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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 32/2016
pro týden:
15. 8. 2016 – 21. 8. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

KOUPALIŠTĚ – HASIČSKÁ NÁDRŽ

ORDINACE LÉKAŘŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN
MUDr. Jiří Hruška
29. 8. – 9. 9. 2016

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

MUDr. Jana Hniličková
29. 8. – 2. 9. 2016
MUDr. Dagmar Nowá
22. 8. – 2. 9. 2016

Voda 18 °C
Letošní léto, ležení na
sluníčku nepřeje a koupání je ideální pro otužilce, i když voda
je nyní teplejší než vzduch.
Nejstudenější byli noci uplynulého týdne, kdy ranní teploty
byly kolem 3 °C

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

Ve dnech pátek 19. 8.
2016 si budete moci pochutnat na: pečeném vepřovém boku
s křenem a hořčicí a na ovarové polévce.
Další týden v pátek 26. 8. – neděle 28. 8. 2016 si budete
moci pochutnat na dršťkové polévce a tataráku.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín,
topinka se směsí, smažák a řízek. Také si můžete pochutnat
na palačince se zmrzlinou a šlehačkou a zmrzlinovém poháru.
V sobotu 20. srpna 2016 je ZAVŘENO sejdeme se
všichni v Zásadě na ZasTenRock
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OBEC LOUŽNICE VE SVĚTĚ MOTORŮ
Jako jediný, zjistil starosta naší obce Loužnice, Marcel Tiler, jaký problém nastává se značkou pro zákaz vjezdu
nákladních aut. To že stejné auto tam může a úplně stejné auto tam nemůže, protože má něco jiného
v technickém průkazu… o tom všem se dočtete v časopise, který se právě objevil na pultech ve SVĚTĚ MOTORŮ
číslo 32. Je to problém, který se týká nejen řidičů, kteří již nyní za to platí pokuty, ale i obcí, které budou muset
upravit cedule za peníze daňových poplatníků a které by se dali daleko lépe využít pro obec či město.
http://svetmotoru.auto.cz/clanek/servis/5695/svet-motoru-32-2016-obsah.html

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Marcel_Tiler_-_SVET_MOTORU
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PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI POHÁDKAMI

Co je nového u loužnických strašidýlek?
Léto sice není nic moc…, ale objevila jsem další
strašidýlka, která u nás žijí a tak se můžete těšit na
dvě čarodějnice, Babetu a Mastikulu, Brandenburka,
broučka Janka, lyžaře Vavřince, kůrovce a další …
Celkem jich už je 31.

Pro velký zájem o naše místní pohádky, chystám jejich
knižní vydání a tak se můžete těšit, že třeba na vánoce
nebo příští rok, na dětský den, bude pohádková knížka
na světě.

Léto je v plném proudu a tak snad po hodně
studených nocích bude svítit sluníčko, které ohřeje
koupaliště, a vy uvidíte Kordulu, jak si pročesává svoje
dlouhé vlasy.
V lesích roste plno hub, tak si dejte pozor na skřítka z
Liškova háje a chovejte se na úrovni!

Jeden den, v podvečer, se vyvalila z Kopaně mlha,
hustá tak, že by se dala krájet… které z Loužnických
strašidýlek ji asi mělo na svědomí?… Voděnka
bažinná… Kordula...nebo Meluzína?

https://www.facebook.com/Putov%C3%A1n%C3%ADza-Lou%C5%BEnick%C3%BDmi-Poh%C3%A1dkami896824427093932/
http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodajnew/
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REALITY V LOUŽNICI
Prodej: RODINNÝ DŮM (Činžovní domy)
Loužnice
Cena: 1.990.000 Kč
Stav nemovitosti: Bezvadný. Celková plocha: 2.000 m2
Zastavěná plocha: 350 m2. Užitná plocha: 2.000 m2
Počet míst na parkovišti: 4. Nabízíme k prodeji bytový
dům v obci Loužnice, okres Jablonec nad Nisou. Dům
stojí při hlavní silnici Harrachov-Praha. V roce 2015 zde
proběhla rekonstrukce přízemích prostor na 3 bytové
jednotky 1+kk, 2+kk, 3+kk. Rekonstrukce se týkala
nového el. vedení, ústřední topení, voda i odpad v
plastu, nová okna, omítky, podlahy, včetně nových
koupelen a vybavení bytů kuchyňskými linkami atd.
Topení ústřední, kotel na TP. V domě je možné dále vybudovat dalších 5 bytových jednotek. 3 byty v 1. patře a 2
byty jako půdní vestavba. Parkování na pozemku. Podrobnější informace u makléře.
Prodej: POZEMEK: Loužnice
Cena: nebyla stanovena. Celková plocha: 257 m2
Nabízíme k prodeji pozemek o celkové výměře 257 m2 v
katastrálním území Loužnice na Jablonecku. Jedná se o ostatní
plochu, která je specifikována jako dobývací prostor. Pozemek se
nachází mezi obcemi Loužnice a Radčice, nemá přímý přístup z
cesty a není na něm uzavřena nájemní smlouva.
Prodej: POZEMEK (LESY) Loužnice
Cena: nebyla stanovena. Celková plocha: 817 m2
Nabízíme k prodeji lesní pozemek o celkové výměře 2304 m2 v
katastrálním území Loužnice v okrese Jablonec nad Nisou.
Pozemek se nachází na jihu obce Loužnice ve směru na Železný
Brod a není na něm uzavřena nájemní smlouva.

