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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 27/2016
pro týden:
4. 7. 2016 – 10. 7. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

POTRAVINY LOUŽNICE
Otevírací doba:

MIMOŘÁDNÉ UZAVŘENÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozorňujeme, že v pondělí 4.
července 2016 bude městský
úřad v Železném Brodě z
provozních důvodů pro
veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
-----------------------------------------------------------------

Pondělí 4. července – 8.00 – 16.00
Úterý 5. července – 8.00 – 12.00
Středa 6. července – 8.00 - 12.00

ORDINACE LÉKAŘŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN
MUDr. Jiří Hruška
18. 7. – 22. 7. 2016
12. 8. 2016
29. 8. – 9. 9. 2016

Čtvrtek 7. července – 8.00 – 16.00
Pátek 8. července – ZAVŘENO
Sobota 9. července – ZAVŘENO

------------------------------------------------------KOUPALIŠTĚ – HASIČSKÁ NÁDRŽ
Místní koupaliště je čisté.
Koupání je zde na vlastní
nebezpečí!
Koupání zvířat je zde
zakázáno!
Voda 23 °C

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 8.7 až neděle 10. 7. 2016 si budete
moci pochutnat na:
pečených vepřových kolenech
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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LETNÍ BOUŘE 216
V sobotu 2. července se od jihu přihnala do našeho kraje bouře. Dorazila přesně na „siestu“ po obědě kolem
13.20 hodin a namířila si to přímo na Jablonec a jeho okolí. Krajští hasiči měli během odpoledne celkem 160
zásahů.
Naši obec Loužnici jen „lízla“ i když nárazová vlna větru byla hodně veliká a co nebylo připevněné, odlétlo. V části
obce, kolem cesty Lacinky v domech, nešla částečně elektřina až do neděle 13 hodin.
V Jablonci popadaly stromy, dokonce i ty, které odolávají věky všem bouřím. Opět se potvrdilo, že nemá smysl
nechávat velké vzrostlé stromy v blízkosti domů, komunikací a dětských hřišť, i když jsou krásné.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Knihovna Modrá sova bude zavřená celý červenec. Antikvariát Blue Owl Boom Markt bude
otevřený ve čtvrtek - sobotu od 16 – 20 hodin a v neděli od 10 – 15 hodin.
Po dohodě mailem na info@blueowlbohemia.com nebo telefonicky na 721 518 385.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚKLID OBCE

V pátek 1. července 2016, krásně vyčistil pozemek, kolem lip u dolení zastávky, majitel pozemku Pavel
Bém. Prostor se prosvětlil a mohutnost lip se zvýraznila, jen škoda, že lípy jsou napadené a silně
poškozené.
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ZE SVĚTA
JABLONEC N. N. - Necelých osm
desítek lyžařů vyjelo v sobotu kolem
první jablonecké přehrady při dalším
ročníku recesistického závodu
Prasoloppet.
Drtivá většina se striktně držela
požadavku organizátorů a přišla v
teplém zimním oblečení, v péřovkách, s
čepicemi a rukavicemi, jak velí startovní
podmínky. Nechyběly samozřejmě
vtipné a retro outfity, které tvoří gró
celé zábavy.
Někteří splnili tento požadavek jen
běžnou běžkařkou kombinézou, ale i
tak podmínku dlouhých rukávů a
nohavic tak dodrželi… Jen co vyrazila
startovní vlna, nebyla nouze o hlasité
povzbuzování kolemjdoucích a fandů.
Reakce běžců někdy připomínaly malé
herecké etudy. Při Prasoloppetu jde
především o účast a až v druhé řadě o
umístění. Vyhrají totiž všichni, kdož
dosáhnou cíle.
Samý závěr závodu Prasoloppet zkropil
déšť, to ale závodníkům nevadilo,
stejně vždycky skončí za cílovou páskou
sjezdem do přehrady.

