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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 22/2017
pro týden:
29. 5. 2017 – 11. 6. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OBECNÍ GARÁŽ – příprava podkladu na obecní garáž,
která bude sloužit pro potřeby úklidu a sekání obce, se připravuje. Byl položen asfalt a v týdnu bude dovezena garáž
a usazena na své místo.

NOVÍ PRACOVNÍCI OBCE
Ve výběrovém řízení na pracovníka pro Veřejně Prospěšné Práce,
které proběhlo na OÚ za přítomnosti zástupců Úřadu práce
z Jablonce, byli dva pracovníci vybráni, nejdříve na 3 měsíční
zkušební dobu a následně na celý kalendářní rok.
Placeni budou z Úřadu práce. Již od začátku června je můžete
vídat při práci v naší obci. Zatím se seznamují s terénem a
pracemi.

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO
Roční nájemné za hrobové
místo činí 5,-Kč a poplatek
za služby spojené
s provozem a údržbou
hřbitova 95, Kč ročně
(celkem 500,-Kč). Nájemné
se vybírá na 5 let dopředu,
takže další vybírání poplatku
proběhne v roce 2018.
Případně, že budete chtít
poplatek uhradit dříve,
platbu můžete poukázat:
č. účtu: 12421451/0100 –
Komerční banka
s číslem Vašeho hrobu a
jménem.
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Na letošní dětský den jsme pro Vás připravili:
Kouzelník Alex, WRC simulátor, malování na obličej, mažoretky, balonky, cukrovou vatu,
občerstvení, setkání s loužnickými strašidly, které Vás dětským dnem provedou a budou s Vámi
soutěžit ve skákání v pytlích, střílení, jízdě na koni, ukáží jak si upravit a opravit kolo a spoustu
dalších akcí.

Těšíme se na Vás!
https://www.facebook.com/events/275445009552856/
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ZE SPORTU

ÚSPĚŠNÉ ŽAČKY V SOUTĚŽÍCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Dne 3. 5. 2017 pořádal Český červený
kříž z Jablonce nad Nisou již 43. ročník
soutěže mladých zdravotníků. Tým naší
školy zvítězil a postupuje do krajského
kola!

Tým dívek po vítězství v okresním kole
získal v soutěži krásné 3. místo.
V pátek 26. 5. 2017 se konala soutěž v
poskytování 1. pomoci - krajské kolo. Po
té, co naše žačky zvítězily v okresním
kole, tak nastoupily opět do soutěže,
tentokrát již do krajského kola, pořádané
Českým červeným křížem v Jablonci nad
Nisou.
Tým složený z dívek- Eva Müllerová,
Beáta Dimmerová, Zdislava Pešatová,
Alžběta Zeidlerová a Vanesa Vávrová
obsadil v této náročné soutěži 3. místo.
Všichni soutěžící procházeli velmi těžkými
úkoly, např. ošetření těžkého zranění při
řezání motorovou pilou, zachránění dívky
při pokusu o sebevraždu výfukovými plyny
v autě, ošetření poranění hlavy, zvládnutí
šoku z alergie a další. Naše děvčata, která
vede v kroužku 1. pomoci p. uč. Živná, si
s úkoly poradila velmi dobře. Chtěla bych
všechny výše jmenované žačky pochválit
za skvěle odvedenou práci a vzorné
chování po celou náročnou akci.
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VNUK VITIKA TOMŠE NAVŠTÍVIL LOUŽNICI

