LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 24/2016

http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 24/2016
pro týden:
13. 6. 2016 – 19. 6. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ROZHLAS

Obecní rozhlas má nyní
lepší kvalitu a také službu
zdarma, rozesílání
informačních SMS.
Zastupitelé obce Vás
s tímto formulářem v uplynulém týdnu obcházeli
osobně, pokud Vás nezastihli, případně máte zájem přidat další
telefonní číslo, můžete žádost poslat na email obce Loužnice
louznice@volny.cz
---------------------------------------------------------------------------------ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY

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

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.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 17.6 až neděle 18. 6. 2016 si budete
moci pochutnat na:
Vepřovém ovaru, zabijačkové polévce – prdelačce a
tlačence.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín,
topinka se směsí, smažák a řízek.
Také si můžete pochutnat na palačince se zmrzlinou a
šlehačkou a zmrzlinovém poháru.
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AVON
POCHOD
V sobotu 11.
června 2016
konal šestnáctý
ročník Avon
pochodu, který
je na podporu
léčby rakoviny
prsu. Letos se na
Staroměstském
náměstí a
pochodovalo na
ostrov Štvanice
27.000
účastníků.
Také naše obec
měla na této
charitativní akci
svoje zástupce.

RETRO
MEJDAN
Sobotní večer
patřil na Malém
sále
v Kulturním
domě
písničkám,
které byli
populární již
v dobách
minulých.
DJ MIRRA hrál
pro všechny na
přání. Jen
škoda, že na
akci nedorazilo
více
návštěvníků,
nálada byla
super.
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ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE – KOUPALIŠTĚ
V neděli 12. 6. 2016 od 15 hodin proběhlo tradiční čištění požární nádrže a přípravy na další letní sezonu.
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CESTA ZA POHÁDKOU
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DĚTSKÝ DEN
LOUŽNICE 18. června 2016
Těšit se můžete na cestu plnou pohádek a zábavy.
Pro děti je připravena jedna trasa, kterou zvládnou rodiče s kočárkem, ale také, za pomoci, případně
na invalidním vozíku. Trasa bude označena barevnými mašlemi a děti podle plánku, který každý
dostane, budou hledat pohádky.
U některých pohádek najdou zábavná stanoviště.
Start i cíl je na koupališti.
PROGRAM:
13.00 – zahájení - Koupaliště - Loužnice – start na
trasy za pohádkou
15.30 – Kouzelník - na podiu na Koupališti
17.00 - RC modely letadel, vrtulníku a dron
19.00 – ukončení dětského dne
Na koupališti jsou připravené soutěže, občerstvení,
balonky, cukrová vata, vyzkoušet si budete moci jízdu
na speciálních kolech, na koni, malovat, u kováře
odlít cínového vojáčka a spoustu dalších zajímavých
atrakcí třeba si pohladit či pochovat hada.
V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ, SE CELÁ AKCE PŘESOUVÁ DO KULTURNÍHO DOMU V LOUŽNICI.

