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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 23/2017
pro týden:
19. 6. 2017 – 25. 6. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

JIŽ TUTO SOBOTU!
ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN V LOUŽNICI
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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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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY
Letní prázdniny
začínají od
pátku 1.
července 2016
a budou do
středy 31. srpna
2016.
Období školního
vyučování ve
školním roce
2016/2017
začne ve čtvrtek
1. září 2016.
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VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k.ú. LOUŽNICE
Po dlouhých letech jednání (od roku 2012), se začíná s výstavbou polních cest.
Nejdříve je připravována polní
cesta HC 6, která vede od
silnice I/10 ke Kordíkovem
parcelní číslo: 2414. Zde byli
vysekány nálety a nyní bude
cesta upravená a vyasfaltovaná.
Volné palivové dřevo z těchto
náletů bude zdarma nabídnuto
všem občanům Loužnice věkem
nad 65 let.
Možná někteří pamětníci
pamatují na této cestě lavičku,
z které je krásný výhled na
Loužnici, lavička bude v těchto
místech opět sloužit.
Další cesta HC 2 je od Pazdrny
ke Včelínu parcelní číslo 2080 a
cesta HC 1 je polní cesta
z Kostřavce k modřínu parcelní
číslo 2121.

Zbytky staré lavičky
https://zakazky.spucr.cz/agreement_display_2338.html
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/zahajeni%20stav%20rizeni.pdf
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STAVBA NOVÉ OBECNÍ GARÁŽE
Garáž již stojí na svém místě a postupně bude připravována pro svůj účel – zázemí pro zahradní práce a údržbu
obce.
Druhá garáž bude nadále sloužit pro potřeby SDH Loužnice.

OPRAVA KANÁLU

Mezi křižovatkou na koupaliště a mostkem, probíhá oprava kanálu podél silnice.
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V sobotu 17. 6. 2017,
se Kristýně Posejpalové (Loužnice čp. 33) a Lubošovi Havlíčkovi,
narodila dcera

ANNA
Anička vážila 3550 g 52 cm.

Šťastným rodičům gratulujeme a malou Aničku vítáme na světě!

6

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 23/2017
KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Divadlo a múza Thalia bylo tématem soboty 17. 6. 2017.
Děti se dozvěděli pár věcí o řeckém divadle a hraní

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - V Železném Brodě po Jizeře proplula v sobotu 17. června tradiční neckyáda.
Nepřálo ale moc počasí, i proto se na akci přišel podívat jen zlomek návštěvníků než loni. Po Jizeře plula gejša, vodník nebo
babičky na křeslech. V cíli pod mostem hrála country kapela Kapelníci.

ROHOZEC – Trh kritizuje české pivovary, že naše pivo začíná být nudné a žádá si osvěžení portfolia.
Alespoň to tak reprodukuje rohozecký sládek Zdeněk Rezka. On sám si to ale nemyslí: „České pivo je
světová klasika a to člověka neznudí." Jenže vznik množství minipivovarů s sebou přinesl také nabídku
nepřeberného množství chutí. A tedy samosebou i různých chmelů a dalších ingrediencí. Ani rohozečtí
nechtěli zůstat pozadu, ale vsadili na řemeslné pivo. Tím je Prometeus. Od pondělí půjde do sítě. Lidé jej
oficiálně ochutnají v sobotu na jubilejních 20. Slavnostech piva Skalák v Rohozci, které začínají ve 13
hodin. Vystoupí: Michal David revival, Keks, Lucie revival, Realita rock, Soumrak band a Kern. Soutěže i
závěrečný ohňostroj.
ZA VŠECHNO MŮŽE DIOVA ZLOST
„Naši kamarádi horolezci byli na Kazbegu a viděli tam divoký chmel. To byl první impuls. Čeští chmelaři z
této hory naklonovali divoký chmel na odrůdu sládek," popsal počátek zrodu nového piva. Jde tedy o
polodivokou odrůdu kulturního chmele. Díky tomu získalo aromatickou kořeněnou příchuť.
„Jedeme ale klasikou, spodním kvašením," dodal sládek. Současně také použili atypický červený slad s
přídavkem kararedu. Ten zlatavý moc zbarví hnědočervena. Současně upozornil, že novým pivem
Prometeus dokáží kritikům, že i v českém ráji umí uvařit něco odlišného od běžného standartu. A proč se
jmenuje Prometeus? „V Kazbegu byl Prometeus přikován přece ke skále," dodal podsládek Tomáš Thér.
JEN ŘEMESLO – ŽÁDNÁ MASOVÁ PRODUKCE
V Rohozci zatím uvařili jeden tank. Polovina je v sudech, polovina v lahvích. „Proto mu říkáme řemeslné
pivo. Nikdy ho nebudeme dělat na veliko. Jen pro fajnšmekry a na zpestření," dodal šéf pivovaru
František Jungman.