LIBERECKÝ KRAJ - Světoznámý výtvarník,
medailér a sklář nechává za sebou bezpočet
krásných děl.
Nejen sklářský svět zasáhla v úterý 28. června velmi
smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřel světoznámý
výtvarník Jaroslav Bejvl. Za jeho celoživotní přínos v
oblasti sklářství a medailérství mu byla v říjnu 2014
udělena Pocta hejtmana Libereckého kraje.
„V některých chvílích už nejde udělat nic, než
člověka doprovodit na dlouhou cestu a rozloučit se s
ním. Sklářství a mincovnictví přišlo o výjimečnou činorodou a pilnou osobnost, kterou
obdivovali skláři po celém světě. Budu na něj vzpomínat," vyjádřil se hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
Poslední rozloučení s výtvarníkem Jaroslavem Bejvlem se uskuteční v pátek 1. července
2016 od 10 hodin v Obřadní síni v Kamenickém Šenově.
Jaroslav Bejvl se narodil 13. dubna 1941 v Janovicích nad Úhlavou. V letech 1956 1960
studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově, pod vedením
profesorů Fixla, Markupa a Havlase, obor tvarování uměleckých předmětů.
V roce 1962 se stal návrhářem svítidel dnešní akciové společnosti Preciosa-Lustry v
Kamenickém Šenově. Díky svým návrhům měl významný podíl jak na uchování výtvarné
kvality, tak na vývoji zcela nových svítidel šitá na míru konkrétním interiérům.
Projekty pana Jaroslava Bejvla historizujících nebo moderních svítidel zaujaly od roku
1969 po současnost desítky náročných klientů z celého světa (opera a hotel v Teheránu,
mešita v Mashadu), v letech osmdesátých svítidla pro Královský palác v Saudské Arábii
a světelný sloup pro hotel Pyramides v Tunisu. V roce 2000 pak na Bejvla čekal jeden z
největších autorských projektů vůbec, svítidla pro všechny společenské prostory hotelu
Ritz Carlton ve Filadelfii. Následovaly unikátní projekty pro Asii světelné objekty do
rezidence v Hong Kongu, pekingského China World Hotel a pro hotel Ritz Carlton v
Hong Kongu (vše 2003).
Jeho tvorba se objevuje v domě pro návštěvy ruského prezidenta Medvěděva (2010), v
privátní královské rezidenci v Rijálu (2011), v Dragon hotelu v Hangzhou (2010), v
hotelu Ritz Carlton v Singapuru (2010) a v kasinu v Macau (2011).
S díly Jaroslava Bejvla se můžeme setkat i na území České republiky soubor svítidel pro
zrekonstruované Stavovské divadlo v Praze, světelný objekt pro obřadní síň v Kunčicích
pod Ondřejníkem nebo svítidla určená pro hotely v Praze (např. Budha bar hotel). V
rodinné tradici pokračuje jeho syn Jaroslav Bejvl ml., který je velmi úspěšným sklářským
designérem.
Jako medailér se Jaroslav Bejvl snažil prosadit od konce sedmdesátých let. V roce 1985
získal prestižní zakázku na realizaci stříbrné pamětní mince v hodnotě 500 Kčs k 100.
výročí narození Josefa Lady.
Mezi jeho další prestižní pamětní mince patří mince k miléniu břevnovského kláštera
(1992), 100. výročí narození Ondřeje Sekory (1999), mince s českými panovníky z rodu
Lucemburků. Pominout nelze ani realizovaný návrh na oběžnou 20 haléřovou minci, již
Česká národní banka emitovala v roce 1993.
Od roku 1978 se Jaroslav Bejvl věnoval i navrhování medailí a plaket. V devadesátých
letech vznikly prestižní návrhy medailí prezidentů Tomáše G. Masaryka a Eduarda
Beneše, bronzová replika Zlaté buly českého krále Přemysla Otakara I. a další.
Realizace se dočkaly i tři jím navržené pamětní desky, z nichž si nejvíce cenil té s
prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem, která od roku 2007
zdobí Základní školu v Klatovech.

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
JABLONEC NAD NISOU – 26.6.2016 ráno krátce před šestou hodinou se v Jablonci
nad Nisou v ulici Pod Vodárnou stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Hyundai Accent
jel ve směru od centra města na Liberec, kde po projetí pravotočivé zatáčky na přímém
úseku silnice dostal na mokrém povrchu smyk, vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do
zábradlí. Ke zranění osob nedošlo. Dechovou zkoušku na alkoholu u řidiče havarovaného
vozidla provedli strážníci jablonecké městské policie, kteří v jeho dechu naměřili hodnotu
alkoholu 2,39 promile. Dopravní policisté následně muži zadrželi řidičské oprávnění.
Předběžná výše způsobené škody činí částku 5.000,- Kč. Policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří celou události i nadále šetří, ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.
MALÁ SKÁLA - V pátek 24. června se odpoledne v sedmnáct hodin v Malé Skále stala
dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Škoda Octavia jela po silnici první třídy číslo deset ve
směru od Železného Brodu, kde se jí údajně udělalo mdlo, a s vozem vyjela přes vyvýšený
obrubník mimo vozovku a narazila do dopravní značky. Provedenou dechovou zkouškou
policisté v dechu řidičky alkohol nenaměřili. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše
způsobené škody činí částku 75.000,- Kč. Policisté věc vyřídili na místě jako dopravní s
projednáním a řidičce havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - V pátek 24. června odpoledne krátce po šestnácté hodině se v
Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Palackého, U Rybníka a Petra Bezruče stala
dopravní nehoda. Řidič s motocyklem Suzuki jel po ulici Palackého ve směru do centra
města, kde mu řidič s vozidlem Peugeot jedoucí z vedlejší ulice Petra Bezruče nedal
přednost v jízdě a najel mu bezprostředně do jízdní dráhy, čímž došlo k jejich střetu a
následnému pádu motocyklisty na vozovku. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Motocyklista při
nehodě utrpěl zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího
šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 55.000,- Kč. Věc i nadále šetří
policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
LIBERECKÝ KRAJ - Další bouřka prošla v sobotu 2. července odpoledne Libereckým
krajem. Tentokrát zasáhla především Jablonecko a část Liberecka. Hasiči se chopili
motorových pil a několik hodin odstraňovali popadané stromy ze silnic. Od 12:00 do 20:00
hodin vyjížděly jednotky ke 127 událostem. Cestou k jedné události zasahovali hasiči po
cestě vícekrát, měli tak 160 zásahů. Celkem zasahovalo 130 jednotek se 150 kusy mobilní
požární techniky. Strom spadlý na elektrické vedení odstraňovali hasiči v Rychnově u
Jablonce nad Nisou, pád stromu na garáž byl ohlášen z Jablonce nad Nisou, ulice U
Rybníka. Stromy zatarasily komunikace v Jablonci nad Nisou ulici Puškinova, ulici
Opletalova, v Desné, části obce Kokonín, Plavech, Lučanech nad Nisou nebo Tanvaldě.
Vyvrácená borovice spadla na střechu ubytovny v části obce Mšeno nad Nisou, taktéž ve
Mšeně rozřezávali hasiči strom opřený o dům.
28.6.2016 16:05 do 19:10; na silnici 28741 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo; komunikace
dočasně uzavřena; havárie OA bez zranění.
28.6.2016 08:05 do 10:10; na silnici 29041 v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované vozidlo; probíhají
záchranné a vyprošťovací práce; OA x cyklista se zraněním.
1.7.2016 11:10 do 12:10; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; cca 2km za obcí Železný Brod ve směru
na Loužnici v zatáčkách; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; střet OA se psem, bez zranění a bez úniku kapalin
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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
4.7.

