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Číslo: 31/2017
pro týden:
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pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

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

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

HLEDÁ SE NOVÝ HOSPODSKÝ – HOSPODSKÁ

KOUPALIŠTĚ – HASIČSKÁ NÁDRŽ

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

Místní koupaliště je
čisté.
Koupání je zde na
vlastní nebezpečí!

Každý vážný zájemce může
podat žádost na Obecní Úřad
v Loužnici.

Koupání zvířat je
zakázáno!
Voda 23 °C

-----------------------------------------------------------------------KNIHOVNA V LOUŽNICI OZNAMUJE:
O prázdninách se knihy
nebudou půjčovat.
Obvyklý provoz knihovny
začne ve čtvrtek 31. srpna
2017.
Dagmar Lancová

----------------------------------------------------------------------FLORBAL
Během prázdnin se florbal hrát nebude. Pokud
by měl přeci jen někdo zájem, může si hru
domluvit individuálně.
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NOVINKA NA KNIŽNÍM TRHU
VYPRÁVĚNÍ NAŠICH SOUSEDŮ
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 MŮŽETE ZAKOUPIT
V LOUŽNICI V OBCHODĚ
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
BUDE!

Na Obecní Úřad, přišel e-mail o dalším naplánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Podrobnosti naleznete zde:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
musíte zadat: Loužnice a PSČ 46822
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Informace z mechu a kapradí:
Na některých místech (neplatí obecně!!) probíhá druhová a generační výměna,
růžovky ubyly, velké hřiby
jsou většinou jen na focení,
vše sežráno. Nástup
klouzků modřínových a
lišky.
Co je velmi zajímavé, již několikátou sezonu pozoruji
citelný úbytek podhříbků
(hřib hnědý), asi to souvisí se zlepšením ovzduší – neprší H2SO3…. Zato přibývá lišek, preferují zásaditou půdu.
Klouzky modřínové jsou výtečnou a chutnou houbou, mnoho houbařů odradí jejich
kluzká struktura.
Petr Hampl má radu: „Hrubě očištěné poskládám na sušárnu klobouky dolů a nechám na ně fouknout 10 – 20 minut
teplý vzduch. Pak se svlékají samy… A ty úplně malé nesvlékám vůbec….“
Klouzek modřínový je skvělý v bílé polévce.
HOUBOVÁ POLÉVKA
500 g čerstvých lesních hub – klouzek, lišky, kmín, sůl,
1 cibule, nakrájená na kostičky, 500 g brambor, oloupaných a nakrájených na menší kostky, 50 g másla +
20 g na dušení hub (nemusí být), 40 g hladké mouky,
1 balení 12% smetany nebo smetany ke šlehání
(podle chuti a diety), zelená petrželka na ozdobu.
Čerstvé houby dočistěte nožem od hlíny, listí a jiných
důkazů jejich lesního původu. Chcete-li, opláchněte je
(nebo otřete mokrým hadříkem), ale pak je také dokonale osušte. Houby svisle nakrájejte na plátky, větší
kusy napřed rozpulte anebo překrájejte. Plátky hub
vložte do hrnce na kostičky cibule, osolte a posypte kmínem; můžete přidat 20 g másla. Přiklopte a za občasného míchání nechte podusit. Až houby změknou, přidejte kostky brambor a zalijte je litrem vody. Přiveďte k varu a vařte, aby
brambory změkly. Stranou si připravte světlou jíšku: na másle za stálého míchání zpěňte hladkou mouku. Na minutu dvě
odstavte a pak zalijte 200 ml studené vody. Hotovou jíškou zahustěte vývar a povařte patnáct až
dvacet minut. Občas polévku zamíchejte, aby se nepřipalovala ke dnu. Polévku s provařenou jíškou odstavte z ohně a opatrně do ní za stálého míchání
vlijte smetanu o pokojové teplotě. Dále nevařte.
Podle chuti dosolte. Podávejte ihned.

