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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 29/2017
pro týden:
31. 7. 2017 – 6. 8. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
FLORBAL
Během prázdnin se florbal hrát nebude.
Pokud by měl přeci jen někdo zájem, může si
hru domluvit individuálně.

HLEDÁ SE NOVÝ HOSPODSKÝ – HOSPODSKÁ
Máte chuť provozovat
zavedenou hospodu, která
s malou přestávkou v naší
obci – Loužnice – funguje již
od roku 1992?

-----------------------------------------------------------------LÉKAŘI DOVOLENÁ

Každý vážný zájemce může
podat žádost na Obecní Úřad
v Loužnici.
---------------------------------------------------------------------KOUPALIŠTĚ –
HASIČSKÁ
NÁDRŽ
Místní koupaliště je
čisté.
Koupání je zde na
vlastní nebezpečí!
Koupání zvířat je
zakázáno!
Voda 22 °C
-----------------------------------------------------------------------KNIHOVNA V LOUŽNICI OZNAMUJE:
O prázdninách se knihy
nebudou půjčovat.
Obvyklý provoz knihovny
začne ve čtvrtek 31. srpna
2017.
Dagmar Lancová

OBCHOD
V LOUŽNICI
OTEVÍRÁ V ÚTERÝ
1. SRPNA 2017
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ODPADY LOUŽNICE

V minulém týdnu byly opraveny a nově natřeny kontejnery na odpad. Kontejnery měly
úplně rozpadlá dna a nešly tak vysypávat.
V naší obci jsou nyní dvě stanoviště na tříděný odpad. Pod Kulturním domem –
sokolovnou a u Hasičárny.
Pod Kulturním domem můžete třídit v pytlích TETRAPACK, směsný plast, do kontejnerů
PET lahve, sklo – tabulové, sklo – lahve, papír, bio odpad a textil.
U Hasičárny jsou kontejnery na směsný plast, papír a sklo.
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
BUDE? NEBUDE?

Na Obecní Úřad, opět, přišel e-mail o dalším naplánovaném přerušení dodávky elektřiny.
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CESTY

VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k. ú. LOUŽNICE
Cesta kolem Pazdrny ke včelínu – HC 2, je vybagrována a zpevněna. Po několikátém apelování OÚ Loužnice na
stavitele cest STRABAG a.s a investora- Pozemkový úřad, se stalo to, co nemělo… při letním dešti byla cesta zalita
vodou a hrozila záplava domu
čp. 42 (Pazdrna) a přilehlých
studní, musel přijet bagr a
obnovit kanály, které se zde
budovali, co dům stojí.
A to pršel jen letní déšť…
výstraha ČHMÚ: čtvrtek
27.07.2017 04:54 (02:54 UTC)
Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ
(NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Královéhradecký:(NA,RK,TU,),
Liberecký:(JN,LB, SM,)
od čtvrtka 27.07.2017 04:00
do čtvrtka 27.07.2017 11:00
A co teprve, až bude tát sníh?
Cesty nejsou financovány obcí
Loužnice.
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HASIČSKÝ VÝLET 2017

Ve dnech 20.7. až 23. 7. 2017, proběhl hasičský výlet.
Letošní rok se Loužničtí hasiči, s dětmi, vydali do Jinolic. Zde kempovali, pořádali túry, navštívili Rumcajsovu
jeskyni a koupali se. Výletu se zúčastnilo 20 dětí a 3 dospělí.
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VANDALOVÉ V OBCI

Vyhlídkové místo v Liškově háji – „Lavička“ kde
je krásný výhled na Bratříkov a Černo studniční
hřeben, si vybrali vandalové a poničili tak
lavičku a informační ceduli.
Na informační tabulce vyryli nožem hákové
kříže, uštípli kus prkna na lavičce a poškodily i
okolní stromy.
I přes to, že byla lavička poškozená vandaly,
dostala nový nátěr a může nám tak ještě pár let
sloužit. Děkujeme jejímu zachránci a správci
Jáchymovi Novotnému.
https://www.facebook.com/ulavicka/

Neznáte toto krásné vyhlídkové místo
v Loužnici? Stačí, když vyrazíte
k loužnické zvoničce, pod ní „Starou
školou“ a u „včelína“ (horizont, kde se
láme cesta dolů k Bratříkovu) se dáte do
leva, projdete cestou a po pár metrech
se vydáte doprava, několika lesními
hrbolky přijdete k této krásné vyhlídce.
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KNIŽNÍ NOVINKA
Další zajímavá kniha, z našeho okolí a kraje, vyšla letos v červnu.
Nakladatelství Bor, vydalo knihu „Vyprávěnek“ z Podkrkonoší,
kterou připravila paní Jarmila Bachmannová.
Nenechte si toto poutavé čtení, plné zajímavých vzpomínek a
vyprávění ujít.

