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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 22/2016
pro týden:
30. 5. 2016 – 5. 6. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ROZHLAS
V minulém týdnu, proběhla rekonstrukce
obecního rozhlasu. Obecní rozhlas byl
zastaralý a špatně fungující. Někdy se
stávalo, že se na jeho vysílací vlny napojil
projíždějící kamion a tak jsme mohli slyšet
hučení, šumění a hovor během hluboké
noci.
Nynější rozhlas má lepší kvality a také
službu zdarma, rozesílání informačních
SMS. OÚ Loužnice připravuje formulář, kde
se budete moci zaregistrovat, pokud
budete mít zájem o tuto službu.
Zastupitelé obce Vás s tímto formulářem
budou osobně obcházet.
-----------------------------------------------------------------------------MÁTE CHUŤ SI PŘIVIDĚLAT A NEBOJÍTE SE PRÁCE?
Hledáme šikovného
pracovníka na kosení
trávy křovinořezem.
Veškeré přihlášky
posílejte na
louznice@volny.cz
nebo se přímo přijďte
přihlásit v pondělí, na
obecní úřad, v čase
úředních hodin, od 16.30 do 18 hodin
-------------------------------------------------------------------------------

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

Ve dnech pátek 3.6 až
neděle 5. 6. 2016 si budete
moci pochutnat na
pojarmareční vyprošťovací
česnečce a buřtech na pivu.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín, topinka se
směsí, smažák a řízek.
Také můžete pochutnat na palačince se zmrzlinou a šlehačkou a
zmrzlinovém poháru.
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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:
16. 6. 2016 – 6. 7. 2016
Doba trvání úplné uzavírky:
9. 6. 2016 – 15. 6. 2016

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 22/2016
RYCHLÝ ZÁSAH SDH LOUŽNICE
V pátek 27. 5. 2016 večer, kolem 20 hodiny, se naší obcí linula pronikavá vůně spáleniště a dýmu.
Po obhlídce obce, bylo zjištěno, že hoří kupy nahrabaného listí na mezi u silnice za kartonážkou, naproti
Berntovým.
Sice byl oheň kontrolován, ale začal se velmi rychle šířit dál do meze a k lesíku a tak byli povoláni místní
dobrovolní hasiči, kteří včasným zásahem vše uhasili a zabránili, tak možnému požáru.
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CESTA ZA POHÁDKOU

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
Tento týden 23. května, bylo výročí narození americké autorky dětských knihy Margaret Wise Brownové (19101952).
Po přečtení její klasické knihy Goodnight Moon -Dobrou noc měsíci, z roku 1947, si děti udělali den s příběhy
z této knihy. Knihu dětem Mimi četla, pak si zahráli bingo s karty s obrázky z této knihy, lovili předměty a hráli hru
s červenými balonky.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZAČALA SENOSEČ
Teplé počasí a deštík pomohl trávě a tak se mohlo začít sekat. Během víkendu se sekaly louky v okolí Zadního
kopce a hřbitova nad Loužnicí.

Foto: Ladislav Hloušek
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ZE SPORTU
ŠACHY - Mladší žáci SVČ Mozaika Železný Brod úspěšně
absolvovali žákovský šachový turnaj v Lomnici nad Popelkou, na
kterém se sedm žáků železnobrodské Mozaiky umístilo v první
desítce.
Turnaj ovládl velký talent českého šachu Filip Dolenský (Sk
Libštát), druhé místo obsadila M. Kožíšková (Lomnice nad
Popelkou) a třetí místo vybojoval Matyáš Jerie (SVČ Žel. Brod)
těsně před Martinem Tilerem ze stejného oddílu ten vede Roman
Soběslavský.

VETERÁNI V ŽELEZNÉM BRODĚ - V sobotu 21. 5. 2016 se
v Železném Brodě konal již 11. ročník orientační soutěže
historických vozidel do roku výroby 1980. Sešlo se zde víc jak
80 posádek aut a motocyklů. V 11 hodin byla odstartována
první posádka na trasu dlouhou zhruba 80km, která vedla
regionem Pojizeří. Na trase byly umístěny jednoduché, ale i
záludné soutěžní úkoly a samokontrolní body pro pobavení,
jak účastníků, tak obecenstva a určení konečného pořadí. Cíl
závodu byl jako vždy v areálu sokolovny v Huntířově, kde na
všechny čekal chutný pozdní oběd. I naše malá vesnice zde
měla své zástupce a nevedli si vůbec špatně. Marcel Tiler s
posádkou skončil na 6 místě, a jeho bratr Libor Tiler s
posádkou na 1místě.
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INZERCE