https://www.facebook.com/events/127206644354314/
https://www.facebook.com/Putov%C3%A1n%C3%AD-za-Lou%C5%BEnick%C3%BDmi-Poh%C3%A1dkami896824427093932/
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ZE SVĚTA
Jablonec n. N. - Jablonečtí zastupitelé ve
čtvrtek jednohlasně schválili
spolufinancování projektu nového pavilonu
intenzivní medicíny. Z rozpočtu města by tak
mělo být poskytnuto v následujících dvou
letech až 100 milionů korun.
„Důvodem tohoto projektu je stávající
kapacita 8 lůžek Jednotky intenzivní péče,
která není dostatečná. Kvůli jejich
nedostatku se běžně odkládají operační
výkony. Někteří pacienti, kteří vyžadují
intenzivní péči a trvalou monitoraci, musí být
z kapacitních důvodů předčasně překládáni
na standardní oddělení," vysvětlil ředitel
nemocnice Vít Němeček.
Tato situace se navíc zhoršuje s
přesouváním akutní péče z menších
nemocnic do té jablonecké. Promítlo se zde
zrušení lůžkové chirurgie v Tanvaldu a interních oddělení ve Frýdlantu a Semilech.
Pokud vše půjde podle plánu, měla by stavba za bezmála 200 milionů, včetně veškerého vybavení, stát do
konce roku 2018. „Jedná se o druhý největší investiční projekt tohoto volebního období, hned po revitalizaci
CZT," upozornil jablonecký primátor Petr Beitl.
Co se financování týče, nejnákladnější bude samotná výstavba pavilonu, kde se náklady pohybují ve výši 150
milionů korun. Dvě třetiny přitom zaplatí město a třetinu stát. Dokonce již proběhlo několik jednání na úrovni
Ministerstva zdravotnictví.
Část přístrojového vybavení pro pavilon intenzivní péče chce nemocnice převzít z Jednotky intenzivní péče a
Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Další vybavení, odhadem za 30 milionů korun chce nemocnice
nakoupit s využitím evropských fondů. Mobiliář za dalších 15 milionů korun si zaplatí nemocnice ze svého. „Ten
projekt je správně pojat," řekl Petr Tulpa, který je zároveň i radním pro zdravotnictví Libereckého kraje.
Tento projekt je navíc ve vysokém stupni připravenosti.
V reálu to znamená, že po schválení se už může začít s vypsáním výběrových řízení. Podle slov ředitele
jablonecké nemocnice, pokud nedojde k nějakým zádrhelů, by se mohlo začít stavět už na jaře roku 2017.
Samotná realizace by měla trvat 18 až 20 měsíců.
Nový pavilon, který by měl stát mezi Hřbitovní ulicí a současným pavilonem B, by měl mít celkem pět podlaží a
celkem 18 intenzivních lůžek. V 1. podlaží by mělo být zázemí oddělení ARO jako šatny, inspekční pokoje a
strojovna vzduchotechniky. O patro výše by mělo být lůžkové oddělení ARO se šesti lůžky a obslužnými
prostory. Ve 3. podlaží by měla vzniknout Jednotka intenzivní péče operačních oborů, kde bude 6 lůžek a
obslužné prostory. Další patro bude mít totožné využití. Nejvyšší 5. podlaží bude sloužit administrativě.
„Ve společném objektu JIP a ARO bude významně posílena zastupitelnost personálu, a to jak sester, tak
lékařů," sdělil dále ředitel Vít Němeček.
Po zprovoznění nového objektu a přestěhování pracovišť vznikne navíc ve stávajícím chirurgickém pavilonu
prostor pro další rozšiřování zdravotnických kapacit. Po lůžkovém ARO vznikne nízkoprahová emergency, rozšíří
se ambulance gastroenterologie, gynekologie a urologie. Po chirurgické JIP potom vznikne dospávací pokoj pro
centrální operační sály. „Po administrativním zázemí vznikne ve 4. patře nová 30 lůžková stanice pro následnou
péči či internu," dodal Němeček.
Nemocnice zvažovala hned tři možnosti řešení nedostatečné kapacity. Rekonstruovat patro administrativy pro
potřeby JIP, přistavět další patro na budovu nebo postavit nový pavilon intenzivní péče. Rekonstrukce nebo
přístavba by ale podle ředitele byla za provozu nerealizovatelná, vzniklá plocha by navíc nebyla dostačující a
neodpovídala by hygienickým standardům.