V roce 1957 navštívil naši obec náš krajan Vítězslav Tomeš, který bydlí
v Africe již od roku 1925. Odjel tam jako mladý učitel ze zdravotních
důvodů. Přijel k nám začátkem července v největších vedrech, kdy teploměr
ukazoval až 30°C. Uspořádal zde besedu s občany a vyprávěl nám, že když
odjížděl z Afriky, bylo tam velmi nevlídné počasí a padal sníh, což je v Africe
zjev velmi ojedinělý.
Vyprávěl o své cestě letadlem z Afriky a o tom, jak letadlo přestálo bouři a
vichřici, jak všichni cestující měli již v sobě jen, jak se lidově říká, malou
dušičku. Dále vyprávěl o tom, jak na něho mile zapůsobilo, když přilétl do
Paříže a uslyšel v kanceláři československé letecké dopravy mluviti česky.
Milý hlas rodné mateřštiny mu ihned přiblížil domov, zapomněl na svízele
cestování a nálada se mu vyjasnila. A což teprve, když vstoupil do
československého letadla. Obsluha samí Češi, vlídně se na něho usmívali.
Chválil, jaké máme krásná, moderně vybavená letadla a zdvořilý, velmi
příjemný personál. Let z Paříže do Prahy byl prý pro něho z celé cesty
nejkrásnější, snad již i proto, že se blížil ke své vlasti. Tak už to chodí na
tom světě, lidé touží po tom, co jim není jen tak snadno přístupné a tím
nám také vlastně prozradil, že přesto, že se mu v cizině vede dobře a že si
tam zvykl, přeci jen to srdce táhne člověka tam, čemu se říká domov.
Chápali jsme ho a připomínali jsme si, jak nám byla také naše země drahá,
když nám po ní někdo sahal, když nám ji brali, jak tomu bylo za chmurných
dnů okupace. Vyprávěl nám také o životě tamních domorodců a o tom, jak
se setkal s našimi známými cestovateli Hanzelkou a Zikmundem, kteří ho navštívili na jeho stanici v Mendu a že
prý je musí také navštíviti v Československu. Rádi jsme se zaposlouchali a zavzpomínali, již proto, že Vitík, jak mu
všichni v Loužnici říkají, je společenský a milý člověk a u všech loužnických občanů oblíbený.
(svatební fotografie Vitika Tomše s Aškou Koudelkovou)
Ve dnech 3. – 5. 6. 2017,
pobýval v Loužnici vnuk tohoto
našeho krajana, který měl za
manželku Ašku rozenou
Koudelkovou (sestra Růženy
Linkové čp. 63). Vnuk
Vítězslava Tomše Craig z Afriky
z Kapského města. S velkým
zájmem a nadšením poznával
místa svých předků.
Na místním obecním hřbitově
leží jak jeho babička s dědou,
kteří byli převezeni, po smrti,
zpět do vlasti, tak i další
příbuzní.
Navštívil rodný dům svého
dědy čp. 49 a dům svého
pradědy Kopaň – čp. 1.,2.
Potkal se svými příbuznými.
Litoval, že zde mohl být tak
krátce a tak doufáme, že tato návštěva nebyla poslední.
(Craig a jeho partnerka Mara u Kopaně)
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NAPSALI O LOUŽNICI V JABLONECKÉM DENÍKU
Na vesnice udeřila EET i protikuřácký zákon
Loužnice /ROZHOVOR/ - Za posledních pět měsíců se byl na
prázdnou hospůdku zeptat jen jediný zájemce. A ani ten si
na provozování netroufl.
V Loužnici u Železného Brodu ještě nedávno fungovaly dvě
hospůdky. Po několika ranách shůry je zavřená i obecní
hospůdka v sokolovně. Nedávno tam obec zafinacovala
novou kuchyň. Vše marné. „Nájemce nemáme už pět
měsíců, za tu dobu se tu byl zeptat jediný. A ten měl trochu
sci-fi názory,“ poznamenal Marcel Tiler, starosta malé
vesničky.
Kdo nebo co za to může?
Zaprvé, hospůdka na vsi naší velikosti není na zbohatnutí,
to si musí každý uvědomit. Na druhou stranu je jasně vidět,
že dnes všichni zákonodárci dělají vše pro to, aby se venkov
vylidňoval. Z malých obcí mizí krámky, hospůdky, pošty.
Internet? Jsme v údolí, malá hustota obyvatelstva. Zaprší - internet nejde. Kabel položili ještě za komunistů, od té doby se
to tu látá. Jste malá obec, málo lidí, nevyplatí se táhnout nový. Plyn? Vodovod? Ten samý případ.
Dnes se státní podnik Česká pošta snaží i v Loužnici zavézt projekt Pošta Partner. Jak tohle vnímáte?
Pošta je v Loužnici, Zásadě, Držkově a ve většině okolních vesnic. Pro mnoho občanů (nejenom starších) je to jediný možný
způsob obhospodařování svých financí a styku se světem. Na Loužnici padl také tento výběr, kdy má přejít pošta na Poštu
Partner. Máme již toto jednání asi rok za sebou, kdy hledají někoho, kdo si tuto pobočku vezme. V současné době Česká
pošta jedná s Městysem Zásada o převedení pošty. Bývalo to tak, že v každé vesnici byl zaměstnanec, který ráno roznesl
poštu, noviny a poté vydával balíky a vyřizoval poštovní služby. To se změnilo a dnes naše paní pošťačka má na starost
pošty dvě. Balíky a dopisy doručují dva doručovatelé, kteří dojíždějí z Turnova, mají jedno auto a většinou nezastihnou
pracující občany doma, protože jsou v práci. Ale Poštu Partner můžete provozovat jen jako doplněk k podnikání nebo
zaměstnání. Pošta nabízí devět a půl tisíce. Zaplatíte sociální a zdravotní, daně, nájem (elektriku a topení) a v neposlední
řadě nějakou pojistku proti vykradení či poškození zásilek – a kolik zbude? Nic! Jediné, co v Loužnici ještě slouží, je telefonní
automat. Na karty, kterou nemá každý.
Co je podle vás příčinou toho, že hospůdka je stále zavřená?
Poslední nájemce odešel z několika důvodů. První z nich byl zdravotní. Jedním z hřebíčků ale byla i EET. Pivovary cítily, že
musí podnikatelům nabídnout pomoc, ale to je zase o výtoči piva. Vesnická hospoda generuje zisky třeba jen v řádu
tisícikorun. A teď si vezměte, že z toho mála máte ještě zaplatit měsíčně třeba tisícikorunu víc za evidenci tržeb. A nedávno
začal platit protikuřácký zákon. Ten zakazuje kouření v restauračním zařízení. Jaký je podle vás jeho dopad na vesnické
hospody?
Sám jsem nekuřák, ale nevidím problém v tom, že si chlapi přijdou večer na pivo a na cigaretu. Když si ji mají odepřít,
vymýšlí se, jak zákaz obejít, proto vznikají po vesnicích kluby. Vždyť obecní hospůdka – to je místo pro scházení lidí a hlavně
sousedů.
Sám podnikáte. Jak jsou na tom dnes malí živnostníci?
Malí podnikatelé jsou svázáni mnoha věcmi. Dám vám příklad. Když jsme potřebovali sjet na Finanční úřad, jeli jsme šest
kilometrů do Železného Brodu a vše si vyřídili. Jenže přepážky tam zrušili. Museli jsme si pořídit elektronické podpisy, což
není lehké ani levné. Platím 500 korun za rok, což je více než za benzin, který jsem projel dvanáctkrát za rok do Brodu. A
když něco na Finančním úřadě potřebuji? Musím do Jablonce. Stát a instituce se vzdalují všem lidem.
Při návštěvě prezidenta ČR Miloše Zemana v Železném Brodě se starostka městysu Zásada Princová ptala, jestli prezident
může zatlačit na výši výdělku obecních spolků bez povinnosti hlásit se do elektronické evidence tržeb. To je 175 tisíc korun
za rok. Svazu měst a obcí se podařilo tlakem na zákonodárce zvýšit limit na 300 tisíc, to je ale i tak málo. Nejméně 99
procent lidí ve spolcích pracuje zadarmo. Službu máš o bále ty a ty, o dětském maškarním zase ten a onen. Vždyť takhle si
spolky vydělávají na své další akce, ale třeba i na opravy.
Oblíbeným tématem jsou dotace. Jak je to v Loužnici?
To je boj, na který každý nemá. Zase uvedu příklad. V naší sokolovně musíme vyměnit kotel, kvůli normám. Podle mého by
nám vydržel ještě padesát let. Ale musíme ho vyměnit. Když se rozhlédnu, kolik ty dnešní kotle vydrží, maximálně třeba
deset let, chce se mi brečet. Jinak pracujeme na projektech, abychom mohli žádat o dotace na opravu kulturního domu a
obecního úřadu.

