LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20/2016

http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 20/2016
pro týden:
16. 5. 2016 – 22. 5. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

INFORMACE Z RADNICE

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

Úřední hodiny
Pondělí od 16.30 – 18.00
Kontakty:
Starosta – Marcel Tiler: 725 071 006
Místostarosta – Jana Matěásková: 606688277
Email: louznice@volny.cz
---------------------------------------------------------------------------------------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 20.5
a sobotu 21. 5. 2016
si budete moci
pochutnat na
vepřové výpečky s
bram borovým
knedlíkem, zelím
nebo špenátem.
Klasika na jídelním
lístku zůstává:
nakládaný hermelín,
topinka se směsí,

smažák a řízek.
Nově si také můžete pochutnat na
palačince se zmrzlinou a šlehačkou a
zmrzlinovém poháru.
----------------------------------------------------NEZAPOMEŇTE!
V naší obci platí vyhláška o volném pohybu
psů a vyhláška o podomním prodeji v obci.
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CESTA ZA POHÁDKOU
Víte o tom, že v Loužnici máme také naše strašidla? Nevíte? Nebo jste něco zaslechli?
V tom případě jsme pro Vás připravili putování do míst, kde tito další obyvatelé naší obce žijí.
Již nyní si můžete celou trasu, která měří 7 km projít sami a pohádky najít, celkem jich je 22.
Buďte opatrní a prosím pohádky neničte, aby si je mohli užít i ostatní.
Pamatujete si na hru našeho dětství – stopovanou? Pak na tomto principu toto putování je.
Pokud se chcete vydat na tuto cestu, můžete si u paní Šmídové v obchodě vyzvednout mapu s popisem trasy.
Na sobotu 18. června jsme si s Obecním Úřadem Loužnice, pro všechny milovníky pohádek a děti, připravili
„DĚTSKÝ DEN“ a možná přijde i kouzelník….

http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodajnew/
https://www.facebook.com/Putov%C3%A1n%C3%AD-za-Lou%C5%BEnick%C3%BDmi-Poh%C3%A1dkami896824427093932/
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sobota 14. května byla v Modré sově plná písmena „J“.
Hledala se slova, barvy, zvířata a věci, které tímto písmenem začínají. Také se hrály hry.

http://www.blueowlbohemia.com/
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KUMPÁNI LOUŽNICE
V sobotu 7. 5. 2016 motorkářský klub z Loužnice Kumpáni, již tradičně, otevřel motorkářskou sezonu.
Zahájení proběhlo v Železném Brodě, kde proběhla mše svatá a požehnání motorkám a jejich majitelům,
následně všichni vyjeli na vyjížďku a celá akce byla zakončena v Loužnici na koupališti, kde na všechny čekal
bohatý kulturní program a občerstvení.