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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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
ZÁSADA - V pátek 3. června odpoledne krátce
před půl čtvrtou hodinou se v Zásadě stala
dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Daewoo Matiz jel
po silnici ve směru od centra obce do Hutě, kde na
přímém úseku vozovky se snažil údajně zachytit
psa, který nebyl ve voze řádně zajištěn a dostal do
prostoru mezi předními sedadly. Při tomto
pravděpodobně strhl řízení, s vozidlem
nekontrolovatelně vyjel vlevo mimo vozovku a
narazil do kovového oplocení. S vozidlem následně
projel zahradou a narazil do zdi domu. Při této
nehodě řidič vozidla a jeho nezletilá spolujezdkyně
utrpěli oba lehká zranění s předběžnou dobou
léčení do jednoho týdne. Alkohol byl u řidiče
vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která
měla negativní výsledek. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 22.000,- Kč. Věc i
nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ŽELEZNÝ BROD - V pondělí 6. června komisař z Oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání dvou mužů ve
věku 22 a 26 let jako obviněných ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu, kterého se dopustili ve
spolupachatelství v noci z 5. na 6. června v Železném Brodě. Obvinění muži, kteří jsou cizími státními příslušníky,
se z vozidla VW Passat v té době zaparkovaného v ulici Na Vápence pokusili odcizit všechna čtyři kompletní kola –
hliníkové disky s pneumatikami, a to hned dvakrát. Poprvé to zkusili patnáct minut po třiadvacáté hodině, přičemž
byli vyrušeni majitelem vozu a z místa odešli. Ovšem za hodinu se na místo vrátili a znovu se pokusili uvedená kola
ukradnout. A opět je při tomto jednání vyrušil majitel uvedeného vozidla, který ovšem již vyšel z domu, aby svůj
zaparkovaný vůz zkontroloval. Oba muži mezi tím z místa odešli. Poškozený před domem zastihl hlídku strážníků
městské policie a celou věc jim oznámil. Následně se policistům ve spolupráci se strážníky železnobrodské městské
policie podařilo do patnácti minut po oznámení oba pachatele zadržet nedaleko místa činu. Majitel vozidla zjistil, že
mu u kol chybí několik šroubů, ale žádné se jim odcizit nepodařilo. Oběma obviněným nyní za spáchání uvedeného
trestného činu ve stádiu pokusu a ve spolupachatelství hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Obvinění muži
byli po provedených úkonech propuštěni ze zadržení a jejich trestní stíhání tak nyní probíhá na svobodě.
PELECHOV – ŽELEZNÝ BROD – 5.6.2016 Semilští profesionální hasiči zasahovali na komunikaci II/292 mezi
Semily a Želeným Brodem, kde v
zatáčce (v části obce Pelechov) došlo
ke střetu dodávky s osobním
automobilem. Po příjezdu hasiči
zajistili vozidla proti vzniku požáru.
Událost si vyžádala jedno lehké
zranění. Aby mohl být co nejdříve
obnoven provoz na komunikaci,
pomocí navijáku cisternu hasiči
odtáhli osobní automobil na stranu.
Zhruba půl hodiny byla komunikace
zcela uzavřena, poté provoz řízen
kyvadlově.
JABLONECKO – 9.6.2016 kolem půl druhé nad ránem havaroval v Tovární ulici v Jablonci nad Nisou 32letý
cyklista. V té době se pohyboval na kole po vyvýšeném chodníku ve směru od Tovární ulice k ulici Široká. Na této
trase upadl na chodník a protože ho bolelo rameno, přivolal si sám zdravotnickou záchrannou službu. Cyklista má
nyní problém nejen s ramenem, ale také s tím, že policistům, kteří na místo rovněž dorazili, nadýchal do přístroje
Drager 1,99 promile. Za jízdu na kole pod vlivem alkoholu mu hrozí až padesátitisícová pokuta ve správním řízení.
Vzhledem k tomu, že nadýchal tak vysokou hodnotu alkoholu, může počítat i s maximální možnou pokutou.
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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
13.6.

Den: 19/23°C
Noc: 12/8°C

PÁTEK
17. 6.

Den: 24/28°C
Noc: 16/12°C

ÚTERÝ
14.6.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

SOBOTA
18.6.

Den: 23/27°C
Noc: 15/11°C

STŘEDA
15.6.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
19.6.

Den: 23/27°C
Noc: 16/12°C

ČTVRTEK
16.6.

Den: 22/26°C
Noc: 15/11°C

PONDĚLÍ
20. 6.

Den: 22/26°C
Noc: 16/12°C

PRANOSTIKY
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.

19.6.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí
ukáže.
Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš,
do Jana si pospěš.
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

OBLOHA
Slunce
Vychází:

4:44
Zapadá:

20:51

LETNÍ SLUNOVRAT

FÁZE MĚSÍCE
20.06.

27.06.

04.07.

