
Oloupejte a rozmačkejte banán. Smíchejte Heru s cukrem a vypracujte
vařečkou nebo mixérem (5-8 minut) dokud se cukr nerozpustí. Pak
postupně přidejte vejce a nakonec rozmačkaný banán. Do velké mísy
prosejte mouku, kypřící prášek a špetku soli. Promíchejte a přidejte těsta
(čím dřív, tím líp). Vše pořádně promíchejte. Těsto přendejte do vymazané a vysypané formy. Pečte dozlatova v
předehřáté troubě. Koláč nechte ještě 2 minuty ve formě odpočinout. Vyndejte koláč z formy na mřížku a nechte
ho vychladnout. Na suché pánvi opražte do světle hněda kokos. Nechte ho vychladnout na talíři. Dohladka
smíchejte tvaroh s cukrem a vanilkovým cukrem. Natřete polevu na koláč a posypte kokosem. Rozkrojte ho na 810 porcí.
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DŮM a ZAHRADA
Nastal čas sázení brambor, země se začíná prohřívat a to je pro brambory ideální.
K sázení potřebujete dobrou hlínu, kvalitní hnůj a zdravou sadbu.
Zde je několik tipů na sázení i do menších zahrádek.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SÁZENÍ BRAMBOR

Brambory – málo kdo z nás by si už bez nich dovedl
představit svůj jídelníček. V kuchyni jsou mezi
ostatními surovinami na předním místě. Dá se z nich
vyčarovat téměř vše, ať už je to jídlo na sladko, na
slano, jako hlavní chod či jen nějaká chuťovka. Nedali
na ně dopustit už naši předkové, kterým dodávaly sílu
při těžké práci na poli.
V naší obci začátkem máje probíhá již tradiční sázení
brambor. Každý, kdo má i sebemenší kousek políčka, v
tento čas, již sází či nasázel brambory.
Dnes si každý osází minimum jen pro vlastní spotřebu,
ale není tomu tak dávno, kdy se několik rodin (některý
rok i 6 polí), domluvilo a společně si připravili a
navzájem osázeli políčka bramborami. Pole byla
nachystaná a již v ranních hodinách Loužnicí bručeli
traktůrky. Všichni se sešli na prvním poli, chlapi orali
brázdy, ženy, děti a starci sázeli, všechny děti jsme
věděli, že se brambory sází na délku stopy, takže v létě
bylo vidět, který řádek sázeli děti a který dospělý 
Hospodyně po ukončení sázení nabízely lahůdky ze své
kuchyně, často to bývalo studené pečené maso
s pečivem, domácí nakládaná zelenina a samozřejmě
nechyběla kořalička a pivo. A takto se pokračovalo
Loužnicí až na poslední pole, tam se končilo až v pozdních odpoledních hodinách.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945
OPRAVA CEST
Bylo pokračováno v opravách obecních cest a sice opravena veřejná pěšina od Malého brusírny ke Kopani.
Usneseno bylo
tuto pěšinu
opraviti celou,
avšak pro neshodu
sousedů Malého a
Hnídka opravena
jenom část u
mostečku.
Výjezd ze silnice u
domu Josefa
Blažka čp. 87
značně rozšířen a
stoupání značně
zmírněno.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Aby dosaženo bylo levnější sazby za odběr elektrického proudu při veřejném osvětlení, provedena rekonstrukce
tohoto osvětlení.
OPRAVA ŠKOLNÍ PUMPY
Stará dřevěná pumpa u školy prodána za 50,- Kč
Josefovi Novotnému čp. 9 a pro školu zakoupena
pumpa železná za 1600,- Kč.
DOMOVSKÉ PRÁVO
Domovské právo přiznáno následkem 10 letého
pobytu, těmto rodinám. Marie Husové z obce
Kratovky u Hradce Králové, Bar. Jirákové
z Velkých Hamrů a Josefovi Daníčkovi ze
Železného Brodu.
DO CHOROBINCE ODKÁZÁNI
Do chorobince v Železném Brodě odkázány naše
příslušnice, Marie Šídová a Marie Schovánková,
tato po krátkém pobytu v chorobinci zemřela.

Pochována byla v Zásadě.

FINANČNÍ STAV OBCE
Předpis daní na rok 1934 jest 3.045,- Kč obecní přirážky: 200% k daní činžovní a 350% k ostatním daním.
Slíbený příspěvek z vyrovnávacího fondu na úhradu rozpočtového schodku v obnosu Kč 18.600,- Kč byl zemským
výborem škrtnut s poukazem, že tento jest zcela kryt daňovými nedoplatky, ač ve skutečnosti příděl z těchto
nedoplatků jest nepatrný. Proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání.
Foto: Brusírna Malých a Kopaň, škola
Pokračování příště…
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase ho považuje za rovnocenného partnera.“

TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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