PRODEJ: RODINNÝ DŮM LOUŽNICE
CENA: 730.000 KČ

Nabízíme k prodeji objekt bydlení v obci Loužnice s 1.
nadzemním podlažím, půdním prostorem a sklípkem.
Rodinný dům je volně stojící. V 1. nadzemním podlaží domu
je chodba se schodištěm, kuchyň s jídelním koutem, obývací
pokoj, koupelna s WC a kotelna. V prostoru podkroví je
chodba, ložnice a půdní prostor. V 1. podzemním podlaží je
prostor malého sklípku s přístupem po schodech z chodby v
1. nadzemním podlaží. Základy jsou kamenné a betonové.
Svislé nosné konstrukce jsou zděné a kamenné. Stropy jsou
provedeny jako dřevěné trámové. Krov je dřevěný s tesařsky
vázanou konstrukcí, střecha je typově polovalbová a pultová
v místě verandy v 1. nadzemním podlaží. Střešní krytina je
tvořena eternitovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky
jsou štukové, vnější fasáda je házená. Prostory koupelny a WC jsou nedodělané. Schody jsou kamenné do sklípku
a dřevěné do prostoru půdy. Dveře v celém domě jsou náplňové plné a prosklené. Vstupní dveře domu jsou
dřevěné. Okna v celém domě jsou dřevěná špaletová. Podlahy v celém domě jsou provedeny v kombinaci beton,
dřevěná podlaha, dlažba a PVC. V koupelně a na WC beton. Vytápění domu je řešeno rozvodem ústředního topení,
plošná topná tělesa, zdrojem je kotel na tuhá paliva, který je umístěn v kotelně v 1. nadzemním podlaží. Rozvod
ústředního topení v mědi, realizace z roku 2008. Elektroinstalace je provedena, je světelná i motorová. Bleskosvod
není osazen. Vnitřní vodovodní rozvody jsou provedeny. Vnitřní rozvod kanalizace je proveden. Dům není napojen
na rozvod plynu. Ohřev vody elektrickým bojlerem, který je umístěn v prostoru kotelny. Kanalizace je napojena na
bezodtokovou jímku. Kuchyň je vybavena standardní kuchyňskou linkou, dřezem, volně stojícím elektrickým
sporákem a volně stojící lednicí. Baterie jsou standardní. Napojení je na rozvodnou síť elektro. Voda je ze studny
na vlastním pozemku. Domácí vodárna je umístěna ve sklípku v 1. podzemním podlaží. Oplocení pozemku je
částečně provedeno běžným dřevěným plotem s betonovými sloupky. Na pozemku se dále nachází stavba stodoly.
http://www.moravolen.cz
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 21. května
2016 u kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na
Poušti v Železném Brodě proběhla 20.
obnovená svatojanská krojovaná pouť.
V 11 hodin začala bohoslužbou, kterou sloužil
opět P. Tomáš Halík. Ve světové premiéře
zazněla k jubileu poutě nově zkomponovaná
mše Bohuslava Lédla Missa solemnis. V
prostorách kostelíčku probíhala výstava z díla
Anny Polanské, která bude mít pokračování v
Městském muzeu Na Bělišti. Do dění kolem
kostelíčka se zapojili i železnobrodští skauti,
kteří připravili atrakce a soutěže nejen pro
děti.
LIBERECKÝ KRAJ - Na začátku července
bude na Ještědu pořádně rušno. Jiří Mánek z Jablonce nad Nisou alias
Ještědman se totiž bude loučit s „kariérou" současného nejznámějšího
chodce na horu Ještěd.
Vrcholu nad Libercem propadl natolik, že výstupy na dominantu kraje počítá
na tisíce. V pátek 1. července pak
půjde svůj rozlučkový dvou a půl
tisící výšlap.
„Ne že bych snad dostal rozum, to
nepřipadá v úvahu. Leč věk,
choroby a předchozí zhýralý život
vykonaly své a absolutní rekord
Friedy Mandelikové již nepřekonám
ani lanovkou. Ale protože žena
údajně vydrží víc než člověk, tak
dosažení poloviční hodnoty jejího
celoživotního rekordu pokládám za dostatečně důstojné," zve všechny
zájemce k společnému závěrečnému výstupu Mánek.
Mánek leze na Ještěd od roku 2006. A to i několikrát denně. Klobouk dolů si
zaslouží i při představě, že má oba kyčelní klouby umělé. Jeho nejrychlejší
výstup na Ještěd trval 33 minut a nejdelší 4,5 hodiny. „Tak dlouho mi to
trvalo, protože se mi zlomila protéza. A 14 dní po operaci jsem se
sešroubovaný a s berlemi zase vybelhal na vrchol znovu. Primář z jablonecké
ortopedie mě tenkrát chtěl zabít," vzpomíná Mánek.
Na Ještěd chodí cestou pod lany, přes Pláně, různými oklikami, někdy použije
i lanovku, v zimě lyže. „Dělal jsem průvodce turistů a četl jsem o dvou
Němkách před válkou: Lilliy Flassaková, která měla za rok 709 výstupů na
Ještěd, a jakási Frieda Mandeliková, ta má pro změnu 5000 výstupů za život.
Profesor Nejedlý o jejich výkonech napsal, že už to nejde nikdy překonat.
Tak mě to vyprovokovalo a udělal jsem za rok 1054 výstupů," říká Mánek.
V červenci tak předá pomyslnou štafetu jiným. Přidat se k němu může každý,
kdo má smysl pro recesi a radost z pohybu.