http://www.kumpani.cz/

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20/2016

ZE SVĚTA
JABLONEC N. N. - Tradiční Helpíkův pohár prověřil
znalosti mladých zachránců. Tento rok uspěli žáci z
Jablonce.
Krajské
kolo
zdravotněvýchovné
soutěže pro
děti z 5.
tříd
základních
škol,
nazvaná
Helpíkův
pohár se konala v úterý 10. května v areálu základní
školy v Rýnovicích. Pětatřicet dvoučlenných týmů si na
pěti stanovištích vyzkoušelo své schopnosti zareagovat
na nenadálou situaci, poskytnout první pomoc a také
komunikaci se záchranáři. Zvítězil tým ze ZŠ Na
Šumavě.
Zdravovědný závod zahájil výstřelem ze startovací
pistole primátor města Petr Beitl. „Člověk nikdy neví, co
se může stát. K úrazům nebo nenadálým zdravotním
komplikacím může dojít v běžném životě kdykoli a je
dobře být na takovou situaci připravený, proto
zdravovědu v Jablonci podporujeme systémově, ať už
jde o Helpíka nebo Červený kříž, " sdělil primátor.
POHÁR ZŮSTAL DOMA
Město také jako již tradičně poskytlo ceny do soutěže. V
doprovodném programu soutěže opět nechyběla
stanoviště hasičů nebo městské a státní policie. Za
splněné úkoly tam děti dostávaly drobné odměny s
bezpečností tematikou. „Trasa byla něco málo přes
kilometr dlouhá, děti si musely na stanovištích poradit s
resuscitací, popáleninou, pádem ze stromu, krvácením
a opilým člověkem," popisuje záchranář Miroslav
Gorčík, který právě malé Helpíky na Jablonecku školí a
připravuje na řešení nečekaných událostí. „Právě opilec
byl pro děti oříškem, zvratky jim nedělaly dobře, ale
poradily si," chválí soutěžící Gorčík.
Letos poprvé se soutěž konala v areálu rýnovické školy
v ulici Pod Vodárnou a také poprvé po dlouhé době děti
nebojovaly s deštěm a zimou. Počasí malým Helpíkům
skutečně přálo. Zatímco vloni zvítězily děti z Rádla,
letos zůstal pohár v Jablonci a radovaly se z něj děti ze
školy Na Šumavě. Prvních pět vítězných družstev
postoupilo na celostátní kolo, které se koná ve Velkých
Losinách.

