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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 27/2017
pro týden:
17. 7. 2017 – 23. 7. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
KNIHOVNA V LOUŽNICI OZNAMUJE:
O prázdninách se
knihy nebudou
půjčovat.
Obvyklý provoz
knihovny začne
ve čtvrtek 31.
srpna 2017.
Dagmar Lancová
---------------------------------------------------------FLORBAL
Během prázdnin se florbal hrát
nebude. Pokud by měl přeci jen
někdo zájem, může si hru
domluvit individuálně.

ČERVENCOVÉ BOUŘKY
Poslední roky bývají letní bouřky hodně silné a přicházejí s velkou
intenzitou. Po tom, kdy spadla lípa na zvoničku má každý strach,
aby se tato událost opět neopakovala. Proto je vhodné nemít
v blízkosti domu či stavby, velký vzrostlý strom. Bouřka ze středy
12. 7. na čtvrtek 13. 7. byla veliká a naštěstí nebyla ničivá, jen
starý stromek na Lacince, nápor větru nevydržel.

----------------------------------------------------------POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
Které se bude konat 17. července od 18.00 hod
v budově OÚ
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění
úkolů z minulého
zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Různé – informace a návrhy starosty,
místostarosty a členů zastupitelstva
6. Závěr
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Houbařská sezona je zřejmě na svém vrcholu,
jaké zajímavé úlovky je možné nyní v lese
najít?

V době růsti hub mi často volá někdo ze zástupců
sedmé velmoci (novináři), nebo si užiji svých pět
vteřin slávy v některé TV. Obvykle chce redaktor
vědět, kdy, kde, v kterém lese a pod kterým
smrčkem poroste hřib… (přeháním, ale….). Nevím
to, jen tuším. Jdou dva lidé do lesa, jeden doprava,
druhý doleva, jeden má plný koš, druhý skoro nic. I
ostřílený houbař mnohdy na svých zaručených
místech nenajde a rodinka na výletě narazí na
palouk hřibů… (Čím hloupější sedlák, tím větší
brambory). Určitě důležité je vegetační období
daného druhu, ale ani to v době výkyvu klimatu
neplatí úplně. Jedovaté houby (zvonovka jarní),
které rostly zde až v dubnu – květnu jsem našel
koncem února. A klíšťata v lednu – jako nic…. Jinak
si myslím, že houby nekončí a budu se dále těšit na další
vlnu.
Pozoruješ, že má měsíc vliv na růst hub?
Minulý týden (9. 7.) byl úplněk.

O vlivu měsíce na růst hub bylo napsáno a řečeno již
opravdu velmi mnoho a s diametrálními výsledky. Můj zcela
soukromý a vědecky nepodpořený názor je, že vliv měsíce
je jedním z faktorů, které mohou na růst hub působit,
podobně jako vlhko, teplo, vítr atd. Z praxe ale vím, že i za
relativně nepříznivých podmínek, kdy některý (nebo žádný?)
z výše zmíněných faktorů splněn není houby vyrazí ze země,
„až jehličí lítá po lese“. Ale ne všude. (Např. na přelomu 8/9
r. 2015 vyrazily na Plchově tisíce hřibů, v Bohdalovicích
skoro nic….) A že by bylo namoklo – ani ne. Moje již
vousaté rčení je, že „houby nejsou fotbal ani politika – jsou
neúplatné“. Aleš Vít k tomu dodává: „Rostou, ale ne všude
a ne pro každého“. Což docela potvrzuje moje včerejší
houbaření – koš muchomůrek pošvatých – šafránových,
které téměř nikdo nesbírá…

Fotografie - Petr Hampl: Koš hub nalezeno 10. 7.
2017, Mochomůrka šafránová -jedlá 10. 7. 2017,
Hřib smrkový 8. 7. 2017
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ZÁSADA

ZE SVĚTA

Brigáda v přírodní památce "Pod školou".
V sobotu a neděli 15. a 16. července 2017 se konala brigáda na výsek travin v lokalitě "Pod školou“.
SK Zásada se zavázal v letošním roce k údržbě této lokality. Záměrem je zvelebit blízké okolí obce a současně
získat příspěvek na provoz areálu.

Přírodní památka Zásada pod školou
V pramenné míse a přípotoční nivě v jihovýchodním sousedství obce Zásada,
přesněji ve spádnici pod školou stojící na okraji městyse – což ostatně dalo lokalitě i
její název – se nachází chráněné území protáhlého tvaru, přírodní památka Zásada
pod školou. Prameniště s vlhkomilnými společenstvy se vytvořila na území, jehož
geologický podklad tvoří přeměněné horniny železnobrodského krystalinika –
převážně staroprvohorní grafitické fylity. Ty jsou však překryty jejich zvětralinami a
ve svrchních vrstvách pro mokřiny typickými půdami – glejem a pseudoglejem v
různých formách.
V horní části se nachází trvale zamokřená pramenná mísa s nižší prameništní
vegetací, např. suchopýrem úzkolistým nebo kozlíkem dvoudomým, přecházející do
pcháčových a blatouchových luk. Většinu PP tvoří otevřené plochy, ale v horní části
jsou prostřídány ostrůvky dřevin – vrbových keřů, olšin (olše lepkavá), případně bříz – v jejichž podrostu
nacházíme časně kvetoucí druhy, jako např. sasanku hajní nebo bleduli jarní. Bledule rostou i v olšině s železitými
vývěry v dolní části chráněného území, jehož pruh je zde krátce přerušen. Ještě v horní třetině PP se nachází
sníženina se stojatou vodou, kde kromě orobince a ostřic dobře prospívá velký porost vachty trojlisté. Nezbytnou
pravidelnou péči o lokalitu, je hlavně vhodně načasované sečení.

