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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 30. / 2012
pro týden:
8. 8. 2012 – 22. 8. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Místní knihovna
v Loužnici oznamuje:
Během prázdnin, bude knihovna
otevřena každý čtvrtek ve zkráceném
provozu
od 17.30 do 17. 50.
Od 30. srpna do 13. září včetně,
bude knihovna zavřena.
Dagmar Lancová, knihovnice

ZVONIČKA

ORDINAČNÍ HODINY
MUDr. JIŘÍ HRUŠKA
Vážení pacienti,

Ve dnech
16. 8. – 17. 8. 2012
MUDr. Jiří Hruška

NEORDINUJE

V případě potřeby budete ošetřeni:
Na OZS Pěnčín – MUDr. Lejsková
Ordinační doba na OZS Pěnčín:
Telefon na OZS Pěnčín: 483 397 026
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TAJNÝ VÝLET 2012
Ve středu 8. 8. 2012, vyrazila parta tatínků z naší obce a jejich děti, na
již tradiční „Tajný výlet“. Tentokrát, ne na cyklo výlet, ale vydali se
zdolat českou řeku Vltavu z Vyššího Brodu do Zlaté koruny. Expedice
byla úspěšná a všichni se v pořádku vrátili, českou dráhou, 12. 8. 2012
domů.
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ZE SVĚTA

SEMILY - Město Semily se
snaží dlouhodobě snižovat
objem směsného odpadu a
proto v uplynulých letech
zapůjčilo bezplatně občanům již
300 kompostérů v celkové
hodnotě 243 tisíc korun.
Protože je o ně stále zájem, tak
se město rozhodlo zakoupit
dalších 56 kompostérů. „Ve
městě třídíme devět komodit směsné plasty, PET, sklo čiré a barevné, papír, kov,
tetrapak, bioodpad, textil. Jednou z komodit je bioodpad,
který na sídlištích řešíme formou hnědých popelnic a do
rodinných domů kompostéry formou zápůjčky a
bezplatně," vysvětlil situaci v Semilech vedoucí odboru
rozvoje a správy majetku Městského úřadu Semily
Vladimír Bělonohý.
V letošním roce město vyhlásilo výběrové řízení na nákup
kompostérů, kterého se zúčastnilo šest firem, přičemž
vítězná nabídla za cenu 51 000 Kč nejvíce kompostérů o
objemu 600 litrů. Tyto kompostéry bude město zdarma
poskytovat občanům od druhé poloviny srpna.
„Vzhledem ke stále vyšším cenám za likvidaci
komunálního odpadu, s ohledem na zpřísňující se
předpisy v této oblasti a zejména s ohledem na
ekologické aspekty vymýšlíme další možnosti třídění, což
kompostování bezesporu je. Většina obyvatel města si
toto již uvědomuje a má o třídění odpadů zájem," doplnil
Bělonohý.
Do kompostu patři nejen zbytky ze zahrad, ale i bio
odpad z kuchyní, jako jsou slupky z brambor, ostatní
zeleniny a ovoce, skořápky vajíček a podobně. Navíc
vzniklý kompost lze používat na pěstování rostlin jak v
zahradě, tak v domě. Kompostéry dostávají občané od
města Semily k dispozici výpůjčkou po podepsání
smlouvy, ale bezplatně.

KRKONOŠE - Česká i
polská strana Krkonoš
je domovem pouhých
šesti párů kriticky
ohroženého sokola
stěhovavého. Podle
posledních pozorování
z terénu se ukazuje,
že minimálně na jednom
hnízdě sokoli úspěšně vyvedli tři mladé. „Sokol stěhovavý
v Krkonošském národním parku pravidelně hnízdí na
třech lokalitách. A na všech z nich letos sokoli zahnízdili.
Na jedné víme, že nakladli vejce, ale ta se pak ztratila.
Druhé hnízdo nebylo dohledáno, ale přítomnost sokolů
dokazovala, že tu hnízdili také. O třetím hnízdě bezpečně
víme, že bylo úspěšné a sokoli vyvedli tři mladé," uvedl
zoolog Správy KRNAP Jiří Flousek.
Sokolům v Krkonoších vadí zejména narušování jejich
životního prostředí. Vzhledem k tomu, že sem přilétají již
koncem ledna a od té doby obsazují svá hnízdiště, tak
opakované vyrušování například snowkitery nebo
skialpinisty může znamenat, že nezahnízdí. Naštěstí mají
svá hnízda v 1. zóně KRNAP, kde není povolen volný
pohyb osob. I přesto několik neukázněných návštěvníků
hor může být proto potenciální hrozbou této malé
krkonošské populace. Stejnou hrozbou jsou však i
vykradači hnízd. Neopomenutelným faktorem je také
možná přirozená predace jinými živočichy.
Je pravděpodobné, že ne všechna letošní mláďata sokolů
se dočkají dospělosti, přesto jejich každoroční hnízdění v
Krkonoších dává naději, že česká populace čítající pouze
kolem 30 párů nadále poroste.

www.nasejablonecko.cz
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KULTURA a POZVÁNKY
Železný Brod a jeho okolí

http://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/kalendar-akci/

Stránka 5 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 30.

2012

Stránka 6 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 30.