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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JIZERSKÉ
HORY - Velké
jarní stěhování
mají za sebou
rybáři v regionu.
Čtrnácti
centimetrové
roční rybky
převáželi z
Železného Brodu
na Frýdlantsko.
Na jeden a půl
tisíce mladých lipanů podhorních vysadili frýdlantští rybáři
tento týden do řeky Smědé, v Raspenavě, ve Frýdlantě u
pivovaru a v Poustce. Jde přitom o každoroční akci, která má
zajistit v řece stálou populaci lipanů.
„Lipany jsme přivezli z líhně v Železném Brodě a rozvezli
jsme je na tři místa na Smědé. Tady ve Frýdlantu jich do
řeky putovaly zhruba tři stovky," vysvětlil člen výboru MO
ČRS Frýdlant Petr Baláž. Jak velké procento ryb se dožije
dospělosti, si rybáři netroufají odhadnout.
„Je jasné, že část ryb poslouží jako potrava přirozeným
predátorům, kteří na Smědé jsou. Volavkám, vydrám a
dokonce tu máme i morčáka, což je velká bílá kachna
původem z Polska," podotýká Petr Baláž. Nicméně i přesto
jsou lipani v řece stále v celkem hojném počtu.
Frýdlantští rybáři nezískávají ryby jen z cizích líhní, mají i své
vlastní a to pro pstruha potočního, sivena a dodatkově i pro
pstruha duhového. Ryby, které dosáhnou stanovených mír,
vypouštějí nejen do Smědé, ale putují na vysazení i do
dalších lokalit kraje.
TANVALD - V květnu město
Tanvald pořídilo technickým
službám novou techniku za 1,2
milionu korun.
Užitkový automobil Opel
Movano je určen pro přepravu
pracovníků, materiálu, nářadí a
malé mechanizace.
Významným pomocníkem při údržbě veřejné zeleně by se
měl stát japonský malotraktor s příslušenstvím k sekání trávy
značky ISEKI. Jedná se o vysoce profesionální stroj s
úsporným, výkonným dieselovým motorem a hydraulickým
vyprazdňováním koše do výšky 1,9 metru.
„Město techniku průběžně obnovuje a udržuje ji tak na
vysoké úrovni," vysvětlil Vladimír Vyhnálek, starosta
Tanvaldu.
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
DESNÁ - V sobotu 6. května v devět hodin večer jela na jízdním kole od centra Desné cyklistka, která si přibrzdila
přední brzdou více, než měla. Přitom přepadla přes řídítka na silnici a způsobila si zranění. Byla proto převezena do
nemocnice v Jablonci nad Nisou. Po ošetření se podrobila dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem. Při
prvním i druhém měření byla zjištěna hodnota bezmála 2 promile alkoholu. Žena policistům uvedla, že před jízdou
vypila lahev vína. Způsobená škoda byla stanovena na částku 500 korun. Věc šetří policisté z dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
TANVALD - Policisté z Oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie v Liberci v pátek 6. května
odpoledne deset minut před jednou hodinou u vlakového nádraží v ulici Krkonošská v Tanvaldě zadrželi 35letého
muže, který řídil skútr Longjia Maxx i přesto, že mu v říjnu loňského roku Okresní soud v Jablonci nad Nisou uložil
trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 24 měsíců. Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě
následně ve zkráceném přípravném řízení tomuto muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázaní. Podezřelému tak nyní hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Po provedených
úkonech byl podezřelý ze zadržení propuštěn na svobodu.
JENIŠOVICE – 11.5.2016 policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve zkráceném
přípravném řízení sdělili 41letému muži podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody,
kterého se v uplynulých květnových dnech dopustil. V pátek 6. května večer v půl desáté vytlačil uzamčené
vchodové dveře a vnikl do rekreační chalupy v Jenišovicích, kde se zdržoval a také přespával. Tento týden v
pondělí na chalupu přijela její majitelka a uvedeného muže nalezla krátce před sedmnáctou hodinou spícího v
posteli v prvním patře a prostřednictvím linky 158 přivolala policisty. Ty nezvaného hosta nedaleko místa činu
zadrželi a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z výše uvedeného trestného činu. Podezřelému,
který byl po provedených úkonech propuštěn ze zadržení na svobodu, nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři
roky.
ŽELEZNÝ BROD – 11.5.2016 železnobrodští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 27letému muži
podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, kterého se dopustil v pondělí 9. května,
kdy krátce před šestnáctou hodinou v Železném Brodě minimálně v ulicích Nádražní a Jiráskovo Nábřeží motorové
vozidlo Alfa Romeo, a to i přesto, že má v současné době Magistrátem města Jablonec nad Nisou vysloven zákaz
řízení motorových vozidel, který nabyl právní moci v dubnu letošního roku. Navíc tento muž při pokusu hlídky
strážníků Městské policie v Železném Brodě o zastavení vozidla vyskočil v ulici Jiráskovo Nábřeží ještě z jedoucího
vozu a utekl. Jeho vozidlo samovolně zastavilo až o obrubník. Podezřelého se ovšem podařilo policejnímu
psovodovi se služebním psem ve spolupráci s městskými strážníky za necelou hodinu po jeho útěku od vozidla
zadržet. Navíc následně provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 0,91
promile. Podezřelému za spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí nyní hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
TANVALD – 10.5.2016 policisté z Obvodního oddělní v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 36letému
muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil 11. března letošního roku. V tento den
poměrně časně ráno asi dvacet minut po čtvrté hodině vytlačil vstupní dveře do jedné z dřevozpracujících firem na
Tanvaldsku a z haly, kde ještě poškodil dveře do dílny, odcizil tři motorové pily značek Husqvarna, OleoMac a Stihl
v celkové hodnotě 16.500,- Kč., které ovšem při útěku z místa činu zanechal ležet za oplocením objektu firmy.
Uvedeného jednání se podezřelý dopustil i přesto, že byl již v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně
odsouzen Okresním soudem v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky.
JABLONECKO – 12.5.2016 odpoledne deset minut po patnácté hodině se
na silnici třetí třídy mezi Libercem a Bedřichovem stala dopravní nehoda.
Řidička s vozidlem Toyota Land Cruiser se při průjezdu levotočivé zatáčky
na okamžik přestala věnovat řízení, údajně se ohlédla vlevo do lesa, a s
vozem vyjela vpravo mimo silnici, kde narazila do stromu. Vozidlo se po
tomto střetu se stromem odrazilo zpět na vozovku, kde zůstalo ležet na
levém boku. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a výsledek provedené
dechové zkoušky u řidičky byl negativní. Předběžná výše způsobené škody
činí částku 500.000,- Kč. Policisté vyřešili věc na místě jako dopravní
nehodu s projednáním a řidičce havarovaného vozidla udělili blokovou
pokutu.