HOVOŘIT JE VŽDYCKY O ČEM
Vyprávěnky z Podkrkonoší III
Sebrala a k vydání připravila Jarmila Bachmannová

Knížka Hovořit je vždycky o čem je třetím souborem vyprávěnek
zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší v letech 2010–
2016, tentokrát především na Železnobrodsku a Semilsku, jen
několik málo jich pochází z Vysocka a Jilemnicka. Přiřazeny jsou i
starší příběhy z magnetofonových nahrávek archivu Ústavu pro
jazyk český, které byly pořízeny v roce 1956 v Bozkově, Radčicích
a Staré Vsi. Ty patří k našim nejstarším zvukovým záznamům
nářečí z této oblasti vůbec. Z jejich porovnání s těmi novějšími je patrné, jak rychle tradiční místní
nářečí za těch necelých šedesát let vymizelo. I tato publikace je doplněna dobovými fotografiemi a
kompaktním diskem. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem jistě zaujmou
čtenáře nejen z Podkrkonoší.
Vyprávění zde najdete z obcí: Zásada, Bratříkov, Radčice, Držkov, Bozkov, Bítouchov, Nouzov,
Rybnice, Loukov, Škodějov, Stará Ves, Stanový, Vysoké n. Jiz., Víchovská Lhota, Rybnice,
Dolní Kalná
TUTO KNIHU SI BUDETE MOCI VYPŮJČIT V LOUŽNICKÉ KNIHOVNĚ

http://www.naklbor.cz/
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Zajímavostí z těchto, co je možné najít v našich lesích je krásnopórka mlynářka, vyzkoušejte z ní vynikající škvarkové sádlo podle Petra Hampla.
KRÁSNOPÓRKA MLYNÁŘKA
Klobouk 40 až 120 mm v průměru, vyklenutý, laločnatě zprohýbaný, hladký, bělavý nebo nažloutlý,
za sucha a v dospělosti často rozpukaný v nepravidelná políčka. Okraj v mládí podvinutý, později ostrý. Rourky nízké, na třeň sbíhavé, bílé, později nažloutlé, se stejně zbarvenými velmi drobnými (2 až
3 na mm) póry. Třeň 30 až 70 mm dlouhý, až 30
mm tlustý, často výstředný, nepravidelně válcovitý,
bělavý.
Dužnina tuhá, v mládí bílá, v dospělosti a při poranění až citronově žlutá. Chuť a vůně mírná a příjemná. Výtrusný prach bílý. Roste v podhorských a horských jehličnatých lesích (smrk), obvykle ve skupinách, hojně.
Červen až říjen.

Škvarkové sádlo z hub
Ingredience:

Očištěné a na větší kusy (3x 4 cm) tvrdých hub – vyzkoušeno s holubinkami
(mandlová, trávozelená, namodralá, kolčaví) nebo i jiné druhy tvrdších hub,
třeba na větší kusy pokrájené nohy kozáků, křemenáčů i muchomůrek růžovek, podhřiby - obecně hub nejlépe jedlých… (Na ilustračních fotkách je použita skvělá krásnopórka, kterou ale asi každý nesbírá.)
Váhově zhruba stejné množství syrového sádla, pokrájeného na kostičky
cca 1 x 1 cm. Přesítovanou vegetu, libeček, pepř, utřený česnek, posekaná
kapie, zelená petrželka.

Postup:

Dobře omyté a okapané kousky hub vlož na pánev, přidej posekanou kapii,
okořeň upravenou vegetou s libečkem a vydus tak, aby na dně pánve zbylo právě tolik vody vydušené z hub, aby se
následně přidané kostičky syrového sádla v první fázi smažení nepřipékaly. (Běžně se škvařené sádlo podlévá, zde je
voda z hub).
Za stálého dohledu a míchání pokračuj do zezlátnutí kostiček sádla i kousků hub. Odstav z ohně, vzniklou krásu nechej
vychladnout na cca 60°C a do této radosti přidej utřený česnek, pokud máš - i mražený medvědí česnek, nebo
posekanou petrželku a dokořeň pepřem. Nechej v lednici zcela vychladnout, nebo vlij ještě horké do vypařených sklenic
a zavíčkuj.
Dobrou chuť přeje Petr Hampl

Fotografie - Petr Hampl
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RADČICE

ZE SVĚTA

Pouť – pátá neděle od první červencové neděle znamená, že se v Radčicích slaví pouť. Již od soboty vyhrává
v místním hostinci živá hudba a vše se završí v neděli, kdy se pečou halušky, vláček jezdí okružní jízdy, letos
z Radčic do Horské kamenice, pro děti je skákací hrad a udírna plná dobrot k točenému pivu. Pro dobrou náladu
hraje živá kapela „Sešli se“. Všichni, kdo letos navštívili „Rádeckou pouť“ měli krásně a příjemně strávenou neděli.