http://jablonecky.denik.cz/
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TANVALD - Historický vlak s parní lokomotivou
Sedma 354.7152 přijel ve čtvrtek ve 20.30 z
Prahy do Tanvaldu na oslavy 115. výročí tratě
Tanvald - Kořenov. Vlak se po cestě zastavil i na
nádraží v Turnově. V sobotu 17. června oslaví
lokomotiva „Sedma" 354.7152 své 100.
narozeniny zvláštními vlaky mezi Kořenovem a
Harrachovem. O víkendu 1. a 2. července se
pak zúčastní oslav 115 let ozubnicové trati
Tanvald - Kořenov, z Tanvaldu do Prahy se
bude vracet 3. července.
V sobotu 17. června oslavila lokomotiva
„Sedma" 354.7152 své 100. narozeniny
zvláštními vlaky mezi Kořenovem a
Harrachovem.
O víkendu 1. a 2. července se pak zúčastní
oslav 115 let ozubnicové trati Tanvald Kořenov, z Tanvaldu do Prahy se bude vracet 3.
července.
Jízdní řád parního vlaku z Prahy do Tanvaldu: Praha hl.n. 14:52, Praha Vysočany 15:01, Praha Čakovice 15:21, Neratovice
15:49 16:07, Všetaty 16:17, Byšice 16:22 - 16:27, Mladá Boleslav hl. n. 17:01 - 17:34, Bakov nad Jizerou 17:46 17:51, Bakov
nad Jizerou město 17:54, Mnichovo Hradiště 18:08, Turnov 18:21 - 18:53, Malá Skála 19:05 19:10, Železný Brod 19:21,Velké
Hamry 19:45, Tanvald 19:54.
PŘÍCHOVICE - V sobotu 10. 6. 2017 odpoledne, proběhla v Areálu U Čápa již tradiční Slavnost pod Majákem na počest
českého velikána Járy Cimrmana.

http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU - V sobotu 10. června v půl třetí v noci se v
Jablonci nad Nisou v ulici 5. května stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem
BMW 525D jel ve směru na centrum města, kde při výjezdu z prostoru
kruhové křižovatky nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky.
Při tomto dostal smyk s levotočivou rotací a po vyjetí vlevo mimo
komunikaci narazil do zaparkovaného vozidla Fiat Ducato. Alkohol byl u
řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní
výsledek. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí
částku 75.000,- Kč. Policisté věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s
projednáním a řidiči vozu BMW udělili blokovou pokutu.

VELKÉ HAMRY – 12. 6. 2017 v podvečer se krátce před osmnáctou
hodinou stala v katastru Velkých Hamrů dopravní nehoda. Řidič s
vozidlem BMW 318D jel ve směru od Tanvaldu do Velkých Hamrů, kde v
křižovatce dvou silnic třetích tříd při odbočování vlevo z hlavní na
vedlejší vlivem rychlosti nezvládl řízení a dostal smyk. Následně vyjel
vlevo do protisměru, kde narazil do žulových patníků, po čemž se
vozidlo přetočilo na střechu a zůstalo stát v pravém jízdním pruhu.
Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která
měla negativní výsledek. Ke zranění řidiče, spolujezdce a dalších osob
naštěstí nedošlo. Předběžná výše způsobení škody činí částku 507.000,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.
KOZÁKOV - V neděli 11. června 2017 v 17:43 hodin byla lezecká
skupina semilských profesionálních hasičů volána na Kozákov, kde byl
ohlášený ve výšce přes 10 m paraglidista. Ten skončil kousek pod
startovacím místem v koruně javoru, padák měl zamotaný v dalších
třech stromech. Paraglidista nebyl zraněný a do příjezdu hasičů se
zkoušel svépomocí z větví vyřezávat. Za použití lezeckého materiálu
byl paraglidista hasiči zajištěn a následně spuštěn dolů. Na tento typ
zásahů jsou semilští lezci zvyklí, za sezonu na vrchol Kozákova jezdí
několikrát.