9

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20/2016

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
16.5.

Den: 10/14°C
Noc: 5/1°C

PÁTEK
20. 5.

Den: 15/19°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
17.5.

Den: 12/16°C
Noc: 6/2°C

SOBOTA
21.5.

Den: 16/20°C
Noc: 8/4°C

STŘEDA
18.5.

Den: 13/17°C
Noc: 7/3°C

NEDĚLE
22.5.

Den: 16/20°C
Noc: 9/5°C

ČTVRTEK
19.5.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

PONDĚLÍ
23. 5.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

PRANOSTIKY
16.5.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
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:

5:02
Zapadá:

20:25

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

Měsíc

18. 5. 2016

Vychází:

16:57
Zapadá:

03:44

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.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
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)

FÁZE MĚSÍCE
21.05.

29.05.

05.06.

---------------------------------------------------------------ÚPLNĚK - 21.5.2016 ve 23:14 Střelec 1°13’
Orgány související se znamením Luny:
Střelec - Játra, stehenní kost, křížová kost,
kostrč, kyčelní svalstvo, kyčelní kloub,
bederní obratel, bederní svalstvo. Tyto
orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně
pečovat a nezatěžovat je.
Lékařský zákrok:
Za Úplňku se žádný lékařský zákrok nedoporučuje!
Zahrada:
+ Sbírat kořeny bylin (mají teď největší sílu)
- Nesušit nadzemní části bylin (nechat na později)
- Nestříhat živý plot (nadzemní části jsou teď citlivé)
- Neřezat stromy a keře
- Nezaštipovat zeleninu a květiny
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

16. 5. 2016
16. 5. 2016
19. 5. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Marta Absolonová
Olga Rathouská
Antonín Korous

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
16.5. 1868 – Položen základní kámen Národního divadla.
17.5. 1949 – Jiří Korn, český zpěvák, herec a tanečník
18.5. 1879 – Gustav Frištenský, zápasník († 6. dubna 1957)
19.5. 1907 – Jan Pivec, herec († 10. května 1980)
20.5. 1897 – Josef Švejcar, český pediatr († 30. ledna 1997)
21.5. 1865 – Emanuel Hrubý, československý politik († 23. prosince
1943)
22.5.833 – Podle kroniky Václava Hájka z Libočan byl korunován jako
pátý kníže pohanský Křesomysl.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 16. 5. – 22. 5. 2016,
slaví svátek:
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).

VÝZNAMNÉ DNY
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
22.5. - Mezinárodní den biodiverzity

17.5. - ANETA (řidčeji také Anetta) je ženské křestní
jméno. Původ jména je v hebrejském jméně חנ ָּה
ַ ,
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

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

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.

18.5. - NATAŠA je ženské křestní jméno. Vzniklo jako
ruská domácká podoba jména Natalie.

20.5. - ZBYŠEK je mužské jméno slovanského původu
oblíbené především v Polsku. Je domácí variantou jmen
Zbyhněv a Zbyslav tak jako jméno Zbyněk.