Foto: víkendové sečení, Vachta trojlistá
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TURNOV – V Muzeu Českého ráje začala výstavba nové
expozice horolezectví.
Obraz Mikuláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou je
monumentálním plátnem. Skvost deset metrů dlouhý a osm a
půl metru vysoký je jedním z největších pláten na světě. A kde
ho zájemci najdou? Přece v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Teď ale ne. Kvůli stavbě expozice o horolezectví monumentální
obraz zmizel. „Řemeslníci ho opatřili zateplenou příčkou, která
jej má chránit před nepříznivými vnějšími vlivy,“ přiblížila mluvčí
krajského úřadu Andrea Fulková. A do muzea se zakousla těžká
technika. Těžkotonážní pásový bagr srovnal se zemí koridor
muzeální budovy, bývalou kavárnu a dílnu muzejního
technického oddělení.
Muzeum je přesto otevřené a již připravuje návštěvníky na otevření nové expozice. „Souběžně s demolicí jsme
zahájili fotografickou výstavu s názvem Horolezecká fotografie 2,“ řekla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.
„Expozice horolezectví je zásadní nejen pro město a turistický ruch, ale především pro tradici horolezectví v
Českém ráji, která je spojena hlavně s lidmi na Turnovsku,“ doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke.
Stavební práce zahrnou také venkovní úpravy zahrady, atria a schodiště. Dvě nové expozice horolezectví
vzniknou v rámci mezinárodní spolupráce dvou muzeí. Na jednu se mohou těšit návštěvníci v Muzeu Českého
ráje v Turnově a druhou vytvoří v německém Bad Schandau. Partnerské organizace získaly na vybudování
nových turistických lákadel finance z Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014-2020.
LIBERECKÝ KRAJ, ČR – O Českou cenu za architekturu se v Libereckém
kraji letos ucházejí dvě nominovaná díla
Téměř 250 realizací letos architekti přihlásili do druhého ročníku České ceny
za architekturu, kterou vyhlašuje Česká komora Architektů. Mezinárodní
komise vybrala celkem 42 děl, které se v listopadu budou ucházet o
nejvyšší příčky. V Libereckém kraji jsou nominovaná díla dvě.
Z realizací let 2012-2016 vybrala porota Chatu u jezera od studia FAM
Architekti u Doks a Pomník Archima Šipla v lese poblíž Bílého Potoka, který
navrhl Rudolf Hůlka.
CHATA U MÁCHÁČE - Náhrada starší chaty na břehu jezera v borovicovém
lese respektuje podle autorů unikátní přírodní charakter místa a kopíruje
zastavěnou stopu původního objektu. „Cílem stavby bylo vytvořit prostor k
celoroční rekreaci a jachtingu včetně souvisejícího zázemí, a to vše v
minimální typolgii a v maximálním propojení s jezerem,“ popisují autoři
Pavel Nasadil a Jan Horký.
POCTA HORALOVI -„V lese poblíž Bílého Potoka náhle zemřel Achim Šipl,
rodák, horolezec, znalec a patriot Jizerských hor. Obrátil se na mě jeho syn
Achim Šipl, zda bych chtěl navrhnout přímo v místě jeho
skonu pomníček, nejlépe nekonvenčním způsobem. Když
jsem zjistil, že na místě samém teče malý potok v
malebném údolí bukového lesa, napadlo mě vytvořit
most,“ popisuje vznik svého díla Rudolf Hůlka. K realizaci
svého záměru použil čtyřmetrový žulový trám. Kámen je
druhotně použitý, před více než 200 lety byl vyrobený a
používaný jako chodník a je tedy ohlazený dlouhodobým
používáním.
Všechy stavby najdete na ceskacenazaarchitekturu.cz. Vítěze pořadatel vyhlásí 27. listopadu v Praze.