KRÁTCE:
15.6.2017 08:35 do 09:35; na silnici 10 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo; OA
x zvěř, bez zranění.
16.6.2017 20:50 do 21:50; na silnici 14 u obce Lučany nad Nisou okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované
vozidlo; rozlitá látka na vozovce; havárie OA, bez zranění.
16.6.2017 09:05 do 10:05; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 1.1km; nehoda; 3x OA,
bez zranění.
17.6.2017 13:50 do 16:55; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; s opatrností průjezdné, na
místě se řiďte pokyny policie; probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; hromadná nehoda 5 vozidel; střet
5-ti OA, na místě zraněné osoby, na místě zasahují 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
19.6.

Den: 25/29°C
Noc: 14/10°C

PÁTEK
23.6.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

ÚTERÝ
20.6.

Den: 27/31°C
Noc: 16/12°C

SOBOTA
24.6.

Den: 21/25°C
Noc: 11/7°C

STŘEDA
21.6.

Den: 22/26°C
Noc: 16/12°C

NEDĚLE
25.6.

Den: 22/26°C
Noc: 12/8°C

ČTVRTEK
22.6.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
26.6.

Den: 24/28°C
Noc: 14/10°C

PRANOSTIKY
21.6.
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
23.6.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
26.6.
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27.6.
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů
patří.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

Slunce

Měsíc 21.6. 2017

Vychází: 4:45
Zapadá: 20:53

Vychází: 2:55
Zapadá: 17:33

24.6.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude
pěkně ještě.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Panuje-li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno
denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.
Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.

OBLOHA

LETNÍ SLUNOVRAT
Kdy je letní slunovrat?
Letní slunovrat je okamžik, kdy Slunce vstoupí do znamení Raka.

21. červen 2017
v 06:25h
FÁZE MĚSÍCE
24.06.

01.07.

09.07.
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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.
19.
20.
23.
23.
24.
25.

6.
6.
6.
6.
6.
6.

2017
2017
2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Milan Bažil
Josef Kordík
Zdeňka Šourková
Dan Hrdlička
Marcel Pohl
Lucie Zajícová (Urbánková)

VÝROČÍ
19.6. 1910 – Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní
konstrukce.
20.6. 1922 – Josef Kemr, herec († 15. ledna 1995)
21.6. 1621 – Poprava 27 účastníků českého stavovského povstání na
Staroměstském náměstí v Praze.
22.6. 1933 – Libor Pešek, dirigent
23.6. 1887 – Bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do
provozu první veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu (avšak
Hybernskou ulici v Praze osvítil František Křižík již roku 1882).
24.6. 1942 – Nacisty vyhlazena osada Ležáky.
25.6. 1363 – Dvouletý Václav IV. korunován českým králem.

19.6.
20.6.
21.6.
23.6.
24.6.
25.6.

-

VÝZNAMNÉ DNY
Koptský a etiopský liturgický rok zahajuje období záplav
Světový den uprchlíků
Evropský svátek hudby, Letní slunovrat
Mezinárodní olympijský den, Svatojánská noc
Mezinárodní den osteoporózy, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Den roztroušené sklerózy v ČR
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Dne 19. června 1927 konal se v Loužnici slet okrsku Držkov. Slavilo a cvičilo se u
Liškova Háje. Počasí pěkné!