2012

ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU - Z pondělí na úterý
zmizelo v Jablonci nad Nisou z ulice Na
Vršku beze stopy osobní vozidlo výrobní
značky Škoda Fabia bílé barvy. Společně s
ním i zelená karta, tankovací karty
společnosti Shell a CS Cargo, servisní kniha a
technické doklady k vozidlu. Majiteli vozidla, firmě
se sídlem v Jičíně, tak krádeží vznikla škoda za
celkem 320 000 korun. Po vozidle i jeho novém
uživateli nyní policisté pátrají.
JABLONEC NAD NISOU - V ulici Boženy Němcové v
Jablonci nad Nisou se v noci na včerejšek někdo
vloupal do zaparkovaného vozidla značky Peugeot
208. Odtud pak pachatel odmontoval a odnesl
vestavěný originální multifunkční dotykový panel
firmy Peugeot v hodnotě 10 000 korun. Přitom se
mu podařilo způsobit na interiéru vozidla škodu za
20 000 korun. Po totožnosti zloděje nyní policisté
pátrají .
PĚNČÍN - Mezi 23. červencem a 8. srpnem se
vloupal do rodinného domu v Pěnčíně zloděj.
Pachatel sem vnikl skrz dřevěný přístavek, ze
kterého pak prošel do obytné části. Způsobil tu
obrovský nepořádek, protože pootvíral a vysypal na
zem téměř všechny zásuvky skříněk, které mu přišly
pod ruku. Nakonec si odtud odnesl jen několik pytlů
naplněných korálemi. Majitel odhaduje hmotnost
lupu na zhruba 150 kilogramů. Ty mají podle něj
hodnotu 5 000 korun. Nic jiného z domu nezmizelo.
Oprava zařízení, které nezvaný host poškodil, přijde
na další 3 000 korun. Případ objasňují policisté
Obvodního oddělení policie v Železném Brodě.
ČERNÉ ÚDOLÍ - 10.8.2012 17:35 do 18:35 na silnici
10 v obcích Pěnčín a Železný Brod okres Jablonec
nad Nisou, délka 1.3km nehoda; probíhá
vyšetřování nehody; komunikace dočasně uzavřena;
- Havárie moto se zraněním, na místě složky IZS,
omezen provoz. Na místě přistává vrtulník RZS.
DRŽKOV - PLAVY - 11.8.2012 10:35 do 12.8.2012
10:40 na silnici 10 u obce Plavy okres Jablonec nad
Nisou Pozor! Olej na vozovce; - rozlitý olej na