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/RADECKA_POUT_-_30.7.2017
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ZÁSADA
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HUŤ
Sobota 29. července patřila v Huti veteránům, konal se zde Veterán show Huť. Na hasičském hřišti se sešlá velká
plejáda veteránů a tak bylo na co koukat. Na své si přišli všichni milovníci krásných strojů.
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LIBERECKÝ KRAJ – Obyčejné vstupenky se brzy
změní ve sběratelskou edici s historickými snímky
památek. Turisté si je budou moci lepit do
„vandrbuchu“, který zároveň získají. Nejpozději do
dvou let.
Unikátní vstupenky s historickým vyobrazením
památky dostanou turisté při vstupu na Trosky, do
zámku v Zákupech nebo Hrubém Rohozci. Během
dvou let přejdou na tento způsob všechny hrady a
zámky ve správě Národního památkového ústavu
(NPÚ). Informovala o tom mluvčí územní památkové
správy na Sychrově Lucie Bidlasová. Podle ní tak
vznikne unikátní sběratelský artikl. „Pro návštěvníky
bude vydán i deník, kam se budou vstupenky
vlepovat,“ upozornila mluvčí.
Jako vzor posloužily veduty, olejomalby či podklady z
historických sborníků. Vyobrazení je barevné nebo černobílé. „S novými vstupenkami začínáme tam, kde již došly
zásoby těch starých, takže zhruba tři týdny je používáme na zámku Hrubý Rohozec, také na Zákupech a hradě Trosky
v Libereckém kraji, v Pardubickém kraji zatím na zámku ve Slatiňanech,“ doplnil ředitel územní správy NPÚ Miloš
Kadlec. V nejbližších týdnech je začnou vydávat také na Grabštejně, na Bezdězu a na Kuksu. „Vše je odvislé na
návštěvnosti, neboť čím více návštěvníků, tím rychleji odbavíme staré zásoby,“ doplnil Kadlec.
VYSOKÉ NAD JIZEROU - Vlastivědné muzeum, Vysoké nad Jizerou, denně mimo pondělky a mimo čtvrtek 28. září,
od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, a to až do 30 září. Horské boudy v Krkonoších a Jizerských horách. V
podkrovní obrazárny najdete putovní výstavu o horských boudách obou stran krkonošských hor, která byla připravena
pracovníky Státního oblastního archivu v Litoměřicích – Státního okresního archivu Semily a jejich spolupracovníky z
dalších ústavů.
Přízemí Městského úřadu, náměstí dr. Karla Kramáře, Vysoké nad Jizerou, až do pátku 29. září k vidění vždy v tamní
pracovní době. Výstava ku 150. výročí úmrtí a 210. výročí narození sklenařického rodáka, paseckého podučitele a
houslaře Věnceslava Metelky (* 1807, + 1867). Připravil ji Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, nyní
veřejnosti na delší čas uzavřený.
Zemanův statek, Stanový – Zlatá Olešnice, červenec a srpen, pouze soboty a neděle 10 – 17 hodin. Jarmila, Jan a
Jaromír Smetanovi – Stezky dědictví.
JÍLOVÉ U DRŽKOVA - Hřiště, Jílové u Držkova, od 9 hodin. Jílovský
Pohár 2017. SDH Jílové u Držkova zve na soutěž v požárním útoku mužů
a žen, 10. kolo Podkozákovské ligy 2017. Těšit se můžete na tradiční
"sejkory" pečené na plátě, dobroty z udírny, alko i nealko nápoje. Na
tradiční doplňkovou soutěž pro všechny jsme ani letos nezanevřeli, takže
se můžete těšit i na "Hod sudem". Program: 9.00 - 9.30 hod.:
presentace družstev; 9.45 hod.: slavnostní nástup; 10.00 hod.: start
prvního družstva.

http://jablonecky.denik.cz/
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ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 29. července znovu
otevřou prodejnu Lidl v Železném Brodě. Po
několikatýdenní modernizaci, během které došlo
k výrazné změně interiéru, se mohou zákazníci
těšit na příjemný, světlý a vzdušný nákupní
prostor. Změny vzhledu se dočkala také venkovní
fasáda budovy a přilehlé parkoviště. Z nákupů
uskutečněných v pondělí 31. července navíc
společnost Lidl podpoří Středisko volného času
Mozaika.
Při modernizaci Lidlu v Železné Brodě byly
využity některé prvky nového konceptu prodejen,
jež zákazníkům přinesou vzdušnější vzhled a
větší komfort v nakupování. Zaměstnancům pak
změny zjednoduší manipulaci s produkty a práci
s údržbou.
Již při vstupu do modernizované prodejny bude
zákazníky vítat moderní zádveří. Interiér budovy bude prostorný s dostatkem denního světla, který umocní menší
množství použitých barev či použité osvětlení. Zákazníci se dále mohou těšit na zbrusu novou pekárnu s lákavou
prezentací čerstvého a baleného pečiva.
„Při modernizacích našich prodejen myslíme především na zákazníky, kterým nabízíme komfortnější nakupování od
začátku až do konce. Snažíme se tak vyjít vstříc jejich potřebám, jež se za poslední roky výrazně změnily,"
okomentovala modernizaci Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl.
První den otevření bude spojen se speciálními akcemi a také s podporou Střediska volného času Mozaika. Tomu
přispějí v pondělí 31. července všichni zákazníci, kteří nakoupí za více než 300 Kč. Společnost Lidl totiž daruje
Středisku volného času z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den částku 50 Kč. Darované finance
využije Mozaika pro vybavení místnosti pro kroužky s technickým a přírodovědným zaměřením.
LIBERECKÝ KRAJ - Obce a města ze
severních i středních Čech mohou o
finanční příspěvek na liniovou podzimní
výsadbu stromů požádat Nadaci ČEZ do
konce července. Grantový program je
zaměřen na zlepšení životního prostředí.
Maximální výše příspěvku je 150 tisíc
korun. Každý žadatel může podat v
grantovém řízení Stromy jednu žádost.
Finanční spoluúčast žadatele není
podmínkou. Do konce roku už Nadace
ČEZ další grantové řízení Stromy
nevypíše. Všechny stromy financované z
nadačního příspěvku v roce 2017 musí
být do konce roku vysazeny.
Od roku 2011 až do současné doby
města a obce z poskytnutých grantů
obnovily či nově vysadily 343 stromořadí
za více než 40 milionů korun. Do jejich
sázení se často zapojily i děti z
mateřských a základních škol, celé
rodiny a různé místní organizace a spolky.
V letošním jarním kole bylo přitom správní radou Nadace ČEZ schváleno 24 výsadeb nové zeleně (z toho 3x v
Ústeckém a 1x v Libereckém kraji a 4x ve Středočeském kraji) za celkem 2 772 382 koruny.
http://www.nasejablonecko.cz/

