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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 28/2016
pro týden:
4. 7. 2016 – 10. 7. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se bude konat dne 15. července 2016 od 18.00 hod v
budově OÚ Loužnice.
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Rozpočtová změna 1/2016
4. Různé
5. Závěr

ORDINACE LÉKAŘŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN
MUDr. Jiří Hruška
18. 7. – 22. 7. 2016
12. 8. 2016
29. 8. – 9. 9. 2016
MUDr. Jana Hniličková
1. 8. – 12. 8. 2016
29. 8. – 2. 9. 2016
MUDr. Dagmar Nowá
11. 7. – 15. 7. 2016
22. 8. – 2. 9. 2016

Marcel Tiler - starosta obce
--------------------------------------------------MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZÁSADĚ
Mateřská škola v Zásadě má novou
paní ředitelku, po proběhlém
výběrovém řízení z přihlášených
kandidátů nakonec komise doporučila
jako nejvhodnějšího kandidáta paní
Alenu Vávrovou, která byla na základě
tohoto doporučení paní starostkou vybrána. Paní Vávrová pracuje v
MŠ několik let jako učitelka.

------------------------------------------------------------------KOUPALIŠTĚ – HASIČSKÁ NÁDRŽ

Dále je vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici: učitelka MŠ,
úvazek 0,9, předpoklady podle z.č.563/20014 Sb.
Termín nástupu: 1. 9. 2016
V mateřské škole během letních prázdnin proběhne řádná dovolená.
Školka bude uzavřena od 18. 7. do 19. 8. 2016.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 16.7 až neděle 18. 7. 2016 si
budete moci pochutnat na:
Čočkové polévce, masové směsi s hranolkami či
rýží.
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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Místní koupaliště je
čisté.
Koupání je zde na
vlastní nebezpečí!
Koupání zvířat je zde
zakázáno!
Voda 20 °C

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 28/2016
NEPOŘÁDEK V NAŠICH LESÍCH
Neuplynulo ani pár měsíců, kdy proběhla akce „Ukliďme Česko“ a naše lesy a příkopy byly zase čisté.
Nyní s dozráváním lesních plodů, zejména borůvek a hub je les opět plný odpadků.
Je to neuvěřitelné co sběrači a návštěvníci lesa po sobě dokáží zanechat.
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ZE SVĚTA
VYSOKÉ NAD JIZEROU, MALÁ SKÁLA, SEMILY,
ROKYTNICE NAD JIZEROU, VÝHLEDOVĚ I ŽELEZNÝ
BROD, TURNOV A VRCHLABÍ. Omalovánky, které
sestavuje
Blanka
Kučerová,
vykreslují, ale
i popisují
zajímavá
místa
turistických
destinací.
Podobu těch
budoucích
můžete
ovlivnit i vy, i
když výběr
destinací je v
rukou
autorky. Jako
první se
objevily
omalovánky z Vysokého nad Jizerou, kde Blanka
Kučerová bydlí. Loni přišla na řadu Malá Skála, odkud
pochází její muž, a letos už můžeme omalovávat i Semily
jako bránu Horního Pojizeří.
„Tam jsme se s manželem seznámili,“ vysvětluje, proč
došlo na Semily. „Ale nebude dál po stopách našich rande
vous,“ podotýká se smíchem Blanka Kučerová.
Při zahájení Františkovského dřevosochání 1. července
pokřtili omalovánky Rokytnice nad Jizerou, které nesou
podtitul: Tam, kde bydlí Krakonoš. V omalovánkách
nejsou jen obrázky, ale také česko-anglický text, který
jednotlivé obrázky doplňuje a láká k výletu na dané
místo.
V omalovánkách je 14 obrázků, a tak je jasné, že ne
všechna zajímavá místa se do nich vejdou. Výběr toho,
co se v nich objeví, může ovlivnit každý hlasováním třeba
na stránkách informačních center připravovaných lokalit
nebo na Facebooku. Stačí zadat OBLAK, tedy:
Omalovánky Blanky Kučerové.
Její omalovánky vás mohou provázet třeba na
prázdninových výletech či prodloužených víkendech.
„Jsou tam tipy na výlety tak na dva tři dny, v případě
Rokytnice třeba i na pět, protože tam jsou i Dvoračky.
„Chceme, aby turista zůstal v dané destinaci, něco s
dětmi prošel, něco se dozvěděl,“ dodává Kučerová s tím,
že děti pak nemusí večer zírat na televizi nebo do tabletu,
ale mohou omalovávat to, co za den viděly.