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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ROVENSKO POD TROSKAMI Trosky, druhá nejnavštěvovanější
památka v Libereckém kraji, na kterou
ročně vyšplhá až sto tisíc lidí, zůstávají
v noci neosvětlené. Zříceninu kvůli
závadě na elektroinstalaci není možné
nasvítit.
Vlivem velkého přepětí v síti vyhořela
elektroinstalace na hradě v dubnu.
Závada památku nepoškodila. „Funguje
v běžném provozu," uvedl ředitel
Územní památkové správy na Sychrově
Miloš Kadlec. Podle něj se na zajištění
náhradního osvětlení pracuje, k
dispozici pravděpodobně bude do dvou
týdnů.
„Objednaná je nová osvětlovací skříň
včetně přepěťové ochrany.
Předpokládaná cena je kolem třiceti
tisíc korun," dodal Kadlec.
Podle něj ale zřejmě půjde jen o
dočasné řešení. „Domlouváme investici
na zavedení nové elektroinstalace na
hrad," dodal Kadlec.
Při prohlídce může návštěvník Trosek
vystoupat na věž Babu i na vyhlídku
pod věží Panna, které skýtají jedinečný
rozhled do krajiny. Je z nich vidět celý
Český ráj, Ještěd, Krkonoše, Jizerské
hory a za pěkného počasí i další
proslulá zřícenina Libereckého kraje
Bezděz.
Hrad vybudovali ve středověku pánové
z Vartenberka. Archeologické průzkumy
však dokazují, že osídlení tu bylo
mnohem dříve.
Umístění na dvou strmých čedičových
skaliscích učinilo z Trosek nedobytný
hrad zuby si na něm vylámali i husité.
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
ŽELEZNÝ BROD - V pátek 20. května odpoledne v půl jedné hodině muž prováděl výběr hotovosti z bankomatu
Komerční banky v ulici Štefánikova v Železném Brodě. Po uskutečněném výběru finanční hotovosti 40.000,- Kč z
uvedeného bankomatu vytáhl pouze platební kartu a uvedené peníze zapomněl v jeho výdejní části a odešel. Když
se muž za deset minut k bankomatu vrátil, zjistil, že celý finanční obnos tam již není a musel ho tedy neznámý
pachatel odnést. Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě, kteří případ šetří, ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci. Pachateli v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
V souvislosti s tímto případem upozorňujeme všechny občany, aby při vybírání hotovosti z bankomatů byli
obezřetní a na samotné úkony spojené s výběrem peněz se maximálně soustředili. Shodou okolností toto není v
Železném Brodě jediný případ, kdy pravděpodobně nesoustředěný člověk vybíral z bankomatu peníze a doplatil na
to. Podobný případ se zde stal 12. března letošního roku, kdy muž vybíral z bankomatu České spořitelny peníze,
které sice odebral, ale zase nechal v bankomatu zasunutou platební kartu a svoji transakci neukončil s tím, že
neznámému pachateli umožnil neoprávněný výběr hotovosti, aniž by ten k tomuto úkonu potřeboval znát PIN kód.
JABLONEC NAD NISOU – 23.5.2016 odpoledne dvacet minut před sedmnáctou hodinou se v Jablonci nad Nisou
v ulici V Aleji stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Renault jela ve směru do centra města, přičemž neodhadla
boční odstup od zaparkovaného vozidla Peugeot 107 a došlo tak k jejich bočnímu střetu. Uvedená řidička ovšem z
místa nehody odjela a nesplnila tak povinnosti, které jí ukládá zákon. Policisty však byla krátce před osmnáctou
hodinou i s vozem vypátrána u pneuservisu v ulici Knoflíková. Zde provedenou dechovou zkouškou policisté v jejím
dechu naměřili hodnotu alkoholu 3,09 promile. Žena požití alkoholu před jízdou policistům přiznala, ale nebyla jim
schopna sdělit kdy a kolik alkoholických nápojů vypila. Dále uvedla, že takto jela z Vrkoslavic do uvedeného
pneuservisu proto, že měla proražené přední pravé kolo. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené
škody činí částku 60.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří již
také zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
PĚNČÍN – 23.5.2016 policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
45letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 7.
května letošního roku. V tento den odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou
byl totiž v Pěnčíně kontrolován policejní hlídkou při řízení motocyklu značky
Capirelli. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu
alkoholu 1,18 promile a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Podezřelému nyní
za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok.
KOZÁKOV - V sobotu 21. května ve 13:58 hodin přijalo operační středisko
hasičů zprávu o paraglidistovi, který pod vrcholem Kozákova na Semilsku uvízl na
stromě. Na místo byli okamžitě povoláni semilští hasičští lezci, kteří mají s
podobnou záchranou velké zkušenosti. Nebyl to totiž zdaleka první paraglidista,
který pod Kozákovem zůstal na stromě. Pilot se nacházel ve výšce kolem deseti
metrů, odhadem 150 metrů pod startovací hranou a nebyl zraněn.
Jeden z hasičů zahájil výstup na strom s nezbytným lezeckým materiálem,
pomocí kterého byl potom paraglidista za asistence dalších hasičských lezců
spuštěn dolu. Hasiči ještě před odjezdem pomohli pilotovi s vyproštěním padáku.
JABLONEC NAD NISOU – 24.5.2016 odpoledne v půl druhé se v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská stala
dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Opel Combo při vjíždění do křižovatky z vedlejší ulice Mlýnská a odbočování
vlevo do hlavní silnice ulice Podhorské přehlédl na středovém ostrůvku dopravní značku, do které narazil. Policisté
v jeho dechu provedenou zkouškou alkohol nenaměřili, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob při nehodě
nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 14.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci
nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou
pokutu.
DOLNÍ ČERNÁ STUDNICE - 28.5.2016 08:55 do 11:55; na silnici 28741 u mezi Dolní Černou studnicí a Hutí jsou
2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA , se zraněním, na místě všechny složky IZS
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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
30.5.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