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 29/2017

KULTURA a POZVÁNKY

http://zastenrock.webnode.cz/
14

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 29/2017

SOUTĚŽTE S LOUŽNICKÝM ZPRAVODAJEM
O LÍSTKY NA FESTIVAL
ZASTENROCK 2017

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik metrů je od značky Loužnice (u Kruhovky) ke značce Zásada (u Laurinů)?

a) 402
b) 370
c) 475
správné odpovědi zasílejte na e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
s Vaším jménem a telefonním číslem
do středy 16. 8. 2017

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 29/2017

ČINNOST HOUBAŘŮ VELKÉ HAMRY ve zbytku roku 2017:

SRPENEC

SO-26.

Vycházka 4

ZÁŘÍ

SO-23.

XX.VÝSTAVA HUB ! změna z původ. termínu (30.9.)!

ŘÍJEN

SO-28.

Vycházka 5

LISTOPAD PÁ-24.

Promítání 3

PROSINEC SO–02.

PO DVACÁTÉ „O HAMROVSKÝ HUBNÍK“
VÝBOR HVH - HOUBAŘI VELKÉ HAMRY.
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD - Důvodem nerespektování dopravního značení byl zřejmě spor jeho spolucestující se ženou, která se v tu
dobu nacházela na stezce. Spolujezdkyně, 28letá žena z Tanvaldu, vyskočila z vozidla a rozběhla se za svou 38letou
„sokyní“. Vzájemná potyčka na sebe nenechala dlouho čekat. Jakmile se do sebe obě ženy „pustily“, v okamžení se
zmítajíc ocitly na zemi. Řidič citroenu patrně z obavy o svou spolujezdkyni, aniž by vozidlo na stezce zastavil, z ještě
pomalu jedoucího automobilu vyskočil a spěchal ku pomoci 28leté ženě. Vozidlo však spor vyřešilo za všechny. Vlivem
neuvedení automobilu do klidu a úplného zastavení, pokračovalo auto v jízdě i přes to, že mu v cestě leželo zmítající se
"klubko" žen. Náraz vozidla zranil 38letou ženu z Tanvaldu, čímž tak „paradoxně“ ukončilo vzniklý spor. Zraněná žena
byla okamžitě převezena rychlou zdravotnickou pomocí do nemocničního zařízení. Jen zázrakem nedošlo ke zranění
dalších osob. Na místo přivolaní policisté provedli u řidiče orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem.
Nerespektování dopravního značení řidičem osobního automobilu, bude řešeno v souběhu s trestným činem těžkého
ublížení na zdraví z nedbalosti, za což pachateli v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok.
SMRŽOVKA, NOVÁ VES - Letní měsíce jsou vhodné nejen k rekreaci, sportovnímu vyžití a kulturním akcím, ale také
pro stavitelské práce. S nákupem stavebního materiálu si však pachatelé v okolí Smržovky nelámou hlavu. Jen o
předchozím víkendu policisté na Smržovce evidují dva případy krádeží z rozestavěných objektů. V prvním případě
pachatel odcizil plastová okna z rekonstruovaného domu v Nové Vsi a způsobil škodu ve výši 23tisíc korun.
Ve druhém případě, prakticky ve stejném období předcházejícího víkendu a taktéž v rekonstruovaném objektu, byly
odcizeny elektrické kabely za téměř 77tisíc korun. Společný jmenovatel je v podstatě shodný. Dostatečně nezajištěné
domy v rekonstrukci, stavební materiál či stavební doplňky.
Policisté v těchto případech zahájily úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což v
případě vypátrání a následného odsouzení, pachateli může hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.
Policisté doporučují, aby majitelé, kteří se rozhodnou rekonstruovat či stavět nový dům, jej řádně zabezpečili proti
vniknutí nežádoucích osob. Aby již před započatými pracemi brali v potaz vhodné způsoby, které zabrání případným
krádežím. Ať jsou to například detektory, zvukové hlásiče nebo jen bytelné visací zámky se zapuštěnými petlicemi.
Prevencí mnohdy bývá již jen to, aby cenné věci, jako je například elektronářadí, uschovávali majitelé na bezpečná
místa nebo je vůbec neponechávali na staveništích. Požádejte také rodinné příslušníky nebo sousedy, aby Vám na
objekt dohlédli a okamžitě Vás informovali o pohybu cizích osob na místě nebo o jakýchkoli podezřelých okolnostech.
Vždyť vhodná prevence v bezpečnosti o majetek, by měla být nedílnou součástí ochrany soukromého vlastnictví.
JABLONEC NAD NISOU - V pondělí večer vyjížděli jablonečtí
profesionální hasiči na pomoc k dopravní nehodě, která se stala na
komunikaci I/14 (u ulice Zelené údolí). Osobní automobil se nacházel
mimo vozovku ve špatně přístupném terénu. Ve voze cestoval muž se
ženou, oba byli v šoku. Hasiči jim poskytli první psychickou pomoc a
zajistili tepelný komfort. Po příjezdu ZZS byly osoby ošetřeny a
ponechány na místě.
Hasiči provedli u havarovaného automobilu protipožární opatření a
jelikož k události došlo za nepřehlednou zatáčkou, usměrňovali provoz
na komunikaci.
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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
31.7.