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
19.6.- 26.6.2017
19.6. - LEOŠ je mužské křestní jméno řeckého
původu - jedná se o zkráceninu jména Leopold
nebo Leonard.
20.6. - KVĚTA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Jedná se původně o
domáckou verzi jména Květoslava, dnes již
považovanou za samostatné jméno.
21.6. - ALOIS je mužské jméno, které se
vyvinulo buďto přímo, nebo arabskou cestou z
francouzských jmen Lois či Lowis.
Pravděpodobně vzniklo ze starofrancouzského
spojení á Lois, což znamená Ludvíkův syn nebo
přívrženec.
22.6. - PAVLA je ženské křestní jméno
odvozené z latinského paulus (malý, nepatrný).
Jeho mužským protějškem je Pavel.
23.6. - ZDEŇKA, resp. Zdenka, je ženské
křestní jméno. Zdenka je osamostatnělá
domácká podoba slovanského jména Zdeslava.
24.6. – JAN pochází z hebrejského Jochanan
()יוחנן, což znamená „Hospodin je milostivý“.
25.6. - IVAN je mužské křestní jméno
hebrejského původu. Ivan je ruskou variantou
jména Jan.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
TŘEZALKA TEČKOVANÁ,
bylina Svatého Jana - tato bylina roste na mezích, na okrajích cest a
lesů, na lukách i pahorcích, od července do září. Má ráda teplá, slunná,
sušší místa. Lidové názvy vyjadřují velký význam této léčivé rostliny.
Bylina je 25-60 cm vysoká, má rozvětvené stonky a kvete ve
zlatožlutých okolících. Chceme-li ji bezpečně poznat, rozmačkáme
jeden otevřený květ. Pokud jde o třezalku, vyteče z něho červená
šťáva. Na čaj a přísadu do koupele sbíráme kvetoucí nať, pro přípravu
oleje (Janův olej) sbíráme pouze květy.
Na den sv. Jana, který je symbolem posvátných sil světla a tepla, září
třezalka nádherou svých skvostných květů. V dávných časech děvčata
uvíjela z třezalky věnečky a každý, kdo tancoval kolem Janova ohně,
musel nosit Janovu korunu – věneček z třezalky. V této tajuplné noci
se házely větvičky do řeky a panenské děvče vědělo, když zvadlé květy
znovu rozkvetly, že bude mít v budoucím roce ženicha.
Čaj z třezalky se používá při zranění nervů a nervových obtížích všeho
druhu, při zraněních po úderech jakož i při následcích namožení svalů
ze zdvihání. Je také výborným prostředkem proti průjmu.
Dobře léčí i zánět trojklanného nervu (neuralgie trigeminu), pijeme-li
denně dva až tři šálky čaje z třezalky a zevně delší dobu natíráme
příslušné místo Janovým olejem (viz níže). Tinktura z třezalky se
označuje jako „arnika pro nervy“. Můžeme si ji připravit a s úspěchem
použít při onemocnění nervů, zánětech nervů, neurózách, slabostech
nervů a nespavosti.
Třezalkou vyléčíme poruchy řeči, nepokojný spánek, hysterické
záchvaty, náměsíčnictví i noční pomočování a deprese. Mladá děvčata
by měla pít v čase dospívání po určitou dobu každý den dva až tři šálky čaje z třezalky. Podporuje totiž vývin
ženských orgánů a pomáhá vyléčit nepravidelnosti periody (menstruačního cyklu).
Janův olej (olej z třezalky tečkované) je velmi vychvalovaným přírodním lékem. Neměl by chybět v žádné
domácnosti. Svoji léčivou sílu si zachovává dva roky a používá se nejen při otevřených ranách, čerstvých zraněních,
při výronech krve, oteklých žlázách a jako hlavní léčebný prostředek při drsné pokožce tváře, ale je také výborným
prostředkem na vtírání při bolesti zad, křížových bolestech (hexenšus), při ischiasu a revmatismu.
POZOR! TŘEZALKA SE NESMÍ KOMBINOVAT S ANTIDEPRESIVY, NESMÍ SE UŽÍVAT PŘED SLUNĚNÍM
- MŮŽE ZPŮSOBIT TĚŽKÉ SPÁLENÍ POKOŽKY! TŘEZALKA BY SE VNITŘNĚ NEMĚLA UŽÍVAT
DLOUHODOBĚ.
Účinky: poranění nervů, nervová, neurologická onemocnění, neuralgie trigeminu, průjmy, namožené svaly, deprese
Nespavost, zánět nervu, neuróza, nervová slabost, hysterie, hysterické záchvaty, neklidný spánek, nespavost, noční
můry, poruchy řeči a koktání, náměsíčnictví (somnambulismus), noční pomočování, enuréza, nepravidelný
menstruační cyklus, nepravidelná perioda, vývoj pohlavních orgánů ženy, otevřené rány, zranění, drsná pokožka
tváře, krevní výron, modřiny, otoky žláz, bolesti zad, bolesti křížů, hexenšus, ischias, revma, revmatoidní artritida
sluneční úpal, bolesti břicha u kojenců, poranění, zhmoždění, úrazy úderem, zduření lymfatických žláz a cév břicha.