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.
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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“.
22.5. - EMIL je mužské křestní jméno latinského
původu. Pochází ze jména římského patricijského rodu
Aemiliů. Vykládá se jako „soupeřící, soutěžící, horlivý,
pracovitý“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ČESNÁČEK LÉKAŘSKÝ
Česnáček je dvouletá nebo krátce vytrvalá rostlina, lodyha přímá, nevětvená nebo větvená v květenství, výška 20
až 80, výjimečně 100 cm, lysá nebo dole odstále srstnatá. Dolní listy dlouze řapíkaté, ledvinovité, vroubkované,
lodyžní listy menší, lysé, trojúhelníkově vejčité, se srdčitou bází. Listy po rozedmutí voní česnekem (odtud název
rostliny). Květy v jednoduchých nebo větvených hroznech, 4 korunní lístky podlouhle obvejčité, bílé. Kvete v
dubnu až červnu. Plodem je až 7 cm dlouhá šešule.
S česnáčkem se můžete setkat čím dál častěji, roste v listnatých a smíšených lesích a jejich okrajích, parcích,
zahradách, kompostech, hřbitovech, křovinách apod., na půdách vlhkých a bohatých humusem, vyžaduje vyšší
vzdušnou vlhkost.
V ČR velmi hojně rozšířen zejména v teplejších oblastech, jinak jen roztroušeně a převážně v okolí lidských sídel
(max. nalezen v nadmořské výšce 900 m). V Evropě rozšířen od střední Skandinávie až po Středomoří včetně
severní Afriky, směrem na východ až do Střední Asie a Himaláje, do Ameriky zavlečen.
LÉČITELSTVÍ:
Sbírá se nať v době květu, může se však užívat i celá čerstvá rostlina.
Obsahuje allysulfid, sirnatý glykosid rhodanalyl, alliarin, beta
karoten, éterický olej, pektin a kyselinu askorbovou.
Droga má desinfekční účinky na močové a dýchací ústrojí, zevně ji
lze užívat na léčbu hnisajících zánětů a ran kůže, kloktání či
přežvykování drogy v ústech příznivě působí při zánětech ústní
dutiny a paradentóze, stejně aplikovaná zmírňuje zápach z úst.
Mírně zlepšuje spalování tuků, takže ji lze použít i při chorobách
žlučníku a slinivky. Ve formě klyzmatu se osvědčila při ulcerózní
kolitidě.
Nejúčinnější formou aplikace je nálev, který však někteří jedinci pro silné
česnekové aroma odmítají. V takových případech se podává ve formě
prášku, který však bývá méně účinný.
V minulosti a údajně v některých zemích dodnes bylo česnáčku užíváno
jako salátové zeleniny nebo jako koření do salátů (chutná poněkud hořce).
Zvláště zjara však údajně obsahuje mimo jiné značné množství vitamínu C.
Česnáček je třeba používat jej jako koření. Jednoduchým příkladem jeho použití je zacházení jako s pažitkou.
Zkrátka všude, kam byste dali šnytlík, můžete nasekat stejné množství česnáčku. Oživí mdlé ledové saláty z
hypermarketů, dodá chuť bílým grilovacím dipům na bázi kyselé smetany nebo tvarohu, které dokáže taky hezky
ozdobit, a můžete ho přihodit i do krémové polévky z brokolice nebo květáku.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PAMPELIŠKOVÉ FALEŠNÉ KAPARY
250 g a více mladých poupat pampelišek, ještě pevně uzavřených, voda na
uvaření poupat, ocet, sůl, malé zavařovací skleničky s uzávěrem.
Malá poupata pampelišek opláchneme pod studenou tekoucí vodou, pak je
nasypeme do vody a přivedeme k varu, dále ale nevaříme, ihned po dosáhnutí
varu je sundáme ze zdroje tepla, přecedíme a necháme usušit na hadrové