Petr Hampl
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ZÁSADA

ZE SVĚTA

Ve středu 9.8.207 začalo s frézováním silnice směr Zbytky.
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HARRACHOV - Vítězství na harrachovském můstku obhájil Tomáš Čelko i
Adéla Stránská v historicky nejlepších časech.
Čtvrtý ročník jednoho z nejnáročnějších závodů na světě Red Bull 400 hostil
v pátek a sobotu 11. a 12. srpna severočeský Harrachov. Sportovní výzvě v
podobě výběhu do skokanského můstku K120 se v nepříznivém počasí
postavilo více než 1300 odvážných závodníků a závodnic. Těmi nejlepšími
se stali Tomáš Čelko a Adéla Stránská. Páteční večer se navíc nesl ve
znamení novinky Nočního sprintu s Benzina, během kterého se sprinteři
prali s kopcem v jedinečné atmosféře umělého osvětlení.
LIBERECKÝ KRAJ – V sobotu přijelo na čtrnáct dní do Libereckého kraje
36 ukrajinských dětí.
Pár dní v klidu a míru v České republice. Děti z partnerské oblasti Vinnytsia,
které byly zasaženy válečným konfliktem s Ruskem, přijely na dva týdny do
Libereckého kraje. Jedná se o sirotky nebo polosirotky z partnerské oblasti
Vinnytsia, se kterou podepsal Liberecký kraj tento rok v dubnu dohodu o
spolupráci. Šestatřicet sirotků a polosirotků z Ukrajiny navštíví během dvou
týdnů mnohé. „Z měst si prohlédnou Liberec, Prahu, Jablonec nebo Jičín.
Podívají například na Ještěd, do IQ Landie, továrny na dřevěné hračky
Detoa, do liberecké ZOO nebo do Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Železném Brodě a tenisového areálu v Proseči u Jablonce. Děti se
budou moci také projet na dračích lodích na jablonecké přehradě,“ vypočítal náměstek hejtmana Petr Tulpa. V rámci
programu navštívily děti také sídlo Libereckého kraje. V pondělí si prohlédly budovu, včetně vyhlídkové terasy a
setkaly se s hejtmanem Martinem Půtou. „Zavítají také na některé z hradů a zámků Libereckého kraje a v plánech
nechybí ani koupání v Hamru na Jezeře, bazénu Liberec, Máchově jezeře nebo koupališti Maškova zahrada v
Turnově,“ doplnila mluvčí kraje Marie Šimice. Na jednotlivé výlety bude letní tábor vždy vyjíždět z Domova mládeže
Střední zdravotnické školy v Turnově, kde budou děti i se svým šestičlenným dospělým doprovodem ubytovány. „S
Ukrajinci primárně spolupracujeme v oblasti zdravotnictví, zejména v otázce nedostatku zdravotních sester. Myšlenka
dětského tábora pro osiřelé děti vznikla při návštěvě ukrajinské delegace v Libereckém kraji až následně, v dubnu
2017,“ přiblížil vznik nápadu Petr Tulpa.
LIBERECKÝ KRAJ – Krajská veterinární správa se připravuje na případné rozšíření
afrického moru prasat. Ve hře je i Liberecký kraj. Myslivci na Českolipsku se zatím řídí
vyhláškou, která povoluje neomezený odlov prasat. „Odlov černé zvěře se zvyšuje.
Myslivci ho nyní mají podle veterinárních nařízení neomezený,“ řekla úřednice ochrany
přírody, krajiny a myslivosti v Novém Boru Ivana Máslová. Dodává, že některé způsoby
lovu jsou zakázané, ale je možné lovit bez omezení věku. „Mimořádná opatření vzniklé
situací dovolují lovit i mláďata,“ upřesňuje.
Nově je možné pro intenzivní lov divočáků používat i zdroje umělého osvětlení nebo
zaměřovače pro noční vidění. Podle některých myslivců je náš kraj od rizikové oblasti vzdálený, takže není třeba se
bát. Jiní současný stav však nepodceňují. „Bylo to v Polsku. Zdálo se, že je to od nás daleko a bohužel to přišlo,“
hodnotí šíření nákazy předseda okresního mysliveckého spolku v České Lípě Petr Lípa. Myslivci by proto měli být
opatrní. „Nic se nesmí podcenit. Může se stát, že to zasáhne i Českolipsko,“ dodává Lípa. Virová nákaza se poprvé
objevila na Zlínsku, kde od začátku července platí úplný zákaz odlovu divokých prasat. Neomezený odlov prasat a
další opatření ve zbytku republiky je podle zemědělců možná přísné opatření, ale nezbytné. „Děláme maximum pro to,
aby se africký mor prasat nešířil dál na území České republiky,“ uvádí ministr zemědělství Marian Jurečka.
Ministerstvo počítá s pochopením ze strany široké veřejnosti. „Některá navržená opatření mohou být sice nepříjemná,
ale jsou v současnosti nezbytná. Doufám, že veřejnost tuto mimořádnou situaci pochopí a bude s myslivci a veterináři
spolupracovat,“ dodal ministr zemědělství Marian Jurečka. Odlov je povolen i na pozemcích, kde právě probíhá sklizeň
zemědělských plodin. Nařízení se týkají i chovatelů. „Státní veterinární správa také upozorňuje, že platí zákaz krmení
prasat kuchyňskými odpadky,“ uvedl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. Mor nejvíce zasáhl Zlínský kraj.
Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k 31. červenci dosáhl čísla 115. Africký mor prasat byl
potvrzen u 72 z nich. Negativním výsledkem naopak skončilo vyšetření 40 vzorků. Na výsledek vyšetření u tří nálezů
se čeká. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 992 divokých prasat.