TŘEZALKOVÝ OLEJ – JANŮV OLEJ
Třezalka, olej. Nasekané květy i listy třezalky zalijeme olejem a necháme minimálně 3 týdny macerovat.
Třezalka macerovaná v oleji pomáhá při nervových onemocněních, hojí pohmožděniny, zlomeniny, zanícené rány a
je účinná proti křečovým žilám. Třezalkový olej se dá používat i vnitřně při léčbě závratí, vnitřním krvácení a těžších
virózách.
TŘEZALKOVÝ SIRUP
20 rozkvetlých vršků třezalky, asi 20 cm kusy, 2 bio citrony, 1 kg cukru krupice, 1,5 l vody
Květy opláchneme a zbavíme pavoučků, kteří ještě pár minut po opláchnutí vylézají. Cukr
svaříme s vodou do úplného rozpuštění a přelijeme přes třezalku, přidáme na plátky
nakrájený omytý citron a necháme pod pokličkou odstát minimálně 24 hodin. Druhý den
zahřejeme na cca 50 st. C a přes plátýnko přecedíme do vyvařených lahví.
Množství, které tak rychle nevypijeme, dejte raději do tmavé lahve, protože třezalka je
citlivá na světlo.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
MELOUNOVÉ MENU
MELOUNOVÝ DŽEM
1 kg dužiny melounu (cca 1,75 kg neočištěného), 1 kg želírovacího cukru, 3 citrony, 2 lžičky
mletého zázvoru.
Z 1 kg dužiny melounu (cca 1,75 kg neočištěného) vyberte tmavá jadérka a nakrájejte ji na
kousky. Smíchejte s 1 kg želírovacího cukru 2:1, šťávou a nastrouhanou kůrou ze 3
(bio)citronů (nebo 2–3 lžičkami sušené) zakryjte a nechte asi 4 hodiny stát v chladu. Za
stálého míchání přiveďte k varu a 4–5 minut vařte. Chcete-li, přidejte 2 lžičky mletého
zázvoru.
MELOUNOVÝ SALÁT S MÁTOU & FETOU
1/2 vodni ́ho melounu (asi 1kg dužiny), 1 menši ́ č ervená cibule, nakrájená na tenké
plátky, 100g sýra feta, hrst č erných ř eckých oliv, hrst li ́stků máty, nejlépe s př i ́chuti ́
citronu, panenský olivový olej na pokapáni ́, moř ská sůl a č erstvě drcený pepř ,
balzamikový krém k podáváni ́.
Meloun nakrájejte na plátky, odř i ́zněte slupku a např i ́č nakrájejte na malé výseč e
velikosti sousta. Rozložte na mi ́su nebo servi ́rovaci ́ tali ́ř . Posypte koleč ky cibule,
nadrobenou nebo na kostky nakrájenou fetou, olivami, mátovými li ́stky a pokapejte olivovým olejem. Mi ́rně osolte
(podle toho, jak máte slaný sýr, možná to nebude ani tř eba) a posypte pepř em. Salát lehce zakápněte
balzamikovým krémem nebo ho podávejte zvlášť na tali ́ř ku č i v misce, aby si každý mohl smoč it jednotlivá sousta.
MELOUNOVO-OKURKOVÁ LIMONÁDA
med 1/4 hrnku, bazalka 2 hrnky (citronová nebo thajská, jen lístky), meloun vodní 1/2
kusu (středně velký, ideálně bezpeckatý), okurka salátová 2 kusy (hadovky), šťáva
limetková (ze 2 limetek), led
Na ozdobení: okurka salátová (oloupaná, nakrájená na kostky), meloun vodní (dužnina
nakrájená na kostky), bazalka (čerstvá, lístky).
Do kastrolu nalijeme med, přidáme 4 hrnky vody a bazalku a přivedeme k varu.
Kastrol odstavíme z ohně, nálev necháme vychladnout a odstraníme z něj bazalku.
Melounovou dužninu zbavíme pecek a nakrájíme ji na větší kousky. Okurky oloupeme
a také nakrájíme na kousky. Obojí pak po částech rozmixujeme a propasírujeme přes
jemné síto tak, abychom získali co nejvíce tekutiny. Připravený melounovo-okurkový
džus nalijeme do džbánku nebo karafy, přidáme vychladlý medový nálev a limetkovou šťávu, promícháme a
necháme alespoň 30 minut nebo ještě lépe přes noc vychladit. Před podáváním limonádu dobře promícháme,
rozlijeme do sklenic s ledem, kostkami melounu a okurky a každou sklenici ozdobíme lístky bazalky.
MELOUNOVÝ SORBET
500 g melounu, 120 ml vody, 100 g cukru krupice, citronová kůra z půlky citronu
Vodu zahřejte s citronovou kůrou a cukrem, dokud se cukr nerozpustí. Vychladlou směs
smíchejte s odpeckovaným a rozmixovaným melounem. Pokud nemáte zmrzlinovač, dejte
směs v nerezové míse do mrazáku. Každou půl hodinu směs promíchejte, dokud neztuhne.
GRILOVANÝ MELOUN
Sladká chilli omáčka 2 lžíce polévková rovná, meloun 700 g, kůra z limetky 1 lžíce,
šťáva z limetky 50 ml, med 50 ml, čerstvý nasekaný koriandr 2 lžíce
Meloun nakrájejte na plátky asi 4 cm. V misce promíchejte med, chilli omáčku, kůru a
šťávu z limetky a nasekaný koriandr. Plátky melounu potřete marinádou. Grilujte na
hodně rozehřátém grilu z každé strany 2-3 minuty.