vozovce v pravotočivé zatáčce ve stoupání ve směru
na Držkov.
SMRŽOVKA - Neuvěřitelné štěstí měl teprve 20letý
mladík, který v neděli ráno po sedmé hodině ze
zatím nezjištěných příčin ležel v kolejišti - v tunelu
mezi stanicemi Smržovka a Lučany nad Nisou. Vlak
jedoucí z Liberce na Kořenov mu způsobil jenom
lehká poranění v obličeji. Mladík byl při vědomí a
komunikoval. Policisté, kteří na místo přijeli, provedli
u mladíka orientační dechovou zkoušku. Ten
nadýchal 1,66 promile alkoholu. Poraněný mladík
nyní leží v jablonecké nemocnici na pozorování a
šetřením události se zabývají policisté ze Smržovky.
Jejich úkolem je nyní zjistit veškeré okolnosti
události, která pro mladíka skončila skutečně
šťastně i důvody jeho jednání.
PŘÍCHOVICE - V neděli 12. srpna mezi 10.00 a
15.45 se na parkovišti u penzionu na Příchovicích
objevil neznámý zloděj. Nezjištěným způsobem
odcizil ze zaparkovaného vozidla značky VW Passat
tři střešní držáky na kola a dva příčníky, vše značky
Thule. 47letému majiteli vozidla z Jičína vznikla
krádeží škoda ve výši 13 500 Kč. Policisté
Obvodního oddělení Tanvald případ
zadokumentovali a dále šetří pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, za což pachateli hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
RÁDLO - V pátek 10. srpna v 18.20 se v katastru
obce Rádlo stala dopravní nehoda mezi motocyklem
a osobním vozidlem. 45letý muž z Jablonce n.N. jel
na motocyklu značky BMW ve směru od Jablonce
n.N. Z pravé strany mu z místa ležícího mimo
komunikaci vjel do cesty 49letý muž s vozidlem
značky Citroen Berlingo. Došlo ke srážce a lehkému
zranění motocyklisty, který byl vozidlem
Zdravotnické záchranné služby převezen do
nemocnice Jablonec n.N. na ošetření. Dechové
zkoušky neukázaly, že by řidiči byli pod vlivem
alkoholu. Způsobená škoda představuje částku 60
000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny
dopravních nehod.
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ZLODĚJI DOPADENI V LOUŽNICI
POLICIE ČR - Usnesení o zahájení trestního stíhání pro opakované krádeže si převzala 20 letá
maminka dvou dětí z Liberce. Ta se společně se svým 32 letým přítelem dopustila od května do srpna celkem
pěti majetkových
deliktů se škodou 39 000
korun. Například dne 22.
května nad ránem se se
svým přítelem vloupala
ve Stráži nad Nisou do
zaparkovaného
nákladního vozidla značky
Scania, odkud společně
odcizili 100 litrů nafty.
Pohonné hmoty společně
ještě kradli v průmyslové
zóně v Turnově, na
parkovišti u horního
překladiště Proseč v
Jablonci nad Nisou a na náměstí v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
Když 9.8.2012, nad ránem se svým druhem v areálu pily v Pěnčíně kradli dřevěné fošny a železné profily, vyrušil
je přitom náhodný svědek. Museli proto z místa činu rychle zmizet a tak naskočili do svého vozidla značky Ford
Transit a snažili se i s lupem ujet. Vozidlo řídil on. V této zátěžové situaci se ale projevil jako naprostý sobec.
Svědek totiž vše telefonicky oznámil policistům a sám pronásledoval posádku fordu ve svém vozidle.
Dvaatřicetiletý muž, který ford řídil, ze svého jedoucího vozidla v obci Loužnice vyskočil a utekl neznámo
kam. Partnerku přitom ponechal napospas svému osudu. Ta pak musela převzít řízení a auto zastavit. Po jejím
partnerovi už policisté vyhlásili celostátní pátrání. Žena, kterou do policejního protokolu uvedla, že už delší dobu
živí sebe a své děti krádežemi.
CO PÍŠÍ O PŘÍPADU ČESKÉ DENÍKY:
 Policie hledá bezohledného zloděje, který na útěku ohrozil svou partnerku. Vyskočil za jízdy z auta, které
řídil, a ženu nechal na místě spolujezdce napospas jejímu osudu. Ženě se nakonec podařilo vůz zastavit.
Zlodějský pár šel ve čtvrtek nad ránem krást do areálu pily v Pěnčíně na Jablonecku. Přijeli Fordem Transit,
který na pile naplnili fošnami a železnými profily. "Vyrušil je ale náhodný svědek. Naskočili proto do auta a
snažili se s lupem ujet," říká policejní mluvčí Ivana Baláková. Svědek se ale pustil za nimi a přivolal policii.
"Než policie stihla přijet, zloděj, který řídil, z jedoucího vozidla v obci Loužnice vyskočil a utekl neznámo kam.
Projevil se jako naprostý sobec, protože svou partnerku nechal v rozjetém voze. Ta pak musela rychle převzít
řízení a auto zastavila," líčí Baláková. Po dvaatřicetiletém muži policisté vyhlásili celostátní pátrání. Jeho
dvacetileté partnerce, matce dvou dětí, předali usnesení o zahájení trestního stíhání. "Žena do policejního
protokolu uvedla, že už delší dobu živí sebe a své děti krádežemi," poznamenala Baláková.
Zlodějský pár se například 22. května nad ránem vloupal ve Stráži nad Nisou do zaparkovaného náklaďáku
Scania a odčerpal z něj sto litrů nafty. Pohonné hmoty kradl i v průmyslové zóně v Turnově, na parkovišti u
horního překladiště Proseč v Jablonci nad Nisou a na náměstí v Rychnově u Jablonce. Od května způsobil
škodu za 39 tisíc korun. http://liberec.idnes.cz/clanek.aspx?c=A120810_132521_liberec-zpravy_alh


Partnerská dvojice z Liberce se po tři měsíce živila krádežemi v kraji, a to až do své poslední zlodějské
akce ve čtvrtek, kdy spadla klec. Alespoň pro 20letou ženu, matku dvou dětí, kterou nechal v rozjetém
vozidle její o dvanáct let starší partner. Od května do srpna se 20letá matka dvou dětí z Liberce se svým
32letým partnerem dopustili nejméně pěti krádeží po celém Libereckém kraji, při kterých způsobili škodu
39 tisíc korun. „Například dne 22. května nad ránem se se svým přítelem vloupala ve Stráži nad Nisou do
zaparkovaného nákladního vozidla značky Scania, odkud společně odcizili 100 litrů nafty,“ sdělila
Novinkám mluvčí policie Ivana Baláková. Jejich zlodějské aktivity se zkomplikovaly ve čtvrtek nad ránem,
kdy si vyhlédli dřevěné fošny a železné profily v areálu pily v Pěnčíně na Jablonecku. Vyrušil je náhodný
svědek, který ihned informoval policii a sám se pustil do pronásledování zlodějů. Lapkové naskočili do
vozidla Ford Transit a i s lupem ujížděli. „Dvaatřicetiletý muž, který ford řídil, ze svého jedoucího vozidla
v obci Loužnice vyskočil a utekl neznámo kam. Partnerku přitom ponechal napospas svému osudu. Ta
pak musela převzít řízení a auto zastavit,“ popsala situaci mluvčí policie s tím, že po muži policisté i
nadále pátrají. Ženu policisté zadrželi a ta jim přiznala, že už delší dobu krádežemi živí sebe i své děti.
http://www.novinky.cz/krimi/275667-zlodej-vyskocil-z-jedouciho-auta-a-nechal-svou-partnerkunapospas-policii.html
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POČASÍ

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

STŘEDA
15.8.

Den23/27°C
Noc14/10°C

NEDĚLE
19.8.

Den25/29°C
Noc16/12°C

ČTVRTEK
16.8.

Den26/30°C
Noc15/11°C

PONDĚLÍ
20.8.

Den27/31°C
Noc17/13°C

PÁTEK
17.8.

Den23/27°C
Noc15/11°C

ÚTERÝ
21.8.