http://jablonecky.denik.cz/
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LIBERECKÝ KRAJ - Od středeční půlnoci zasahovali
hasiči v Libereckém kraji především u popadaných
stromů. Do 8. hodiny ranní měli za sebou více než 20
událostí. Stromy uzavřely komunikace na Liberecku,
Jablonecku i Českolipsku. „Pár minut po půlnoci
vyráželi hasiči s motorovými pilami do Jablonného v
Podještědí (části obce Pertoltice), téměř ve stejnou
dobu jeli odstraňovat spadlý strom u autobusového
nádraží v Chrastavě i tamní dobrovolní hasiči. Na
Jablonecku byli hasiči voláni do Maršovic, Desné,
Janova nad Nisou, Horní Černé Studnice či do ulice
Vrkoslavická v Jablonci nad Nisou," uvedla příklady
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka
Štrauchová. Na Českolipsku spadl strom i ve dvou
případech na dráty elektrického vedení, a to v Novém
Boru (části obce Arnultovice) a Horní Libchavě. Strom
na komunikaci zabránil pokračovat v cestě po 6. hodině ranní autobusu v Brništi. Na Liberecku zasahovali
hasiči v Liberci (ulice Horská) nebo v Kryštofově údolí (části obce Novina).
KRKONOŠE - Správa Krkonošského národního parku letos již posedmnácté - omezila z důvodu ochrany
přírody vstup do některých oblastí v Krkonošském
národním parku. Hlavním důvodem tohoto opatření je
snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské
přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek.
Turistů procházejících po turistických cestách se
prakticky nedotkne. Pracovníci Správy KRNAP označí
dotčené lokality přímo v terénu. Opatření obecné
povahy začne platit 20. července. Účelem opatření
obecné povahy č. 1/2015 je omezení přístupu veřejnosti
do některých lokalit Krkonošského národního parku s
výjimkou veškerých cest pro pěší a cyklotras
vyhrazených se souhlasem Správy KRNAP. Vydané
opatření v žádném případě neomezí běžné návštěvníky,
kteří nadále budou moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet, respektive projíždět bez omezení.
Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku vede, je intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Porosty
brusnice borůvky jsou devastovány nešetrným sběrem. Tím se zmenšuje potravní základna pro semenožravé
ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na
lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje. Část území se nachází v I. zóně KRNAP, ve které platí od 1.
6. 2017 režim klidového území, tzn. zákaz vstupu mimo vyznačené cesty a cyklotrasy. Opatření obecné povahy
o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody bylo v době projednávání a vyhlášení rozesláno obecním a
městským úřadům, jejichž správních obvodů se nařízení týká. Přílohou opatření je mapa a slovní popis hranic
oblastí s omezeným vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých konkrétních lokalitách je vstup omezen.
Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného
hřbetu, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou
Úpou, Dvorský les, okolí Černé hory a Světlé. Text opatření obecné povahy i s přílohami je možné najít také na
stránkách www.krnap.cz Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že česká veřejnost si na toto
omezení zvykla a většinou je respektuje. Největší problémy však působili zahraniční „profesionální" sběrači,
kteří podnikali nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření
nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč a propadnutí prostředku, který při spáchání přestupku
mnohdy používají - hřebenového česáčku na borůvky. Opatření obecné povahy bude platit od 20. 7. do 15. 10.
2017. V terénu bude území s omezeným vstupem označeno informačními cedulemi v českém, polském a
německém jazyce.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
TURNOV - Před necelým týdnem si 45letý muž z Prahy otevřel kiosek v podobě karavanu u cyklostezky
Greenway Jizera v katastru obce Loužek a už řeší první problém se zloději. V časovém úseku mezi sobotním
podvečerem a nedělním polednem se do karavanu někdo vloupal a způsobil mu škodu ve výši 2 800 korun.
Pachatel si odtud odnesl litrovou lahev rumu a dvě krabičky cigaret značky Winston. Zatímco na odcizených
věcech vznikla majiteli škoda za 400 korun, oprava vylomených dveří karavanu ho přijde na 2 400 korun. Případ
objasňují policisté obvodního oddělení policie v Turnově.

pokutu.

DESNÁ – 11. 7. 2017 ráno se krátce před osmou hodinou
stala na silnici první třídy číslo deset mezi Desnou a
Kořenovem dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Felicia
jel ve směru na Desnou, kde v klesání při projíždění
levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost povaze mokré
vozovky, vyjel vpravo mimo silnici a povyjetí na stoupající
travnatý břeh se vozidlo převrátilo přes střechu zpět na kola.
Zraněný řidič tohoto vozu byl s lehkým zraněním převezen do
jablonecké nemocnice. Alkohol byl u něj vyloučen provedenou
dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.
Předběžná výše způsobené škody činí částku 20.000,- Kč.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří
událost šetřili, věc vyřídili jako dopravní nehodu s
projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou

JABLONECKO – LIBERECKO - Na Liberecku a
Jablonecku dne 11. července 2017 hasiči vyráželi do terénu
především kvůli přívalovým srážkám. Větší komplikace
přinesla podvečerní přeháňka, kdy na řadě míst čerpali
vodu ze zatopených komunikací, veřejných prostor i
rodinných domů. Od 18. hodiny do 20. hodiny řešili 11
událostí, povoláno k zásahům bylo celkem 15 jednotek. V
jedné laguně v Liberci (ulici Rybářská) uvízl osobní
automobil se dvěma osobami, voda dosahovala výšky až
půl metru. Hasiči vodu odčerpali a vůz vytáhli pomocí
navijáku cisterny. Vodu bylo třeba odčerpat také na
parkovišti v liberecké ulici Masarykova, vytékající voda z
kanalizace zaplavila dvůr jednoho z průmyslových objektů v
ulici Jablonecká a podzemní garáže v ulici 1. máje.
Vedle čerpání hasiči odstraňovali nánosy nečistot v
kanálech, aby mohla odtoková místa bezproblémově fungovat. Podle dostupných informací nebyl u žádné události
nikdo zraněn.
SEMILY - V pátek 14. 7. 2017, krátce po sedmnácté hodině, přijal operační důstojník tísňové linky policie
oznámení zdravotníků, kteří vyjížděli do Světlé na Semilsku. Právě tam, za odbočkou na Pustiny, nalezl náhodný
svědek zraněného muže nehybně ležícího poblíž komunikace. Po příjezdu Zdravotnické záchranné služby
konstatoval její lékař u muže smrt. Policisté z dopravního inspektorátu v Semilech, kteří na místo přijeli, podle
zatím předběžného šetření zjistili, že muž jel na koloběžce a následně zřejmě narazil do sloupu. Tím si způsobil
zranění na hlavě, která pro něho byla smrtelná. Policisté rovněž zjišťovali totožnost mrtvého. Zhruba po třech
hodinách zjistili, že se jedná o 52letého muže z Prahy. Následně pak tuto tragickou událost sdělili policisté blízkým
příbuzným zemřelého. Policisté prošetřují okolnosti tragické nehody. U 52letého muže bude z důvodu zjištění
konkrétní příčiny smrti nařízena soudní pitva.
KRÁTCE:
12.7.2017 23:10 do 13.7.2017 00:10; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 1.2km;
nehoda; 2x OA bez zranění.
14.7.2017 18:20 do 19:20; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou, délka 1.1km; nehoda;
havarované vozidlo; OA x autobus, bez zranění
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
17.7.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

PÁTEK
21.7.