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

20. červen 2016
-------------------

Měsíc

ÚPLNĚK 20.6.2016 ve 13:02 Střelec 29°32’
Střelec - Játra, stehenní kost, křížová kost, kostrč,
kyčelní svalstvo, kyčelní kloub, bederní obratel,
bederní svalstvo.
Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně
pečovat a nezatěžovat je.
Lékařský zákrok: Za Úplňku se žádný lékařský zákrok
nedoporučuje!

v 23:34 hodin

15. 6. 2016

Vychází:

15:48
Zapadá:

02:14

Zahrada:
+ Sbírat kořeny bylin (mají teď největší sílu)
- Nesušit nadzemní části bylin (nechat na později)
- Nestříhat živý plot (nadzemní části jsou teď citlivé)
- Neřezat stromy a keře
- Nezaštipovat zeleninu a květiny
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

13. 6. 2016
16. 6. 2016
18. 6. 2016
19. 6. 2016
20. 6. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Jana Němečková
Milan Šimek
Hana Hnídková
Milan Bažil
Josef Kordík

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
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
19.6. 1910 – Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní
konstrukce.
VÝZNAMNÉ DNY
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
19.6. - Koptský a etiopský liturgický rok zahajuje období záplav
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!!!
Tento týden 13. 6. – 19. 6. 2016,
slaví svátek:
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“.
19.6. - LEOŠ je mužské křestní jméno
řeckého původu - jedná se o zkráceninu jména
Leopold nebo Leonard.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JAHODNÍK OBECNÝ – JAHODY A LESNÍ JAHODY
Jahodník obecný je původní rostlina, ze které vznikl pravděpodobně
nejznámější druh jahodníku, kterým je jahodník velkoplodý.
Jahodník obecný dnes najdeme v lese a na dalších stanovištích v
podobě lesních jahod. Jahodník velkoplodý, který vznikl
několikerým křížením, dnes je zdrojem klasických velkých jahod,
které můžeme pěstovat na zahrádce nebo si je koupit v obchodě.
Jahodník obecný má řadu zajímavých léčivých účinků a také si
uchoval své silné aroma, které jahodník velkoplodý z části ztratil.
Proto se lesní jahody hodí pro přípravu různých nápojů nebo čaje.
Pro léčebné účely se používají listy a plody jahodníku obecného,
který obsahuje nejvíce léčivých látek. Plody se konzumují u všech
druhů jahodníků.
Listy jahodníku obecného obsahují třísloviny, flavonoidy, draslík,
vitamín C, fragarin a aromatické látky.
Jahody všech druhů jahodníků obsahují hodně vitamínu C,
vitamíny skupiny B, vitamín A, pektiny, třísloviny,
jednoduché cukry, železo a měď.
Jahody jsou skvělým doplňkem vitamínů a některých minerálů.
Posilují celý organismus, obzvláště pak srdce. Čistí
organismus, pomáhají při vysokém krevním tlaku,
revmatismu a anémii. Jsou mírně močopudné, mohou proto pomáhat při ledvinových kamenech.
Listy jahodníku obecného působí močopudně a protizánětlivě.
Dále zastavují průjem a regulují torbu žluče, působí také na
gynekologické potíže.
Jahody se používají proti avitaminóze a anémii. Listy i plody se
používají při vysokém krevním tlaku, kdy rozšiřují cévy a tím
zpomalují průtok krve.
Listy jahodníků vyvolávají stahy dělohy, fungují proto dobře
pro úpravu menstruačního cyklu, například u mladých dívek.
Listy působí protizánětlivě při dně, nebo při jiných vnitřních
zánětech především trávicího ústrojí. Dá
se použít odvar proti zánětům i vně na
rány nebo hemeroidy. Rozšířené je použití
odvaru jahodových listů jako kloktadla.
V době těhotenství pijte čaj z listů jen
střídmě, ve větším množství může
vyvolat potrat. Především
konzumace velkého množství jahod nebo konzumace jahod nezralých plodů
může u některých jedinců vyvolat alergii, především ve formě kopřivky na kůži
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
JAHODOVÝ DORT