Den: 30/34°C
Noc: 17/13°C

PÁTEK
4.8.

Den: 27/31°C
Noc: 18/14°C

ÚTERÝ
1.8.

Den: 32/36°C
Noc: 21/17°C

SOBOTA
5.8.

Den: 25/29°C
Noc: 17/13°C

STŘEDA
2.8.

Den: 28/32°C
Noc: 18/14°C

NEDĚLE
6.8.

Den: 26/30°C
Noc: 17/13°C

ČTVRTEK
3.8.

Den: 27/31°C
Noc: 17/13°C

PONDĚLÍ
7.8.

Den: 27/31°C
Noc: 18/14°C

31.7.
Od svatého Ignáca — léto se obracá.

PRANOSTIKY

4.8.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Na Dominika parna - mrva marná.
Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.

1.8.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.

5.8.
Šedá mlha je v srpnu nezdravá.

2.8.
Od starého vola sa učí mladý orať.

6.8.
Chlap je hlavú rodiny, ale roba krkem, co ňú hýbe.

3.8.
Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně rosa.

Slunce

Měsíc 2.8. 2017

Vychází: 5:25
Zapadá: 20:22

Vychází: 16:18
Zapadá: 1:02

OBLOHA

Na večerní obloze jsou stále oba plynní obři –
Jupiter a Saturn, Jupiter nízko nad západním
obzorem, Saturn celou první polovinu noci. Nejlepší
viditelnost Venuše na ranní obloze trvá. Planeta je
vysoko nad východním obzorem.
V pondělí 7. 8. nastane částečné zatmění Měsíce,
které bude u nás viditelné v části svého průběhu.
Úplné zatmění Slunce 21. 8. je od nás zcela
nepozorovatelné. Jako úplné ho uvidí obyvatelé z
pásu táhnoucího se z Tichého oceánu přes USA do
oceánu Atlantického.

FÁZE MĚSÍCE

07.08.

15.08.

21.08.

ÚKAZY NA OBLOZE – SRPEN 2017

Perseidy mají maximum 12. 8. ve 22 hodin. Průměrná hodinová frekvence v maximu
je 150 meteorů. Pozorování bude rušit Měsíc, který je na obloze po celou noc.
Dne 25. 8. v 16 hodin nastane konjunkce Měsíce s Jupiterem (Měsíc 2,5° severně).
Seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky uvidíme (tento rok už po deváté) večer nízko nad
západním obzorem.
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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.
26. 7. 2017
4. 8. 2017
5. 8. 2017
5. 8. 2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Jaroslav Jansa
Sára Zerzubová
Martin Daníček
Oldřich Daníček

VÝROČÍ
31.7. 1949 – Boleslav Polívka, herec a komik, „Valašský král“
1.8. 1907 – Začal první skautský tábor (považováno za počátek skautingu).
2.8. 1892 – Byl vydán zákon, který zaváděl (od 1. ledna 1900) korunu jako platidlo na území
Rakouska-Uherska.
2.8. 1926 – Gustav Oplustil, scenárista a příležitostný herec.
4.8. 1306 – Český král Václav III. byl zavražděn v Olomouci, dynastie Přemyslovců vymřela po
meči.
4.8. 1813 - Terezie Masaryková, matka prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka († 22. dubna
1887)
5.8. 1930 - Neil Armstrong, americký kosmonaut
6.8. 1881 – Alexander Fleming, skotský lékař, objevitel penicilinu († 1955)
VÝZNAMNÉ DNY
2. 8. - Den suchého zipu
6.8. - Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy (1945), Mezinárodní den boje
lékařů za mír (1945)
6.8. - Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy (1945), Mezinárodní den boje
lékařů za mír (1945)
9.8. - Mezinárodní den původního obyvatelstva, římskokatolická církev si připomíná holocaust
Židů za 2. světové války, Mezinárodní den domorodců
LÉTO 1944