PIZZA MELOUN
Meloun, ovoce, kokos, bazalka
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DŮM a ZAHRADA
Svatý Jan, čas, který je ideální strávit na zahradě a večer se kochat letem světlušek. Posviťte si na zahradě
svíčkami a světýlky.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SLAVNOST SV. JANA
Slavnost sv. Jana datovaná na 24. června, byla jednou z nejdůležitějších událostí roku. Původně se jedná o
pohanský svátek-vítání slunce-letní slunovrat. Církvi se tento pohanský původ nelíbil, a proto tento den zasvětila
Sv. Janu. Květiny, stromy i voda (studánky, potůčky i rosa) mají tuto noc zvláštní moc, protože ze země vyvěrá
obrovský proud síly. Atmosféru umocňuje vůně bylin a noci v tuto dobu bývají teplé a vlahé. Víly, skřítkové a jiné
lesní bytosti také slaví, je to zvláště jejich den a zjevují se dobrým lidem. Léčivé byliny sesbírané této noci mají
obzvláště silnou léčivou moc. Nejsilnější z těchto bylin je třezalka a mateřídouška, obě byliny velmi posilují a
omlazují, je dobré udělat si koupel z těchto bylinek, člověk velmi duševně omládne a postupně jeho krása
vystoupí z nitra na povrch. Podmínkou je samozřejmě pokora a víra v tento způsob léčení. Je dobré přírodě při
sbírání bylin poděkovat.
Lidové pověry-lesní žínky lákají k tanci mládence, kterého potom
utancují k smrti. Kdo najde o půlnoci kapradí se zlatými výtrusy, před
tím se rozestoupí skála a objeví se poklad. Zlatavé kapradí také může
zajistit neviditelnost, schopnost porozumět řeči zvířat a ochránit ho
před temnými silami. Nedělky nosily za pasem třezalku proti uhranutí
a na ochranu dítěte, aby jej neodnesly nadpřirozené bytosti. Děvčata
trhala devatero kvítí, nesměla se přitom ohlédnout ani promluvit,
kvítí si dala pod polštář a ve snu se jí zjevil její milý. Oblíbenou
tradicí bylo a je skákání přes ohně tak hezky ztvárněné ve filmu
Babička, kde přes oheň skáče nebojácná Viktorka. Tato veselice,
která vyžaduje mnohdy velkou odvahu, zajišťovala zdraví a svěžest a
byla právě tím slavným vítáním léta, hojnosti, tepla a plodnosti.
Původně starověká náboženská slavnost s výrazně magickým
podtextem konaná u většiny evropských národů (včetně Slovanů) na
počest slunce a letního slunovratu. Podstata slavnosti, jejíž četné prvky vycházejí pravděpodobně z keltské, resp.
keltsko-germánské mytologické tradice, spočívá v historicky utvářeném vědomí závislosti člověka na cyklických
proměnách přírody, formujícím zvyky a obyčeje zakořeněné v pradávných kultech a rituálech. Víra, že v noci na
24. června se scházejí čarodějnice, rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se skryté poklady, rostliny získávají léčivou
moc ap., vytvořila rámec pestrých obřadů, které křesťanská církev ve snaze vymýtit pohanské zvyky přizpůsobila
vlastní kultovní praxi a zasvětila 24. červen Janu Křtiteli (odtud svatojanská noc). V lidové tradici však i nadále
přežívaly četné pohanské prvky původní slavnosti, které se staly součástí lidového folklóru (skákání přes oheň,
házení věnců do vody).
Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že
byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv bylin, tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i
na léčení.
Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné štěstí. Ve
světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, tolik proutků.
V Loužnici se tzv. stlala „SVATOJÁNSKÁ
POSTÝLKA“. Svátečně oděni občané,
natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez,
heřmánek mateřídoušku, jahodiny, bílé růže
ad.). Přinesli je domů, nastlali je pod stůl,
ozdobily svatými obrázky a věřili,
že si tam v noci přijde svatý
Jan odpočinout. Postýlku tam
nechávali až 8 dní, poté
koření nasušili a používali je
například do koupele nebo k
léčení dobytka. Místy rodiče
vkládali do svatojánské
postýlky malou nadílku nebo
peníz pro děti. V některých rodinách se těmito květy zdobily celé
sednice.
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BLUDIČKY A DIVOŽENKY
Bludičky - Také se jim říkalo bloudivá světýlka. Podle lidského
mínění to byli dušičky dětí, které zemřely při narození bez
pokřtění, tzv. nekřtěňátka. Tancovaly po lukách, v lesích a
bažinách. Věřilo se, že člověka dobrého a upřímného dovedou
k pokladu, zatímco člověka hříšného do bažin. I když se
člověku podařilo z jejich moci dostat, světlušky jej pronásledovaly
až domů. Nejraději se prý světýlka koukají do oken. Na ochranu před nimi prý
nepomáhalo modlení, nýbrž klení.
Lesní panny (divé ženky, divoženky, bosorky), provozovaly při nocích, zvlášť při
svatojánské noci své reje, při kterých tančily po lukách a lesích. Svůdné
kouzelnice lákaly svým zpěvem, tancem a sliby mládence do svého středu.
Běda tomu, kdo se nechal svést. Víly ho utancovaly k smrti a poté na kusy
roztrhaly. Stejně jako bludičky i ony se velmi rády dívaly lidem do oken. Lidem