ŽELEZNÝ BROD Opalovačka, zevlování a
trhání vstupenek. Tak na
první pohled vypadá
práce plavčíka na
koupališti. Realita je ale
jiná. Obnáší téměř
neustálý úklid, starost o
čistotu a kvalitu vody,
usměrňování chování
návštěvníků,
zdravotnický dozor a nekonečný koloběh dalších starostí.
Každodenní koloběh starostí začíná ve strojovně – úpravně vody
přesným dávkováním chemikálií. Následuje mechanické čištění
bazénu, tedy luxování dna a síťkování hladiny. Taky kontrola a
potřebná úprava čistoty areálu. To už přicházejí na plovárnu první
zájemci o slunění a koupání. „A pak si tu už jen sedneme a hlídáme,“
říká s úsměvem Libor Kochánek, hlavní plavčík, či přesněji dle titulu
funkce vodní dozor senior.
„Návštěvníci víceméně poslouchají, ale samozřejmě se najdou
nenapravitelné elementy, kterým nic nevysvětlíte. Takže to je také
trošku o rozčilování,“ podotýká Kochánek.
Tahle práce ale není jen o hlídání, ale i o údržbě čistoty, především na
sociálních zařízeních a odstraňování jakýchkoliv závad. A také o
ošetřování drobných úrazů. Čím víc lidí, tím víc problémů.
Po zavírací době následuje kompletní úklid areálu, což obnáší hlavně
sběr odpadků. „I když tu máme spoustu popelnic, tak to návštěvníci
stejně cpou především pod lehátka. Uklidíme převlékárny a záchodky
a já zas letím do strojovny,“ říká plavčík.
Je to takřka stejný scénář plný starostí a povinností – od rána do
večera, takže na rodinu nezbývá moc času. „No, v sezoně to vypadá
na rozvod. Ono, i když je ošklivo, tak sem stejně musím minimálně na
dvě hodiny. Prostě sem musím každý den,“ dodává Libor Kochánek,
který se o železnobrodské koupaliště stará už třináctou sezonu.
TURNOV - Turnov chce napravit anomálii. Obce, které spravuje,
spadají teď pod tři různé okresy.
Okresním městem byl Turnov do roku
1960, kdy ho komunisté svévolně přiřadili
pod Semily. „Byl to politický zločin, pomsta
za pravicové postoje Turnova po roce
1948. Šoupli nás pod Semily, kde bylo víc
dělníků, kteří šli komunistům na ruku,"
nebere si servítky ani po letech turnovský patriot Milan Brunclík. Snah
o to, aby byl Turnov zpátky okresním městem, už bylo několik.
Všechny ale zatím vyzněly na prázdno. Turnov jako obec s rozšířenou
působností (ORP) má nyní pod sebou 37 obcí, přičemž 13 jich spadá
pod okres Liberec, 3 pod okres Jablonec a 21 pod Semily.
Více čtěte zde:
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/turnov-chce-vlastni-okres20160709.html