PÁTEK
3. 6.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
31.5.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
4.6.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
1.6.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
5.6.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

ČTVRTEK
2.6.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
7. 6.

Den: 19/23°C
Noc: 13/9°C

PRANOSTIKY
1.6.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
3.6.
Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští
zimu.
5.6.
Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

Slunce
Vychází:

4:49
Zapadá:

20:41

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

Měsíc

1. 6. 2016

Vychází:

2:48
Zapadá:

15:59

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem
mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.

OBLOHA
FÁZE MĚSÍCE
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
30. 5. 2016 - Mars nejblíže Zemi (75,3 milionu km)

05.06.

12.06.

20.06.

Venuši v blízkosti hvězdy Pollux spatříme večer na
západě 29. 5. Ke konjunkci obou těles dojede 30. 5.
v 1 hodinu. Venuše se bude nacházet 4° jižně.
Červen bude měsícem opozice Saturnu. Dochází k ní
3. 6. v 8 hodin a v 11 hodin se planeta nachází Zemi
nejblíže (9,015 au).
Saturn uvidíme celou noc a jeho jasnost bude 0,0
mag.
Mars po opozici uvidíme na obloze po většinu noci
kromě rána a
Jupiter už jen v
první polovině
noci.
Dne 26. 6. v 0
hodin dojde k
zákrytu Neptunu
Měsícem. Letní
slunovrat nastává 20. 6. v 23 hodin 34 minut.
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-----------------------------------------------------LUNÁRNÍ KALENDÁŘ PRO TENTO TÝDEN
Orgány: hlava, obličej, mozek, oči,
nos, životní síla, hrdlo, orgány
řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje,
ramena, mandle, uši, chuť,
čich
Krása: peeling, ošetřování
akné, ošetření krku a dekoltu,
masáž šíje a zad
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.

1.
2.
3.
4.

6. 2016
6. 2016
6. 2016
6. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Alena Kopalová
Jan Němeček
Martin Kordík
David Šourek

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
30.5. 1434 – Došlo k bitvě u Lipan.
31.5. 1721 – Jan Nepomucký byl prohlášen za blahoslaveného.
1.6. 1817 – Český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké
veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze.
1.6. 1929 – Pavel Háša, divadelní, filmový,
1.6.1945 – Karel Šíp, zpěvák, textař, scenárista a moderátor
2.6. 1297 – Václav II. byl korunován českým králem.
2.6. 1541 – Vypukl požár, který zničil dvě třetiny Malé Strany a severní část
Pražského hradu.
3.6. 1930 − Václav Vorlíček, režisér a scenárista
4.6. 1942 – V nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května
zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich.
4.6. 1864 – Rudolf Kristián Wrbna-Kounic, český šlechtic, c. k. komoří u
vídeňského dvora († 24. prosince 1927)
5.6. 1851 – Ladislav Rott, český podnikatel († 27. června 1906)
VÝZNAMNÉ DNY
30.5. - Svátek sousedů
31.5. - Světový den bez tabáku
1.6. - Mezinárodní den dětí
2.6. - Den pozemního vojska
4.6. - Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese
5.6. - Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Přehled činnosti
jednoty ČSPO 1965:
Vlastní plán úkolů
předepsaných OV
splněn na 100% a
vlastní plán a závazek k
výročí osvobození naši
vlasti Sovětskou
armádou splněn vysoko
nad 100%.
Přehled práce:
301 hodin
odpracovaných na
úpravě prostranství
před zbrojnicí, údržbě
výstroje a výzbroje.

94 hodin stavba sušárny na hadice, za účasti 10 členů
60 hodin různé práce
235 hodin odpracováno v zemědělství
Celkem odpracováno 690 hodin.
Bilance jasně ukazuje, že činnost jednoty ČSPO jest na vynikající úrovni.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 30. 5. – 5. 6. 2016,
slaví svátek:
30.5. - FERDINAND je jméno germánského
původu. Vzniklo ze staroněmeckého Fridunant.
Vykládá se jako „riskující mír“ nebo
„připravující se k jízdě“.
31.5. - KAMILA je ženské křestní jméno
latinského původu, přechýlené z mužského
Kamil. Jméno pochází z latinského camilla,
jehož význam je „osoba vznešeného původu
vhodná pro kněžskou službu“.
1.6. - LAURA je ženské křestní jméno. Česká
podoba tohoto jména je Vavřinec. Jméno tedy
snad pochází od slova „vavřín“. Jméno také
mohlo původně znamenat obyvatele římského
města Laurentium.
2.6. - JARMIL je mužské jméno slovanského
původu, jeho význam lze stejně jako u jeho
oblíbenějšího ženského protějšku Jarmila
popsat jako „milující prudkost“.
3.6. - TAMARA je ženské křestní jméno
hebrejského původu - pochází z hebrejského
pojmenování pro datlovou palmu (תמר,
tamar).
4.6. - DALIBOR je mužské křestní jméno
slovanského původu, vzniklé složením výrazu
pro „dále“ (nebo také „oddalovat“) a pro „boj“
- jeho význam je tedy „oddalovač boje“
(obdoba řeckého jména Télemachos).
5.6. - DOBROSLAV je mužské jméno
slovanského původu, jeho význam je obvykle
uváděn jako „oslavující svými činy dobro“.
Jméno je rozšířené především u jižních a
východních Slovanů, u nás je častější jeho
domácí varianta Slávek.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 22/2016