Den: 21/25°C
Noc: 15/11°C

PÁTEK
8. 7.

Den: 21/25°C
Noc: 15/11°C

ÚTERÝ
5.7.

Den: 24/28°C
Noc: 16/12°C

SOBOTA
9.7.

Den: 20/24°C
Noc: 15/11°C

STŘEDA
6.7.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
10.7.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

ČTVRTEK
7.7.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
11. 7.

Den: 20/24°C
Noc: 15/11°C

PRANOSTIKY
4.7.
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Svatého Prokopa den, nešťastný den.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop, zelí okop!

6.7.
Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.
8.7.
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
10.7.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

Slunce
Vychází:

4:54
Zapadá:

20:50

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

Měsíc

6. 7. 2016

Vychází:

7:09
Zapadá:

22:01

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE V ČERVENCI?
4. 7. 2016
12 h - Měsíc v novu (12:00)
17 h - Země nejdále od Slunce (152,1 miliónu km)

FÁZE MĚSÍCE
04.07.

12.07.

20.07.

7. 7. 2016
4 h - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
23 h - trpasličí planeta (134 340) Pluto v opozici se
Sluncem
9. 7. 2016
9 h - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,1°
jižně)
12. 7. 2016
2 h - Měsíc v první čtvrti (1:51)

-----------------------------------------------------LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

Orgány: žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s
vnitřní sekrecí, mléčné žlázy, srdce, záda, bránice,
krevní oběh, tepny
Krása: péče o ruce,
masáž, koupel, sauna,
péče o dekolt a poprsí,
nemýt vlasy

13. 7. 2016
6 h - Měsíc v odzemí (404 308 km)
14. 7. 2016
24 h - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,8°
severně)
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Zahrada: list, voda ↓
plod, oheň ↓
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

5. 7. 2016
8. 7. 2016
9. 7. 2016
10. 7. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Adéla Hendrychová
Michaela Vávrová (Urbánková)
Josef Černý
Radim Zerzub

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
4.7. 1924 – Oldřich Lipský, režisér, herec a scenárista († 19. října 1986)
5.7.2012 – při noční bouřce, spadla na obecní zvoničku v Loužnici, lípa.
6.7. 1415 – Podle rozhodnutí Kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto domnělý
kacíř upálen na břehu Rýna.
7.7. 1655 – Kryštof Dientzenhofer, německý barokní stavitel žijící v Čechách († 20.
června 1722)
8.7. 1876 – Na zámku v Zákupech u České Lípy se setkali ruský car Alexandr II.
Nikolajevič a císař František Josef I. Výsledkem byla dohoda o společném postupu
ohledně protitureckého povstání v Bosně a Hercegovině (začalo roku 1875).
9.7. 1357 – Karel IV. údajně položil základní kámen Karlova mostu v Praze.
10.7. 1928 - Karel Šiktanc, básník
VÝZNAMNÉ DNY
4.7. - USA: Den nezávislosti (1776)
5.7. - Státní svátek: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7. - Státní svátek: Den upálení mistra Jana Husa, Mezinárodní družstevní den
9.7. - Mezinárodní den vězňů
10.7. - Začíná týden Baltského moře, Světový den správců počítačových sítí
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