Den: 28/32°C
Noc: 17/13°C

ÚTERÝ
18.7.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
22.7.

Den: 29/33°C
Noc: 17/13°C

STŘEDA
19.7.

Den: 27/31°C
Noc: 17/13°C

NEDĚLE
23.7.

Den: 29/33°C
Noc: 18/14°C

ČTVRTEK
20.7.

Den: 28/32°C
Noc: 18/14°C

PONDĚLÍ
24.7.

Den: 25/29°C
Noc: 18/14°C

PRANOSTIKY
17.7.
Hlúpému aj pod vodú zvony zvonijá.
18.7.
Co červenec neupeče, to již v srpnu
neuteče.
19.7.
Jaký červenec — takový leden.
20.7.
V červenci déšť a slunečná pohoda —
hojná bude v příštím roce úroda.

Slunce

Měsíc 19.7. 2017

Vychází: 5:07
Zapadá: 20:40

Vychází: 01:29
Zapadá: 16:27

FÁZE MĚSÍCE

23.07.

30.07.

07.08.

21.7.
Na proroka Daniele nalije též do mandele.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
22.7.
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou
hodně kupci na len).
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
23.7.
Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

OBLOHA
VIDITELNOST PLANET NA
OBLOZE, V ČERVENCI 2017
Merkur – koncem měsíce nízko na
večerní obloze
Venuše – na ranní obloze
Mars – nepozorovatelný
Jupiter – večer nad západem
Saturn – téměř celou noc kromě
jitra
Uran – na ranní obloze v
souhvězdí Ryb
Neptun – ve 2. pol. noci v
souhvězdí Vodnáře

21.7.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 361 236 km)
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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.
18.
21.
22.
22.
23.
23.
23.
23.
24.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Zdeněk Janele
Milan Vondrouš
Leontin Babin
Nela Zajícová
Karolína Broklová
Kryštof Brokl
Boban Žloutek ml.
Iveta Sedláčková Novotná
Mathew Hrubý - Holy

VÝROČÍ
20.7. 1969 – Program Apollo: Na Měsíc dosedl přistávací modul
Apolla 11, Neil Armstrong a Buzz Aldrin se stali prvními lidmi, kteří
se procházeli na jiném vesmírném tělese.
20.7. 1822 – Gregor Mendel, vědec, zakladatel genetiky
21.7. 1380 – Král Václav IV. uzavřel v Paříži s francouzským
králem Karlem V. smlouvu o vzájemné ochraně a pomoci.
21.7. 1899 – Ernest Hemingway, americký spisovatel
24.7. 1860 – Alfons Mucha, malíř
20. 7. - Den lízátek
21.7. - Den zmrzliny

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
17.7.- 23.7.2017
17.7. - MARTINA je ženská forma jména Martin. Je odvozeno
od jména římského boha války Marta. Martina proto znamená,
volně interpretováno, bojovná, válečnice, Martovi zasvěcená,
Martovi oddaná, Martovi náležící.
18.7. - DRAHOMÍRA je ženské křestní jméno slovanského
původu. Vykládá se jako „komu je drahý mír“. Mužská obdoba
tohoto jména je Drahomír.

VÝZNAMNÉ DNY

19.7. - ČENĚK je mužské křestní jméno. Jde o českou podobu
latinského jména Vincentus, která se do češtiny dostala přes
italské domácké Vincenzo (čteno Vinčenc). Další českou obdobou
Akrtivní činnost v tomto roce je Vincenc. Původní latinské jméno Vincentus pochází z
byla uspokojující. Hlavní
latinského vincens s významem "vítězící, vítězný", případně také
pracovní plán předepsaný OV "přemáhající". Podobné jméno s jinou etymologií je původně
ČSPO splněn na 100%.
slovanské Česlav.