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

…Ke koupališti byla přistavěna k domu plavčíka
velká dřevěná veranda snad pro tancování.
Následkem špatného počasí byla sezona koupání
velmi špatná.
Musím též zaznamenat tragickou událost, která se
stala v červnu v r. 1944, na zdejším koupališti. Ze
Zásady nějaký Vedral asi 18 ti letý posluchač
německé hornické školy byl svému otci s obědem
(jako zedník pracoval u Malého) a jelikož bylo
teplo, ač voda byla ještě studená, šel se vykoupat,
rázem skočil do vody, a jak doktor potom
konstatoval, ranila ho mrtvice. Zdeněk Malý ač
ještě hoch okamžitě za ním skočil, vytáhl ho, ale k životu více přiveden nebyl.
7.8.2002 - hořela stodola u Berntů, díky
včasnému zásahu SDH Loužnice, byl oheň uhašen a
tím nenadělal katastrofální škody, stodola stojí v těsné
blízkosti domu.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
31.7.- 6.8.2017
31.7. - IGNÁC je jméno
pocházející z latiny a to buďto ze
slova ignis (oheň) nebo agnatus
(urozený). Nejčastěji se překládá
jako Zapálený (pro věc).
1.8. - OSKAR je mužské křestní
jméno anglosaského původu.
Jméno může být utvořeno z
irského os "jelen" a cara
"kamarád", "milovník". Další
význam je obvykle uváděn ze
staroanglického Ōsgār a vykládá se
jako „boží kopí“ (ós, čili Bůh a gar
znamenající kopí). Příbuzné jméno
může být staronorské jméno
Ásgeirr.
2.8. - GUSTAV je mužské křestní
jméno švédského původu, které
vzniklo z Godstawer. Vykládá se
jako „opora (sloup) Gotlanďanů“.
4.8. - DOMINIK je mužské
křestní jméno. Původ má v
latinském dominus = pán.
5.8. - KRISTIÁN je mužské
jméno řeckého původu. Počeštěná
varianta jména je Křišťan. Vzniklo
z řeckého christianos. Vykládá se
jako „křesťan, zasvěcený Kristu“.
6.8. - OLDŘIŠKA je ženské
křestní jméno. Jedná se o
protějšek mužského jména Oldřich,
s nímž má i shodný původ.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
RYBÍZ
rybíz je oblíbené bobulové ovoce, které najdeme téměř na každé zahrádce. Pěstuje se červený, bílý nebo černý,
nově je na trhu i růžová, velmi sladká odrůda. Červený a bílý se hodí k přímému jídlu, zamražení na zimní ovocné
koláče, ale především se z něj vyrábí pikantní marmeláda.
Léčivé účinky rybízu:
Bobule všech rybízů obsahují vitamín C, B1, B2, B3, B5, B6, provitamín A, vápník, železo, mangan,
draslík, zinek. Černý rybíz obsahuje 3x více vitamínu
C než červený a bílý, navíc má vysoký obsah rutinu,
který zlepšuje stav cévních stěn, používá se tedy při
ateroskleroze (zvápenatění tepen), křečových
žilách, hemeroidech, křehkosti a lámavosti cév.
Šťávy z červeného i černého rybízu snižují horečky a
celkově posilují, proto jsou vhodné při nachlazení
a chřipkových onemocněních, v rekonvalescenci
po delší nemoci a nebo prostě jenom tak - jako
prevence a zdravé pití pro děti a starší lidi. Plody také
díky obsahu antokyanových barviv a provitamínu
A příznivě ovlivňují zrak, jsou užitečné při
šerosleposti nebo unavených očích.
Listy léčí průjem, mírně snižují krevní tlak,
používají se do směsí při zánětech ledvin a
močových cest nebo na křehké cévy. Nejvíce účinné jsou mladé listy, které se zrovna rozvíjejí z pupenů. Z
těch můžeme připravit i tinkturu. Pokud ale nechceme narušit vývoj plodů, můžeme listy sbírat až v červenci po
uzrání a sklizení plodů, potom je používáme do směsi s jinými bylinkami spíš jako podpůrný lék.
Nálev z listů - 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 1 vroucí vody, necháme 10 minut vyluhovat, pijeme 2-3x denně.
Používáme mladé listy.
Nálev z plodů - 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 1 studené vody, necháme přejít var a 15 minut vyluhovat, pijeme 3
šálky denně.
Účinky rostliny:
křehkost cév (fragilita kapilár), modřiny
ateroskleróza, arterioskleróza, zvápenatění tepen,
křečové žíly
hemoroidy, hemeroidy, zlatá žíla
horečka
posílení organismu
nachlezení, chřipka
poruchy zraku, šeroslepost, unavené oči
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ŽEBÍRKA NA RYBÍZU

350 g rybízové marmelády, 250 ml vinného octa, 2 stroužky česneku, drceného,
2 lžíce slunečnicového oleje, mořská sůl a pepř, 1 kg vepřových žebírek.
V míse dobře promíchejte marmeládu, ocet, česnek, olej, sůl a pepř. Marinádou
potřete žebírka a nechte odležet 2 hodiny. Troubu předehřejte na 150 °C. Žebra
položte kostí nahoru do pekáče s roštem a pečte přikryté 4 hodiny (každou
hodinu potírejte výpekem). Odklopte a pečte další hodinu do změknutí.