Den27/31°C
Noc17/13°C

SOBOTA
18.8.

Den25/29°C
Noc16/12°C

STŘEDA
22.8.

Den26/30°C
Noc17/13°C

PRANOSTIKY

15.8.
Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
Pakli byl jasný den Nanebevzetí Marie Panny, tak se
hojnost dobrého vína očekává.
Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane
požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné
révě.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze
hojnost vína se nadíti.
Pakli o Nanebevzetí Marie Panny prší, tak padesát
dní mokrých k očekávání máme.

16.8.
Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
O svatém Rochu brambor jen trochu.
Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.
Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu
18.8.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 4:49
Zapadá: 19:24

Po polovině srpna bude na ranní obloze viditelný Merkur. Pokuste se na
obloze vyhledat také Neptun a Uran. Tyto planety se ve velkém zvětšení jeví
jako modrozelené kotoučky. Uran je za dobrých podmínek na hranici
viditelnosti okem, zatímco na Neptun si musíme vzít alespoň triedr. 22.
srpna bude Měsíc pěkně s Marsem a Saturnem a konec srpna přinese
úplněk.

Měsíc

Vychází: 0:25
Zapadá: 16:34

Chování zvířat, předpovídající hezké počasí
•
•
•
•
•
•

Pavouci předou bohaté sítě, spravují ty potrhané.
Vlaštovky létají vysoko.
Večer létají netopýři.
Mraveniště je plné mravenců.
Večer slyšíte intenzivní cvrkot cvrčků.
Motýli sedají na květy s otevřenými křídly.

Předpověď počasí podle květin při hezkém počasí
•
Když je nebe zatažené, pampelišky otevírají květy.
•
Listy kapradin a ostružin se stáčejí dolů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

15. 8. 2012
19. 8. 2012
21. 8. 2012
21. 8. 2012
22. 8. 2012
22. 8. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
15.8. 1868 – Jan Eskymo Welzl, český
cestovatel, dobrodruh, lovec, zlatokop, náčelník
eskymáků a nejvyšší soudce v Nové Sibiři a
vypravěč uvedený jako spisovatel († 19. září
1948)
16.8. 1284 – Byli sezdáni Filip IV. Sličný a Jana
I. Navarrská.
16.8. 1922 – Zdeněk Matějček, dětský
psycholog († 26. říjen 2004)
16.8. 1941 – Karel Hvížďala, český novinář
17.8. 1753 – Josef Dobrovský, český spisovatel
a filolog († 6. leden 1829)
18.8. 1750 – Antonio Salieri, italský hudební
skladatel, pedagog a dirigent († 7. května 1825)
19.8. 1938 – Věra Galatíková, herečka († 21.
prosince 2007)
19.8. 1596 – Alžběta Stuartovna, anglická
princezna a česká královna († 1662)
20.8. 1609 – Rudolf II. podepsal Majestát na
náboženskou svobodu pro Slezsko.
20.8. 1968 – Armády Varšavské smlouvy
zahájily invazi do Československa.
20.8. 1796 – Václav Babinský, loupežník († 1.
srpna 1879)
21.8. 1968 – Vojenský zásah armád pěti států
Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, MLR, NDR
a Polska) v Československu v noci z 20. na 21.
8., a následná okupace Československa, která
zastavila reformní proces Pražského jara. V té
souvislosti vydáno Provolání Všemu lidu ČSSR.
21.8.1969 – Masové demonstrace k prvnímu
výročí vstupu cizích vojsk potlačeny ozbrojenými
složkami. V Brně byli zastřeleni dva lidé.
21.8. 1911 – Mona Lisa, slavná olejomalba od
Leonarda da Vinciho, byla ukradena z muzea
Louvre v Paříži.
22.8. 1922 – Miloš Kopecký, herec († 16. února
1996)
22.8.1942 – Emma Srncová, česká výtvarnice

Miroslav Kramář
Jakub Rogers
Petr Lanc
Jaroslav Bernt ml.
Tomáš Blažek ml.
Matyáš Daněk (Hrubý)