utěrce. Povařená, usušená poupata skládáme ve vrstvách do skleniček, každou
vrstvu posypeme solí. Plné sklenice zalijeme čistým octem,
dobře uzavřeme víčky a necháme v chladu a temnu několik dní uležet.
JARNÍ POLÉVKA S POPENCEM
1 šálek lístků popence, 300 g brambor, 150 g
uvařených krupek, 1,5 l vývaru z kostí, 1 ks petržele,
1 ks mrkve, kmín, pepř, sůl
Brambory, mrkev a petržel oloupeme. Nakrájíme na
kostičky a dáme vařit do vývaru. Ochutíme kmínem a
solí. Když jsou brambory a zelenina měkké, přidáme
vařené krupky a šálek lístků popence. Dochutíme pepřem, případně přisolíme a vaříme
ještě 3 minuty.
VEPŘOVÁ JÁTRA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
400 g vepřových jater, 2 lžíce worchestru, 1 lžíce
sojové omáčky, 1 lžíce protlaku, medvědí česnek,
grilovací koření, chilli, pepř, sůl
Nejprve játra očistíme a popřípadě odblaníme.
Nakrájíme na kusy a vložíme do misky, přidáme
protlak, pepř, medvědí česnek, semínka chilli, grilovací koření, sojovou
omáčku, worcester a promícháme. Necháme odležet aspoň hodinku.
Odleželá játra na pánvi restujeme aspoň 4 minuty z každé strany, záleží na tom, jak jste nakrájeli široké kusy.
Nakonec je osolíme
TEPLÝ BRAMBOROVÝ SALÁT SE SLANINOU A ŽAMPIONY
1 kg brambor, 250 g žampionů, 80 g slaniny, 2 ks cibule, 1 ks
pórku asi 10 cm, máslo, pepř, olej, sůl
Brambory pokrájené na kostky si zvlášť uvaříme a po vychladnutí je jen
třeba nožem posekáme na menší kusy. V menším kastrůlku si dáme pár
kapek oleje a lžíci másla. Na něm postupně orestujeme cibuli, slaninu,
pak žampiony, nakrájený pórek a vše osolíme a opepříme. Podlijeme asi deci vody a pod pokličkou chvilku
dusíme, dokud se voda nevypaří. Zeleninovou směs smícháme s brambory a nandáme na talíř.
MAKRONKY
moučka mandlová 250 gramů, cukr moučkový 250 gramů, bílek 200
gramů, cukr krupice 225 gramů, voda 3/4 decilitru, sůl 1 špetka,
potravinářské barvivo (podle chuti), náplň (podle vlastní chuti marmeláda, mascarpone smíchané s marmeládou nebo rozmačkaným
ovocem, máslový krém, čokoládová pomazánka...)
krém: 250 g másla, 100 g moučkového cukru, 200 ml suchého sektu
V misce smícháme mandlovou moučku s moučkovým cukrem. Bílky
rozdělíme na dvě poloviny (100 a 100 g). V kastrůlku smícháme krupicový
cukr s vodou. V kastrůlku smícháme krupicový cukr s vodou a necháme vařit, dokud směs nedosáhne teploty 118
°C. První polovinu bílků vyšleháme v elektrickém robotu se špetkou soli do polotuha a postupně za stálého šlehání
přiléváme horký cukrový rozvar a dále šleháme, až vznikne velmi pevný sníh. Druhou polovinu bílků přimícháme
do směsi mandlové moučky s cukrem a promícháme (vznikne kaše). Pak vmícháme prochladlý pevný sníh a
hmotu případně obarvíme potravinářskými barvami. Připravenou hmotu nastříkáme pomocí cukrářského sáčku s
hladkou trubičkou na plech vyložený papírem na pečení nebo silikonovou podložkou do tvaru koleček o průměru
asi 4 cm (celkem asi 40) a necháme je 45 minut osychat. Makronky vložíme do trouby vyhřáté na 160 °C a
pečeme 10 minut. Z plechu makronky sundáme až po úplném vychladnutí. Nakonec makronky po dvou slepíme
vybranou náplní.
Příprava krému: Máslo s cukrem vyšlehejte do světlého krému a pak postupně zašlehávejte sekt pokojové teploty.
Na kvalitě vína určitě nešetřete, sektu v krému není málo a dodává mu nejen lehkost, ale i chuť.