Prodej: RODINNÝ DŮM (Rodinné domy) Loužnice
Cena: 730.000 Kč. Stav nemovitosti: Dobrý. Zastavěná plocha: 111 m2. Užitná plocha: 140 m2. Plocha pozemku:
1.955 m2. Rok výstavby: 1909. Poloha domu: Samostatný
Nabízíme k prodeji objekt bydlení v obci Loužnice s 1. nadzemním
podlažím, půdním prostorem a sklípkem. Rodinný dům je volně
stojící. V 1. nadzemním podlaží domu je chodba se schodištěm,
kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelna s WC a
kotelna. V prostoru podkroví je chodba, ložnice a půdní prostor. V
1. podzemním podlaží je prostor malého sklípku s přístupem po
schodech z chodby v 1. nadzemním podlaží. Základy jsou
kamenné a betonové. Krov je dřevěný s tesařsky vázanou
konstrukcí, střecha je typově polovalbová a pultová v místě
verandy v 1. nadzemním podlaží. Střešní krytina je tvořena
eternitovými šablonami. Prostory koupelny a WC jsou nedodělané.
Schody jsou kamenné do sklípku a dřevěné do prostoru půdy.
Dveře v celém domě jsou náplňové plné a prosklené. Vstupní
dveře domu jsou dřevěné. Okna v celém domě jsou dřevěná
špaletová. Podlahy v celém domě jsou provedeny v kombinaci
beton, dřevěná podlaha, dlažba a PVC. V koupelně a na WC beton. Vytápění domu je řešeno rozvodem
ústředního topení, plošná topná tělesa, zdrojem je kotel na tuhá paliva, který je umístěn v kotelně v 1.
nadzemním podlaží. Rozvod ústředního topení v mědi, realizace z roku 2008.
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - Členové výtvarné skupiny Tvrdohlaví zrají. V
pondělí oslavil její spoluzakladatel Zdeněk Lhotský šedesátiny.
Připravuje se i na koncert M.T.O. Universal Praha, který odehraje
tradičně ve Bzí v sokolovně.
„Zrovna dneska jsem si hnul zády tak, že se skoro neotočím.
Oslava? Šedesátka se už neslaví, není co," směje se Lhotský ve
své nové pracovně v bývalé železnobrodské šroubárně. „Takovou
jsem potřeboval už před pětatřiceti lety."
I přes to překypuje činorodostí. „Mám před sebou plné ruce
práce, na srdci strašnou spoustu věcí. Práce mě baví čím dál víc,
mám pocit, že mi to nikdy tak nepálilo. Ze srandy ještě půl
hodiny před kremací doufám ještě něco vytvořím," opět se
usmívá.
VÝTVARNÍK - Zdeněk Lhotský je světově uznávaným
výtvarníkem, především v oboru skla. Vystavoval několikrát v
New Yorku, Londýně či Bretani. Rád vzpomíná i na ty menší,
třeba první významnější. „Větší výstavy jsem měl nejprve s Martinou Riedlbauchovou, pak již s Tvrdohlavými. A vystavuji rád
tady v Brodě. Dnes ani nemám potřebu vystavovat někde jinde, Studio Lhotský má své výstavní prostory."
Sklo sbírá. Nejen historické, sem tam sáhne i do regálu v hypermarketu. „Rád sklo ochutnávám. Když piju, ochutnávám tu
sklenici, zkoumám, jak funguje, jak se drží," vysvětluje.
Koncem roku by ze Studia Lhotský měl „vyjet" sarkofág pro dánskou královnu Markétu II. Před sebou mají zdejší sklářští
výtvarníci tavbu posledního kusu. „Pak ještě přijede autor a budeme ladit, takže se finále asi trochu protáhne. Na sarkofágu