V roce 1957 bylo jaro suché, studené. Koncem června a začátkem července horka
až 30°C. Potom opět až do konce roku trvalo deštivé, nepěkné počasí. Žně tohoto
roku byly špatné a ovoce málo. Jen na ojedinělých stromech trochu jablek.
Do kraje nebyla
úroda ovoce
téměř žádná –
ovoce nebylo
v celé střední
Evropě.
Jarní mrazíky
zachvátily nejen
střední, ale i
Jižní Evropu,
takže byla i
neúroda,
citrusových
plodů. Citrony a
pomeranče,
které se k nám
dovážejí z jižních
zemí, byly toho
roku dosti
vzácné.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 4. 7. – 10. 7. 2016,
slaví svátek:
4.7. - PROKOP je mužské jméno řeckého
původu. Vzniklo buď z řeckého prokoptó, což
znamená "prospívající, zdárný, průkopník,
cestu razící" (latinské Procopius, které je
odezvou na řecké Prokopios), nebo z řeckého
prokópos, což znamená "pohotový, připravený
k boji".
5.7. - CYRIL je mužské jméno řeckého
původu, pocházející z řeckého jména Kyrios
nebo Kýros. Vykládá se jako "pán, páneček".
METODĚJ (zastarale také Methoděj) je
mužské jméno odvozené z řeckého methodos
(česky: způsob /metoda/ zkoumání).
6.7. – IZAIÁŠ - Isaiah je anglická verze
mužského jména hebrejského
původu,(hebrejsky שעְי ָה
ַׁ ְ י, Ješaja či שעְי ָהו
ַׁ ְ י,
Ješajahu, Hospodin je spása.
7.7. - BOHUSLAVA je ženské křestní jméno.
Jeho význam je obvykle uváděn jako
„oslavující boha“.
8.7. - NORA je ženské křestní jméno
arabského původu. Jedná se o zkráceninu
jména Eleonora.
9.7. - DRAHOSLAVA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Vzniklo pravděpodobně
spojením slov „drahá“ (ve smyslu „blízká
srdci“) a „slavná“.
10.7. - LIBUŠE je staré slovanské jméno
vykládané jako Milá, Milovaná. AMÁLIE jazykovědci považují za alternativu téhož
jména (germánské amal znamená pracovitý či
plodný ve jménech jako například Amalberga
či Amalhilde, podobné je i latiské amor
znamenající láska).
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
Lípa

Kdyby Jan Žižka pod hradem Rabí neseděl pod hruškou, ale pod lípou, nejenom že by o své druhé oko nepřišel,
ale snad by se mu ještě zrak do slepého oka vrátil. Takovou má lípa pověst a moc.
A proč lidé zvolili lípu národním stromem? Bezesporu díky
kvalitě jejího dřeva, které Čechy provázelo od narození až
do hrobu. Z lipového dřeva se dělal nábytek, dřeváky,
hudební nástroje, kolébky i rakve. Lipové stromy byly
zabydlovány spravedlivými a dobrými duchy, a proto pod
jejími větvemi hledala v bouřce útočiště řada lidí ve víře,
že do lípy blesk neuhodí.
Tak jako pro většinu Čechů znamená lípa národní strom,
pro sběratele léčivých bylin zase zdroj suroviny pro
vynikající léčivý sirup.
Léčivé účinky lípy
Lipový květ obsahuje celou řadu léčivých látek. Je to
hlavně sliz, flavonoidy, třísloviny, silice a látky
podobné vitamínu E. Tyto látky mají zklidňující
účinky. Podporují také tvorbu potu a moči, rozpouští
hleny a zklidňují dráždivý kašel. Těchto vlastností
se využívá při léčbě chorob z nachlazení (chřipka,
rýma, kašel, zánět průdušek, angína). Výtažky z
lipového květu také regulují činnost trávicího
ústrojí.
Kdy a jak lipový květ užívat?
Máte rýmu? Kašlete? Cloumá s Vámi chřipka? Nebo snad angína? A co Vaše děti, nejsou nachlazené? Pokud jste
alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak Vám doporučuji sirup z lipového květu. Pomůže Vám vypotit se při
horečkách, které účinně snižuje. Při kašli a nachlazení ztlumí Váš dráždivý kašel a pomůže s odkašláváním.
Lípu lze užívat v každém věku, je velmi vhodná i pro děti. Navíc má, na rozdíl od jiných bylinek, lahodnou chuť a
proto je dětmi dobře přijímána.
Při nachlazení třikrát denně užíváme nálev z poloviny až jedné čajové lžičky na šálek vody. Nálev má příjemnou
barvu a lahodnou, konejšivou vůni. Nejlépe jej doplní lžička medu, který může být také lipový.
Lipový květ je vhodný i do směsí s dalšími rostlinami prospěšnými při nachlazení, jako je bezový květ,
mateřídouška, sléz,
Lípa srdčitá, oblíbený strom alejí, venkovských zahrad a dvorů i listnatých lesů, je rozšířená po celé Evropě.
Podobná je i lípa velkolistá, jejíž účinky jsou v podstatě shodné. Tyto dva druhy se mohou i křížit.
Pozor ale na to, že v parcích pěstovaná lípa americká či lípa plstnatá jsou k léčebným účelům
nevhodné.
Lipový sirup
3 hrsti čerstvého lipového květu, 1litr vody, 1 lžička kyseliny
citronové, 1kg cukru
Květ přelijte horkou, ale ne vařící vodou, a nechte odstát do
druhého dne, opět dvakrát přeceďte a znovu svařte i s
cukrem a kyselinou citronovou. Chuť je možné obměnit
přidáním skořice a hřebíčku, (na 1litr cca 6 hřebíčků a dva
kousky skořice) musí se ale vyndat po 15 min vaření. Sirup
nalejte do skleniček vždy vařící, víčkem je překlopte dolů a po
20 minutách je obraťte zpět. Sklenky se sirupem je lepší
uchovávat v temnu a chladu. Kromě toho, že sirupem
dochutíte čaj, je výborný i jako studený nápoj, připravený
rozmícháním lžičky sirupu ve vodě nebo v chlazené sodovce s
několika lístky máty.