http://jablonecky.denik.cz/
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JABLOBEC NAD NISOU - V Kině
Radnice probíhá v měsíci srpnu dlouho
plánovaná rekonstrukce. Divákům
hlavně přinese lepší filmové zážitky a
zvýší jejich komfort při sledování. Práce
v kině započala již začátkem srpna a
týká se především výměny topení v
horním patře sálu. „Kino Radnice bylo
jedním z posledních v republice, kde
bylo parní vytápění a připojení k
modernějšímu ústřednímu teplovodnímu
topení bylo tedy již nevyhnutelné. V
sále se také po 40 letech dočkaly
renovace klasické ale také maskovací
(formátové) opony. Ty musí být
pohyblivé, protože se mění v závislosti
velikosti daného filmu a jejich obnova
tedy velmi ulehčí práci promítačům,
kteří je vždy před projekcí filmu musí
přizpůsobit. Změny mohou být na první pohled pro diváka neviditelné, ale věříme, že vysokou mírou zlepší jeho
filmový zážitek," shrnula za jablonecká kina Barbora Irglová.
ZÁSADA - Již příští víkend, tedy v
sobotu 19. srpna, se v areálu
fotbalového stadionu v Zásadě koná 6.
ročník hudebního festivalu
ZasTenRock, který patří v regionu
mezi tradiční. I přes velkou konkurenci
festivalů se Zásadě daří držet vysokou
návštěvnost, a to díky jedinečné
atmosféře festivalu a trvalým
přísunem novinek.
Před nějakou dobou přišla velkoplošná
obrazovka, která čeká na návštěvníky i
letos a zprostředkuje dění na pódiích i
v publiku. Novinkou pro letošní ročník
bude další partner v oblasti
občerstvení, který přichází s novými
zajímavými míchanými koktejly.
V hudební oblasti budou hlavními
taháky kapela Komunál a legenda rocku Miloš Dodo Doležal. Jako každý rok, hledali organizátoři zajímavé
méně známé kapely z Čech a Moravy a letošní tajný kůň je skupina Zelenina, Ty Krávo, Anarchia, ale i oblíbené
regionální Těsně Vedle a Mandragora.
Jako každý rok i letos budou v line upu revivalové kapely a to Wanastovi Vjecy a Divokej Bill, které obě již v
Zásadě v minulosti hrály a sklidily velký úspěch a zajímavost v podobě revivalu kapely Red Hot Chilli Peppers.
Pokud chcete podpořit svého favorita v hlasování o neoblíbenější kapelu letošního festivalu, máte možnost
hlasovat na facebookové stránce festivalu. Vítěz získá krásnou křišťálovou cenu od Preciosa Beauty s.r.o..
Přijďte si tedy užít jedinečnou atmosféru této akce a užít si ještě prázdninový čas. Organizátoři slibují na akci
dostatek výčepních míst, masité i bezmasé dobroty a velké kryté sezení.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

http://zastenrock.webnode.cz/
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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
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ČERNÁ KRONIKA
FRÝDŠTEJN - Od neděle 6. srpna se policisté z Rychnova u Jablonce nad Nisou zabývají krádeží zařízení, které
sloužilo k napájení ohradníku pastviny nacházející se poblíž lomu v obci Frýdštejn - Bezděčín. Ke krádeži došlo v době
od odpoledních sobotních hodin do nedělního rána. Neznámý zloděj, který měl o zařízení evidentní zájem, odendal drát
ohraničující pastvinu a odcizil volně položenou autobaterii o kapacitě 70Ah, s bateriovým zdrojem - ohradníkem zn.
Gallangher. Krádeží zařízení tak vznikla majiteli škoda za bezmála 9 tisíc korun. K útěku dobytka z pastviny naštěstí
nedošlo. Policisté již v dané věci zahájili šetření k přečinu krádeže a po pachateli nyní pátrají. V případě, že bude
dopaden, hrozí mu za krádež až dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC NAD NISOU - Jablonečtí policisté pátrají po dvou mužích, kteří se vloupali do stánku s občerstvením. V
brzkých ranních hodinách dne 7. srpna 2017 došlo k vloupání do areálu penzionu v Jablonci nad Nisou. Pachatel či
pachatelé se do areálu dostali vysazením části oplocení, odstraněním visacího zámku dveří a poradili si i se
zabezpečovacím zařízením. Odtud odcizili mobilní EET pokladnu, několik lahví alkoholu, tablet zn. Samsung Galaxy A7,
nabíječku a powerbanku. Majiteli penzionu tak způsobili škodu za bezmála třicet tisíc korun. Kriminalisté v současné
době po pachatelích vloupání intenzivně pátrají. V případě jejich dopadení jim hrozí obvinění z krádeže a před soudem
až dvouletý trest odnětí svobody.
DOLÁNKY – 10.8.2017 krátce před 21. hodinou přijal operační důstojník Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
od zdravotnické záchranné služby informaci o tom, že v lokalitě zvané Šetřilovsko v Turnově došlo ke zranění dvou
nezletilých dívek při pádu ve svažitém terénu. Jedna z nich utrpěla zranění, se kterým ji transportovali do liberecké
nemocnice. Druhá dívka bohužel i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla na místě. My nyní tuto
nešťastnou událost prověřujeme, nicméně s ohledem na věk zemřelé dívky a její rodinu k ní nebudeme veřejnosti
poskytovat žádné další bližší informace. Policie ČR.
JABLONEC NAD NISOU - Dne 10. srpna 2017 v 17:34
hodin byl hasičům ohlášen únik čpavku ze zimního
stadionu v Jablonci nad Nisou. Na místo byli povoláni
jablonečtí profesionální hasiči a dobrovolní hasiči
Jablonec n.N. – Paseky. K úniku došlo ve strojovně z
přetlakového ventilu vlivem vysokých teplot. Nešlo o
technickou závadu. Hasiči s pomocí vyváděcích masek
zachránili dvě osoby (jedna nadýchaná byla předána
ZZS), dále bylo evakuováno kolem 30 lidí ze šaten
stadionu. Hasiči průběžně prováděli měření koncentrace
a přetlakovou ventilací odvětrávali prostor strojovny.
Vzhledem ke špatným rozptylovým podmínkám trval
zásah několik hodin. Na místě byli také zástupci životního prostředí ORP JN.
JABLONEC N/NISOU - V novém obchodním centru Central v Jablonci, ulici Komenského, které se otevíralo v
letošním roce na jaře, se opět kradlo. Ještě než k samotnému otevření centra vůbec došlo, museli zde policisté řešit
několik krádeží materiálu, či stavebního nářadí. Tentokrát se jedná o krádež neobvyklou a také s velkou měrou drzosti.
Nějakému "nenechavci" nedalo spát zařízení na pánských toaletách v podobě elektrických dávkovačů mýdla. V době od
27. července do 9. srpna odcizil neznámý zloděj záhadným způsobem z uzamčených plastových krytů umístěných nad
umyvadly pánských toalet celkem 4 kusy elektronických dávkovačů na mýdlo. A to, že to nebylo zařízení jen za pár
korun, svědčí výše způsobené škody, která činí 10 tisíc korun. Jablonečtí policisté již v dané věci zahájili šetření k
přečinu krádeže, za který pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Po pachateli i
odcizených věcech nyní pátrají.
JABLONEC N/NISOU - Jablonečtí policisté se od čtvrtka zabývají krádeží vloupáním do sklepa rodinného domu v
Jablonci nad Nisou, ulici Průmyslová. Majitel rodinného domu při svém odchodu z domu zanechal otevřené okno u
sklepa a na to také doplatil. V době od 31. července do 7. srpna navštívil rodinný dům nezvaný host. Ke vstupu mu
napomohlo otevřené sklepní okno. Poté, co se zloděj dostal do domu, následně násilím překonal dveře do chodby
sklepa, ze kterého si následně odnesl sadu zimních pneumatik značky Continental Winter Conti TS 850. Majiteli domu
tak způsobil škodu za bezmála 9 tisíc korun. Policisté již v dané věci zahájili šetření k přečinu krádeže a porušování
domovní svobody, za který mu v případě dopadení hrozí až dvouletý trest vězení. Po pachateli i odcizených věcech nyní
pátrají. Apelujeme tímto na občany, aby si v době odchodů z domu, či bytu, řádně zabezpečili všechny možné
přístupové cesty či otvory a nedávalli tak snadnou příležitost zlodějům.
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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
14.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