kradly děti a na jejich místo dosazovaly děti své. To se týkalo zejména
svobodných matek.
Slavnost letního slunovratu se zakořenila v srdcích našich předků natolik
hluboko, že se jí církvi nedařilo nikdy zakázat. Proto jí převzala a upravila
spojením s oslavou památky narození světce Jana Křtitele. Z tohoto důvodu se
slaví v předvečer jeho narození.
Pokud chcete vědět jak to je s Loužnickými strašidly tak se koukněte
na: http://www.louzpravodaj.webzdarma.cz/archiv/LOUPOH.pdf
My již v dnešní době víme, že těmto strašidelným historkám a báchorkám, jistě pomohl na svět,
maličký brouček, který v čase kolem svatého Jána (24.6.), začne poletovat na loukách a
zahradách a když se Vám jej podaří chytit, tak jste velice překvapeni, jak nevzhledný brouček to
je. To i pan Karafiát si jej ve své knížce „Broučci“ vymaloval lépe.
BLUDIČKA POTOČNÍ v Loužnici
Jejich jediný výskyt je v Loužnici u Kopaňského potoka. V dřívějších dobách bývalo v hospodách
zvykem, že si hospodský často zval muzikanty, nejčastěji v sobotu večer, a ještě lepší bylo, když
jich bylo více, alespoň čtyři muzikanti. Ti pak hráli na housle, basu, harfu a štěbenec, jak se
tenkrát v našem kraji říkalo klarinetu. Jednou takhle muzikanti vyhrávali i v zásadské hospodě u
rychtáře Šourka a mezi nimi klarinetista Vašek z Loužnice z pazdrny. Zábava to byla náramná,
sešlo se hodně chasy, a tak se vyhrávalo až do pozdní noci. Když se překulila půlnoc, začala se hospoda
vyprazdňovat. Muzikanti dopili poslední pivo, složili nástroje a vydali se ke svým domovům. Vašek si to namířil
rovnou cestou „po Rovněch“ podél potoka dolů do Loužnice, když přišel ke Kopani, pustil se teplou letní nocí k
louce, které se odjakživa říkalo „Na Mlejnici“. Vašek šel unaveně, ale spokojeně, protože si při tancovačce vydělal
nějaké peníze pro svou rodinu. Přeskočil potok, a když se blížil k „rovince“, že se dá podél potoka dolů nad „obec“
až k pazdrně, kde bydlel, uviděl před sebou mihotající se světýlka. Nic si z toho nedělal, myslel si, že to je z únavy,
a tak šel dál. Za chvilku si všiml, že světýlek je čím dál tím víc, začala se houpat, kroužit kolem něho, až se mu z
toho zatočila hlava. A v tu chvíli mu to došlo, vždyť to jsou bludičky - cvendy! Najednou si vzpomněl, co mu ještě
jeho babička o nich vyprávěla, že utancovaly a do bažin zavedly nejednoho pocestného. Naštěstí byl hlava rozumná
a řekl si, že musí jednat opatrně. Vytáhl z pod kabátu klarinet a začal bludičkám hrát a hrál vše, co ho napadlo, ani
na navarovském hradě takhle nevyhrávají. Jenže bludičky chtěly víc a víc a rychleji a rychleji, když už Vaškovi
docházely síly a myslel si, že je s ním úplný konec. Vtom od „Kršnů“ (dnes Čajkovi čp.8), zakokrhal kohout a
bludičky zmizely. Šťastný Vašek si otřel zpocené čelo, uložil klarinet pod vestu a unaveně se vydal domů. Doma lehl
a spal až do druhého dne. Když se probudil a šel mámě ukázat, co si vydělal na zásadské tancovačce, zjistil, že
krejcarů tam má dvojnásobek. To se mu bludičky odvděčily za protancovanou noc. A tak od těch dob se v Loužnici
ví, že na bažinách kolem Kopaně jsou hodné bludičky, ale jen si rády zatancují. Bohužel v dnešní době kolem nich
žádní muzikanti už nechodí. Ale když se koná nějaká zábava na koupališti můžete od Kopaně vidět malá světýlka, to
koukají co se děje a snad si i zatančí… škoda jen, že neumějí zahnat
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ LETNÍ VEČERY A PLNÉ LOUKY SVĚTLUŠEK!
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945
POLITICKÁ SITUACE 1934
Politická situace po celý rok jest nestálá. Válka jako příšera nás straší neustále. Jest to neklidná situace
v Rakousku, boj Heimwehru se sociálními demokraty ve Vídni a v Linci (při tom mnoho set mrtvých).
V létě pak Hakenkrajclerský puč ve Vídni (zastřelen kancléř Dollfuss) po důsledku toho pak možný a chystaný
zákrok Itálie, dále jest to smrtelný atentát makedonských teroristů na jugoslávského krále Alexandra I u
francouzského ministra zahraničí Barthua v Marsei.
Jest to otázka plebiscitu v Fársku a konečně i nepřátelská politika Polska a Německa vůči nám, to vše jsou věci
podobající třaskavině v blízkosti ohně.
Doufejme, že zvítězí u vedoucích činitelů nadále myšlenka míru a my ušetřeni byli toho, čeho si každý prožil
osobně válku jako voják, musí obávat.
Nová strana politická zapustila pevně své kořeny v naší obci a to jsou českoslovenští fašisté.
Tentokrát k nám přišlo hnutí ze Zásady a zdá se býti, že jest značné pochopení pro tuto stranu od stoupenců
všech pravicových stran.
V poslední době soustřeďují se všichni v tak zvané Národní frontě. Veřejné schůze tohoto hnutí pořádány dvě, u
Linků a to dne 28. 2. a 28. 10. 1934
Z jiných stran, kteří pořádají své schůze a jeví činnost, jsou Živnostenská strana a Národně socialistická.
Až příští rok budou volby do zákonodárných sborů a tím činnost všech politických stran u nás bude živější a
bojovnější.