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

JEDNOTKA ČSPO 1967

Závazek na počest 50 výročí
VŘSR a 22 výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou
armádaou, že splní všechny
úkoly, které vyplývají z plánů
hlavních úkolů na rok 1967
splněn na 100% a některé úkoly vysoko překročily. Praktické a
teoretické cvičení prováděno pravidelně podle plánu. Proti požární
prevenci věnována pravidelně zvláštní pozornost. Prohlídky
provedeny ve všech obytných domech a provozovnách. Každá
závada hlášena po upozornění majitelé bezpečnostní komisi při
MNV. Schůzí konalo se 8 výborových a 2 členské celkem 10, účast
na schůzích 85%. Na údržbě výzbroje a výstroje, též údržbě
vodních zdrojů a zbrojnice odpracováno celkem 175 hodin. Při
požární prověrce o stavu požární techniky konané 27.7 1967
pracovníky OIPO a zástupců OV ČSPO, též zástupci MNV,
neshledány žádné závady a nebyly žádné připomínky. Při sněhové
kalamitě v zimním období byly konány OIPO předem nehlášené
inspekce, naší jednotě bylo uděleno zvláštní uznání za vzorovou
údržbu požární pohotovosti. O tuto údržbu se především zasloužil
materielní referent s. Hlůže Antonín.
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20.7. - ILJA je mužské křestní jméno. Základem jména je
hebrejské Elí-jjáhu, v překladu můj pán je Bůh. Jméno Ilja je
ruskou variantou, odvozenou z řeckého překladu Élías.
21.7. – VÍTĚZSLAV je novější české jméno slovanského
původu, znamená „slavný sídlem, mocí“ (vítati znamenalo bydlit,
sídlit).
22.7. - MAGDALÉNA (také Magdalena, domácky Magda) je
ženské křestní jméno. Souvisí s městem Magdala (nyní Migdal v
Izraeli). V hebrejštině magdala znamená „věž“. Význam jména je
„pocházející z Magdaly“, viz Marie Magdalena.
23.7. - LIBOR je mužské křestní jméno latinského původu (lat.
Liborius) a nejasného významu. Dnes se spojuje se jménem
Lubor, tj. „libý, líbezný“.
24.7. - KRISTÝNA (také Kristyna, Kristina, Kristiana nebo
Kristína) je původem řecké křestní jméno. Ženská podoba jména
Kristian znamenající křesťanka.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
BORŮVKY - brusnice borůvka

V naší obci ještě starší generace říká těmto malým výborným plodům lesa
– „černé jahody“. Na kamenech na úbočích Černé Studnice, na „Klubáku“
a v „Liškáči“ bývalo těchto plodů vždy plno. Nyní po vykácení a několika
zmrlých jar, je borůvek méně, ale i přes to jejich síla je léčivá až magická.
Keříky brusnice borůvky najdeme především v jehličnatých lesích, kde
často tvoří mohutné kobercové porosty. Borůvky, plody temně modré
barvy, dozrávají v období června a července, teď je tedy ten správný čas
vyrazit do lesa a přinést si domů co největší zásobu tohoto
koncentrovaného elixíru zdraví. Borůvky jsou významnou léčivou
potravinou už po mnoho staletí. Známé jsou hlavně svou bohatostí na
vitamin C, který posiluje náš imunitní systém a působí jako prevence a
lék nemocí z nachlazení, infekčních a jiných onemocnění. Borůvky jsou
ale také jedním z nejlepších přírodních zdrojů silných antioxidantů
(karoten, antokyan, pterostilben), tříslovin (tanin) a mají též
vysoký obsah železa a dalších bioaktivních látek. Tento koktejl
vysoce účinných a zdraví prospěšných látek dělá z borůvek doslova
'superpotravinu', navíc s přívlastkem Bio, s dlouhou řadou pozitivních a