PÁTEK
18.8.

Den: 24/28°C
Noc: 16/12°C

ÚTERÝ
15.8.

Den: 24/28°C
Noc: 15/11°C

SOBOTA
19.8.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
16.8.

Den: 26/30°C
Noc: 17/13°C

NEDĚLE
20.8.

Den: 19/23°C
Noc: 14/10°C

ČTVRTEK
17.8.

Den: 26/30°C
Noc: 17/13°C

PONDĚLÍ
21.8.

Den: 20/24°C
Noc: 13/9°C

PRANOSTIKY

15.8.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se
nadíti.
Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný
podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.

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

Slunce

Měsíc 16.8. 2017

Vychází: 5:44
Zapadá: 19:58

Vychází: 00:52
Zapadá: 15:25

FÁZE MĚSÍCE

15.08.

21.08.

29.08.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce
vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to
pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé
počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou
zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen, pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem
skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

OBLOHA
OBLOHA V SRPNU 2017
16.8. - Měsíc v Hyadách (zákryty
hvězd)
18.8. - Měsíc v perigeu (nejblíže
Zemi – 366 121 km)
19. 8. - Měsíc v konjunkci s Venuší
21.8. - Úplné zatmění Slunce (u
nás neviditelné)
25.8. - Měsíc v konjunkci s
Jupiterem
26.8. - Merkur v dolní konjunkci
se Sluncem
30.8. - Měsíc v apogeu (nejdále
od Země – 404 309 km)
31.8. - Maximum meteorického roje Alpha Aurigid
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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.
15. 8. 2017
19. 8. 2017

14.8. 1887
1962)
15.8. 1953
autor
16.8. 1922
16.8. 1941
17.8. 1949
etikety
17.8. 1949
etikety
18.8. 1977
19.8. 1938
19.8. 1883
20.8. 1796

OSLAVÍ NAROZENINY
OSLAVÍ NAROZENINY

Miroslav Kramář
Jakub Rogers

VÝROČÍ
– Jiří Červený, kabaretiér, spisovatel a skladatel († 6. května
– Jan Kraus, herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér a
– Zdeněk Matějček, dětský psycholog († 26. říjen 2004)
– Karel Hvížďala, novinář, dramatik a spisovatel
– Ladislav Špaček, novinář, publicista, mluvčí V. Havla, znalec

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
14.8.-20. 8. 2017
14.8. - ALAN je mužské jméno keltského
původu a vykládá se jako svornost, soulad.
Jméno Alena je podle některých výkladů jeho
ženskou odvozeninou.