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
RUKOLA
Listy rukoly vypadají podobně jako listy pampelišky.
Rukola a také pampeliška v sobě ukrývá mnoho vitamínů a účinných látek, které pozitivně ovlivňují zdraví
člověka. Rukola skutečně vypadá jako nepotřebný plevel, ale její pozitivní účinky jsou k nezaplacení.
Rukola je užitečná a nenáročná rostlina, kterou si umíte vypěstovat venku v zahradě a i doma v květináči. Tato
listová zelenina obsahuje mnoho důležitých látek, (vitaminy, minerály …), které zajišťují pozitivní účinky pro
zdraví.
Listy rukoly se používají ke konzumaci do salátů a dalších různých jídel. Rukola má hořce – jemně štiplavou chuť
a je výborným doplňkem do libovolného jídla.
Stačí si koupit její semínka a zasadit je, například i na balkoně. Pak už si z ní už jen budete „uždibovat“. V teplých
evropských zemích jako je například Řecko či Itálie ji používají téměř do každého jídla. Už je však známá i u nás.
Chutná úžasně! Za její domov se považuje Apeninský poloostrov.
Rukola obsahuje: Vodu, vlákninu, bílkoviny, sacharidy, tuk, vápník, železo, hořčík, fosfor, draslík,
sodík, zinek, mangan, měď, selen, omega 3, omega 6 kyseliny, betakaroten, lutein, vitamín A, B, C,
E a K.
Účinky rukoly na zdraví:
Podpora imunitního systému
Prevence před rakovinou
Ochrana buněk před působením radikálů
Silné antiseptické účinky (protizánětlivé)
Detoxikuje organismus
Podpora trávení
Podpora pravidelné stolice
Odstraňuje plynatost
Normalizuje hladinu cukru v krvi
Pročišťuje a podporuje funkci jater
Pročišťuje krev
Podporuje krvetvorbu
Prevence proti kardiovaskulárním onemocněním
Pročišťuje cévy
Močopudné účinky
Odvodňuje nadbytečnou vodu z těla
Pročišťuje a podporuje funkci ledvin
Zabezpečuje budování kostní hmoty
Prevence proti osteoporóze
Dodává energii
Podporuje funkci mozku
Rukola vypadá jako plevel, ale přes její vzezření je to extra zdravá bylinka vhodná skoro ke každému jídlu. Určitě
si ji dejte. Rukola je bohatá například na vitamin C či betkarotén. Kromě toho čistí krev a játra. Pomáhá při
zažívacích potížích. Kdo pravidelně jí rukolu, nedá únavě šanci a posílí si také imunitu.
S rukolou si není třeba dělat žádnou vědu a nemusíte se trápit se složitými recepty. Jíst ji lze totiž i syrovou. Dá se
však i vařit či restovat. Hodí se do každého jídla. Ať už si připravujete těstoviny, chcete si ochutit rýži, zeleninový
salát či maso …
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
OKURKOVÉ JEDNOHUBKY S TUŇÁKOVOU POMAZÁNKOU
3 pevné salátové okurky, 1 plechovka tuňáka (celé kousky) ve vlastní šťávě 150 g čistého
masa, 300 g čerstvého krémového sýru, 1 vejce vařené na tvrdo, 1 kyselá okurka, 1
lahůdková cibulka, 1 lžíce zakysané smetany, 1 svazek ředkviček, sůl, čerstvě mletý pepř,
pokud máte, tak i 1 lžíce konopných semínek
V malém kastrůlku uvedeme k varu osolenou vodu a vložíme do ní vejce. Nemělo by být
studené přímo z lednice, aby neprasklo a ve vodě by mělo být zcela ponořené. Doba čistého
varu 7-8 minut. Potom vejce zchladíme studenou vodou a oloupeme. Do misky vyklopíme vyždímané tuňákové maso,
přidáme čerstvý sýr, na maličké kostičky nakrájené ředkvičky, cca 6 kusů, na kousky nakrájenou cibulku a okurku.