RYBÍZOVÁ MARMELÁDA I.
1 kg rybízového protlaku, 800 g cukru
Rybíz dobře omyjeme, a pomeleme na odšťavňovacím mlýnku na ovoce. Dáme do hrnce, přidáme asi 150 g
cukru a prudce vaříme za stálého míchání asi 20 minut. Bez přerušení varu
vsypeme po trochách zbylý cukr a vaříme do patřičné konzistence. Nalijeme
do nahřátých sklenic a sterilizujeme na 85 stupních asi 20 minut.
RYBÍZOVÁ MARMELÁDA II.
černý rybíz, červený rybíz, želírovací cukr, cukr krystal
Červený a černý rybíz (nebo jen jeden druh) rozemeleme v kuchyňském
mixéru, popřípadě v nějakém robotu, a z následné směsi necháme přes
plátno vykapat šťávu z ovoce. Nejlépe je to nechat zatížené kapat přes noc,
já to dělám do plastového 10litrového kbelíku. Pro vaření marmelády odebereme do hrnce 1 kg (pozor - ne 1 litr)
šťávy, přidáme sáček želírovacího cukru (Dr. Oetker je lepší nebo od Labety) a 2 polévkové lžíce cukru krystal a
za studena dobře promícháme. Po rozmíchání přivedeme k varu a cca 10 minut pozvolna za stálého míchání
provařujeme a odebíráme případnou pěnu. Po dovaření sléváme ještě horké do připravených sklenic, uzavřeme a
na cca 5 minut otočíme dnem vzhůru, pak otočíme zpět, aby marmeláda nezůstala na víčku. Dále již
nezavařujeme.
SNĚHOVÝ DORT PAVLOVA
Na 4 díly: bílek 4 kusy, cukr krupice 250 gramů, ocet vinný 1 lžička (bílý), škrob kukuřičný
maizena 1 lžička, vanilkový extrakt 1 lžička
Na ozdobu: smetana na šlehání 350 mililitrů (40%), rybíz červený 200 gramů, cukr
moučkový 3 lžíce
Na pečicí papír obkreslete podle talíře kruh. Bílky vyšlehejte do polotuha a poté do nich po
lžicích zašlehávejte cukr, až bude sníh lesklý a tuhý. Nakonec do směsi zašlehejte ocet,
škrob a vanilku.
Sněhovou hmotu naneste do vyznačeného kruhu a lžící povytáhněte okraje, aby uprostřed vznikla mělká
prohlubeň na pozdější náplň.
Pečte (spíš sušte) v troubě předehřáté na 120°C nejméně 2 hodiny a „pusinku” nechte zcela vychladnout v
troubě. Vychladlý korpus ozdobte do tuha ušlehanou šlehačkou a rybízem a poprašte moučkovým cukrem.
BABIČČINY BRUSINKY Z RYBÍZU K NAKLÁDANÉMU HERMELÍNU
2 kg opraných kuliček rybízu, 1 ½ cukru, 1 citron nakrájený na kolečka, 2 hřebíčky
½ lţičky mleté skořice, Vše se smíchá a přendá do pekáče, a dá se do předehřáté
trouby péci na 40 min – Nemíchat!!!
Po vyjmutí z trouby nech směs trochu zchladnout a poté přidej ½ litru rumu.
Zamíchej a okamţitě přendávej do skleniček.
RYBÍZOVÝ NANUK
1 ks balení vanilkového cukru, 30 ml medu, 200 g červeného rybízu, 250 ml smetany 33%,
pro lehčí formu můžete zvolit jogurt
Rybíz očistěte a omyjte a rozemelte a nechte vykapat šťávu. Smetanu vyšlehejte do tuhé
šlehačky. Rybízový protlak smíchejte s cukrem a medem a vmíchejte do šlehačky. Směs
nalijte do formiček na nanuky a ponechejte v mrazáku ztuhnout do druhého dne.
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DŮM a ZAHRADA
ZAŽÍVÁTE KRÁSNÉ CHVÍLE, PRÁZDNINY SE SVÝMI BLÍZKÝMI?
Uchovejte, fotografie, vstupenky, pohledy a drobné suvenýry ve speciálním albu - deníku, použijte sešit, obálky,
čtvrtky, mapy, sušené květy, letenky, mušličky a fotografie, vše vystřihujte a lepte.
Je to ideální zábava pro celou rodinu
zde je několik tipů:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ŽNĚ
Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy,
pomáhal na poli. Pole plné zlatavých klasů se brzy zaplnilo zpěvem ženců a vazaček.
Když přišli ženci na pole, smekli a nábožně se pokřižovali. Pak vzali kosy do rukou a
udělali s nimi ve vzduchu kříž nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké svačině
a broušení nástrojů. Potřebný brousek nosili v toulci, zhotoveném z kravského rohu.
Sekáči neúnavně kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem v rukou dočišťovaly a
vázaly. Obilí se kladlo po hrstech na povřísla a vázaly se snopy. Než se začalo vázat,
mělo se povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala
první snop obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů stavěli panáci.
Navečer když se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil kosu. Prý proto,
aby čert nevěděl, co se sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo svítat. Práce
spojené se žněmi musely skončit co nejdříve, dokud přálo počasí. Ke kosení obilí se
vázalo několik pověr. Jestliže byl například některý klas ještě stále kvetoucí,
znamenalo to hlad pro celý kraj. Dvojitý klas znamenal, že obilí nabude na ceně.