– Ladislav Špaček, novinář, publicista, mluvčí V. Havla, znalec

15.8. - HANA je ženské křestní jméno,
– Lukáš Bauer, běžec na lyžích
odvozenina od hebrejského Hannah. V
– Věra Galatíková, herečka († 21. prosince 2007)
japonském jazyce 花 nebo 華 znamená "květina".
- Coco Chanel, francouzská módní návrhářka († 10. ledna 1971) V arabském jazyce znamená blažená, šťastná. V
– Václav Babinský, loupežník († 1. srpna 1879)
indianském jazyce Hopiů zdrobnělina Hania
znamená duch bojovníka
VÝZNAMNÉ DNY
19.8. - Světový den humanitárních pracovníků, konec období záplav
16.8. - JÁCHYM je mužské křestní jméno
(začátek 19. června) – koptský a etiopský liturgický rok, mezinárodní den
hebrejského původu. Vykládá se jako „bude
pirátů
Bohem vyvýšen“.
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

V roce 1951 – 1952 byla provedena regulace zvířat u koupaliště, čím se
stav koupaliště zlepšil. Finanční prostředky poskytla krajská
vodohospodářská služba. Nedostatkem
snad bylo, že nebyla větší péče
věnována údržbě samotného
koupaliště, které již dnes volá, abychom
se mu věnovali. Je to jedno z nejlepších
koupališť ve velikém okolí a své poslání
plní tím, že v létě dává osvěžení dětem i
dospělým a naše děti mohou jen
poděkovati tomuto koupališti, že všichni
se naučili plavat.

17.8. - PETRA je ženské křestní jméno, jedná
se o ženskou variantu mužského jména Petr.
Zdrobnělina Peta se vykládá jako černá stopa v
indiánském jazyce Černonožců.
18.8. - HELENA je oblíbené ženské křestní
jméno. Je řeckého původu, znamená světlo nebo
pochodeň. Poprvé záznam o tomto jméně
obsahuje Homérova Ilias - nejkrásnější z žen,
Helena, dcera Dia a Lédy, manželka spartského
krále Meneláa, byla příčinou trojské války.

19.8. - LUDVÍK je mužské jméno německého
původu. Vzniklo z germánského jména Hlutwig,
jehož význam je vykládán jako „slavný bojem“.
Je to pěkný přírodní koutek, v naší
vesničce a kdybychom mu věnovali více Pochází z germánského jména Chlodowech
(moderní německá verze je Ludwig). Toto jméno
péče, odvděčil by se nám tím, že by
poskytl osvěžení, pobavení i zdraví naší bylo stvořeno ze slov hlūd sláva a wīg bojovník.
Další podobou je Alois.
mládeži a ostatním našim spoluobčanům. Naši občané i naše stařenky a