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 27/2016

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KARBANÁTKY S CUKETOU PEČENÉ V TROUBĚ
1/2 kg mletého vepřového masa, 100 g cukety, 3 lžíce Hrašky, 2 velké stroužky
česneku, 1 lžíce plnotučné hořčice, 1 lžíce majoránky, 1 lžíce sladké papriky, 1 vejce,
1 cibule, 1/2 zelené chilli papričky, sůl dle chuti.
Do mísy dáme mleté maso, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli, prolisovaný
česnek, nahrubo nastrouhanou cuketu, drobounce nakrájenou chilli papričku a
promícháme. Osolíme, přisypeme papriku, majoránku, přidáme hořčici a vejce a
důkladně zpracujeme. Na plech natáhneme pečící papír a na něj tvoříme malé
karbanátky. Rukama pěkně upěchujeme a pokládáme těsně vedle sebe. Upečeme v
troubě vyhřáté na 180 st. C dorůžova, cca 30 minut.
PAPRIKOVÉ KUŘE S HOUBAMI A RAJČATY
40g hladké mouky, 1 lžíce mleté uzené nebo sladké papriky, mořská sůl a špetka
mletého chilli, 8 velkých kuřecích paliček, 25g másla, 2 lžíce olivového oleje, 2
cibule, přepůlené a na plátky, 2 stroužky česneku, na plátky, 250g krémových
(hnědých) žampionů, nakrájených na plátky, 2 lžičky krupicového cukru, 2x 400g
konzerva krájených rajčat, 250ml drůbežího vývaru, 1 bobkový list, 200g zakysané
smetany (nejlépe 30%)
Troubu předehřejte na 180°C. V míse smíchejte mouku a papriku. Kuře osolte,
lehce poprašte chilli a ze všech stran obalte v paprikové mouce. V litinovém
kastrolu vhodném do trouby rozehřejte máslo a opékejte na něm kuře 5-10 minut ze všech stran dozlatova. Maso
vyjměte a odložte. Do uvolněného kastrolu přilijte olej a opékejte na něm 4 minuty cibuli a česnek, až změknou.
Přidejte plátky žampionů a míchejte ještě 3 minuty. Vsypte cukr a míchejte další minutu. Vraťte kuře, přidejte rajčata,
drůbeží vývar, bobkový list a přiveďte k varu. Přiklopte, vložte do trouby a pečte 1 hodinu doměkkna. Odklopte, zvyšte
teplotu a nechte 15 minut zezlátnout. Pak šťávu zjemněte zakysanou smetanou (nemusí být) a podle chuti dosolte.
Můžete podávat s rýží, s noky nebo jen tak s bagetou.
OŘECHOVO MEDOVÁ POCHOUTKA
TĚSTO: 500g hladké mouky, 200g cukru, 2 vejce, 200g másla, 2 lži ́ce tekutého medu,
2 lžič ky sody smi ́chané se 2 lžič kami mléka
NA OŘECHOVOU NÁPLŇ: 250–350g vlašských oř echů (můžou být i li ́skové),
nasekaných nahrubo, 80g krupicového cukru, 120 g másla, 3 lži ́ce medu
́ : 300ml mléka, 1,5 lži ́ce hladké mouky, 1,5 lži ́ce solamylu, 100 g krupicového
NA KREM
cukru, 250 g másla, 1 lžič ka vanilkového extraktu
NA DOKONČENI:́ 100–150ml tuzemáku
Všechny ingredience na krém kromě másla a vanilky dejte do kastrůlku a př iveďte k
varu. Promi ́chejte, odstavte a nechte vychladnout. Do vychladlé směsi postupně vmi ́chejte máslo a vanilku a odložte
krém do chladu.
Troubu př edehř ejte na 195/175°C. Všechny suroviny na těsto smi ́chejte a vypracujte těsto. To rozdělte na poloviny,
rozválejte je na tenké pláty a rozložte na plechy vyložené peč ici ́m papi ́rem. Jednu placku ihned upeč te; trvá to 10–15
minut. Pak vyjměte a nechte vychladnout.
Promi ́chejte suroviny na náplň, nasypte je na rozehř átou pánev a opeč te dozlatova. Ještě teplou směs rozprostř ete na