děláme asi rok a půl, pět šest let před tím ještě trvala jednání." Hotový sarkofág bude vážit přes sedm tun, na délku měřit
přes tři metry a na výšku sedmdesát centimetrů. Bude vystaven v roskildské katedrále.
Studio Lhotský je nositelem patentu techniky Vitrucell, což je jediná a jedinečná technologie, nikdo další ve světě ho
nedokáže vyrobit. Jde o sklo s oktogonální strukturou dosaženou nikoli kresbou nebo mechanickými zásahy, ale čistě
fyzikálními a chemickými procesy při výrobě. „Jestli se bojím krádeže? Víme, že nám z jisté výstavy ukradla pár vzorků
zahraniční konkurence z Asie. Ale ta technologie je dost drahá technologicky, ani v Číně by to nedokázali vyrobit o moc
levněji. Víme, že se o to pár lidí pokouší, ale nedaří se jim to. Vždyť my jsme to vyvíjeli osmnáct let!"
HUDEBNÍK - Malý taneční orchestr Universal Praha je dalším životem výtvarníka Zdeňka Lhotského. Spolu s dalšími umělci
různých oborů vytvořil hudební těleso opředené tajemstvím i bezstarostností. Jak říká hlavní zpěvák, herec Tomáš Hanák „hrajeme to nejlepší z toho nejhoršího za posledních čtyřicet let", byť dnes by se dalo i nějaké to desetiletí přidat. „Pořád je
to radost. Členové orchestru jsou výjimečně zaměstnaní lidé, takže hrajeme maximálně jednou za čtvrt roku. I proto to je
velká radost, rádi se vidíme, jsme velcí kamarádi. Ale někdy to je i dřina. Třeba tahání aparátu do Lucerna Music Baru," říká
Zdeněk Lhotský.
Na repertoáru M.T.O. Universal Praha toho najde posluchač mnohé - především popové hity z dob normalizace. „M.T.O.
vzniklo ke karikatuře tehdejší doby. Pomocí muziky jsme se smáli režimu do ksichtu. I proto nepředěláváme žádné písničky z
posledních let. Je demokracie, ať si každý dělá co chce," říká umělec. Přesto M.T.O. čas od času nazkouší novou skladbu:
„Máme dvě tři nové, třeba i Elvise Presleyho. Zkoušky? Jen před koncertem." Nosiče orchestr vydávat nehodlá. „Měli jsme
připravené Plesnivé cédečko, ale M.T.O. je postavené na recesi. Žádný web, žádné nosiče. Ale dvakrát jsme točili pro Českou
televizi v Akropoli a pak živák, jehož záznam se nepovedl. Ale pokud by nás někdo s technikou vyzval, kdo ví…"
POLITIK - Zdeněk Lhotský působí, podobně třeba právě jako Tomáš Hanák, v komunální politice. V předchozím volebním
období byl radním, dnes zastupitelem města Železný Brod.
„Tady je to v pohodě, takové sousedské, asi jiné než na kraji nebo nedejbože na státní úrovni. Třeba v parlamentu bych
nechtěl dělat ani vrátného. U nás na radnici vlastně není koalice ani opozice. A po těch letech musím říct, že komunální
politika je i radost, cítím, že dělám něco užitečného pro své město. Do dalších voleb ale už nepůjdu. Zůstane dobrý pocit, že
jsem se jen nevezl jako černý kůň," míní Lhotský.
VÝSTAVY - Dílo Zdeňka Lhotského lze obdivovat v Železném Brodě v objektu Kotelna v někdejším areálu textilky. Spolu s
dalšími významnými výtvarníky Ondřejem Plívou a Jaroslavem Rónou a hostem Lucií Švitorkovou tu představují výstavu s
názvem Sklovotvar. Kotelna má otevřeno pouze po předchozí rezervaci na telefonu 773 790 136.