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (14.8. - 23.8.) je
určeno ve staročeském a
Keltském horoskopu - Cedru a
Modřínu – Cedr je statný, pevný
a krásný strom a lidé v jeho
znamení jsou také takoví. Velmi
často to bývají tvůrčí a hýří
novými originálními nápady.
Jejich touha po dobrodružství je tak silná, že se i v oblasti
milostných vztahů nezřídka vrhají na tenký led. Na osobu, se
kterou má strávit celý život má vysoké nároky, a tak se stává, že
se usadí až v pozdějším věku. Lidé narození ve znamení Cedru
nemají rádi faleš a přetvářku a snaží se jít příkladem, což se jim
ne vždy vyplatí. Jsou také oblíbenými a vyhledávanými
společníky. Mají smysl pro povinnost, jenž je nutí splnit ji i přes
překážky, kvůli kterým často přichází o rozvahu a klid.
Lidé narození ve znamení Cedru jsou ve společnosti zpravidla
velmi oblíbení. Na svůj protějšek dokážou být velmi nároční, ale
jakmile se Cedr zamiluje, neexistuje pro něj žádná jiná osoba
opačného pohlaví. I když se navenek tváří, že je nad věcí, ve
skutečnosti je pro něj zázemí v životě velmi důležité.
Tito lidé bývají málokdy nemocní, neboť mají předurčené pevné
zdraví a jen tak něco je neskolí. Někdy se až zdá, že jejich životní
energie je nevyčerpatelná.
Zrozenci Cedru bývají velmi dobrými vedoucími pracovníky. Mají
přirozenou autoritu a nedělá jim problém kdykoliv využít všech
svým schopností a zkušeností. Zná svou cenu a za svou
pracovitost si žádá odpovídající ohodnocení.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
15.8. - Římskokatolická církev slaví slavnost Nanebevzetí Panny
Marie, Východní křesťanské církve byzantského ritu slaví Zesnutí
Bohorodičky. Itálie slaví Nanebevzetí Panny Marie („Maria Assunta“)
jako státní svátek, obvykle nazývaný Ferragosto, Polsko –
Nanebevstoupení Páně a den polské armády
19.8. - OSN – Světový den humanitárních pracovníků, státní svátek
Afghánistánu, konec období záplav (začátek 19. června) – koptský
a etiopský liturgický rok, mezinárodní den pirátů
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
CUKETA
Cukety jsou bohatým zdrojem důležitých látek
Asi 90% obsahu plodů cukety tvoří voda, u starších plodů je to o něco méně, významný podíl tvoří i velice
prospěšná vláknina. Za pozornost ovšem stojí bohatost cuket na důležité vitaminy a stopové prvky.
Mladé plody cukety jsou pro nás tou zdravější volbou, mnoho důležitých látek totiž najdeme ve slupce, která je u
mladých plodů jemná a lehce stravitelná i za syrova. Je skvělým zdrojem karotenů, tělem syntetizovaných
na vitamin A, ochránce zdraví sliznic, a jednou z nejdůležitějších bioaktivních látek pro náš
organismus. Vitamin A je nepostradatelný pro látkovou přeměnu v buňkách, je tedy potřebný pro
vstřebávání a zpracování mnoha dalších důležitých látek v těle, chrání náš zrak, má příznivý vliv na
naši celkovou tělesnou i duševní vitalitu. Vitamin A
je rozpustný v tucích, je proto nezbytné cukety
konzumovat s přídavkem alespoň malého množství
oleje (nejlépe olivového), aby mohlo dojít k
vstřebání tohoto vitaminu do těla.
Ve slupce najdeme i vitamin E s podobně zásadním
působením, v celých plodech pak dále i mnoho
hořčíku a vápníku, také fosfor, draslík, železo, měď,
zinek a některé vitaminy skupiny B.
Cukety nám pomáhají se zdravým hubnutím
Jak je vidět již z výše uvedeného výčtu obsažených látek,
cukety jsou téměř ideální stravou pro ty z nás, kteří se snaží

udržet svou linii, popřípadě zhubnout - a to zdravě.
Vysoký obsah vody dělá cuketu nízkokalorickou potravinou (cca 20kcal/100g zeleniny) a naopak vysoký obsah
biologicky důležitých látek nám zajisíi přísun nepostradatelných minerálů a vitaminů.
Cukety můžeme do našeho jídelníčku zařadit téměř denně, jelikož se dají upravovat na nespočet různých
způsobů, naše strava se tak nestane nudnou a těžko dodržitelnou dietou. Pokud chceme hubnout, pak co
nejšetrněji vzhledem k našemu zdraví, právě v tomto případě jsou cukety vhodnou a navíc zdravou potravinou.

Cukety jako součást detoxikace organismu
Plody tykve obecné čistí naše tělo hned dvěma způsoby.
Obsažený draslík působí jako stimulant vylučování nadbytečné vody v těle a pomáhá tak s vyplavováním
usazených toxinů a kyselin a stimuluje činnost ledvin. Tato funkce je prospěšná např. pro jedince trpící
zdravotními potížemi jako je dna, cukrovka, revma, otoky končetin, nadváha a podobně.
Díky vysokému obsahu vlákniny mají cukety čistící účinek také na náš zažívací trakt, především na střeva.
Čistí jejich stěny od nebezpečných usazenin a celkově zlepšují průchodnost střev, dalo by se říci, ze
cukety působí lehce projímavě, ovšem bez rizika. Obsažený vitamin A zároveň pomáhá udržet
střevní sliznice zdravé a odolné vůči infekcím, zánětům a mikroorganismům.
Cuketové květy
Málo se však ví, že labužníci v zahraničí řadí mezi delikatesní jídla i cuketové květy. V Nizozemí se cukety pro
květy dokonce záměrně pěstují ve sklenících a prodávají se ve
speciálním balení. Optimální ke sklizni jsou čerstvé plně rozvité květy.
Protože za teplého počasí značně rychle odkvétají, musí se sklízet
denně brzo ráno. Pro sklizeň květů se hodí všechny odrůdy cuket.
Cukety kvetou bohatě a plody často nad očekávání rychle přerůstají.
Může se proto docela hodit, redukovat tvorbu nových plodů tím, že
nadbytečné květy sklidíme a využijeme v kuchyni. V Itálii se květy
obalují do těstíčka a rychle se usmaží. V Nizozemí se zase s oblibou
smaží naplněné rybím masem.
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ZAHRADA
Pěstování cuket