léčivých účinků na náš organismus.
Neobvykle vysoký obsah antioxidantů (včetně vitaminu C) působí v našem těle jako ochranný štít před
volnými radikály, viry a bakteriemi. Borůvky jsou tedy skvělou prevencí mnoha nemocí, lékem a
silným podpůrným prostředkem při rekonvalescenci, chrání naše sliznice a stimulují jejich
regeneraci. Čerstvé, sušené, mražené i jinak konzervované borůvky jsou tím pravým lékem při
všech respiračních onemocněních, pomáhájí léčit chřipku, angínu, bronchitidu, rýmu a jiná infekční
a zánětlivá onemocnění sliznic. Dalším úžasným působením je schopnost zlepšovat a udržovat náš
zrak, což prokázaly i odborné vědecké výzkumy. Jejich častá konzumace je účinnou prevencí
šerosleposti, lidé, kteří mají problémy s nočním viděním, pozorují zlepšení zraku ve zhoršených
světelných podmínkách.
Borůvky se už po mnoho generací používají jako léčebný prostředek při střevních potížích a kolikách, při
průjmu a otravách jídlem, tady fungují jako dezinfekce a takzvaně 'staví'. I v tomto případě působí v
jakékoli formě, čerstvé i konzervované.
Blahodárný účinek mají i na ledviny a močové cesty, čistí je a pomáhají léčit případné infekce v této
oblasti. Působí mírně močopudně, zbavují tělo škodlivin a zlepšují funkci lymfatického systému.
Ozdravný účinek mají též na prostatu, hovoří se o nich dokonce jako o přírodní prevenci rakoviny
prostaty, ale i v souvislosti s prevencí mnohých jiných typů rakoviny.
Odborné výzkumy také doložily příznivý vliv borůvek na zdraví diabetiků, a to hned v několika ohledech. Obsažené
látky snižují hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Lidé trpící cukrovkou mají často problémy se zrakem,
hlavně v pokročilém věku, i zde jim mohou borůvky posloužit jako přírodní lék pro udržení dobrého vidění.
Protizánětlivé účinky a vysoký obsah antioxidantů pomáhají chránit sliznice, častou oblast
zdravotních potíží, spojených s diabetes. Kombinace obsažených látek též posiluje cévní systém a
zlepšuje krevní oběh a prokrvení končetin, další častou zdravotní potíž lidí trpících cukrovkou.
U diabetiků je samozřejmě nejvhodnější konzumace borůvek bez přidání cukru, nebo s použitím vhodného
alternativního sladidla.
Listy brusnice borůvky mají velice podobné účinky jako plody. Sklízíme je počátkem léta a sušíme pro pozdější
užití. Čaj z těchto listů je vhodný jak při střevních a žaludečních potížích (viz výše), tak za účelem mírného
snižování hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Má také příznivý vliv na ledviny a močové cesty, které čistí a
dezinfikuje a pomáhá s odvodňováním při přílišném zadržování vody v organismu. Při vnějším aplikaci zmírňuje
projevy lupénky a kožních nemocí.
Recept na nálev / čaj z borůvkového listí: 2 čajové lžičky suchých listů zalijeme 250 ml vroucí vody a
necháme 10 minut odstát, slijeme přes sítko a popíjíme během dne.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PEČENÁ KUŘECÍ PRSÍČKA S BORŮVKOVOU NÁPLNÍ
kuřecí maso 600 gramů (prsa), šunka 200 gramů, sýr 200 gramů (plátkový,
např. Eidam, Madeland apod.), borůvky 1 balení (vanička), máslo 2 lžíce,
cukr 1 špetka, pepř bílý (mletý), sůl
Kuřecí prsíčka omyjeme, osušíme a každou porci opatrně naklepeme na tenčí
plát, který osolíme a opepříme.
Polovinu borůvek rozmačkáme se špetkou cukru, soli a pepře a rozložíme na
plátky masa. Borůvky zakryjeme plátky šunky a sýru, maso přeložíme přes
náplň a okraje k sobě sklepneme paličkou nebo spíchneme párátkem.
Naplněné plátky rozložíme do zapékací mísy, potřeme máslem, vložíme do
trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme asi 10 – 15 minut dozlatova. Upečené plněné plátky rozdělíme na talíře,
podlijeme vypečenou šťávou ze zapékací mísy, doplníme je zbylými borůvkami a podáváme s vařenými brambory
nebo rýží.
BORŮVKOVÁ LIMONÁDA
2–3 hrsti čerstvých nebo mražených borůvek, 250 ml brusinkového džusu, 1 litr jakékoli
kupované limonády, kterou mají vaše děti rády, nebo jemně perlivé vody.
Borůvky rozdělte do tvořítek na led, zalijte brusinkovým džusem a nechte přes noc
chladit. Až se rozhodnete limonádu podávat, dejte zmrzlé borůvkové kostky do džbánu a
přelijte oblíbenou limonádou. Nezapomeňte si včas zamrazit borůvkovo-brusinkové
kostky. Děti úplně omámí barva limonády i rozpouštějící se ledové kostky a uvolňující se
modré borůvky. A pochopitelně fantazii se meze nekladou – kostky můžete vyrobit z
citronové šťávy nebo třeba z pomerančového džusu.
ZMRZLINA Z BORŮVEK A LIMETEK
2 limetky, 130 g borůvek, 140 g krupicového cukru, nejlépe hnědého, 200 ml
kokosového krému, 280 ml smetany ke šlehání, hrst borůvek a skrojky limetky
na ozdobu.
Kůru z jedné limetky nastrouhejte najemno a z obou limetek vymačkejte šťávu.
Vlijte ji do kastrůlku a spolu s cukrem zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí.
Přisypte borůvky a dvě minuty povařte, až začnou slupky praskat.
Svařené borůvky vlijte do misky, nejlépe plastové, a přidejte k nim kokosový
krém. Smetanu ušlehejte do polotuha a lehce ji vetřete k borůvkové směsi. Misku vložte na hodinu do mrazáku.
Směs by měla v téhle fázi promrznout asi tři centimetry od okrajů. Vyjměte z mrazáku a prošlehejte, nejlépe
pomocí metly, až bude hmota hladká a krémovitá. Vložte na další hodinu do mrazáku a opět prošlehejte. Potom
hmotu vložte do pevné krabice s víkem a nechte vymrazit do pevna. V mrazáku by měla zmrzlina bez problému
vydržet zhruba měsíc. Před podáváním ji ponechte půl hodiny při pokojové teplotě a podávejte ozdobenou
čerstvými borůvkami a skrojky limetky. Kokosový krém se dá nahradit směsí smetany a 2 lžic strouhaného
kokosu. Radíme ho ale vyzkoušet, protože vedle toho, že je dobrý jako přísada do krémů.
BORŮVKOVÝ KOLÁČ S TVAROHOVOU NÁPLNÍ
mouka pšeničná hladká 400 gramů, tuk 200 gramů (na pečení), cukr moučkový 120
gramů, žloutek 2 kusy, mléko 1 lžíce, šťáva citronová 1 lžička, cukr vanilkový (na
posypání), mouka (na vál), tuk (na vymazání formy), mouka pšeničná hrubá (na
vysypání formy)
Na náplň: tvaroh měkký 500 gramů, borůvky 400 gramů, cukr moučkový 150 gramů,
vejce 2 kusy, máslo 40 gramů, citronová kůra 1 lžička (strouhaná)
Na drobenku: mouka pšeničná polohrubá 150 gramů, cukr moučkový 150 gramů,
máslo 2 lžíce
Mouku smícháme s cukrem, přidáme nakrájený tuk, žloutky, citronovou šťávu a mléko a vypracujeme hladké
těsto, které necháme hodinu v chladu odpočinout. Mezitím připravíme náplň. Změklé máslo utřeme s cukrem,
vejci a citronovou kůrou. Za stálého míchání přidáme prolisovaný tvaroh a dobře promícháme. Borůvky očistíme,
omyjeme a necháme odkapat. Připravené těsto rozválíme na pomoučeném válu na plát, který opatrně přeneseme
pomocí válečku do vymazané a vysypané formy (nebo na plech). Potřeme ho připravenou tvarohovou náplní,
kterou uhladíme, koláč vložíme do trouby vyhřáté na 190°C a zapečeme, až povrch lehce zrůžoví. Všechny přísady
na drobenku smícháme a promneme důkladně prsty. Předpečený koláč vyjmeme z trouby, poklademe ho
rovnoměrně borůvkami, lehce poprášíme vanilkovým cukrem, posypeme drobenkou a dopečeme dorůžova.
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DŮM a ZAHRADA
ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN
Nastává čas, kde je možné si připravit výsadbu rostlin na další sezonu.
TÚJE - větvičku podřízneme pod rozvětvením a špičkou nože pak řízek s patkou odřízneme. Nebo lehce nařízneme a odtrhneme s
patkou. Dále se již neupravuje. Optimální délka všech řízků je 15-20 cm. Delší řízky nejsou vhodné, špatně koření, můžeme však
použít řízky kratší, cca 10 cm. Upravené řízky ihned napícháme do množárenského substrátu, můžeme si jej připravit z rašeliny a
písku v poměru 1:1 nebo koupit.
HORTENZIE - Používají se nové nekvetoucí výhony, musí být polovyzrálé (slabé konce nebo naopak už dřevnaté nám
nezakoření). Takhle se dá množit spousta rostlin, jako jsou hortenzie, komule, dřišťály, brsleny, fuchsie, ibišky i ty domácí.
Nařízkované rostliny sázíme do vlhkého perlitu nebo písku s trochou rašeliny, nikdy ne do výživné zeminy a přes květináč dáme
igelit, sklenici, aby měli řízky teplo a vlhko, také teplo "od nohou", takže pokud je venku v noci zima, necháme zakořenit doma.
Takhle zakoření asi do 3 týdnů, pak je přesazujeme do menších květináčů, žádné hnojení, dáme ven do polostínu (i ty, co jinak
jsou na sluníčku) a zaléváme. Na podzim lze už zasadit na dané stanoviště.
RŮŽE - Řízky z růží se odebírají, když končí období prvních květů. Řežou se ze střední části výhonů z 2 - 3 listy, a listy se zkracují
na 1 - 2 páry lístků. Spodní konec řízků se řeže mírně šikmo, ponoří do stimulátoru (vrchní řez je dobré zatřít štěpařským voskem,
nebo aspoň latexovou barvou) a píchají se do pařníku, nebo do kelímků se směsí zeminy (rašelina + písek + zahradní zemina v
poměru 1:1:1), nebo přímo na záhon - tam se přikrývají sklenicí, aby se udrželo mikroklima - teplo a vlhko, potřebné pro
zakořenění. Takto můžete rozmnožit také růži, kterou jste dostali jako dárek.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ZAPOMENUTÉ LETNÍ DĚTSKÉ HRY
Pamatujete si ještě na svoje dětství a hry, které
jste hrávali s kamarády? Pravidla těchto her,
nejsou striktní, každá parta dětí si je přizpůsobila,
podle svého. Hlavní byla zábava a té jsme každé
prázdniny užili hodně. Pamatujete? Myslíte, že
některé z těchto her umí i Vaše děti?
KRVAVÉ KOLENO - Větší část hry je založena na
opakování dialogu postavy maminky s Krvavým
kolenem, poté děti začnou chodit dokola a
odpočítávat čas slovy "První hodina odbila, lampa
ještě svítila, druhá hodina odbila…..“ V určitou
chvíli Krvavé koleno vykřikne "Lampa zhasla" a vrhne se na ostatní. Koho chytí, ten se stane Krvavým kolenem.
Znovu probíhají všechny dialogy v nezměněné podobě dál a dál.
ZLATÁ BRÁNA - Hru mohou hrát nejméně čtyři hráči, z nichž vždy dva stojí otočeni čelem k sobě a vzájemně se
drží napnutýma rukama zdvihnutýma zhruba do výšky hlavy. Tímto způsobem vytvářejí takzvanou zlatou bránu.
Ostatní (nejméně dva) hráči utvoří řetěz tak, že se vzájemně drží oběma rukama za ramena nebo boky, a v tomto
řetězu stále dokola probíhají zlatou bránou. Dvojice tvořící bránu při tom zpívá nějakou písničku ilustrující děj hry,
jako například: Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde. Ať je to ten
nebo ten, praštíme ho koštětem. Současně s poslední slabikou tohoto popěvku spustí dvojice tvořící bránu své
ruce dolů a uvězní tak mezi nimi hráče, který se zrovna nacházel v prostoru brány. Tím jedno kolo hry končí. Další
se začíná hrát buď ve stejném složení, nebo si hráči mezi sebou vymění role.
STOPOVANÁ – „HON NA LIŠKU“ - V přírodě, jedna parta dětí, uschová na různých místech lístky, na kterých
jsou napsané různé úkoly, k úkolům děti dovedou šipky udělané z přírodnin, aby nebyli snadno viditelné. Na konci
trasy zakopou poklad (pytlík bonbonů apd.) druhá parta dětí se po šipkách vydává na trasu a hledá a plní úkoly a
hledá poklad. V dnešní době je populární Geocaching, je to modernější verze.
HONZO VSTÁVEJ - Jeden hráč si stoupne na opačnou stranu místnosti než ostatní hráči a ptá se postupně
každého hráče: "Honzo, vstávej" ten dotyčný, kterého se zeptal (Honza) odpoví: "Kolik je hodin?" Pak si vybere
jednu z mnoha alternativ odpovědí a odpoví např. "5 slepičích" a Honza se posune dopředu o 5 slepičích. Vyhrává
ten, který doputuje jako první k samotnému hráči na druhé straně místnosti a dotkne se ho. Pak si role vymění.
OPLATKY SE PEČOU - Každý může někoho v průběhu jiného programu polít vodou. Jestliže dotyčný při
polévání vykřikne, prohrál. Když se mu podaří nevykřiknout, smí to oplatit (neúspěšný hráč nesmí utíkat).
RYBIČKY, RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU - Tuhle hru zná
určitě každý. Vybere se jeden rybář a ten se postaví na jednu
stranu louky. Ostatní jsou rybičky a jdou na druhou stranu.
Rybář pak dotykem ruky chytá ostatní rybičky. Chycená ryba
se stane rybářem. A teď pozor!!! Tahle hra se dá hrát i ve
vodě tím že se vymezí prostor a rybář chytá rybičky, které se
snaží přeplavat bazén či kus rybníka.
CUKR KÁVA LIMONÁDA - Ke hře potřebujeme prostor
alespoň tak 30 krát 10 metrů. Jeden vybraný jedinec se
postaví na konec hřiště a ostatní jsou na druhém konci. Vždy,
když se ten jeden otočí, tak zbytek se snaží dostat co nejblíže
k němu tak, že když se otočí jedinec nazpět tak všichni stojí
naprosto nehnutě. V případě, že někoho uvidí v pohybu, tak se
vrátí na začáteční čáru. Tak se proces opakuje do doby, než se
někdo toho jedince dotkne, aniž by byl předtím viděn. Je na každém zvlášť, jakou taktiku si kdo zvolí. Jestli bude
riskovat a spěchat, či jestli půjde pomalinku ale jistě, aniž by byl viděn v pohybu…
Foto: prázdniny v Loužnici rok cca 1985 (kola, na řídítkách zavěšené plavky a koupaliště, les a gumáky na nohou  )
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