druhou, neupeč enou placku. (Směs nesmi ́ vychladnout, jinak ztvrdne a nejde s ni ́ pracovat.) Peč te 10–15 minut,
nechte vychladnout.
Zcela vychladlou placku bez náplně lehce pokapejte rumem, nechte ho vsáknout a pak placku rovnoměrně potř ete
krémem a zakryjte druhým vychladlým plátem s oř echy. (S pláty upeč eného těsta se manipuluje ti ́m lépe, č i ́m jsou
chladnějši ́. Př ed koneč ným sestaveni ́m mouč ni ́ku je proto můžete dát vychladit do lednice.) Nechte odležet do druhého
dne.
RÝŽOVÝ DEZERT S JAHODAMI
Na mléčnou rýži: 200 g kulatozrnné „mléčné“ rýže, 400 ml rýžového mléka (nebo dle vlastní
chuti), 400 ml vody, 60 g třtinového cukru, špetka soli, Na ozdobení: 4 lžíce jahodové
marmelády, 4 jahody, 4 vrcholové lístky máty
Rýži propláchneme chladnou vodou a doplníme mlékem s odměřenou vodou. Osolíme,
ocukrujeme a vaříme na rozptylovači plamene pomalým varem do zhoustnutí. Během varu
rýži občan zkontrolujeme a promícháme.
Na dno každé skleničky dáme jahodovou marmeládu, navrstvíme uvařenou rýži a po
zchladnutí ozdobíme nakrájenou jahodou a mátou.
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PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V LOUŽNICI
Myslíte si, že u nás není nic zajímavého? Že jsme jen obec, kterou protíná mezinárodní silnice I/10?
Tak to jste na omylu, v této nové rubrice Vám budeme přinášet zajímavosti z přírody v naší obci, ať už se jedná o
faunu, floru či geologii. Pokud o něčem zajímavém sami víte, budeme rádi, když se s námi podělíte.
Je důležité znát naši krajinu a obec, abychom ji také mohli chránit a být na ni pyšní.
VSTAVAČ
Dactylorhiza majalis - prstnatec májový (vstavač májový, vstavač širokolistý)
Je to ytrvalá, 10 až 60 cm vysoká rostlina s dutou, lysou lodyhou, v horní části s purpurovým
náběhem. Široce kopinaté až podlouhle vejčité listy jsou u většiny jedinců purpurově skvrnité, v
podstatně menší míře beze skvrn. Květenství tvoří hustý mnohokvětý klas s vejčitě kopinatými
listeny. Květy v naprosté většině nachové barvy, s dlouhou ostruhou a s tupě 3laločným pyskem s
nachovou kresbou.
Kvete od května do června a roste na vlhkých, mokrých až
bažinných loukách s různým půdním podkladem, louky
rašelinného původu, příkopy; oproti jiným druhům
prstnatců je méně citlivý na dusík.
Prstnatec májový je nejhojnějším druhem ze všech
prstnatců. Vyskytuje se zřídka i v několika barevných
mutacích, tyto exempláře jsou velice vzácné a zpravidla čítají doslova pár
jedinců. Je roztroušeně zastoupen po celé Šumavě. Existuje několik lokalit,
kde vytváří celé louky.
V České republice je dosud jednou z nejhojnějších orchidejí i přes drastické
zásahy do jeho biotopů v minulosti, v podobě neuváženě prováděných
meliorací a rekultivací, odvodňování, přeměn luk na ornou půdu a odnímání
zemědělského půdního fondu pro účely výstavby. Z nížinných pánví téměř
vymizel, zachoval se zde pouze v chráněných územích. Hojnější zůstal ve
vyšších polohách horských a podhorských oblastí.
V Loužnici můžete na Vstavače narazit na loukách kolem Kopaňského potoka
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DŮM a ZAHRADA
Prázdniny, to je čas lenošení na zahradě, v přírodě nebo u vody.
Zde máte několik tipů na lehátka, které kutil zvládne.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