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
JABLONECKO - V sobotu 2. července se v půl druhé odpoledne v Lučanech nad Nisou na silnici první třídy číslo čtrnáct stala
dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Citroen Berlingo jela ve směru od Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, kde nedodržela
bezpečnou vzdálenost za vozem Audi A4, jehož řidič z důvodu nepříznivého počasí zpomalil jízdu. V tom okamžiku řidička
citroenu ve snaze zabránit střetu najela do protisměru, přičemž přesto narazila do vozu Audi A4 a dále navíc ještě do
protijedoucího vozidla Škoda Fabia jedoucího od Tanvaldu. Ke zranění osob při této dopravní nehodě nedošlo. Z místa byl
pouze do jablonecké nemocnice převezen nezletilý spolujezdec z vozidla Citroen Berlingo, a to na kontrolní vyšetření, kterým
naštěstí nebylo žádné zranění zjištěno. Předběžná výše způsobené škody činí částku 80.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
TANVALD - ve středu 29. června se podařilo hlídce tanvaldských policistů zadržet dva pachatele bezprostředně po vloupání do
rekreační chalupy v ulici Výletní v Desné, do které se společně vloupali a odcizili z ní věci v celkové hodnotě 4.250,- Kč. Oba
muži ve věku 23 a 29 let do uvedené chalupy vnikli násilím ráno v půl čtvrté hodiny. Následně z ní do připraveného vozidla
přenesli televizor, reprobedny, dva dálkové ovladače a ruční svítilnu. A z takto naloženým vozem opustili místo činu. Ve 3.45
hodin byli ovšem nedaleko místa činu zastaveni a kontrolováni hlídkou policistů z Obvodního oddělení v Tanvaldě, která při
prohlídce zavazadlového prostoru nalezla výše uvedené věci pocházející z jejich trestné činnosti. Poté policisté asi 100 metrů
od kontrolovaného vozidla s posádkou nalezli viditelně narušenou rekreační chalupu, ze které věci uložené v zavazadlovém
prostoru vozu pocházely. Oba muže policisté následně zadrželi a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Odcizené věci pachatelé dobrovolně policistům vydali. Na
místo činu se též dostavila hlídka policistů z Obvodního oddělení ve Smržovce, policejní psovod se služebním psem a také
samozřejmě i kriminalistický technik. Následující den tanvaldští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili oběma mužům
podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, kterých se dopustili ve spolupachatelství. Mladší
z nich byl navíc v uplynulých třech letech za trestný čin krádeže pravomocně odsouzen Okresním soudem v Jablonci nad Nisou.
Oběma podezřelým nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Oba muži byli po
provedených úkonech propuštěni ze zadržení na svobodu a zajištěné odcizené věci policisté předali poškozenému majiteli
rekreační chalupy.
NAVAROV – 4.7.2016 Hasiči ze stanice Tanvald a obce Zlatá Olešnice transportovali ženu se zlomenou nohou z lesního srubu
u Navarova. Ve vakuové matraci ji nesli přibližně dva kilometry do vozidla záchranné služby.
JABLONEC NAD NISOU – ve čtvrtek 7.7.2016, proběhla v centru Jablonce, protidrogová razie v Poštovní ulici

https://www.facebook.com/azfotky/
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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
11.7.

Den: 30/34°C
Noc: 18/14°C

PÁTEK
15. 7.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
12.7.

Den: 21/25°C
Noc: 17/13°C

SOBOTA
16.7.

Den: 18/22°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
13.7.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
17.7.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

ČTVRTEK
14.7.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
18. 7.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

PRANOSTIKY
13.7.
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas
na sklizeň sena a obilí.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Ženci na pole, včely z pole.

Slunce
Vychází:

5:00
Zapadá:

20:45

15.7.
Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká
drahota a tam odkud vítr věje velká láce.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE V ČERVENCI?

FÁZE MĚSÍCE

12. 7. 2016
2 h - Měsíc v první čtvrti (1:51)

12.07.

20.07.

27.07.

13. Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 404 270 km)
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)

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

Měsíc

13. 7. 2016

Vychází:

14:37
Zapadá:

1:00

27.7. 2016
Měsíc v perigeu
(nejblíže Zemi –
369 662 km)

VIDITELNOST PLANET:
Merkur – koncem měsíce nízko na večerní
obloze
Venuše – koncem měsíce velmi nízko na
večerní obloze
Mars – v první polovině noci
Jupiter – večer nad západem
Saturn – v první polovině noci
Uran – ve 2. pol. noci v souhvězdí Ryb
Neptun – ve 2. pol. noci v souhvězdí Vodnáře

29.7. 2016
Maximum
meteorického
roje Jižní Delta
Aquaridy
30.7. 2016
Těsná konjunkce
Merkuru
s Regulem
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

11.
12.
12.
13.