Autor: Jan Sedlák http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/louznice_eet_protikuracky_zakon_hospoda_20170610.html
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ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
V neděli 11. června, odpoledne, proběhlo tradiční vyčištění loužnického koupaliště, aby mohlo být připraveno na
další letní sezonu.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA

Protiklady, to bylo tématem sobotního setkání dětí s angličtinou v Modré sově.

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
RADČICE
Na sobotu 3. června jsme spolu s T.J. Sokol Radčice přichystali odpolední posezení u příležitosti otevření našeho
bikeparku na hřišti. Na akci byla pozvána široká veřejnost, pro všechny bylo kromě příjemného posezení
připraveno i občerstvení a hudební doprovod. Děti přišly samozřejmě v plné zbroji, tj. s koly, odrážedly a přilbami,
a všechny nástrahy bikeparku náležitě vyzkoušely. Mohly se ovšem zapojit i do jiných soutěží a využít všechna
další sportovní zařízení, které se na hřišti nacházejí. Příjemné odpoledne plné slunce a dobré nálady jsme si
všichni pěkně užili!
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JABLONEC N. N. - Omezený provoz v areálu nemocnice má
přinést zlepšení v dopravě a parkování.
Parkovací automat v areálu jablonecké nemocnice je pryč. A
ještě během června areál zavřou závory. „Toto opatření zajistí
lepší dodržování pravidel pro dopravu i parkování. Práce na
osazení vjezdů závorami byly zahájeny v květnu a celý systém
se spustí v průběhu června," prozradila mluvčí nemocnice Petra
Hybnerová. Parkování do třiceti minut bude bezplatné, poté
uhradí návštěvník 10 korun za každou započatou hodinu.
Celodenní parkování stojí 50 korun a počítá se od páté započaté
hodiny. Provozní doba bude nepřetržitá, systém bude funkční
také o víkendech a svátcích. „Zaváděným opatřením regulujeme
a usměrňujeme parkovací systém v areálu nemocnice," vysvětlil
ředitel nemocnice Vít Němeček. O přesném termínu spuštění
systému bude nemocnice veřejnost informovat prostřednictvím
webových stránek nemjbc.cz. „Již dnes je zřejmé, že provedená
opatření měla svůj význam," doplnil ředitel nemocnice Vít Němeček. Zdarma mohou i nadále parkovat na určených místech
s přistávací plochou pro vrtulník u ulice 28. října. Celkově je pro veřejnost k dispozici 90 parkovacích míst. Pro pacienty a
návštěvníky jsou určena dvě parkoviště, hlavní parkoviště je vlevo za vjezdovou bránou do areálu. Další možností je
parkoviště u pavilonu interny, k němuž vede samostatný závorový vjezd.
JABLONEC N. N., LIBEREC – Téměř tříkilometrová trasa bude stát celkem bezmála 300
milionů korun.
Stavba přeložky silnice I/14 spojující Jablonec s Libercem přes Lukášov a Kunratice zdárně
pokračuje. Práce probíhají podle harmonogramu a avizovaný termín zprovoznění v polovině
roku 2018 je reálný. Z liberecké strany už je téměř hotovo, silnice je napojená na stávající
komunikaci.
Trasa nové silnice měří zhruba 2,7 km a součástí stavby jsou i dva mostní objekty a tři
úrovňové křižovatky včetně okružní křižovatky v Lukášově. Stavba za 296,5 milionu korun
bez DPH je spolufinancována z fondů Evropské unie.
MALÁ SKÁLA - Začátek léta, voda, jez, Žlutá plovárna a
roztodivná plavidla s ještě roztodivnějšími posádkami. To je
tradiční neckyáda. Dva polystyrenové autobusy, Béda Trávníček
a doprovod, Indián, rozpustilá mimina, rodina Kopečkovic,
kráva, Kajínek na útěku z Alcatrazu. To jsou jen některá plavidla
s posádkami, která se v sobotu 3. května dopoledne vydala v
Malé Skále na Žluté plovárně na Jizeru na tradiční neckyádu.
Dvouhodinovka plná soutěží a legrace přilákala desítky diváků
na obou březích řeky, samozřejmě nejvíc návštěvníků bylo
zvědavo, jak se posádky roztodivných plavidel zhostí průjezdu
maloskalskou šlajsnou.
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/maloskalska-neckyadaprilakala-na-breh-jizery-davy-lidi-20170604.html