Přidáme rozstrouhané vejce, smetanu, osolíme, opepříme a promícháme. Pokud máte, přidejte i konopná semínka.
Okurky oloupeme, nakrájíme na kolečka asi 1 cm silná a pomocí dvou lžiček na každé kolečko okurky navrstvíme
trochu pomazánky. Zbytek ředkviček rozkrájíme na kolečka a ty ještě na 1/4 a ozdobíme jimi jednohubky.
RAGÚ Z MLETÉHO MASA A KAPUSTY ZAPEČENÉ S BRAMBOROVOU KAŠÍ
250 g mletého vepřového masa, 50 g slaniny, 6 listů kapusty, 2 stroužky česneku, 1 dl bílého vína, 1
dl rajčatového pyré, 1 lžíce sušeného lahůdkového droždí, 1 lžíce sojové omáčky, 1 cibule, několik
snítek čerstvé majoránky, chilli koření, sůl, olej,
Bramborová kaše: 6 brambor, 30 g másla, 1 dl mléka, 0.5 dl šlehačky, kmín vařený s bramborami v
čajovém sítku, sůl. Na dochucení: 3 stroužky česneku, 10 g másla, Postup:
Oloupeme brambory, zalijeme vodou, osolíme, přidáme kmín v čajovém sítku a uvaříme doměkka.
Vodu slijeme, přihodíme máslo, necháme rozpustit a rozmělníme šťouchadlem na brambory. Přilijeje ohřáté mléko a
vyšleháme na kaši. V mezičase oloupeme cibuli a česnek a orestujeme na oleji dozlatova. Přidáme na kostičky
nakrájenou slaninu a dále restujeme. Vložíme maso, vařečkou oddělíme na drobné kousky a opékáme. Přidáme i na
kostičky nakrájenou kapustu, ze které odstraníme tvrdá žebra. Podlijeme vínem, okořeníme solí, majoránkou a chilli a
necháme vydusit. Zakápneme rajčatovým pyré, sojovkou a přihodíme sušené droždí. Zapékací misku vytřeme olejem,
rozprostřeme do ní masovou směs a na ní navrstvíme kaši. Na malé pánvičce rozpustíme zbytek másla a na něm
necháme jen lehounce zrůžovět na plátky nakrájený česnek. Opečeným česnekem kaši polijeme. Dáme do rozpálené
trouby (180 st. C) pod gril a grilujeme asi 20 minut, až kaše začne zlátnout.
CUKETOVÝ TATARÁČEK
4 cukety (po cca 200 g), 6 cherry rajčátek, 2 velké stroužky česneku, 1 větší lahůdková cibulka i se
zelenou částí, 1 lžíce konopného semínka, 1 lžíce chia semínka, 1 malá červená chilli paprička,
citrónová šťáva z cca půlky citrónu, čerstvě mletý pepř, sůl, olivový olej.
Cukety omyjeme, osušíme a jednu nastrouháme na hrubém struhadle. Ostatní nastrouháme
najemno. Prosolíme a necháme asi půl hodiny stát. Šťávu, kterou cukety pustí, slijeme a cuketu na
cedníku ještě vyždímáme. Potom cuketovou směs přendáme do misky, přidáme posekanou
cibulku, na drobno pokrájená rajčátka (bez vnitřních semínek) a na jemnoučké kostičky nakrájenou chilli papričku.
Osolíme, opepříme, dochutíme citrónem a zakápneme olejem. Přisypeme chia a konopná semínka a důkladně
promícháme. Ochutnáme a pokud je směs dle naší chuti, opět jí přendáme na cedník a ještě asi půl hodinky jí
necháme vykapat. Poté pomačkáme lžící, aby jsme odstranili zbytek vody a můžeme servírovat.
ZAPEČENÉ PALAČINKY
Na palačinky: 400 ml mléka, 140 g hladké mouky, 4 vejce, 4 lžíce rozpuštěného másla, 1 lžíce
cukru, špetka soli
Náplň: 1 tučný tvaroh, 1 dl šlehačky, 20 g moučkového cukru, 40 g rozinek, hrst meduňkových
listů, 1 dl koňaku, špetka soli, jahodovou marmeládu
Na přelití: 2 dl plnotučného mléka, 1 dl šlehačky, 20 g moučkového cukru, dřeň z půlky vanilky, 1
velké vejce
Začneme tím, že si aspoň hodinu před přípravou namočíme rozinky do koňaku. A také před samotným vařením