Pokračování příště………

Foto: pohled na Loužnici z Klubáku (kopec mezi Radčicemi a Loužnicí a nad Červeným domem)
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PRO ZASMÁNÍ

Ve školce si povídají tři chlapečci o tom, jak přišli na svět.
"Mne přinesl čáp," svěřuje se první. "Mne zase vrána,"
objasňuje tajemství svého zrození druhý. "Hmm my jsme
chudí," pokrčí rameny třetí. "Náš táta si všechno musí
udělat sám."
Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě
poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" "Sedm!"
Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení ?" chce vědět
maminka. "To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme
zdraví."
Přijde žák do houslí, otevře futrál a vytáhne samopal.
To má být vtip?" ptá se učitelka, "tomu se mám jako
smát?" "To prosím ne," odpoví žák. "Smát se bude táta. On
je v bance s houslema..."

Maminka veze syna do školy. Když Pepíček vystoupí,
nezapomene se zeptat: "A jak to mami, že jsme dnes
nepotkali žádné idioty, amatéry, nemehla, hovada,
poseroutky ani debily?" - "To je tím, že tě dneska nevezl
tvůj tatínek!"
Pepíčku, řekni dvě zájmena. "Kdo, já?" "Výborně,
Pepíčku."

Záchody na vysoké škole, po zápočtech. Z jedné kabinky:
"Tak co? Dostal jsi zápočet?" Z druhé kabinky: "Nedostal,
ten debil mi ho nedal." A z třetí kabinky: "Ani příště ti ho
nedám!"

MOUDRÁ VĚTA
„Lid chce míti modly; nenajde-li důstojných, spokojí se s darebáky.“
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