http://jablonecky.denik.cz/
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BZÍ - Už XII. ročník Staromilské pouti ve Bzí se konal u kostela
Nejsvětější Trojice v sobotu 3. června. Stánky stály na hlavní ulici i na
prostranství před místní hasičárnou, kde byla připravena ukázka
vyprošťování. Ve stáncích bylo k zakoupení mnoho domácích dobrot a
výrobků zejména členů pořádajícího Bzovského okrašlovacího spolku.
Probíhaly také rukodělné dílničky a v poledne zazpíval Huntířovský sbor.
Program poté pokračoval až do tmy. Návštěvníci mohli po vystoupání
na věž shlédnout jeden z nejstarších zvonů jabloneckého okresu, velký
zvon z roku 1593. Tím se stal po tragickém požáru železnobrodské
zvonice v roce 2007. I když byl za II. Světové války zrekvírován, měl
štěstí, že nebyl roztaven, ale naopak byl v Hamburku nalezen a vrácen
zpět. Z upravené věže jako vyhlídkové je vidět nejen na Kozákov, ale i
na dění pod věží.
ZÁSADA - Liberecký krajský úřad spravuje více než třicet přírodních
památek a rezervací. Potřebnou péči zajišťuje ve spolupráci se
specializovanými firmami, jednotlivci s živnostenským listem,
základními organizacemi Českého svazu ochránců přírody a dalšími.
Nově do seznamu pomocníků přibyly Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant a fotbalový klub SK Zásada. „Možnosti, jak pomoci
přírodě, jsou široké. Po třicetileté přestávce se druhým rokem pasou
ovce v přírodní památce Lukášov mezi Libercem a Jabloncem nad
Nisou. Možné to je díky nalezení majitele stáda ovcí ochotného zajistit
řízené vypásání v souladu s potřebami ochrany přírody. Díky pasení se
tak pomalu začíná měnit chudá druhová skladba zdejších luk. Pastva
pomůže zde rostoucím chráněným šafránům," uvedl Jiří Löffelmann,
člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova. Nově se do krajského seznamu zhotovitelů prací v
chráněných územích přiřadila také Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant. Její studenti budou pod odborným dozorem kosit invazními druhy rostlin zarostlou nivní louku v přírodní
rezervaci Meandry Smědé. Při dobrovolné brigádě se studenti zdokonalí v používání křovinořezu a kosy. Navíc si budou moci
při studiu přivydělat. „Dlouhodobě se snažíme získávat ke spolupráci také zájmové organizace a spolky přímo z obcí, na
jejichž území se přírodní rezervace a památky nacházejí. V minulosti si rozpočet o několik tisíc vylepšil Sbor dobrovolných
hasičů Heřmanice. Jeho členové vyřezávali náletové dřeviny v místním, biologicky velmi hodnotném, čedičovém Kodešově
lomu," doplnil Jiří Löffelmann. Letos bude kraj mimo jiné spolupracovat i s fotbalovým klubem SK Zásada na sekání
mokřadních luk v přírodní památce Zásada pod školou, se kterou tamní fotbalové hřiště přímo sousedí. Nejenže pomůže
přírodě, ale klub si bude moci pořídit nové sportovní vybavení a fotbalový dorost získá bližší vztah ke své obci.
ŽELEZNÝ BROD - Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města
Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se opět
konal slavný Železnobrodský jarmark 2017. Kromě tradičního jarmarečního
zboží a atrakcí vystoupil Jaroslav Uhlíř, Pavel Callta nebo kapela De Bill
Heads.