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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KULTURA a POZVÁNKY
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA
SEMILSKO – 10.8.2016 v 8.15 přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje telefonát od 67letého muže, který policistům oznámil, že se po zahradě domu v Bořkovské
ulici v Semilech pohybuje mladý tygr. Jeho výskyt ve městě si dal do souvislosti s tím, že na
Semilsku nedávno účinkoval cirkus a domníval se, že se může jednat o jejich zaběhnutou šelmu.
Operační důstojník na místo okamžitě vyslal hlídku, na kterou zde čekal oznamovatel, aby
policistům ukázal směr, kudy tygr procházel. Policisté si přivolali na pomoc psovoda se služebním
psem, kterého chtěli nasadit na čerstvou stopu. Zhruba dvacet minut po zahájení pátrací akce ale
získali informaci od místních občanů o tom, že se v této čtvrti vyskytuje velmi urostlá kočka domácí,
která má zrzavé zabarvení s pruhy a nápadně připomíná tygra. Ostatně to nebylo poprvé, kdy tu stejná kočka vyvolala mezi
lidmi paniku. Policisté proto krátce před 9. hodinou ranní pátrání po tygrovi ukončili. V tuto chvíli se snažíme sehnat fotografii
zmíněné kočky. Ta s námi zatím „nespolupracuje“ a běhá si, kde se jí zrovna zachce, ale až se nám ji podaří vyfotit, fotku
zveřejníme.
ŽELEZNÝ BROD – 9.8.2016 večer krátce po půl desáté hodině se v Železném Brodě v ulici Masarykova stala dopravní
nehoda. Řidič s vozidlem Opel Astra jel ve směru na centru města, kde z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a zavadil
levým bokem o levý bok protijedoucího vozidla Škoda Fabia. Ovšem řidič s vozem Opel Astra na místě události nezastavil a
pokračoval v jízdě, aniž by splnil povinnosti, které mu v takovém případě stanovuje zákon. Železnobrodské policejní hlídce se
ho však za nedlouho podařilo vypátrat, a to v obci Těpeře, kde se následně přivolaným dopravním policistům odmítl podrobit
dechové zkoušce na alkoholu i lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve. Navíc ale uvedl, že nevlastní řidičské
oprávnění. Ke zranění osob při nehodě nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 30.000,- Kč. Případ i nadále šetří
policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ŽELEZNÝ BROD – 7.8.2016 v noci deset minut po jedné hodině se v Železném Brodě v ulici
Masarykova stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od centra města,
kde v pravotočivé zatáčce vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel vlevo mimo vozovku
a najel na schodiště u jednoho z domů, čímž následně došlo k převrácení vozu na střechu.
Provedenou dechovou zkouškou hlídka železnobrodských policistů, která byla na místě první, v
dechu řidiče naměřila hodnotu alkoholu 2,01 promile. Ke zranění osob při nehodě naštěstí nedošlo
a předběžná výše způsobené škody činí částku 55.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v
Jablonci nad Nisou, kteří událost i nadále šetří, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
ŽELEZNÝ BROD – 10.8.2016 odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou se v Železném
Brodě v ulici Nábřeží Obránců míru stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Toyota Yaris jel po
místní komunikaci ke křižovatce s uvedenou ulicí, kde odbočoval vpravo ve směru do centra
města. Přitom dával přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici, ale bohužel přehlédl
cyklistu, který k místu přijížděl zleva ve směru do města. Řidič s vozidlem tomuto cyklistovi při
vyjíždění z vedlejší silnice na hlavní vjel do jízdní dráhy a ten jízdním kolem narazil do levého
předního blatníku, přepadl na čelní sklo a kapotu, ze které se sesunul na vozovku před
vozidlo. Cyklista při tomto střetu utrpěl zranění, jehož charakter a doba léčení bude
předmětem probíhajícího šetření. Provedené dechové zkoušky u řidiče vozidla i cyklisty měly
negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 30.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
- 13.8.2016 10:05 do 12:10; v ulici Masarykova v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2x OA se zraněním
- 13.8.2016 08:45 do 09:30; na silnici 10 u obce Desná okres Jablonec nad Nisou; nehoda odstraněna; havárie OA bez zranění
- 13.8.2016 08:20 do 10:30; na silnici 28741 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2x OA bez zranění
ČERNÉ ÚDOLÍ
9.8.2016 - odpoledne krátce před šestnáctou hodinou se v katastru Železného
Brodu na silnici první třídy číslo deset ve směru na Loužnici stala dopravní nehoda.
Řidič s vozidlem Opel Corsa jel do Železného Brodu, kde nepřizpůsobil rychlost
stavu a povaze vozovky, na jejím mokrém povrchu dostal smyk, vjel do protisměru
a tam narazil do protijedoucího vozu Peugeot 106. Při tomto střetu řidič a jeho
spolujezdkyně z vozidla Peugeot 106 utrpěli lehká zranění, se kterými byli oba z
místa převezení na ošetření do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Předběžná výše způsobené škody činí částku 40.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté
z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
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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
15.8.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