POVĚTRNOST
Zima mírná, jaro velice brzké a velmi teplé, pak bylo veliké sucho téměř 2 měsíce nepršelo. Ve dne bylo vždy
velmi teplo a na noc zima, vždyť dne 16. června omrzly brambory na některých polích.
Léto i podzim teplé, přitom málo deště. Až do Nového roku beze sněhu.
Měsíc prosinec byl velmi teplý. Průměrná teplota v tomto měsíci byla 6-8°C. Právě před 100 lety byl rok 1834 tak
mimořádně teplý, jako rok 1934.
ÚRODA
Tento povětrnostní stav velice působil na stav úrody. Ozimy tj. žita a pšenice narostlo u nás hojně, jařiny
následkem sucha zničeny přes 60% i více.
Píce velmi málo.
Bramborů
narostlo letos
mnoho, již po
mnoho let nebylo
takové úrody.
Ovoce taktéž byla
hojnost a velmi
pěkné. Na zelí a
řepě bylo velmi
mnoho mšic, tím
také rozmnožilo
se nevídané
množství sluníčka
sedmitečného
(berušky).
Hrách a mrkev
byly u nás úplně
zničeny mšici
hrachovou.
Velmi mnoho
letos rostlo hub.
Vždyť cena jejich
klesla v Jablonci
na trhu na 2 – 4
Kč za 1 kg
hříbků.
Následkem
trvalého sucha
mnohá studna
v Loužnici byla
bez vody.