Před 20 lety byla raritou, dnes je běžná. Bývala považována za
náhradu okurek, ale v kuchyni má zcela jiné místo a skvělé
uplatnění. Mladé cuketky ze záhonu jsou kulinářským svátkem.
Můžete pěstovat nejen zelené, ale i žluté, bílé i smetanové,
jednobarevné i pruhované, podlouhlé, kyjovité i kulaté.
Cukety jsou řazeny k tykvi obecné (Cucurbita pepo L). Jsou
blízké příbuzné patisonů, kabaček, okrasných tykví. U nás se
označení cukety vžilo pro kompaktní, keříčkovitě rostoucí letní
tykve primárně určené pro sklizeň mladých plodů. V čistě
botanickém pojetí jsou cukety pouze odrůdy s válcovitým
tvarem plodu, zahradníci a zahrádkáři k nim ale řadí i druhy
kyjovité a kulaté. Proč si zahrádkáři cukety tak oblíbili? Důvodů
je spousta.
Výhodou je i remontantní plodnost. Čím více plody
sklízíme, tím víc jich rostlina nasazuje.
Nenechte cukety přerůst! Velké plody tvořící
semena brzdí nasazování dalších plůdků, ty
zasychají a odumírají. Navíc právě mladé plody do
velikosti 20 cm jsou nejchutnější, jemné, křehké,
bez semen. V Itálii se často prodávají plody
sklízené ihned po odkvětu.
Cukety mají kompaktní růst. Nejsou tak „agresivní“
jako ostatní tykve, neobsadí invazivně vaše i
sousedovy záhony, na které jste vysadili jinou
zeleninu
Třetím, ale určitě významným důvodem úspěchu
cuket je jejich univerzálnost v kuchyni. Lze je
smažit, péct, grilovat, dají se z nich připravit
bramboráky, vlastně „cukeťáky“, můžeme je
nakládat, použít do buchet…
Pěstování cuket je tak jednoduché, že ho zvládne i úplný začátečník.
Vysévejte na jaře i počátkem léta po 2–3 semínkách přímo na pozemek do hnízd vzdálených 1–1,5 metru.
Nezapomeňte, že cukety tvoří velké množství organické hmoty, proto jim dopřejte bohatou výživu a zálivku.
Všechny tykvovité jsou rostlinami první trati, můžeme je hnojit chlévskou mrvou nebo kvalitním kompostem.
Cukety jsou v našich podmínkách odolné proti plísni okurkové. Pokud se na listech objeví skvrny nebo bílý povlak,
bývá to způsobeno antraknózou případně padlím.
Na stopkách i žilkách listů cuket jsou vyvinuty ostny, které znepříjemňují sběr a dokáží v parném létě podrápat
pokožku rukou i nohou. Vyplatí se rukavice a dlouhé rukávy.
Pozor na to, že cukety se kříží se všemi formami tykve obecné – s patisony, kabačkami, okrasnými tykvemi. Květy
jsou opylovány hmyzem, nejčastěji včelami, které přelétají na vzdálenost několika kilometrů a fungují jako
přenašeč pylu. Semena, která jsou sklizena z neizolovaných květů, jsou nejčastěji „hybridem“ nejistého původu a
rostliny v dalším roce z nich vypěstované mohou mít různé tvary plodů. Pokud chcete mít jistotu pravosti odrůdy,
kupte si každý rok semínka nová.
Nikdy neodřezávejte plody cuket nožem. Sklízejte je ukroucením stopky plodu u lodyhy. Buněčnou šťávou, která
ulpí na noži se totiž mohou z rostliny na rostlinu přenášet nejvážnější choroby cuket – virózy.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

Cuketová polévka
Olej, 2 cibule, 1 cuketu (asi
500 g), 1 kus sýru tofu, sůl,
vegetu, ocet, muškátový
oříšek, petrželku
Na oleji osmahneme dvě
nadrobno nakrájené cibule,
přidáme na kolečka
nakrájenou cuketu, trochu
vegety a soli a dolijeme
vodou. Vaříme asi 20 minut.
Pak rozmixujte sýr tofu,
přimícháme čtvrt šálku vody,
lžíci octa, trochu
muškátového oříšku a tuto směs vlijeme do polévky
a ještě pět minut povaříme. Polévku můžeme
ozdobit petrželkou, jíst ji můžeme teplou i studenou.
Bramboráky z cukety
cuketa 1 ks, sůl, majoránka, vejce 2 ks, mléko,
hladká mouka, česnek, sádlo, ubrousek. Cuketu
najemno nastrouháme a vymačkáme z ní vodu.
Podle chuti a potřeby přidáme utřený česnek,
hladkou mouku, majoránku, vejce, trochu mléka všechno tak, aby vznikla kašovitá hmota. Na
rozpáleném sádle či oleji smažíme tenké cukeťáky
dozlatova a potom je dáme na ubrousky, aby odsály
přebytečný tuk.
Cuketa plněná mletým masem a sýrem –
zapečená
3 střední cukety, 500g mletého masa,1 cibule, 2
stroužky česneku, 2 lžíce rajčatového protlaku,
dužina z dvou cuket, sůl, pepř, lžička pálivé papriky,
dvě lžíce hl. mouky, 1 vejce, 150g eidamu (v celku)
nebo balíček plátků. Do hluboké pánve nebo hrnce
dáme dvě lžíce oleje, cibuli nakrájenou na kostičky a
lehce osmažíme. Přidáme mleté maso, česnek,
protlak, pepř a papriku. Promícháme, chvíli dusíme.
Mezitím rozkrojíme cukety podélně na půl a
vydlabeme dužinu (např. lžící). Dužinu ze dvou
cuket nakrájíme na kostičky, přidáme k masu a
osolíme. Dusíme až je cuketa poloměkká. Poté
přidáme dvě lžíce mouky, promícháme a odstavíme.
Asi po 5min. vmícháme do směsi vejce a naplníme jí
cukety. Posypeme nastrouhaným sýrem nebo
poklademe půlkami plátků sýru. Naplněné cukety
pečeme v pekáči (i na plechu-záleží na množství)
pokapaném olejem a podlité trochou vody na 200°C
dokud sýr nezrůžoví...cca 30-40 min.
Cuketový salát s cibulí
75% cuket, 25% cibule, několik červených paprik;
nálev: na 1 l vody 1/4 l 8% octa, 100 g cukru, 30 g
soli, přísady do 1 sklenice: kolečko mrkve, půl lžičky
hořčičných semínek, koriandr, 1 bobkový list, po 3
kuličkách pepře a nového koření, lístek bazalky,