http://www.nasejablonecko.cz/

11

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 22/2017
KULTURA a POZVÁNKY

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 22/2017

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 22/2017

http://www.kinobrod.cz
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD - V úterý 30. května odpoledne krátce po páté hodině dosud neznámý pachatel v prodejně Lidl v Tanvaldě
ukradl mobilní telefon z otevřené kabelky, kterou měla poškozená žena v té době zavěšenou na rameni. Odcizením
mobilního telefonu značka Aple S5 způsobil jeho majitelce škodu ve výši 5.000,- Kč, čím se dopustil trestného činu
krádeže, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. V souvislosti s tímto
případem opakovaně upozorňujeme občany, aby si své osobní věci v průběhu nákupů v řadě různých obchodu více
hlídali a nedávali příležitost zlodějům, kteří se v nich pohybují. Své osobní věci je samozřejmě důležité si pečlivě střežit
na všech místech, kde dochází k většímu pohybu osob – na ulici, v obchodech i v dopravních prostředcích hromadné
dopravy. V těchto situacích stále platí to, že obezřetnost se vyplatí.
SEMILSKO - Minulý týden ve čtvrtek vnikl zatím neznámý pachatel za bílého dne
na zahradu rodinného domu v Ohrazenicích, aby tu škodil. A to konkrétně na
zeleninovém záhonku ve skleníku, odkud vytrhal sazeničky rajčat, paprik a
jahodníku. Ty pak pohodil na zem. Majitelka zahrady si sazenice vlastnoručně
vypěstovala, a proto jí spoušť, kterou ve svém skleníku objevila, mrzí dvojnásobně.
Ze způsobu provedení této akce je zřejmé, že si někdo s oznamovatelkou vyřizuje
osobní účty. O koho se jedná, a co ho k tomuto činu vedlo, mají nyní zjistit policisté
obvodního oddělení policie v Turnově. Pokud budou úspěšní a pachatele vypátrají,
obviní ho z porušování domovní svobody.
DOLNÍ ČERNÁ STUDNICE – 6.6.2017 v devatenáct hodin se v katastru Jablonce
nad Nisou stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Octavia jel ve směru na
Dolní Černou Studnici, kde údajně najel příliš na krajnici, pravým kolem se dostal do
odvodňovací strouhy a následně narazil do vzrostlého stromu. Řidič havarovaného
vozidla opakovaně odmítl dechovou zkoušku, zda není pod vlivem alkoholu. Odmítl
za tímto účelem i lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Ke zranění osob
naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 40.000,- Kč. Věc i
nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ZÁSADA – 8.6.2017 večer krátce po půl
deváté hodině se v katastru obce Zásada
stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem
Mercedes Benz jel ve směru od Jablonce nad
Nisou, kde v lesním úseku v levotočivé
zatáčce nezvládl vlivem nepřiměřené
rychlosti řízení, najel vpravo mimo vozovku
a narazil do vzrostlého stromu. Alkohol byl u
tohoto řidiče vyloučen provedenou dechovou
zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke
zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku
200.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc
vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednání a řidiči havarovaného vozidla
udělili blokovou pokutu.
OMEZENÍ DOPRAVY
Na úseku silnice I/10 mezi Železným
Brodem a Tanvaldem je velké množství
dopravních omezení, kvůli frézování a
novému asfaltovému povrchu.

KRÁTCE:
9.6.2017 13:00 do 14:00; na silnici u obce Železný Brod okres Jablonec nad
Nisou; nehoda; 2x OA bez zranění, na místo Policie ČR
11.6.2017 01:10 do 03:15; na silnici 287 v obci Pěnčín okres Jablonec nad
Nisou; nehoda; 2xOA 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
12.6.

Den: 26/30°C
Noc: 16/12°C

PÁTEK
16.6.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

ÚTERÝ
13.6.

Den: 22/26°C
Noc: 13/9°C

SOBOTA
17.6.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
14.6.

Den: 21/25°C
Noc: 13/9°C

NEDĚLE
18.6.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

ČTVRTEK
15.6.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
19.6.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

PRANOSTIKY
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost
dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové
mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ

11.6.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
12.6.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13.6.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15.6.
Déšť na Víta - špatná budou žita.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
Svatý Vít dává trávě pít.

Slunce

Měsíc 14.6. 2017

Vychází: 4:44
Zapadá: 20:50

Vychází: 00:3
Zapadá: 9:14

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE

15.6.
Saturn v opozici se Sluncem
17.6.
Měsíc v poslední čtvrti (11.33 UT)
Planetka č. 6 Hebe v opozici se Sluncem (9,2m)
21.6.
Letní slunovrat (04.24 UT)
Merkur v horní konjunkci se Sluncem
22.6.
Zákryt Aldebaranu Měsícem (na denní obloze 15.25–16.13 UT)

FÁZE MĚSÍCE
17.06.

24.06.

01.07.