Pokud se takovýto klas protáhl novorozeněti skrze prsty, čekalo na dítě v budoucnu
velké štěstí a bohatství.
Když se sekalo první pole a blížila se bouřka, vrhali se všichni při prvním zahřmění k
zemi ve víře, že je nebude po celý rok bolet v kříži.
Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali nebo ovazovali obilím ruce a nohy
tomu, kdo za nimi jako první přišel na pole se slovy: „Pěkně vítáme pane hosti, do
naší práce s uctivostí. My toho práva nabýváme, že můžeme vázati hrabata, knížata i
samého krále. Pročež jim přejem, aby hojnou úrodu letos měli a nám na džbán piva
dali a přitom se také dobře měli. Pozdrav Pán Bůh!“ Ať to byl hospodář nebo někdo z
jeho rodiny, byl svázán a musel se vykoupit penězi na pivo. Jinde návštěvníka pole
nesvazovali, vazačka nebo žnečka položila před kolemjdoucího dvě hrsti obilí křížem
na zem a přitom říkala: „Poníženě vítáme, my to právo máme svázati císaře i krále. I
my to právo máme, vyprositi na soudek piva i na sklenici vína, by se svlažila naše
žíznivá huba. Kdo tu hrstičku zaplatí, nic na kapse neztratí,
tomu dá Pán Bůh zdraví, štěstí, po smrti nebeský království“.
Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u potoka,
řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři klasy, které namočil
ve vodě. Činil tak ve víře, že mu obilí ve stodole neshoří. Při
cestě z pole nesměl hospodář celou cestu promluvit. Tím
ochránil obilí před hlodavci. Hráči, karbaníci a milovníci číselné
loterie si brali hrst obilí sváženého z pole doma pod polštář.
Sny, které si jim tu noc zdály, byly šťastné a napovídaly
mnoho o budoucí výhře.
DOŽÍNKY
Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní, při níž se čeleď veselila
na účet hospodáře. Příprava začínala už týden před dožínkami, kdy začínala děvčata plést
ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu. Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S
ním pak doprovázely poslední vůz (zvaný baba), směřující z pole do dvora. Věnec nesla
obyčejně nejhezčí a hlavně nejvýřečnější žnečka. Ostatní nesly ověnčené hrábě. Součástí
průvodu byly i velmi oblíbené „živé snopy“. Většinou je představovali dva mládenci a dvě
děvčata. Ti si na svůj oděv našili vrstvy slámy, klasy směřujícími od pasu nahoru a opět od
pasu dolů. Na hlavu si upletli jednoduchý věnec s obilí. Na Královéhradecku pekly hospodyně ke slavnosti tzv.
„mílové buchty“ (1 pekáč = 2 buchty), které se rozdávaly mezi žence a žnečky. Večer se všichni přemístili do
hospody, kde byla taneční zábava. Tu otevřel prvním tancem hospodář s
hospodyní. Obžínky a obžínkové veselice, u kterých nesměla chybět muzika, dobrá
nálada a bohatě prostřený stůl, měly mnoho podob v závislosti na regionu a době
konání a jako takové byly památkou na staré zvyky z dob pohanských, kdy naši
předkové obětovali první a poslední snop bohům úrody. Velmi starým zvykem,
který patřil k obžínkové veselici, bývalo stínání hlavy živému beránku, jako škůdci
mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady zakazován až docela vymizel. Po
žních a obžínkách následovalo mlácení obilí pomocí cepů. Pytlík vymláceného zrní
(obřadní zrní) se nechávalo po celou zimu na další setí. Věřilo se, že poslední plod v
sobě skrývá magickou sílu a moc země, která se projeví při novém setí.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ZAKNIHOVÁNÍ SILNIC
V tomto roce bylo provedeno zaknihování silnic a to silnice Radčická
a hlavní k Huti a spodní odbočky. Celá tato věc stála obec mnoho
peněz. Notáři do Brodu zaplatilo se za silnici Radčickou 2405,50 Kč a
za další 8321,15 Kč
ZAVEDENÍ DÁVEK
Aby obecní rozpočet mohl býti uveden do rovnováhy, usnáší se
obecní zastupitelstvo na zavedení dávek v naší obci.
Budou zavedeny a také zemským úřadem povoleny tyto dávky:
dávka z používaných místností, z masa, dávka z elektrické energie,
dávka za úřední výkony a dávka ze hry (karty a kulečník).
Zavedení těchto dávek působí malou radost našim poplatníkům, ač
to jsou u přirovnání, co výše těchto dávek v obcích okolních (v
Zásadě a Držkově) u nás velmi minimální.
Domovské právo přiznáno v tomto roce Marii Weisové z obce
Kratonohy u Hradce Králové
Na hřbitově postavena jedna rodinná hrobka do zásoby.
Pokračování příště………

Foto: pohled od „včelína“, list domovský
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena.“
TIRÁŽ
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REKLAMA

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