Pokračování příště………

Foto: zahrada u Linků čp. 63 rok cca 1934
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PRO ZASMÁNÍ
Na věšácích v předsíni zasedací síně francouzské vlády visel
nápis: „Určeno jen pro členy vlády!" Jednoho dne tam kdosi
připsal: „Ale mohou se zde věšet i kabáty."
„To je od tebe hezké, žes poslal manželku na rekreaci."
„No jo, já už jsem to hrozně potřeboval"
Potká kladivo hřebík: „Kam jdeš, hřebíku?" „Do světa."
„Buch, buch, nikam nepůjdeš!"
Chlubí se tři chovatelé, jaké mají přírůstky. První říká: "Já
mám husu a ta má třicet kilo." Druhý říká: "Já mám býka a
ten má po třech měsících tři metráky." A ten třetí dodává:
"To já mám doma stokilovou slepici a ta mi ještě vaří!"
„Kde jsi byl na dovolené?" „Stopem až v Benátkách."
„A jakpak se ti tam líbilo?" „Nic moc. Navíc tam byla akorát
povodeň."
Blondýnka volá manželovi do práce: "Miláčku, koupila jsem si
puzzle a nemůžu je složit." "Prosím tě, co je tam za
obrázek?" "No je tam lžíce, talíř a mléko." "Jsi blbá? To jsou
cornflakes."
V obchodě s rybářským náčiním se objevil na dveřích tento
nápis: „Nemáte-li trpělivost počkat čtvrt hodinky na
prodavače, klidně odejděte a nic nekupujte, poněvadž byste
jistě nevydržel půl dne čekat, než vám zabere malá rybka..."
Říká vajíčko vajíčku: Sejdeme se na cibulce.
Sváteční střelec přišel domů s plnou brašnou. Jeho manželka
mu jde naproti a povídá: „No, konečně jsi něco zastřelil. Ale
kde máš psa?" „No právě v té brašně!"

MOUDRÁ VĚTA
„Kdyby vás následoval celý svět, byli byste spokojeni s tím, kam ho vedete?“
TIRÁŽ
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REKLAMA

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