23.6.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 357 937 km)
Planetka č. 40 Harmonia v opozici se Sluncem (9,3m)
24.6.
Měsíc v novu (02.31 UT)
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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.
13. 6. 2017
16. 6. 2017
18. 6. 2017

OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY

Jana Němečková
Milan Šimek
Hana Hnídková

VÝROČÍ
12.6. 1771 – U vsi Podmokly na Rokycansku byl nalezen depot keltských mincí –
podmokelský poklad.
13.6. 1936 – Helena Růžičková, herečka († 4. ledna 2004)
14.6. 1798 – František Palacký, spisovatel, historik a politik († 26. květen 1876)
15.6. 1754 – Prokop Diviš sestavil v Příměticích u Znojma první zemněný
bleskosvod – soustavu 400 kovových hrotů spojených s uzemněním, která měla
odsávat elektřinu z oblak a snižovat nebezpečí vzniku elektrického výboje.
16.6. 1966 – Jan Železný, atlet
17.6. 1909 – Karel Höger, herec († 1977)
18.6. 1966 – Lou Fanánek Hagen, hudební skladatel, frontman kapely Tři sestry
VÝZNAMNÉ DNY
12.6. - Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí
14.6. - Světový den dárců krve
15.6. - Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, Světový den proti násilí na
seniorech
17.6. - Světový den boje proti desertifikaci a suchu
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

13.6.1926
Hasičský sbor na oslavu 40 výročí svého založení konal dne 13 června sjezd
hasičstva. Dopoledne bylo pod mrakem, odpoledne hezky, takže návštěva byla
dosti velká.