7. 2016
7. 2016
7. 2016
7. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Vladimír Bartoníček
Zdeněk Urbánek st.
Naďa Korousová
Hana Daníčková

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.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:

VÝROČÍ
11.7. 1920 – Dana Medřická, herečka († 21. ledna 1983)
12.7. 1936 – Nina Divíšková, herečka
13.7. 1607 – Václav Hollar, český grafik
14.7. 1420 – Bitva na Vítkově.
15.7. 1945 – Michal Pavlata, herec
16.7. 1773 – Josef Jungmann, národní buditel
17.7. 1928 – Heda Čechová, rozhlasová a televizní hlasatelka

VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 11. 7. – 17. 7. 2016,
slaví svátek:
11.7. - OLGA je ženské křestní jméno. Toto
jméno je ženským protějškem jména Oleg. Je
celosvětově velice oblíbené a má mnoho podob.
Vedle Oliny, Olyony (Alyony), Oly i Olinky mezi
ně patří i Helga. Základem tohoto původně
severského jména je slovo heilig čili „svatý“ a
jméno se většinou vysvětluje jako „přinášející
spásu“.

VÝZNAMNÉ DNY
11.7. - Světový den populace, Mezinárodní slavnosti Labe
14.7. - Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
5.7.2012 – Při bouři spadla lípa na zvoničku

12.7. - BOŘEK (řidčeji také Bořík) je mužské
křestní jméno slovanského původu vzniklé
zkrácením jména Bořivoj.
13.7. - MARKÉTA pochází z latinského
margarita, z řeckého slova margarites a to ze
staroindického maňdžárí, což znamená perla.
14.7. - KAROLÍNA (někdy také krátce
Karolina) je ženské křestní jméno německého
původu. Jedná se o ženský protějšek jména
Karel, v cizích jazycích jsou odpovídající jména
Charlotte, Caroline, ale také Lotte či Lola.

12.7. 2003 – Žhář Karel C. podpálil stodolu u Tomíčků

15.7. - JINDŘICH je mužské křestní jméno
německého původu vzniklé z Heinrich, Heimerich
(heim - domov, rihhi - vládce) nebo Haganrich „vládce domu“. Jinou českou variantou tohoto
jména je Hynek.