rozpálíme troubu na 200 st. C. Do vyšší nádoby nalijeme mléko, přidáme vejce, rozpuštěné máslo, cukr, sůl a mouku.
Ponorným mixérem promixujeme. Na palačinkovači nebo palačinkové pánvi pečeme slabé palačinky (z tohoto množství
je jich cca 13 ks). V mezičase si smícháme tvaroh se šlehačkou, cukrem, nasekanou meduňkou, špetkou soli a slitými
rozinkami. Polovinu upečených palačinek namažeme tvarohovou směsí a zarolujeme. Druhou polovinu potřeme
jahodovou marmeládou a také zarolujeme.
Zapékací misku vymažeme máslem a střídavě do ní vedle naskládáme palačinky. Jednu s tvarohem, jednu s
marmeládou atd. Zbylé mléko smícháme se šlehačkou, cukrem, vejce a dření z vanilky. Vyšleháme vidličkou a přelijeme
přes srovnané palačinky. Dáme do trouby zapéct asi na 10 minut.
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DŮM a ZAHRADA
1.června je mezinárodní den dětí, vytvořte si s dětmi zajímavé hry, zde máte inspiraci:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
DĚTSKÝ DEN
Proč 1. červen je svátkem dětí?
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v
roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se
konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž
oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se
společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný
den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé
státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem
Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum, proto se
u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.
V Loužnici se den dětí hodně oslavoval v 80 a 90 letech.
Konal se na hřišti pod sokolovnou. Nikdy nechyběl kouzelník, balonky a házení kroužků na čápa.
Co bylo vyhlášenou a dětmi oblíbenou soutěží, bylo šplhání na majku, na které byly zavěšeny ceny (dobroty, ale
také hodnotné ceny), ty se děti snažili utrhnout.
Další soutěží bylo pojídání obrovského koláče, ve kterém byla zapečená pěti koruna a kdo ji skousl první, vyhrál.
Vrcholem dne, bylo vystřelení padáčku, který pak všechny děti hledali.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Detske_dny_v_Louznici/
Pamatujete si na tyto dětské dny? Máte doma nějaké fotografie? Budeme rádi, když se s námi o vzpomínky
podělíte.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ÚMRTÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.
Dne 22. listopadu 1916 přišla do vsi zpráva, že zemřel ve Vídni císař František Josef I., den před tím tj. 21.11.
Nikoho tato zvěst nezarmoutila.
Byly kladeny naděje, že snad nastoupením mladého císaře Karla bude učiněn konec tomu vraždění lidstva.
Leč lid byl zklamán ve svých nadějích.
Starého monarchu odvezli k věčnému spánku ke kapucínům ve Vídni a mladý císař nastoupil na trůn.
Byly slávy, přísahy věrnosti a oddanosti a když toto přestalo, nastal útisk slovanských národů ve zvýšené míře!
Ve školách museli vyřadit staré čítanky ,neboť byly málo vlastenecké (ve smyslu rakouském), všecky knihy byly
zakázány, kde se jednalo o českém národě, písně sokolské a vlastenecké nesměly se zpívat, zakázány i znaky
zemí Českých, zkrátka nastala persekuce jaké v dějinách není příkladu.