175 g studeného másla, 200 g hladké mouky, 85 g krupicového cukru, špetka soli
Na náplň: 500 g čerstvých jahod, 7 plátků želatiny, 100 ml mléka, 250 g tvarohu,
140 g krupicového cukru, 300 ml smetany ke šlehání (33%)
Na ozdobu: 150 g čerstvých jahod a malin, lístky máty, moučkový cukr na
poprášení
Troubu předehřejte na 160 °C. Nasekané máslo promněte s moukou, cukrem a
špetkou soli a zpracujte na soudržné těsto. Poté ho pomocí lžíce vtlačte do formy o
průměru 20 cm. Propíchejte dno vidličkou a pečte 25–30 minut, dokud nebude
těsto upečené dorůžova. Nechte vychladnout. Na náplň rozmixujte 500 g jahod a pak je protřete přes jemné sítko tak,
abyste je zbavili semínek. Namočte želatinu do studené vody. Mléko vlijte do hrnce, zahřejte a odstavte. Ze želatiny
vymačkejte vodu, přidejte ji k mléku a promíchejte, aby se rozpustila. Nechte trochu zchladnout.
V míse promíchejte jahodové pyré, mléko se želatinou, tvaroh a cukr. Smetanu ušlehejte a zlehka přimíchejte do
náplně. Směs vlijte na připravený základ a dejte chladit (ideálně přes noc). Dort vyjměte z formy, ozdobte nakrájeným
ovocem a mátou a pocukrujte.
DŽEM Z MRAZÁKU
1,4 kg zralého a odstopkovaného ovoce, 80 ml citronové šťávy, 550 g krupicového
cukru, 50 g čistého pektinu (Pektogel, Gelfix)
Ovoce nakrájejte na kostky, dejte do hrnce a rozmačkejte šťouchadlem na brambory.
Přidejte citronovou šťávu a na středním plameni přiveďte k varu. Přidejte cukr a pektin
a míchejte, až se cukr rozpustí a ovoce zase bublá. Vařte ještě 1 minutu a vypněte.
Přendejte do sklenic nebo plastových krabiček (nahoře nechte asi 2 cm místa, aby měl
džem při mražení kam vystoupit), uzavřete a nechte vychladnout, trvá to asi 2–3
hodiny. Pak uložte v mrazáku a spotřebujte do roka. Před použitím vyjměte džem z
mrazáku a v chladničce nechte povolit. Spotřebujte do 3 týdnů. Pro svou čerstvou chuť je džem skvělý na palačinky
nebo lívance, ale my jsme si ho zamilovali v hustém řeckém jogurtu.
JAHODOVÁ BOWLE S LEDOVOU TŘÍŠTÍ
1,5 l růžového vína, 800–1200 g čerstvých jahod, 100–200 ml vašeho oblíbeného ovocného likéru
(višňový, grand marnier, z granátových jablek apod.) nebo bezinkového sirupu či višňového džusu,
plátky ze 2 limet, 500 ml sodovky k dolití, ledová tříšť k podávání.
Jahody omyjte, očistěte, přepulte a vložte do džbánu nebo mísy na bowli. Přidejte plátky limety a
jahody přelijte likérem nebo sirupem. Zlehka promíchejte, zalijte dobře vychlazeným vínem a nechte
30 minut v chladu. Podávejte dolité sodovkou a doplněné ledovou tříští. Nealkoholickou verzi
připravte z bezinkového sirupu a zázvorové limonády dolité sodovkou.
ZMRZLINA S LESNÍMI JAHODAMI
230 g lesních jahod, 140 g přírodního krupicového cukru, 200 ml dezertního vína, 500 ml zakysané
smetany.
Dvě třetiny jahod nasypte do mělkého talíře. Posypte 50 g cukru, zalijte vínem a nechte jahody
macerovat, zatímco budete šlehat smetanu. Zbytek cukru a smetanu dejte do mísy a prošlehejte, až
směs zhoustne. Pomocí stěrky do smetany opatrně zatřete jahody s cukrem a vínem. Směs přesuňte
do pevné nádoby, nejlépe kovové nebo plastové, a mrazte aspoň čtyři hodiny. Podávejte ve
vychlazených miskách, posypané zbylými jahodami.
JAHODOVÁ BUBLANINA
120 g másla, změklého + na vymazání formy, 220 g moučkového cukru, 4 vejce,
žloutky a bílky zvlášť, 400 ml vlažného mléka, 600 g polohrubé mouky, špetka soli, 1
sáček kypřicího prášku, hrubá mouka na vysypání formy, 500 g čerstvých jahod,
odstopkovaných, moučkový cukr na poprášení.
Máslo utřete v robotu s cukrem a žloutky do světlé hmoty. Pak přimíchejte vlažné
mléko a polovinu prosáté mouky. Z bílků a špetky soli ušlehejte tuhý sníh. Zbytek
mouky prosijte s kypřicím práškem a přidejte k těstu do robotu. Nakonec opatrně
vmíchejte sníh z bílků. Plech s vyšším okrajem, zapékací misku či dortovou formu
vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Vlijte polovinu těsta a poklaďte polovinou jahod, zalijte druhou půlkou
těsta a poklaďte zbylými jahodami. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C zhruba 45 minut nebo dokud těsto ulpívá na
špejli. Před podáváním pocukrujte. Když jahody obalíte ve dvou lžících hrubé mouky, nebudou se během pečení
propadávat do těsta.
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DŮM a ZAHRADA
Nastává čas světlušek, dlouhých teplých večerů a nocí a ty jsou ideální k posezení u ohně a dobrotách na něm
připravených. Pokud ještě nemáte gril, pícku či ohniště na své zahradě, zde je několik tipů pro inspiraci:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
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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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