dědové by jistě zde rádi posedli v létě na lavičku a pobesedovali v přírodě,
která má vždy svoje kouzla a dovede lidi k sobě přiblížovati, a to je naším
cílem, abychom všichni pomáhali na naší vesnici vytvářeti mírové a
společensky milé prostředí a tak si navzájem život zpříjemňovati.
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20.8. - BERNARD je mužské křestní jméno
germánského původu. Vzniklo spojením výrazů
pro „medvěd“ (Bär) a pro „tvrdý, drsný“ (hart).
Dalo by se tedy přeložit „drsný jako medvěd“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
RAJČATA
Rajčata bývají celoročně běžnou součástí naší kuchyně. Měli bychom se ale s
konzumací omezit pouze na letní období a začátek podzimu, prostě dobu, kdy rajčata
dozrávají u nás na polích a zahradách.
Ta doba je právě nyní!
Rajčata obsahují vitamín B1, B2, B6, C, E a provitamín A, z minerálních
látek vápník, fosfor, železo, jód, měď a draslík. Jsou vynikajícím léčivem
na zánět močových cest, čistí ledviny, pomáhají při bolestivém močení a
nezhoubném zvětšení prostaty. Snižují cholesterol, preventivně působí
proti infarktu, jsou vhodná při křečových žilách a ateroskleróze
(zvápenatění tepen). Celkově detoxikují tělo, upravují trávení včetně
zácpy, zvyšují imunitu. Při horečkách je čerstvá šťáva skvělým zdrojem tekutin a minerálních solí,
ochlazuje tělo a ulevuje od únavy.
Rajčata zvyšují tvorbu moči a čistí krev, čímž práci ledvin naopak ulehčují.
Zevně můžeme rozkrojené čerstvé plody použít jako první pomoc na spáleniny od omastku i sluníčka
nebo na opařeniny.
Koupel z nati snižuje krevní tlak, koupel nohou osvěžuje unavené nohy.
Syrová jsou pro lidské tělo nejzdravější. Smažená rajčata jsou chutná, ale hůře stravitelná. Rajčatová
šťáva a omáčka jsou bohaté na vitamin C a minerální soli. Průmyslové výrobky však většinou obsahují
velké množství přísad, které mohou vyvolat alergické reakce.
Rajčata by měli vynechat z jídelníčku lidé trpící dnou a artritidou, protože obsahují látky, které mohou podporovat
usazování kyseliny močové v kloubech (pokud k tomu má tělo sklony).
U zdravých lidí, kde dobře funguje látková výměna, to samozřejmě nevadí.
Dle čínské medicíny patří rajčata k potravinám, které maximálně ochlazují tělo. A z toho logicky plyne, že bychom
je měli konzumovat v létě, protože v zimě potřebujeme spíš zahřívat než ochlazovat.
Čerstvá šťáva z rajčat - v léčebných dávkách se užívá cca 350 ml denně.
Koupel z rajčatové nati - 2 hrsti čerstvé nati zalijeme 1/2 1 studené vody, necháme 5 minut vařit, 5 minut vyluhovat,
slijeme do vany nebo do vaničky na nohy.
Účinky rostliny:
zánět močových cest, bolestivé močení
čistí ledviny
zvětšení prostaty, hypertrofie prostaty
vysoká hladina cholesterolu, hypercholesterolémie
prevence infarktu
křečové žíly
ateroskleróza, arterioskleróza, zvápenatění tepen
detoxikace těla, organismu
zácpa
problémy s trávením
posílení imunity
horečka
únava
spáleniny
vysoký tlak krve, hypertenze
únava nohou
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
DOMÁCÍ SUŠENÁ RAJČATA
0,5 kg keříčkových rajčat (trošku větší než cherry rajčátka) mořská sůl
sušená bazalka sušený česnek libeček rozmarýn Na konzervaci: olivový
olej čerstvá bazalka.
Rajčata vám zaberou nejméně místa, pokud je usušíte, a navíc je jejich
chuť takto opravdu velmi intenzivní. Hodí se do těstovin, do rizota nebo
do salátů a ta domácí jsou nejlepší. Pokud máte k dispozici sušičku, máte v podstatě
ušetřenou práci. Díky termostatu se totiž o průběh sušení nemusíte starat. Stačí vybraná rajčata omýt, osušit, ta
malá rozkrojit na polovinu, ta větší nakrájet na plátky. Rozmístěte je rovnoměrně po celém sítu tak, aby se
navzájem nedotýkala a proudící vzduch mohl cirkulovat. Rajčata můžete podle chuti posypat bazalkou. Pak už jen
sušičku zapněte, nastavte termostat asi na pětašedesát stupňů Celsia a sušte tři až osm hodin. Doba sušení záleží
samozřejmě na tom, kolik vody rajčata obsahovala.
DOMÁCÍ KEČUP
2 kg rajčat, 1 dl octu, 1 lžíce celého pepře, 1 lžíce soli, 1 lžíce nového koření, 8 hřebíčků, 4 bobkové
listy, 4 jablka, 2-3 feferonky, 150 g cukru.
Všechny ingredience dáme do hrnce a dáme dusit, po zavření dusíme 25 minut. Směs přepasírujeme,
vaříme do zhoustnutí a dáváme do skleniček. Stejně jako marmelády ani kečup nepotřebuje
zavařovat, stačí otočit dnem vzhůru.
PEČENÁ RAJČATA
Rajčata cca 2 kg, olej, bylinky (bazalka, oregano, tymián, dobromysl, petrželka apd.), česnek
na plátky.
Rajčata rozkrojíme na 2 půlky a do pekáče vyskládáme řeznou ránou nahoru, pokapeme
olejem (olivový, nebo slunečnicový), dáme do trouby péct, když jsou rajčata lehce zapečená
(taková seschlá), přidáme bylinky (oregano, petrželka, bazalka, rozmarýn, tymián) nakrájené a
smíchané se solí a olejem, bylinkovou směs přidáme k rajčatům s česnekem, nakrájeným na
plátky a ještě dopékáme. Když mají rajčata konzistenci sušených rajčat, naskládáme je do sklenic, dolijeme
olejem a uchováváme v lednici, případně je ještě sterilizujeme v troubě na pár minut, aby se víčka chytla a
rajčata nám déle vydržela. Ideální jen tak s bagetou, sýrem a olivami, nebo na teplé špagety
NAKLÁDANÁ RAJČATA VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Rajčata cca 3 kg, bazalka, sůl, čisté vymyté sklenice.
Rajčata na špičce nařízneme do kříže, spaříme a oloupeme, vyndáme jadérka, smícháme s bazalkou a
solí a naskládáme do sklenic, dáme sterilizovat do trouby nebo do hrnce jako okurky. Používáme
klasicky, do těstovin, masových směsí apd.
OMÁČKA NA TĚSTOVINY
1 velká cibule, 1 velká mrkev, 1 řapíkatý celer, 2kg rajčat, 1 lžíce soli, 2lžíce cukru, čerstvá
bazalka, olivový olej.
Cibuli, rajčata, mrkev a celer nakrájíme na větší kousky. Na oleji mírně osmahneme cibuli, přidáme
pokrájenou zeleninu a podusíme asi 1 hodinu. Potom propasírovat přes sítko. Opět přivést k varu,
osolit, osladit. Horké plníme do sklenic, do kterých jsme přidali pár lístků bazalky. Zavaříme 20
minut na 90 stupňů.
RAJČATOVÝ DŽEM
1kg rajčat, 450g krupicového cukru, citronová šťáva z 1 citronu, 1 lžíce Balsamika, půl hrsti
sušené nebo čerstvé pokrájené bazalky
Rajčata překrojíme na půlky a dáme na plech s pečícím papírem. Pečeme 30 minut na 160
stupňů. Pak přepasírujeme přes sítko, přidáme cukr a přivedeme k varu. Vaříme asi 10 minut.
Potom přidáme citronovou šťávu a na mírném ohni vaříme do zhoustnutí. Když je džem