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 20/2016

DŮM a ZAHRADA
Jak označit záhony? Jde i s vtipem. Bude to bavit Vás i děti.
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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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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DOVOLENÉ VOJÍNŮ
Co naši vojíni měli na vojně nejraději to byla dovolená, či jak se říkalo „odláb“. A opravdu, někdo měl na tyto
dovolené štěstí. To říkali: „Ten x. y už zas je doma, aneb je víc doma než na vojně!“ Takovému záviděli vždy ti,
kteří měli někoho na vojně, a nemohl se dostat na dovolenou.
Nejvíce dovolených dostávali vojíni na polní práce. Stačila napsati žádost, že dotyčný vojín jako nástupce
v hospodářství musí vypomáhati při setí, ve žních a že je nepostradatelný, by rodina nebyla existenčně zničena.
Žádost se dala potvrditi obecním úřadem, na tom záleželo, měl li žadatel opravdu pole, neb jen květník za oknem,
pak se šlo se žádostí do Semil a tam ji vždy také potvrdili (zásluhou hejtmana p. Mohala) aniž zkoumali pravost
žádosti.
Žádost se zaslala buď velitelství dotyčného vojína, nebo jemu do ruky a ten předložil tuto reportu svému veliteli.
Ale i jinak dovedli si vojíni pomoci z dovolené. Napsali totiž domů, aby jim zaslali telegram, že někdo z rodiny je
těžce nemocen. Ten telegram musel však býti potvrzen od četnictva.
Ale i tu pomohla nějaká ta slepička, neb máslo donešené paní vrchní strážmistrové a telegram se potvrdil.

Pokračování příště……
Foto: pohled na Loužnici z Klubáku
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PRO ZASMÁNÍ
Chlápek s velkým břichem stál před mateřskou školkou. Z
okna se vyklonila mladá učitelka a optala se: "Čekáte dítě?"
Muž se usmál a zdvořile na to: "Ne, to mám od piva."
Vyměním vysavač za demižon. Zn: Přestal jsem vysávat,
začal jsem nasávat.
"To musíš furt hrát karty a chodit do hospody?" zlobí se
manželka.
"Nemusím. Já to dělám úplně dobrovolně."
Archimédův zákon: Člověk ponořený do alkoholu je z
hospody vytlačován silou vztlakovou, která se rovná součtu
učtů, které má zaplatit.
Pozdě večer: "Maminko, maminko, tatínek je zase opilý?"
"A jak jsi to, dceruško, poznala?" "Je v koupelně a holí
zrcadlo..."
Chlápek vejde do baru a poručí si dvanáctiletou whisky.
Barman před něj postaví sklenici a chlápek ochutná a
naštvaně říká:
"Helejte, chtěl jsem 12tiletou, jasný? Za tyhle patoky platit
nebudu, tohle je nejlevnější, tříletá whisky." Tak mu
barman naleje z jiné flašky, ale chlap zas není spokojený,
že to je jen šestiletá. Barmanovi nezbyde nic jiného, než
mu nalít opravdovou 12tiletou. Chlápek je konečně
spokojený. Jeden z místních namazaných štamgastů, kteří
tohle z povzdálí sledovali, k němu přistoupí, postaví před
něj sklenici a povídá:
"A co si myslíte o tomhle?" Expert to ochutná, vyplivne a
znechuceně říká: "Safra, dyť to chutná jak chcanky!" "Taky
že jsou, a teď zkuste uhodnout, kolik mi je let."
"Jen mi, pane doktore, řekněte pěkně česky a bez všech
cavyků, co mi chybí," žádal pacient. Lekář se usmál a
povídá: "Když to tedy chcete vědět, tak vám to řeknu
stručně a pěkně česky - Vy nic neděláte a moc chlastáte."
Pacient posmutněl: "Tak to mi řekněte raději latinsky, oni
se mě totiž doma budou ptát..."

MOUDRÁ VĚTA
„K neděli patří řízek, stejně jako film pro pamětníky“
TIRÁŽ
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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