26.7.2003 – neznámou příčinou shořel les a chatka pod Radčicemi u „Huńáče“

16.7. - LUBOŠ je mužské křestní jméno
slovanského původu. Jedná se o zkrácenou verzi
jména Lubomír nebo Luboslav, jeho význam je
obvykle uváděn jako „milý“.
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.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
TŘEŠNĚ
Třešně a višně jsou obzvláště přínosné pro lidské zdraví. Třešeň je strom u nás pěstovaný řídce
už od doby Římanů, zatímco višeň přišla v nové době z Přední Asie a Arménie. Nicméně se oba
stromy vyskytují ve více než 1000 odrůdách a jejich plody jsou vyhledávaným ovocem mj. pro
obsah jódu, hořčíku, zinku, vápníku, železa, křemíku, fosforu a vitamínů C, E, B.
Antokyan (přírodní barvivo) obnovuje společně s vitamínem C a se zinkem vazivovou tkáň tím, že
pospojuje vláknitou bílkovinu kolagen coby stavební prvek do podoby silné a pružné tkáně.
Mimo to se tyto látky postarají o zneškodnění tzv. volných radikálů, dále i škodlivých typů
enzymů, kvůli nimž pokožka i vaziva stárnou...
A významné je díky nim i zmírnění zánětů (snížením hladiny hormonů, histaminu, tlumením
tvorby prostaglandinů).
Třešně pomáhají účinně při zánětech, paradentóze a artritidě a jsou oblíbeným přírodním prostředkem
domácí pomoci.
Třešně dovedou snižovat močovinu (konzumací 250 g denně po dobu týdne) a odsunovat onemocnění dnou.
Obsahují mnoho vitamínu C, a tak slouží imunitnímu systému i mentální svěžesti, kyseliny listové pro mozek,
nervy, krvetvorbu a růst, vápníku pro pevnost zubů, kostí, pro funkci nervů, železa pro krvetvorbu, dýchání
buněk, draslíku pro dopravu živin do buněk i pro vylučování vody z těla ven.
Léčivé účinky třešní:
ochraňují vaziva před narušením škodlivými enzymy, mají protizánětlivý účinek, napomohou při
paradentóze, zmírňují projevy dny a revmatu kloubů, podpoří snížení nadváhy, prospějí pokožce,
omladí, týdenní třešňová kúra (viz výše) odstraňuje zácpu, a zbavuje tělo jedů (působí chelatačně).
Pokud vás trápí příliš bledá, unavená pokožka, naordinujte si dávku třešní. Podle odborníků kůže získá zdravější
odstín, bude hebká, zářivá a vláčná. Jasný důkaz o schopnosti třešní měnit barvu pokožky jejich konzumenta
poprvé přinesly včely. Před rokem totiž nečekaně zrůžověly, a dokonce začaly i červenat. Když newyorský včelař
pátral, v čem je problém, zjistil, že jeho včely potají létají do místní továrny s třešňovým sirupem. Třešně obsahují
betakaroten stejně jako mrkev, a proto dokážou ovlivňovat odstín kůže. Proto je nezapomeňte jíst, když se
budete pohybovat na sluníčku, snadněji se opálíte dohněda.
Začali jste už pracovat na své štíhlé postavě? Třešně obsahují 80 procent vody a pektin, který podporuje trávení a
vyvolává pocit sytosti. Proto jsou vhodným doplňkem při redukčních dietách. Patří k potravinám s nízkým
glykemickým indexem, 100
gramů třešní má jen 270
kilojoulů.
✓ Třešně neskladujte vedle
aromatických potravin, protože
snadno přijímají cizí pachy.
✓ Když je zbavíte stopky, vydrží
o polovinu kratší dobu.
✓ Třešně nemusíte v kuchyni
používat jen do koláčů,
vyzkoušejte je podusit i s
kuřecím masem a cibulí,
podávejte k nim brambory nebo
je přidejte do rizota
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
BIFTEK S TŘEŠNĚMI
100 g tř ešni ́, odpeckovaných, 50 g sušených brusinek, 4 bifteky z hovězi ́ svi ́č kové (à 180 g), 1 lži ́ce olivového oleje, 80
g sýra s modrou pli ́sni ́, 2 lži ́ce másla, 3 šalotky, nakrájené nadrobno, 150
ml č erveného vi ́na, 200 ml smetany ke šleháni ́, 4 lžič ky zeleného pepř e,
č erstvého nebo nakládaného, moř ská sůl a č erstvě mletý pepř .
Tř ešně a brusinky zalijte trochou vody a povař te 1–2 minuty a nechte
vychladnout.
Bifteky potř ete olejem a na rozpálené litinové pánvi je opékejte 3–4 minuty
po každé straně. Osolte, opepř ete a nechte zabalené v alobalu 5 minut
odpoč inout. Pánev vytř ete papi ́rovým ubrouskem, př idejte máslo a pomalu
na něm opékejte šalotky 10 minut. Zalijte vi ́nem a nechte téměř vyvař it.
Zalijte smetanou, př idejte zelený pepř a osolte a vař te 5 minut do
zhoustnuti ́. Bifteky podávejte př elité omáčkou a doplněné tř ešňovou směsi ́ a rozdrobeným sýrem. Ozdobte li ́stky
bazalky.
LETNÍ PEČENÁ KACHNA S TŘEŠNĚMI
1 menši ́ kachna (asi 2 kg), 1 kg podlouhlých salátových brambor s
pěknou slupkou (varný typ A), 8 stroužků č esneku, 10 sni ́tek tymiánu,
300 g tř ešni ́, odpeckovaných, 80 ml madeiry nebo portského vi ́na, 30 ml
drůbeži ́ho vývaru, 1 svitek kůry z pomeranč e (vytvoř te ho pomoci ́
škrabky na brambory), 1 č erstvý bobkový list, moř ská sůl a č erstvě
mletý pepř .
Troubu př edehř ejte na 220°C. Kachnu omyjte a peč livě osušte
papi ́rovými utěrkami. Řádně osolte zevnitř i zvenku, položte na mř i ́žku
do pekáče a peč te asi 30 minut, až zač ne zlátnout.
Brambory nakrájejte podélně na č tvrtky a na plechu promi ́chejte s