dostatečně hustý, přidáme bazalku a nalijeme do skleniček. Buď uchováváme v ledničce, nebo
zavaříme 10 minut na 75 stupňů. Výborný je tento džem na opečeném toustu nebo bagetě.
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DŮM a ZAHRADA
JEDLÁ SODA, UŽITEČNÁ PRO VÁS, ALE I V DOMÁCNOSTI A NA ZAHRADĚ
1. Pokud máte suchou pleť, přidejte kávovou lžičku (stačí
půl lžičky) jedlé sody do misky s teplou vodou. Oplachujte si
s ní obličej.
2. 100 g sody přidáme do teplé vody před koupáním,
změkčí tvrdou vodu a vaše pleť bude jemnější.
3. Použití jedlé sody namísto deodorantů (pokud zjistíte, že
žádný nepomáhá). Stačí se jen jakoby poprášit v podpaží
4. Pokud se Vám potí nohy, dejte trochu jedlé sody do
vašich bot. Boty po návratu jednoduše vytřepejte. Před
obutím nasypte novou sodu. Samozřejmě když si nebudete
zouvat boty nikde jinde kromě domova. Do starých ponožek dejte dvě lžíce sody a vložte do použitých bot na noc
- pak nepáchnou.
5. Pokud Vás štípne hmyz (vosy, komáři, včely), naneste na pleť mírně vlhkou sodu. Pomůže odstranit bolest a
pálení. Pomáhá i při popálení kopřivami.
6. Odstranění zápachu z čalounění můžete dosáhnout, pokud posypete povrch sodou a za několik hodin vše
vysajete. Koberec také posypat sodou, nechat 15min.působit a vysát.
7. Jak se zbavit zápachu v ledničce? Nechejte talířek s 50 g sody v chladničce. O několik dní později vysypte do
dřezu a pročistíte si výlevku. Na ucpanou výlevku stačí 1 šálek jedlé sody, pak šálek horkého octa a litr vroucí
vody.
8. Zelená zelenina, například hrách či fazolky, si udrží intenzivnější barvu, pokud se do vody na vaření přidá
trocha jedlé sody. Zelená zelenina (brokolice, špenát atd.) si zachová přírodní barvu, pokud přidáte do vařen
jednu lžičku jedlé sody.
9. Zeleninu, ovoce i salát umyjete důkladně, když přidáte na litr vody jednu až dvě čajové lžičky jedlé sody.
10. Pokud máte příliš kyselé ovoce, tento problém můžete odstranit přidáním špetky sody na 1 kg ovoce.
11. Pokud chcete, aby se fazole a další luštěniny uvařily rychleji, přidejte lžičku jedlé sody na 4 litry vody. Navíc
pomáhá i proti nadýmání...
12. I zelí se rychleji uvaří a navíc se zachovají vitaminy - stačí, když přidáte 1 lžičku jedlé sody.
13. Čaj i káva budou zvlášť voňavé, pokud přidáte špetku jedlé sody do šálku.
14. Pro neutralizaci kyselého povlaku a prevenci zubního kazu - vypláchněte ústa po jídle lžičkou jedlé sody
přidané do sklenice vody. Jako ústní voda je výborná na afty. Do sodového roztoku jednou týdně ponořit na noc
zubní kartáčky (vydezinfikují se).
15. Změkčí maso, naložené v lednici.
16. Odstraní pach z ryb na rukou. Odstraňuje i pach z myčky nádobí (mezi 2 cykly posypte dno).
17. Do čisticího prostředku na mytí nádobí přidejte 2 lžíce jedlé sody, lépe nádobí umyjí a dostane pěkný lesk.
18. Čistí kuchyňskou desku i ledničku a mikrovlnku. Na vlhký kuchyňský hadřík nasypte trošku sody a otírejte s ní.
Nasypte trochu sody na špinavý sporák a snadněji se umyje.
19. Jednou za měsíc dejte do nádržky na WC půl balíčku jedlé sody, nechte celou noc působit a ráno spláchněte.
20. Odstraní zatuchlý vzduch např. v chatě - do ponožky 3-4 lžíce sody a zavěsit do prostoru.
21. Leští stříbrné a zlaté šperky (ne perly), také mramor.
22. Čistí očazené cihly z krbu i zahradní gril.
23. Vmasírovat do vlasů hrst sody - proti lupům.
24. 1/2 šálku jedlé sody přidané do pracího prášku vybělí prádlo, mnohé skvrny zmizí, když na ně dáme 4 lžíce
sody a 1/4 šálku teplé vody.
25. Likviduje plevel mezi prasklinami v chodnících.
26. Udržuje zásaditou vodu v bazénu.
27. Vyčistí matrace, posypte postižená místa, pokropte, nechte působit a vydrbejte.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
15.8. - Nanebevstoupení Panny Marie
Tento svátek byl jeden z nejdůležitějších svátků zasvěcených
Panně Marii, právě tento den ji nazývali svatou Královnou.
Nejen že měl dlouhou tradici a je to nejstarší svátek
mariánského kultu slavený již ve 4. století v Římě, Cařihradu
a dokonce i v arménské církvi, ale pomalu ohlašoval také
příchod žní.
Každá hospodyně i s rodinou se ráno do kostela vyšňořila a
nezapomněla si s sebou přinést bylinky a koření, které si od
pana faráře nechala vysvětit.
Tento den se totiž v kostele světí květiny, byliny, plody a
semena a proto se tento význačný den také nazývá svátkem
Panny Marie kořenné. Vysvěcené byliny a koření má zvláštní
moc a je obzvláště účinné. Používalo se zejména v léčitelství
jak k připravování k léčivým nápojům a pokrmům, tak k
zaříkávání.
Také se některé byliny svěcené v tento den používaly proti
krupobití, bouřkám a povodním. Dále jej hospodyně
používaly k léčení dobytka.
Liturgické svěcení bylin je známé již z 9. a 10. století a
navazovalo tak na dávný svátek plodů.
Na Strakonicku se k tomu svátku váže jeden hezký zvyk a to
krmení medovou kaší. V předvečer tohoto dne se rozdávala
a pojídala medová kaše, aby byl člověk v noci ochráněn před
duchy.
Biskup Epifanios ze Salaminy (+ 403) píše, že o Mariině smrti není nic známo. Názor, že Maria byla „vzata na
nebe“, se poprvé vyskytuje v pseudonymním řeckém pojednání De obitu S. Dominae ze 3. nebo 4. století a
údajná kázání sv. Jeronýma a sv. Augustina k tomuto svátku jsou patrně také pozdější. V autentických spisech se
poprvé objevuje u sv. Řehoře z Tours (+594) a Jan z Damašku (8. století) píše, že na Chalcedonském koncilu
roku 451 oznámil jeruzalémský biskup Juvenalis císaři Marcionovi, který se ptal po ostatcích Matky boží, že Marie
zemřela ve společnosti apoštolů, ale když později její hrob otevřeli, byl prázdný.
Že by byl svátek ustanoven na koncilu v Efesu (430) z podnětu patriarchy Cyrila Alexandrijského, je jen hypotéza.
Podle Řehoře z Tours se slavil v Egyptě, v Arábii a v Gallii v 6. století v lednu. V řecké církvi jej císař Maurikios
(+602) stanovil podle jeruzalémských mnichů na 15. srpna. Řecká církev jej nazývala a nazývá koimésis, tj.
usnutí, ve staroslověnštině uspenije. V Římě se hlavní svátek Panny Marie slavil 1. ledna, svátek 15. srpna se
poprvé objevil v liturgii papeže Gelasia I. (+496), podle některých je však pozdějšího původu. V 7. století je
svátek bezpečně doložen a za papeže Sergia I. (+701) byl jedním z největších svátků. V Německu byl svátek
zaveden roku 813 na synodě v Mohuči.
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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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