celer. Mladé cukety a cibuli
nakrájíme na tenká kolečka,
papriky na proužky, dáme do
sklenic, proložíme přísadami,
zalijeme horkým nálevem,
uzavřeme a sterilujeme 30
minut při 85°C.

Sterilováné cuketové zelí
cukety, cibule, ocet, kmín, olej,
pepř, sůl. Cukety nastrouháme
na hrubém struhadle,
smícháme s ostatními
přísadami, zavíčkujeme ve
sklenicích a sterilujeme. Až budeme později
sterilované cuketové zelí dusit, ještě je trochu
okyselíme, podle chuti osladíme a můžeme přidat i
trochu bílého vína a provensálského koření.
Zelený kaviár
2 cukety, 6 stroužků česneku, 2 rajčata, lžíce
vinného octa, 5 lžiček oleje, petrželka, sůl
Omyté cukety upečeme v troubě, zbavíme slupky a
se solí a česnekem rozmělníme na kaši. Rajčata
oloupáme, vymač-káme šťávu, nasekáme je na
drobné kousky, stejně nakrájíme dva stroužky
česneku a přidáme k cuketám. Dobře zamí-cháme s
petrželkou, vinným octem a olejem a necháme
rozležet. Mažeme na chléb s máslem. (Místo cuket
lze použít i papriky nebo lilek.)
Cuketové lívance
cuketa, 50 g krupice, 1/2 l mléka, 2 vejce, 30 g
cukru, máslo, trochu mouky, na špičku nože prášku
do pečiva, tuk na smažení. Krupici spaříme horkým
mlékem a hodinu ji necháme bobtnat, cuketu
rozdusíme na másle a necháme vychladnout. Pak
obojí spojíme a přidáme žloutky a cukr. Moukou s
troškou prášku do pečiva upravíme na hustotu
lívancového těsta. Nakonec vmícháme sníh.
Smažíme dozlatova.
Vršovický koláč s cuketovými povidly
na těsto: kelímek bílého jogurtu, vejce, lžíce oleje,
vanilkový cukr, 1/4 prášku do pečiva, 2 kelímky
polohrubé mouky; na povidla: 3 cukety, 3 lžíce
cukru, 3 lžíce medu, citron; na drobenku: 1 díl
másla, 1 díl hrubé mouky, 1 díl cukru. Smícháme
jogurt, vejce, olej a vanilkový cukr. Přidáme mouku
s práškem do pečiva, takže vznikne hustší lívancové
těsto. Nalijeme na vymazaný a vysypaný plech,
navrch nešetříme povidly ani drobenkou.
Povidla: cuketu umeleme, šťávu slijeme, umeleme i
celý citron, pokrájený a zbavený jader, podle chuti
osladíme cukrem a medem a povaříme. Pak plníme
do sklenic a sterilujeme.
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NANEBEVSTOUPENI PANNY MARIE
15.8. - tento den býval u našich předků ve veliké úctě. Právě tento den o tomto svátku nazývali
Pannu Marii svatou královnou. V kostelech se světily květiny a semena. Semena posvěcená na svátek
Nanebevstoupení Panny Marie prý zaháněla bouřku, krupobití a také povodně.
Na Strakonicku bylo v předvečer tohoto svátku zvykem
rozdávat medovou kaši, prý proto, aby lidé měli v noci
klid od duchů.
Je to největší mariánský svátek, který si každoročně
připomínají katoličtí věřící - slavnost Vystoupení Panny
Marie na nebesa neboli Nanebevzetí Panny Marie. Tento
svátek se slaví již několik století na základě církevní
tradice, ačkoli sama tato událost není v bibli doložena.
Za dogma ji až 1. listopadu 1950 prohlásil papež Pius
XII. Podstatou svátku je uctění památky vzetí těla
Kristovy matky Panny Marie na konci jejího pozemského
života do nebe, čímž se jí dostalo stejného privilegia
jako Ježíšovi. Její ostatky proto podle katolíků
nespočívají v hrobě, ale její tělo i duše byly "vzaty do
nebeské slávy". Slavnosti u příležitosti svátku
Nanebevzetí Panny Marie se konaly již v pátém století v
Jeruzalémě, od století následujícího tento svátek slaví
celý křesťanský Východ a od sedmého století se slaví v
Římě. Svátek byl později s velkou okázalostí držen ve
Francii v době vlády Ludvíka XIII., který zasvětil zemi
galského kohouta Panně Marii. Napoleon I. a Napoleon III.
pak tento den prohlásili za svátek Napoleona. V
Československu byl 15. srpen také svátkem, ale v 50. letech
ho tehdejší režim zrušil. Motivy Nanebevzetí Panny Marie se
objevují v průběhu staletí i ve výtvarném umění a hudbě.
Zároveň je tato událost ze života Ježíšovy matky
nejčastějším titulem zasvěcení mariánských kostelů.
Pokud nejste nábožně založení, využijte tento svátek k tomu,
aby, jste si vyzdobily byt sušenou mateřídouškou, třezalkou,
levandulí, třapatkou nachovou a růžemi. V zimě vám budou
připomínat, svou barvou a vůní, krásy léta.
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Z Loužnické kroniky:

POŽÁR KAN CELÁŘE, dne 28. Února

Tento požár přinesl některé změny ve vedení závodu. Vedoucí
závodu Miloslav Linka, byl odvolán a jmenován za něho soudruh
S. Černý, do té doby zaměstnán na závodě jako politický
pracovník. Složky na závodě, závodní rada, ztratily tím z počátku
svoji autoritu a důvěru, jelikož se poukazovalo na nedostatečnou
bdělost a ostražitost a vyskytovaly se hlasy, že se jedná o
sabotáž, neb šlo již o druhý požár na závodě v krátké době.
První požár vznikl hned po znárodnění dne 9.3.1948 v 8 hodin
navečer a vyhořela střecha u pulírny. Požár byl lokalizován a
šetřením se zjistilo, že vznikl nadměrnou zásobou dříví u
pulírovací pece. Když zaměstnanec Boh.Šída opustil dílnu po
práci, byl v peci pravděpodobně ještě žhavý popel. Od jiskry se
vznítilo dříví a potom chytila i střecha. Výsledkem šetření
bezpečnostních orgánů a okresního soudu v Žel. Brodě, byl
vyjasněn i vznik druhého požáru dne 28.2.1950. Požár založila
zaměstnankyně závodu Božena Kučerová z Držkova, zaměstnaná
na závodě jako mzdová účetní. Požár založila, proto, aby
zahladila různé machinace, které prováděla na výplatních
listinách a odcizila závodu dle zjištění
100.000,-Kč.
Dle přiznání u soudu zdržela se dne
17.2.1950 v kanceláři pod záminkou, že
má nutné účetní práce. V kanceláři byla
asi do 11 hodin večer a provedla na půdě
přípravu k požáru. Opustila kancelář a
klíče si nechala v okénku u starého domu,
kam se obyčejně klíče ukládaly, když již
bylo ve starém domě zavřeno. Z Loužnice
odešla domů do Držkova a doma
předstírala, že jde spát. V noci asi ve 2
hodiny se vytratila z ložnice a šla pěšky
do Loužnice do závodu. Odemkla dveře a šla na půdu,
kde založila požár, Zamkla zase budovu a odešla zpátky
do Držkova. Když přišla do Držkova, jel v krátké době
autobus na Loužnici asi ve 4.30 hodin. Nastoupila do
autobusu, jela do Loužnice a když přišla k závodu, bylo
již vše v plameni a lidé již hasili oheň. Podezření na ni
padlo z části tím, že přijela tak brzy do zaměstnání,
ačkoliv jindy chodívala na 8 hodinu i déle. Vyšetřováno
bylo více lidí, hlavně zaměstnanci závodu. Kučerová se při
vyšetřování chovala úplně klidně, takže se jí nemohlo nic
dokázati.
Hlavní podezření proti ní vzniklo až za několik dnů.
Kučerová nepřišla do zaměstnání a doma také nebyla.
Stala se prostě nezvěstnou. Při prohlídce knih a účetních
dokladů se přišlo na zpronevěru. Případ se stal téměř jasný, ale Kučerová nikde. Později jsme se dozvěděli, že
byla zadržena SNB v Břeclavi na nádraží, odkud chtěla utéct do Rakouska a to tím způsobem, že si dojednala
s jedním železničářem, aby jí zasypal do vagonu pod uhlí a tak jí pomohl převést přes hranice. K tomu již nedošlo
a případ skončil u soudu v Železném Brodě. Byl jí vyměřen trest 12 roků těžkého žaláře. Výměr trestu přijala
téměř s úsměvem. U krajského soudu v Liberci, kam se odvolala, byl jí trest snížen na 9 roků. Po odpykání trestu
asi 5 roků, byla na základě amnestie prezidenta republiky, propuštěna na svobodu.

Pokračování příště……..

(Foto: 1 – starý dům Linkových a děti Linkovi, 2 – pohled na Linkovu továrnu od potoka , foto autobusu v
Loužnici)
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MOUDRÁ VĚTA
Zázrak je událost popsaná tím, kterému to řekl ten, který se to dozvěděl, od toho, jenž to
neviděl.
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