Pokračování příště……
Foto: Císař František Josef I. a císař Karel I. s rodinou
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PRO ZASMÁNÍ
Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě
mu k tomu říká: "Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak
jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje."
Povídají si Sněhurka a ježibaba, kam jít na vysokou školu.
Sněhurka: "Já půjdu na ekonomku, sice tam nebudu nejhezčí,
ale budu tam nejchytřejší." Ježibaba: "Já půjdu na matfyz. Sice
tam nebudu nejchytřejší, ale budu tam nejhezčí!"
Syn přinese vysvědčení s samými pětkami a vymlouvá se:
"Tati, vždyť jsi mi říkal, že chlap, který nemá koule není
chlap."
Studenti píšou maturitní práci na téma: "Co je odvaha?"
Po pěti minutách jeden z nich odevzdá práci a na ní je jediná
věta: "Toto je odvaha!"

Učitelka si stěžuje rodičům malého Radka: "Váš
syn je nejnedisciplinovanějším žákem ve třídě.
Nedá se s ním vydržet! A nejhorší na tom je, že
ještě ani jednou nechyběl!"
Na rodičovském sdružení: "A nezlepšil se
náhodou můj syn?" "Ale jistě, váš podpis již
falšuje daleko lépe."

MOUDRÁ VĚTA
Díky, že mě pomlouváš, zvyšuješ mi popularitu.
TIRÁŽ
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Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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