DIVADLA A ZÁBAVY
Divadel v tomto roce
bylo též několik
pořádáno, návštěvy
při těchto dosti slabé.
V předvečír
prezidentových
narozenin dne 6.
března konala se
společná oslava za
účasti všech korporací
a obecního
zastupitelstva.
Byla zapálena hranice
u hřbitova a přesně
v 7 hodin vypálena
raketa. Po té byl
přečten krátký a
jadrný proslov,
k tomuto účelu
sepsaný.
Zapěním národních
hymen oslava byla
ukončena.
Tato oslava konána
po celé republice ve
stejném programu a
ve stejnou dobu. Byl
to návrh Zemské
hasičské jednoty.
Na Bílou sobotu
konána obvyklá
slavnost u školy míru
Červeného kříže.
V předvečer státního
svátku 28. října
v sokolovně
pořádaná akademie a
druhý den byla
zábava.

Prozatím Loužnice všecky tyto zápasy prohrála.
Dne 28. července pořádá Sport klub slavnost na svém hřišti.
Návštěva dosti slabá, snad vinou špatného počasí.
Pokračování příště………

Foto: Děti Loužnice, Fotbalisté Loužnice 1934-36:
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SPORT
Sportovní klub má se
čile k světu. Tímto
rokem jeho hráči
zaregistrovány jsou u
župy čímž má klub
možnost hráti
mistrovské zápasy.
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PRO ZASMÁNÍ
„Přes léto u moře se ti pěkně zakulatily tváře. To vám
tak dobře vařili?” „Ani ne, ale třikrát denně jsem musel
nafukovat matrace.”
Trosečník žije už jedenáct let na pustém ostrově sám,
až jedenáctý rok mu moře vyplaví ženu. Ta se na něj
tak zálibně koukne: "Tak dlouho jsi na to čekal a teď to
máš!" "Ty máš pivo?"
"Když se pořádně napiju, tak se nikoho a ničeho
nebojím." "Ani manželky?" "No, tak moc jsem se ještě
nikdy neopil."
Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte,
milé dítě?" Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se
každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká."
Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě,
to je oční vada!"
"Synku, mrkni se, jak je venku..." "Už to hledám...
http://pocasí.seznam.cz"

Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi ve věku 20,
30, 40 a 50let. Na druhou stranu řeky právě dorazily čtyři
nádherné ženy. První se ozve dvacetiletý:´Kluci poplavme za
nimi.´ Třicetiletý říká:´No mohli bychom.´ Čtyřicetiletý na
to:´Počkáme až připlavou.´ Padesátiletý se podívá na druhý
břeh a říká:´Už plavou, utíkejme!!´

Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž:
„Už dva dny vynáším ze sklepa v kýblech to vaše
polojasno!”

V létě na pláži leží dvě šlapky. Jde kolem namakaný maník
dobře vybavený. Jedna povídá: "To by byl ale perfektní sex."
Druhá: "Že tě huba nebolí. Vždyť jsme si řekli, že do večera na
práci ani nepomyslíme."
Ptá se pacient zubaře: "Kolik by stálo vytržení tohoto zubu?"
"90 dolarů." "90 dolarů za pár minut práce?!?" "Jestli chcete,
můžu vám ho vytrhávat velmi pomalu."

MOUDRÁ VĚTA
„Nízké sebevědomí pramení z nedostatku lásky a uznání.“

TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
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REKLAMA

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