ZVONIČKA
Již od nepaměti k naší obci patří zvonička, která je vystavěna na skále.
Tragédie léta, kdy ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve večerních hodinách, přišla bouře a shodila lípu na
zvoničku, připomněla všem, jak důležitá a srdeční, je tato malá stavba pro všechny v naší obci.
Připomeňme si její historii, co napsali kronikáři Loužnice:

….Na západní straně nad malou skalkou stála KAPLIČKA či zvonička.
Pravděpodobně byla vystavěna ve stejné době, kdy byl postaven dům na
Kopani (cca 1665).
Ve 40. Letech (kronika zřejmě myslí 1840) byla tato kaplička velmi sešlá,
takže byl zvon přenesen na vedlejší hrušku u „Bartošova“ statku čp. 5. Na
oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na
paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848)
První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel
být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916.
V době války, Rakousko potřebovalo kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo
i po zvonech bez ohledu na to, že tyto zvony jsou posvěceny.
V 1916 se Rakousku nedostávalo potřebného kovu na výrobu válečného
materiálu, a proto začaly být rekvírovány (zabavovány) zvony všech
velikostí. = nejdrastičtější akce, která postihla české zvony za celou jejich
historii jsou, právě rekvizice první světové války. Kromě jiných útrap
způsobila první světová válka také to, že celá řada kostelních věží, kaplí a
zvoniček oněměla, neboť jejich zvony byly zabrány pod záminkou získání
barevných kovů pro válečné účely. Těmito „válečnými účely“ byla zpravidla výroba kanónů, ale v některých
případech k tomu vůbec nedošlo. Je například známo, že část zvonové mědi posloužila na výrobu zelené skalice,
jež byla využita proti révokazu na uherských vinicích. To svědčí o tom, že rekvizice nebyly jen účelovou záležitostí,
ale také jakousi poslední křečí habsburské monarchie, demonstrací její chátrající moci. Svědčí o tom i fakt, že byly
rekvírovány také některé ocelové zvony, jejichž hmotnostní hodnota nevyváží hodnotu pořizovacích nákladů. Už
od r. 1915 se začíná s výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů. Ke skutečnému rekvírování se přistoupilo
od 8. 8. 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla proplácena náhrada 4 koruny. Rekvírovány byly zvony mladší r.
1600, až na označené výjimky, přičemž však z každého okresu měly být
zrekvírovány alespoň 2/3 celkové hmotnosti zvonů. Druhá rekvizice z 22. 5. 1917
se vztahovala na všechny zvony, kromě těch s historickou či uměleckou
hodnotou, kromě zvonů signálních. Tomuto drastickému zabavování a
následnému zničení, neušel ani Loužnický zvon ve zvoničce a ani školní zvonek na
určování začátku a konce vyučování. Bylo to dne 21. listopadu 1916. Do naší
obce přišli dva páni, vypůjčili si žebřík a šli rovnou ke zvoničce. Tato zpráva se
velice rychle rozšířila obcí a lidé se začali shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim
to nelíbilo. Drzé počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc
shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich Jindra a naposledy zazvonil, lidé byli
velice dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to slza vzdoru. Jakmile dozněl
poslední úder zvonu, hned byl přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na
něj vylezl, aby zvon odmontoval.
Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu dolů. V tom začalo
vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka střídala nadávku, a když zvon
odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a
nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi.
Nakonec vše dobře dopadlo a trestán nebyl nikdo. Zvon vážil 44 kg a na jedné
straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem spojených obcí od
Arnošta Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích
Království českého. Zvonem bylo naposledy zvoněno při pohřbu Josefa Krupky čp.
3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916. Za tento zvon bylo zaplaceno 176
korun, které byly uloženy ve zdejší kampeličce. V některých obcích vyzráli na to
jinak. Když se dozvěděli o rekvírování zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon
sundali a zakopali. Po válce ho zase vykopali a pověsili. Dne 12. února 1922 byl
na zdejší zvoničku zavěšen nový zvon, pořízený ze sbírky občanů. Hned druhý
den vyzváněl paní Vedralové, manželce hajného. Roku 1933 se na obecním
zastupitelstvu jednalo o opravě zvoničky, ale k realizaci bohužel nedošlo (ta byla
provedena až v roce 2007)…..
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BOUŘE NAD LOUŽNICÍ 2012
Krásné slunečné počasí, ale i odpolední a noční velké bouřky, to jsou zatím
letošní prázdniny.
Ve čtvrtek 5. 7.
2012
v podvečerních
hodinách se
přihnala bouřka
s velkým lijákem.
Po několika málo
hodinách se
přihnala od
Kozákova další
bouře s velkou
razancí. Černá
clona přinesla
blesky a hromy,
vichřici a liják.
Druhý den, za
bílého dne, se objevilo vše, co bouře poničila. Popadané stromy, ulámané
větve, ale nejhorší a největší škodu napáchala na zvoničce, spadl na ní strom a celou střechu posunul.

(Foto: poničená zvonička a mapa z radaru jak šla bouřka 5. 7. 2012 v 19.30 hodin)