VLIV VÁLKY NA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ
Ve velké míře působila válka zhoubně i na školní mládež.
Odchodem otců za povinností vojenskou ve 20 ti rodinách zůstala péče o výchovu a opatření dětí školních na
starosti jenom matkám.
Mnohé děti museli vypomáhati při různých pracech domácích i polních i při opatřování potravin.
V některých rodinách v době zimní neměli děti dostatečného obleku a obutí, někdy také i z nedbalosti matek
spoléhajících se dobu válečnou nešli do školy.
Následkem toho jak mravní chování žáků, tak i školní docházka se značně zhoršila.
Ve školách často muselo býti zavedeno polodenní vyučování, poněvadž nebylo uhlí, čímž prospěch žáků velice
trpěl.
Děti často měli hlad, takže ani nebylo divu, že nešli do školy.

Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Vyděšená matka s Pepíčkem běhají po pláži. Po chvíli se matka
zastaví a udýchaně povídá Pepíčkovi: "Pepíčku, tak už si
konečně vzpomeň, kam jsi toho tatínka zahrabal do písku."
Muž leží v nemocnici kvůli těžkým zraněním. Jeho žena za ním
chodí každý den, až jednoho dne, kdy má muž už dost síly na
to, aby promluvil, jí říká: „Víš, Heleno, byla jsi tu se mnou,
když jsem byl ještě student a vyletěl jsem ze školy. Byla jsi tu,
když mi zemřela matka a potom i otec. Stála jsi při mně, jak
nám hurikán odnesl dům, dokonce jsi mě neopustila, když mě
vyhodili z práce. Víš, co si myslím?" „Copak, miláčku?“ ptá se
žena s leskem v očích. „Že ty mně, ženská, nosíš smůlu.“
Potkají se dva psi a jeden se ptá: "Kam jdeš?" a druhý mu
odpoví: "S blechami k veterináři." První na to: "Tak to máš
smůlu, já už je mám dva roky a ještě mi nemarodily."
Televizní reportér komentuje: "Rozhodčí odpískal domácím už
šestý roh." Zaslechne to manželka a diví se: "To je divné, za
mých mladých let mělo fotbalové hřiště jen čtyři rohy.

Jede muž po silnici a proti němu jede žena. Když
se míjejí, žena se vykloní z okýnka a zařve:
"Prase!" Muž neváhá, vykloní se taky a zařve za
ní: "Děvko!" Muž pokračuje v cestě a v první
zatáčce to napálí do obrovského prasete
stojícího uprostřed cesty... Poučení: kdyby tak
muži někdy poslouchali ženy.
"Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když se
vrátíš domů pozdě v noci?" "Ne. Já se s ní
vždycky vsadím, že přijdu brzo, a ona má pak
radost, že vyhrála."

"Letos jsme byli po delší době i na maškarním bále..."
"A za co?" "Za nákladní vlak. Já jsem stál a kouřil..., a
manželka vykládala a vykládala."
Podle mě jsou stejně všechny ty povídky o Chucku Norrisovi
jen blbosti, protože kdyby existoval, tak právě teď přijde a
začne mi bouchat hlavou o
klávesnicivifekesjsddbjkddkdjdnsjkddkbwodpepewjb
Víte jak zní dobrý sex? jako když se žena v žabkách snaží
doběhnout autobus.
Koupil jsem si himalájskou sůl. Na balení píšou, že vznikla
hluboko pod zemí přírodními procesy, před 250 miliony let. A
taky "spotřebujte do 6/2017". To ji vykopali jen tak tak!

MOUDRÁ VĚTA
Není čas na jednotvárnost. Je čas na práci a je čas na lásku. Žádný jiný čas neexistuje.
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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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