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
12.6.- 18.6.2017
12.6. - ANTONIE je ženské křestní jméno
latinského původu, jeho význam je (stejně jako u
jeho mužského protějšku - jména Antonín)
„náležící k rodu Antoniů“. Zkráceně, familiérně či
slangově též Tony nebo Tonja [čte se Toňa].
13.6. - ANTONÍN je mužské křestní jméno
latinského původu. Pochází ze jména Antoninus,
kterým byli označováni adoptivní příslušníci
patricijského rodu Antoniů – doslovný význam je
„patřící Antoniovi“. Vykládá se jako „vynikající,
přední, čelný“ (latinské ante=„před“).
14.6. - ROLAND je mužské křestní jméno.
Pochází ze starogermánského Hruoland (hruod sláva,land - země).
15.6. - VÍT (často také domácky Vítek) je
mužské křestní jméno latinského původu. Pochází
z výrazu vitus – „živoucí, veselý“.
16.6. - ZBYNĚK je mužské křestní jméno
slovanského původu. Vzniklo zkrácením
slovanského jména Zbyhněv, které lze vysvětlit
jako "ten, komu zbývá hněv", případně také
"posilující hněv". Jméno bylo oblíbené ve 14. až
17. století a vyskytovalo se zejména mezi rytíři.
17.6. - ADOLF (v německy mluvících zemích i
Adolph) je počeštělá verze starogermánských
jmen Athalwolf a Athaulf. Vykládá se jako
„ušlechtilý vlk“. Jde o mužské jméno, za jehož
ženské protějšíky se považují jména Adolfína,
Adolfa a podle některých i Adina.
18.6. - MILAN je mužské křestní jméno
srbského původu, jehož význam je „milý,
milovaný“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JAHODY
červen = jahody
V červnu je teplo, svítí sluníčko, je dlouho světlo, na
zahrádkách a mezích zrají sladké červené jahody.
Jahody jsou chutné a zdravé.
Obsahují velké množství vitamínů, zejména vitamínu C,
organické kyseliny, minerály, enzymy, vlákninu a další
prospěšné látky.
Komu mohou jahody prospět:
1. Lidem trpícím dnou, revmatickým onemocněním a
nemocemi z nachlazení - jahody obsahují vysokou
koncentraci přírodní kyseliny salicylové (z podobné látky je
vyroben acylpyrin) - doporučují se 3-5denní kúry
2. Těm, kteří trpí chudokrevností - jahody mají velký obsah železa a dalších minerálů
3. Nemocným při léčbě ledvinových problémů, onemocnění jater, srdce a cév, zácpy a hemeroidů - doporučuje se
třídenní kúra, kdy se jí pouze 1,5 - 2 kg jahod
4. Všem lidem jako profylaxe nádorových onemocnění - polyfenoly obsažené v jahodách jsou účinnými
antioxidanty a působí proti rakovině
5. Lidem s kožními problémy - pleťová maska z rozetřených syrových jahod působí protizánětlivě a hojivě (lze
smíchat s našlehaným vaječným bílkem)
Konzumaci jahod by se měli vyhnout:
1. Lidé s alergií na acylpyrin (kyselinu acetylsalicylovou) - jahody obsahují acylpyrinu podobné salicyláty, jejich
konzumace by mohla vyvolat alergickou reakci
2. Lidé s alergií na jahody projevující se kopřivkou - vzniká častěji při konzumaci nezralých plodů
3. Lidé se střevními onemocněními - zrníčka v jahodách mohou dráždit střeva
JAHODNÍKOVÉ LISTY
Jahodníkové lístečky se sbírají hned zjara, dříve než rostlina začne kvést, ale nejpozději do začátku kvetení. V té
době jsou ještě pěkně svěže zelené a plné účinných látek. Listová droga (bylina) se dá koupit i v lékárně a v
drogerii. Mnohé recepty doporučují fermentaci listů, které se potom více podobají ruskému čaji. Jde o zahřívání.
Profesionální bylinkáři to ale nedoporučují - fermentace snižuje účinné síly jahodníku. Chvála jahodového čaje
nemá konce, protože čaj je nejen lahodný a chutný, ale i mimořádně zdravý. Proslulý botanik Linné jím léčil
například dlouhotrvající dnu. Jahodník pomáhá při léčení mnoha chorob, například při průjmech a cévních
obtížích, při hemoroidech a zánětlivých onemocněních i při chudokrevnosti. Jeho hlavní přednost spočívá v
širokém a všestranném působení na celý organismus. Můžeme jej užívat
neomezeně, Tím se stává nejdůležitější, zdravotně preventivní rostlinou. Každý,
kdo si chce zachovat zdraví, měl by častěji místo černého čaje nebo kávy vypít
jahodový čaj. Je výborný i samostatně, ještě lepší je však v kombinaci s plody šípku
a listy borůvky, maliníku a ostružiníku.
Univerzální lahůdkový čaj:
list jahodníku 5 (dílů), plod růže šípkové 3 (díly), list borůvky 3 (díly), list
maliníku (ostružníku) 2 (díly), květní plátky růže šípkové 1 (díl)
Dvě lžíce směsi zalijeme půllitrem vroucí vody a necháme pod
pokličkou asi 15 minut vylouhovat. Čaj přecedíme, přidáme šťávu
z poloviny citronu a podle chuti osladíme medem, přírodním hnědým
nebo hroznovým cukrem. Používáme ho jako konzumní čaj v množství
podle chuti, po jídle, studený na žízeň a podobně.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
RÝŽOVÁ KAŠE S JAHODAMI
jahody 400 gramů, rýže dlouhozrnná 200 gramů, mléko 3 decilitry, cukr moučkový
150 gramů, vanilka 1/2 kusu (dřeň z lusku)
Rýži propláchneme v sítu pod proudem studené tekoucí vody, nasypeme ji do hrnce a
zalijeme mlékem. Vanilkový lusk podélně rozřízneme, vyškrábeme z něj tupou stranou
nože dřeň, přidáme ji do hrnce s rýží a vaříme na mírném ohni pod pokličkou 20 - 25
minut doměkka. Jahody omyjeme, otrháme z nich stopky a necháme odkapat. Poté je
překrájíme na kousky. Uvařenou rýžovou kaši dochutíme moučkovým cukrem,
rozdělíme ji na porce a každou obložíme a posypeme nakrájenými jahodami.
JAHODY V JOGURTU
jahody 500 gramů, jogurt bílý 6 decilitrů (s probiotickou kulturou ), želatina 10
plátků, med 2 lžíce, olej olivový 1/2 lžičky
Jogurt vyjmeme včas z chladničky a necháme ho ohřát na pokojovou teplotu.
Želatinu ponoříme do sklenice se studenou vodou a necháme nabobtnat. Pak ji
vymačkáme, vložíme do plastové misky, překryjeme fólií a opatrně zahřejeme v
mikrovlnné troubě, až se želatina rozpustí. V míse smícháme jogurt s medem a
vmícháme rozpuštěnou želatinu. Vhodnou misku vytřeme lehce olivovým olejem a vyložíme mikrotenovou fólií.
Jahody očistíme, nakrájíme na plátky a největšími plátky vyložíme dno a stěny formy. Opatrně přilijeme tři
čtvrtiny jogurtu se želatinou, postupně na něj rozložíme zbylé plátky jahod a zalijeme je zbylým jogurtem se
želatinou. Misku zakryjeme fólií, uložíme do chladničky a krém necháme ztuhnout nejméně 4 hodiny, ale nejlépe
do druhého dne. Ztuhlý krém opatrně vyklopíme z misky a nakrájíme na porce.
ČATNÍ Z JAHOD A ČERVENÉ ŘEPY
jahody 300 gramů, řepa červená 200 gramů (oloupaná), cukr hnědý 50 gramů,
cibule 1 kus (malá), med 2 lžíce, šťáva citronová 1/2 decilitru, ocet 1/3 decilitru,
zázvor 1 lžíce (čerstvý, oloupaný, nakrájený na plátky), paprička chilli červená 1
kus (malá), skořice 1 kus, hřebíček 4 kusy, sůl 1 špetka.
Do kastrolu nalijeme asi 5 dl vody, přidáme cukr, ocet, citronovou šťávu, med,
sůl, koření a nakrájenou chilli papričku a necháme zavařit. Pak přidáme na
kostičky nakrájenou červenou řepu a dále pomalu vaříme, dokud řepa není napůl
měkká. Přidáme oloupanou a drobně nakrájenou cibuli a plátky zázvoru a vaříme ještě asi 10 minut. Na závěr
přimícháme nakrájené jahody a zvolna vaříme do zhoustnutí. Hotové čatní naplníme do sklenic, necháme
vychladnout a uložíme v chladu.
JAHODOVÉ MOJITO
limetka 1/2 kusu, jahody, cukr třtinový 3 lžičky, ledová tříšť, rum bílý,
sodovka, máta.
Do sklenky vložíme mátu, pokrájenou limetku, jahody, zasypeme
třtinovým cukrem a rozmačkáme. Přidáme drcený led, bílý rum, zalijeme
sodou a jemně promícháme.
TVAROHOVÝ TRHANEC S JAHODOVOU OMÁČKOU
tvaroh měkký 200 gramů, mouka pšeničná hrubá 40 gramů, cukr
moučkový 40 gramů, vejce 2 kusy, cukr vanilkový 1 balení, máslo 20
gramů (změklé), mléko 2 lžíce, citronová kůra 1 špetka (strouhaná), sůl
1 špetka, olej (na opečení), cukr moučkový (na posypání)
Na jahodovou omáčku: jahody 500 gramů, cukr 80 gramů, moučka
škrobová 1 lžička, šťáva citronová 1 lžička.
Nejdříve připravíme omáčku. Jahody očistíme, oddělíme třetinu a zbylé
jahody rozmixujeme s 10 lžícemi vody. Směs přelijeme do kastrůlku, přisypeme cukr a přivedeme k varu. Omáčku
zahustíme škrobovou moučku rozmíchanou v 5 lžících vody, dobře promícháme, opět přivedeme k varu a
odstavíme z ohně. Na závěr ji ochutíme citronovou šťávou a vmícháme do ní zbylé jahody nakrájené na malé
kousky. V míse třeme změklé máslo s moučkovým cukrem, přidáme špetku soli, žloutky, vanilinový cukr,
nastrouhanou citronovou kůru a tvaroh a dobře promícháme. Přilijeme mléko, přidáme mouku a na závěr zlehka
vmícháme tuhý sníh ušlehaný z bílků. Připravené těsto rozetřeme do vymazaného pekáčku, vložíme do trouby
vyhřáté na 180 °C a upečeme dozlatova. Upečené horké těsto roztrháme vidličkou, rozdělíme na talíře, posypeme
cukrem, přelijeme jahodovou omáčkou a ihned podáváme.
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DŮM a ZAHRADA
Zvon na své zahradě, skvělá věc, místo či jako doplnění domovního zvonku.
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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.
V loňském roce jsme na tyto dětské dny navázali, foto najdete zde: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE__DETSKY_DEN_-_PUTOVANI_ZA_POHADKOU_18.6.2016/
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SPORTOVNÍ SPOLEK
Sportovní spolek
v Loužnici téměř po
dvouletém spánku
se opět probudil
k nové činnosti.
Byl to opět fotbal,
který byl jedinou
činností. Hrálo se
opět na pozemku
řídícího učitele
Ludvíka u Liškova
háje.
Tentokrát naši bývají
v utkáních
s okolními kluby i
vítězi, což velmi těší
vzrůstající počet
místních fanoušků.
Dne 28. října bylo