neoloupanými stroužky č esneku, polovinou tymiánu a tukem, který se meziti ́m vypekl z kachny. Osolte, opepř ete a
promi ́chejte, aby se brambory obalily. Ztlumte troubu na 185°C, zasuňte brambory nad plech s kachnou a společ ně
peč te, až bude kachna téměř upeč ená (asi 35 minut).
Vyjměte kachnu, sundejte ji z mř i ́žky a dejte na prkénko odpoč inout. Z pekáče vyjměte mř i ́žku a slijte vypeč ený tuk do
kastrůlku. Do uvolněného pekáče dejte tř ešně, madeiru nebo portské, vývar, pomeranč ovou kůru, bobkový list a zbylý
tymián. Osolte, opepř ete, promi ́chejte, vraťte na to mř i ́žku, na ni položte kachnu a vraťte do trouby na dalši ́ch asi 20
minut, až bude kachna upeč ená doměkka a dozlatova. Kachnu vyjměte, zabalte do alobalu a nechte 15–20 minut
odpoč inout. Peč te tř ešňovou směs dalši ́ch 10–12 minut, až zredukuje, a pak př elijte do omáčni ́ku.
Kachnu podávejte s peč enými bramborami a tř ešňovou omáčkou.
TŘEŠŇOVÁ MARMELÁDA
1 kg vypeckovaných třešní nebo višní (budete potřebovat 1¼ kg ovoce), 500 g želírovacího
cukru 2 : 1, šťáva z ½ citronu, 4 lžíce brandy.
Třešně dejte do dostatečně velkého hrnce, zalijte je 150 ml vody a přiveďte k varu. Vařte čtvrt
hodiny, občas promíchejte a nechte ovoce úplně změknout. Přisypte cukr, přidejte citronovou
šťávu a brandy a přiveďte k varu.
Povařte 15 minut, až se třešně rozpadají a šťáva začne houstnout. Měla by být krásně hladká a
tmavě purpurová. Horkou marmeládou naplňte sterilizované sklenice a uzavřete.
ČOKOLÁDOVO-TŘEŠŇOVÝ PUSINKOVÝ DORT
4 bílky, 300 g krupicového cukru, 1 lžíce kukuřičného škrobu, 2 lžičky
bílého vinného octa, 1 lžíce kakaa holandského typu, 50 g kvalitní
tmavé čokolády, jemně nastrouhané, 290 ml smetany ke šlehání, 3
lžíce moučkového cukru, 600 g sklenice kompotovaných třešní,
odpeckovaných, čerstvé třešně na ozdobu.
Předehřejte troubu na 140, horkovzdušnou na 120 stupňů. Bílky
ušlehejte na sníh, průběžně do něj zašlehávejte cukr. Výsledkem by
měl být pevný lesklý sníh, který nevypadne, ani když otočíte misku
dnem vzhůru. Opatrně kovovou lžící přimíchejte škrob, ocet, kakao a
čokoládu. Potáhněte pečicím papírem plech a naznačte na něm
kružnici o průměru 25 cm. Lžící do ní naneste sníh a vytvarujte ho tak,
abyste po upečení mohli doprostřed dát náplň. Pečte asi hodinu a půl a pak nechte vychladit. Před podáváním
ušlehejte smetanu s cukrem dotuha. Dort naplňte kompotovanými třešněmi, naneste na ně šlehačku a ozdobte
čerstvými třešněmi.
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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.
METAGABRO
v Loužnici, dokonce přímo v jejím centru, vyskytuje hornina Metagabro - jedná
se o zelenou horninu, která se používá ve stavebnictví.
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: zářez silnice ze Železného Brodu do Tanvaldu v obci Loužnice, z. okraj silnice
v s. části obce
Charakteristika objektu: odkryv v zářezu silnice
ID : 1997
Geologická charakteristika: Výchoz metagabra dokumentuje charakter intruzivních členů staropaleozoického
vulkanismu v železnobrodském krystaliniku a zároveň umožňuje studovat posloupnost variských tektometamorfních
procesů. Petrograficky popsán např. v práci Fediuka F. (1962),
geochemická a metamorfní charakteristika podána v práci Patočka
- Kachlík 1999, Patočka et al. (v tisku).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošskojizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Ochrana a střety zájmů
Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze:
staropaleozoický vulkanismus v železnobrodském krystaliniku
Zdroj: http://lokality.geology.cz/1997
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DŮM a ZAHRADA
Léto je čas růží, a když odkvetou, je nejvyšší čas jejich rozmnožení.
Zde máte několik tipů jak na to.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
POUŤ
I naše obec tento víkend slavila „POUŤ “se Zásadou.
Ale posvícení se slaví v Loužnici na sv. Martina 11.11., což je zvláštní, když naše kaplička je sv. Václava....
„Když Zásada měla svou kapli, tak rychtář Šourek spolu s
ostatními konšely usiloval o to, aby zde byla slavena pouť a
posvícení. Poté o pouti, první neděli po svatém Prokopu, se u
kaple schází množství lidu, proto dědičná vrchnost navarovská
dává kousek vrchnostenského vlastního gruntu, aby se mohly
slavit slavnosti u kaple. A tak byla dne 7. ledna 1751 od
navarovské vrchnosti zakoupena "Kapelní louka", na níž se až
do dnešních dnů odbývají slavné zásadské pouti.“
POUŤ V LOUŽNICI
I když naše obec nemá kostel, ale jen kapličku slavila se a
stále slaví i u nás pouť zároveň se Zásadou.
A jak to asi vzniklo? Proč neslavíme stejně jako v Radčicích či
na Bratříkově samostatně? To už nám zřejmě nikdo
neobjasní.
Ale malý náznak poutě v Loužnici tu byl, dne 9. srpna
1964 se zde konala „Staročeská pouť“.
Z kroniky: „ Do práce se zapojila většina žen z naší obce. Po