V roce 2014, byla dokončena přestavba a oprava zvoničky. Zvonička dostala nový nátěr. Na den sv. Václava 28.
září byla slavnostně otevřena a představena všem obyvatelům obce a požehnal jí pan farář.
Jak pokračovala celá přestavba, můžete sledovat v časosběrném albu.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA_-_jak_sel_cas_se_zvonickou/
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DESERTÉŘI
Zle bylo lidem doma, však mnohem hůře bylo našim vojínům. Strádali nevýslovně. Strach z fronty, surovost
mnohých feláků a jejich spřeženců a především hlad činily z našich vojáků lidi ke všemu odhodlané.
Začalo to tím, že dovolenci přetahovali svoje dovolené, nejdříve o několik dní, později o celé týdny. Trest za
takové přetažení dovolené býval těmto vojínům jen ulevením. Jest, dostal v „base“ jako na svobodě, ale měl o to
lepší, že nemusel běhat s prázdným žaludkem po execiráku, neb konati strážní služby.
Některým doma se tak zalíbilo, že svoje dovolené, přetahovali do nekonečna, ač od svých pluků byli vyzývány
telegraficky, by se ihned vrátili. Málo kdo však dbal těchto vyzvání. O každém takovém bylo zpraveno četnictvo,
které mělo přiměti tyto vojíny k návratu, buď dobrovolně, nebo po zlém. Těžko však bylo vykonati četnictvu tyto
rozkazy. Neboť desertér nečekal na takového četníka, aby mu mohl osobně vyříditi vzkaz vojenských pánů, že na
něho s toužebností čekají. Desertér, jak se těmto říkalo, prostě věděl, co takové setkání s četníkem pro něho by
znamenalo. Že tento bez milosti by ho sebral a odvedl tam, kam vojensky patří. Proto se desertéři ukrejvali.
Zpočátku byli to jen jednotlivci, kteří měli tuto odvahu, neuposlechnutí. Později se k těmto přidávali nový
odvážlivci, takže v roce 18 tém byl jejich slušný počet v každé vesnici. Byli mezi nimi i takový, kteří jednoduše
utekli z vojny, poněvadž dovolenou by těžko dostali. Však jak strastiplný život byl takového desertéra. Ta
nejistota, že každým dnem, okamžikem může býti dopaden. Doma se téměř nesměl ukázat, když tak jen co mohl
něco sníst, stále býti ostražití, potloukati se po lesech a stále jen unikati pronásledováním. Četnictvo řídíc se
rozkazem postupovalo často proti desertérům se vší přísnosti.
Různé byly způsoby, jak uniknouti nebezpečí polapení. Většina desertérů nespala doma, neboť četníci nejraději
chodili večír na prohlídku. Buď spali u svých kamarádů nevojáků, neb v některých stodolách, u nás byla to stodola
u Šourků čp.11 ve které spalo vždy několik desertérů pohromadě. Až na hoře v hambálkách měli svůj ložír. V
starém skleníku zahradníka Havla u „Obce“ také se některým dobře spalo, dokud to neprozradilo se četníkům. Za
letním čase i v lese přespávali. Když zavítali četníci do vsi, hned nastal poplach. O jejich přítomnosti byli desertéři
hned spraveni. Za jednoho občanstvo pomáhalo těmto všemožně. Však byli i takový lidé, kteří je udávali a
prozrazovali jejich úkryty.
Sami dovedli se dorozumívati různými signály o hrozícím
nebezpečí.
Zde jedna historka:
V domě čp. 16 u „Doleckých“ bydlel tehdy Ladislav
Pulíček. Bylo mu asi 16 let. Tento dostal od desertérů
hasičskou trubku (harcovku), aby vždy když četníci
půjdou od Brodu do vsi začal troubit, by se mohli včas
urýti. I stalo se, že jakmile šli četníci ku vsi tento
vytruboval až mu za ušima praskalo. To se opakovalo
několikrát, až přece se četníci dovtípili příčinu toho
troubení a jedenkrát když zase Pulíček troubil při jejich
příchodu, přišel k němu četník a spustil na něho: „Co
troubí?“ „Já můžu, já se učím“ odpověděl Pulíček.
Četník: „Tak ještě jednou budeš troubiti, když mi
půjdeme tak ti tu trubku vrazím do držky!“ A byl konec
troubení.
V roce 18 tém bylo povoláno vojsko na desertéry, ti prohledali les i vesnici důkladně, takže nepřijít naše
samostatnost, těžko by se jim nadále žilo. V naší osadě byli to následující desertéři: Tom Jan, Jindra František,
Jindra Bohuslav, Šída Josef? Novotný Miroslav, Rezler Josef, Rezlér Ladislav, Bohumil Nečil, Ladislav Hnyk, Josef
Číla.
V 17 tém roce povoláni ku službě vojenské 10.3.1917 následující 18 ti letí domobranci: Bohuslav Rezlér, Ladislav
Hnídek, Miroslav Kopal, Josef Novotný.

Foto: čp. 16 U Pulíčků
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Tři ženy šly po pláži. Ležel tam na zádech nahý muž a tvář měl
přikrytou novinami. První se na něho podívá a říká: "To není
můj muž." Druhá se podívá a říká: "To opravdu není tvůj
muž!" Třetí se podívá a říká: "Ale ten není ani z našeho
města."
Dvě bývalé spolužačky se sejdou v restauraci a povídají si: "A
co ty vlastně teď děláš?" "Já jsem sekretářka." "A co to
obnáší?" "No, ráno uvařím řediteli kávu, napíšu dopis nebo co
mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu něco
napíšu, pohrajeme si a je večeře, a tak dále... A co děláš ty?"
"Já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik."
Paní Nelibová budí v noci zoufale svého manžela: "Proboha,
Jarouši, vstávej! Zapomněl sis večer vzít prášky na spaní!"
"Kolik lidí tu pracuje na stavbě?" "S mistrem pět."
"A bez mistra?" "Nikdo."

MOUDRÁ VĚTA
„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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