utkání s klubem FK Jesenný, které mělo slavnostní ráz.
Byl ráno budíček místní kapely, odpoledne průvod sportovců obcí s hudbou na hřiště.
Sportovní spolek pořádá své zábavy a to taneční v Haratině a Silvestrovský v Sokolovně.
Počet členů sportovního klubu dík dobré agitaci značně
stoupl (na konci roku 1934 přes 60 členů).

Poměr Sokola ku sportovnímu klubu není zrovna přátelský,
snad příčinou toho jest žárlivost a snad i osobní zaujatost
některých členů
V zimě dne 28. ledna pořádal Sokol svoje závody lyžařské.
Skok provádí na můstku u Turbíny.

Foto: Fotbalisti Loužnice, Turbína, Taneční sál
v restauraci „Ostrov“ – mezi „Haratinou“ a
„Velovkou“, dnes po něm není ani stopa
Pokračování příště…
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PRO ZASMÁNÍ
NÁPISY:
Nápis na pohřebním ústavu:
Jezděte opatrně, my počkáme.
Nápis u optika:
Pokud nevidíte to, co hledáte, tak jste na správném
místě.
Nápis na plotě u rodinného domu:
Cestující agenti jsou vítáni. Psí žrádlo je drahý.
Nápis u auto-prodejně:
Nejlepší způsob jak se dostat na vlastní nohy je….
nezaplatit pár splátek.
Nápis v opravně výfuků:
U nás se nemusíte objednávat, my vás slyšíme přijíždět.
Nápis ve výloze obchodu s botama:
Proč jít do jiného obchodu a být okraden, když to
můžeme udělat my 🙂

MOUDRÁ VĚTA

„Záleží na tom, jaký jsi, ne co máš.“

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.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

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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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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http://www.iqvytapeni.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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