průvodu se konala staročeská svatba, kterou nacvičovaly po
celý měsíc červen a červenec. Přes nepříznivé počasí byla
návštěva překvapující a všem se u nás líbilo. Nedostával se
však Pardubický perník, který objednaly a při večerní zábavě
vyčerpala kuchyň poslední zásoby a tak nezbyly ani na
ochutnávku halušky.“

Nahlédněme trošku do historie:
Obec Držkov byla založená za vlády Jana Lucemburského
kolem roku 1310. Zanedlouho po založení jsou v Držkově vybudovány
dřevěný kostelík a fara. Obyvatelstvo si vydržovalo svého faráře
naturálními a peněžními desátky. Nejstarší zprávy o držkovské faře
pocházejí z r. 1352. Mluví-li se o faře, musela zde nutně být i farnost,
skládající se ze vsí. Mezi tyto vsi patří i ves Zásada a Loužnice. Na
základě zjištěných skutečností můžeme říci, že založení Zásady,
Loužnice a Bratříkova spadá na počátek 14. století pravděpodobně k
roku 1310 a více. Až do roku 1888 tvořila Loužnice, Bratříkov a Zásada
jednu katastrální obec. V tomto roce pak bylo povoleno rozdělení
katastru na dvě obce: Zásadu a Bratříkov – Loužnici. Bratříkov zůstal
obcí katastrální a Loužnice osadou. Jelikož do roku 1810 nebyla škola
ani v Zásadě, byl zdejší lid na velice nízkém stupni vzdělání. Psát uměl
málokdo a ženy vůbec ne. Když potřeboval, někdo někomu psát
chodíval buď k faráři, nebo do Zásady k rychtáři.
Podle těchto pramenů je zřejmé, že Loužnice stále inklinovala
k Zásadě, kdežto ostatní obce se snažily odtrhnout. A tak nám nyní
zůstala společná pouť.
A KDY SE SLAVÍ POUTĚ U NÁS A V OKOLÍ?
Začíná se první červencovou nedělí
1. neděle – BOZKOV
2. neděle – ZÁSADA + LOUŽNICE
3. neděle – BRATŘÍKOV
4. neděle – JIRKOV
5. neděle - RADČICE
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1918
Nadešel rok 1918.
Lid si na válku již tak zvykl, že zdálo se mnohdy, že konce nebude. V tomto roce při vší té mizérii, přeci jiskra
naděje nám svitla. Při doslechu zpráv o tvořících se legiích za hranicemi za vedení profesora Masaryka. Zprávy
tyto lid čerpal jednak z novin, ve kterých naučil se číst, jednak byli to zajatci, kteří se vraceli z Ruska a vyprávěli o
našem vojsku na Rusi. Pak byli to naši poslanci na říšské radě, naši spisovatelé, kteří nás posilovali v těžkém
odboji proti říši.
VYŽIVOVACÍ POMĚRY
Vyživovací poměry byly mnohem horší jako v roce minulém. Mouka byla rozdělována ještě v menším množství a
špatné jakosti. Chleba bylo většinou přidělováno jen půl bochníčku na osobu na týden, v měsících červnu a
červenci nebyl vůbec žádný, mouka se rozdělovala jen kukuřičná, ovesná, někdy také pšeničná, ta však byla jako
otruby.
Masy bývalo některý týden jen 12 dkg na rodinu, tuky žádné. Drahota dostoupila vrcholu. Prodávala se mouka 1
kg, pšeničná bílá 10 – 20 K, žitná až 10 K, žito 2 – 12 K, pšenice 3 – 13 K, máslo 30 – 60 K, maso hovězí 8 – 30
K, vepřové 20 – 60 K, 1 vejce 60 h – 1 K, 1 l mléka 80 h – 1 K.
I v tomto roce jezdili lidé do kraje pro obilí, které opět prodávali do Němec. Ovšem i v tomto nastala změna. Dříve
platili naši lidé sedlákům za obilí penězi, kdežto v tomto roce nastal obchod za výměnu. Vše možné se nosilo
sedlákům na výměnu. Bylo to všelijaké kouření, petrolka, cukr, prádlo, šatstvo, lihoviny, provazy, kůže ba i
nábytek.
Za peníze bylo těžko někde obilí koupiti. To bývala první otázka takového sedláka neb selky. A co nám nesete na
výměnu? To dohřálo jedenkrát jednoho našeho občana, že na takovou otázku odpověděl: „i svrab!“ (Tenkrát byl
hodně rozšířený).
Všechny tyto věci naši lidé dostali opět tam, kde prodávali mouku a obilí.
V tomto roce opět oživovala výroba různého zboží ze skla. Bylo to především pletení bompadůr, kteréžto
prodávaly se hlavně do Jablonce.
VÝROBA ŠRAPNELŮ
Po dobu války v osadě naší, vyráběli se různé součástky granátů a šrapnelů a to v továrně pana Jách. Linky.
Zaměstnáno bývalo až 20 lidí, ponejvíce mladíků z osady a okolí.
Foto:
pohled na
Loužnici
od „staré
školy“,
v popředí
Liškův
statek, na
stráni
zvonička a
dům kde
se kouří
z komína
továrna –
mlýn
Jáchyma
Linky.

Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Jedou dva chlapci v nacpaném autobuse a najednou se
jeden začne usmívat. Ten druhý se ho ptá: "Co ti je na té
tlačenici k smíchu?" "Ale, ten chlap vedle si strčil svoji
peněženku do mojí kapsy!"
"Prosím vás, co to děláte s tím psem? Přiběhne, namočí se
v kýblu, otře se o kámen, zase se namočí v kýblu, otře se o
kámen a pořád dokola. Copak takhle se učí pes aportovat?"
"Já ho neučím aportovat, ale umývat za mě schody. "
Dva trosečníci se zachrání na opuštěném ostrově.
A jeden říká druhému: "Žádný strach, určitě nás najdou."
"Proč jsi si tak jistý?" "Finančnímu úřadu dlužím třista
milionů korun."
Cestovatel se ptá domorodce: "Proč vysíláte kouřové
signály ze dvou ohňů?" "To jedno je kopie pro obecní
úřad."
Proč princezna Diana nenosila nikdy při sobě peníze v
hotovosti? A vy byste nosili všude fotku svojí tchýně?
Baví se dva policajti: "Ty hele, proč nám každý říká, že
jsme debilové?" "Nevím, jdi se zeptat šéfa." Tak jde a šéf
povídá: "Já taky nevím, ale když půjdeš do kostela a zeptáš
se Ježíše Krista, tak ten Ti to snad poví." Policajt přijde do
kostela a ptá se Ježíše, proč každý říká policajtům debile.
Ježíš zvedne hlavu a povídá: "Když mě sundáš z toho kříže,
tak Ti to povím."
Policajt tedy že jo. Sundá mu hřebíky z rukou a Ježíš jak
padá dolů, stále ještě připevněný za nohy křičí: "Nejdřív
nohy Ty debile!"
"Tady je pivíčko, pane redaktore." "Koukám pane vrchní, že
je to fejeton." "Jak tomu mám rozumět?" "Taky pod
čarou."

MOUDRÁ VĚTA
Děti jsou kotvy, které drží matčin život.
TIRÁŽ
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http://www.tommat.cz/
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