PÁTEK
19. 8.

Den: 22/26°C
Noc: 15/11°C

ÚTERÝ
16.8.

Den: 20/24°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
20.8.

Den: 25/29°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
17.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
21.8.

Den: 24/28°C
Noc: 16/12°C

ČTVRTEK
18.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
22. 8.

Den: 24/28°C
Noc: 16/12°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.

Slunce
Vychází:

5:46
Zapadá:

19:55

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

Měsíc

17. 8. 2016

Vychází:

19:21
Zapadá:

4:27

18.8.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Když pálí srpen, bude 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.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek
daří.

OBLOHA
16.8.- Merkur v největší východní elongaci (27,4° od Slunce)
18.8. - Měsíc v úplňku (9.27 UT) - polostínové zatmění Měsíce u
nás neviditelné
19. 8. - Zákryt jasné hvězdy 90 Aqr (4,2m) Měsícem
20.8. - Planetka č. 2 Pallas v opozici se Sluncem (9,2m)
22.8. - Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 367 050 km)
22.8. - Konjunkce Merkuru s Jupiterem
24.8. - Konjunkce Marsu se Saturnem a Antarem
25.8. - Měsíc v poslední čtvrti (03.41 UT)
27. 8. -Těsná konjunkce Venuše s Jupiterem
29.8. - Konjunkce Merkuru s Venuší.
Planety
Merkur - na večerní obloze nízko nad západem
Venuše - na večerní obloze nízko nad západem
Mars - na večerní obloze nad jihozápadem
Jupiter - na večerní obloze nízko nad západem
Saturn - na večerní obloze nad jihozápadem
Uran - na obloze celou noc v souhv. Ryb
Neptun - na obloze celou noc v souhv. Vodnáře
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FÁZE MĚSÍCE
18.8.

25.8.

01.09.

Bude pěkné počasí, když:
• je ráno velká rosa
• je v lese tepleji než na louce
• mravenci lezou kolem mraveniště a
vynášejí kukly
• jsou po dešti růžově načervenalé mraky
• je v noci bezvětří a po východu slunce
vzniká vánek, který k poledni zesílí a
večer opět ochabne
• je brzy ráno chladno, slunce vychází
jasně a mlhy z lesů přitom nestoupají
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

15. 8. 2016
19. 8. 2016
21. 8. 2016
21. 8. 2016
22. 8. 2016
22. 8. 2016

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

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

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.
VÝROČÍ
15.8. 1953 – Jan Kraus, herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér
16.8. 1922 – Zdeněk Matějček, dětský psycholog († 26. říjen 2004)
16.8. 1941 – Karel Hvížďala, novinář, dramatik a spisovatel
17.8. 1949 – Ladislav Špaček, novinář, mluvčí V. Havla, znalec etikety
18.8. 1977 – Lukáš Bauer, běžec na lyžích
19.8. 1938 – Věra Galatíková, herečka († 21. prosince 2007)
19.8. 1883 - Coco Chanel, francouzská módní návrhářka († 10. ledna
1971)
20.8. 1796 – Václav Babinský, loupežník († 1. srpna 1879)
21.8. 1813 – Josef Groll, bavorský sládek, tvůrce piva plzeňského typu (†
22. října 1887)
VÝZNAMNÉ DNY
19.8. - Světový den humanitárních pracovníků, konec období záplav
(začátek 19. června) – koptský a etiopský liturgický rok, mezinárodní den
pirátů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

V roce 1953 byla zima mírná,
duben teplý, začátkem května
stromy rozkvetly a dne 13.
května, když byly stromy i
jabloně v květu, napadlo v noci
8 -10 cm sněhu. Bylo úplně bílo
a vlhký sníh lámal větve
stromů. Někteří lidé sníh ze
stromů setřásali, aby nelámal
větve a zajímavé bylo, že kde
se sníh setřásl. Ovoce nebylo,
protože květy omrzly. Kde sníh
zůstal na stromech, ovoce se
udrželo.
Roky 1954 – 1957 se vyznačovaly hlavně studeným jarem. V roce 1955
byl květen studený a dne 22. května napadl v noci slabý, sněhový
poprašek. Studený květen a celé jaro mělo nepříznivý vliv hlavně na
ovoce, protože květy většinou omrzly. Pouze v roce 1956 byla větší úroda
jablek, hlavně do kraje, ale u nás bylo ovoce velmi málo.
V roce 1957 bylo jaro suché, studené. Koncem června a začátkem
července horka až 30°C. Potom opět až do konce roku trvalo deštivé,
nepěkné počasí. Žně tohoto roku byly špatné a ovoce málo. Jen na
ojedinělých stromech trochu jablek. Do kraje nebyla úroda ovoce téměř
žádná – ovoce nebylo v celé střední Evropě.
Jarní mrazíky zachvátily nejen střední, ale i Jižní Evropu, takže byla i
neúroda, citrusových plodů. Citrony a pomeranče, které se k nám
dovážejí z jižních zemí, byly toho roku dosti vzácné.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:

VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 15. 8. – 21. 8. 2016,
slaví svátek:
15.8. - HANA je ženské křestní jméno, odvozenina od
hebrejského Hannah. V japonském jazyce 花 nebo 華
znamená "květina". V arabském jazyce znamená
blažená, šťastná. V indianském jazyce Hopiů
zdrobnělina Hania znamená duch bojovníka
16.8. - JÁCHYM je mužské křestní jméno hebrejského
původu. Vykládá se jako „bude Bohem vyvýšen“.
17.8. - PETRA je ženské křestní jméno, jedná se o
ženskou variantu mužského jména Petr. Zdrobnělina
Petra 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“. Pochází z germánského
jména Chlodowech (moderní německá verze je
Ludwig). Toto jméno bylo stvořeno ze slov hlūd sláva a
wīg bojovník. Další podobou je Alois.
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“.
21.8. - JOHANA je vlastní dívčí jméno s mužskou
formou Johan. Pochází, stejně jako jméno Jan a Jana z
hebrejského jména ( יוחנןJóchanan), zkrácené verze
( יהוחנןJehóchánan), což znamená „Bůh je milosrdný“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
Rod Lavandula zahrnuje asi 20 druhů, které rostou od Kanárských ostrovů přes Středozemí až do Přední Indie.
Levandule je bohatě větvený polokeř, 20 až 60 cm vysoký. Stonek vystoupavý až přímý, dřevnatějící, se 4hranými
větvemi. Listy vstřícné, přisedlé, čárkovité až úzce kopinaté, dolní
běloplstnaté, horní šedozelené. Květy v 5 až 10 květých
lichopřeslenech, kalich šedofialový. Kvete v VI až VIII.
Roste na suchých a výslunných stráních.
Sbírá se květ (Flos lavandulae) nebo celá kvetoucí nať (Herba lavandulae).
Větve se seřezávají za suchého počasí v červenci až srpnu, ještě před úplným
rozvitím květů, a suší se nejlépe zavěšené ve stínu nebo při umělém sušení za
teplot do 40 °C. Má-li být drogou pouze květ, seřezávají se pouze koncové
klasy, ze kterých se po usušení květy zdrhnou a pročistí přes síto.
Květy obsahují 1 až 3% silice (zejména linaliacetát, dále
borneol, isoborneol, geraniol, lonalol, cineol, kafr a dalších asi 25 složek) a asi 12% tříslovin, dále
třísloviny, antokyany, hořčiny a pryskyřice. V nati je méně silice, ale více tříslovin. Látky v droze
obsažené působí fytoncidně, potlačují růst baktérií, mají mírně tlumivý účinek na centrální nervstvo,
mírně snižují krevní tlak, osvědčily se při křečových stavech žaludku i při rekonvalescenci, působí
mírně močopudně a upravují střevní činnost při nadýmání a průjmech, stimulují slinivku břišní k
vyšší produkci enzymů.
Zevně se levandule užívá jako součást mastí při zánětech nervů, revmatismu nebo dně (její silice
podporuje prokrvení pokožky), v koupelích ji lze použít na špatně se hojící rány. V lidovém
léčitelství se uplatňuje zejména jako prostředek mírně uklidňující nervy, při neurastenii, bušení
srdce, předrážděnosti, migrénách, závratích či nespavosti. Plátěný sáček se sušenou levandulí
vložený pod polštář údajně podporuje klidný spánek. Nejčastěji se však užívá ve formě nálevu nebo
tinktury.
Levandulová silice se užívá v kosmetickém průmyslu jako přísada do voňavek. Sušená levandule vložená do šatní
skříně po sobě zanechá nejen příjemnou vůni, ale také zapuzuje moly.
Domácí levandulový olej
čerstvé a sušené květy levandule, 1 l slunečnicového oleje
Do čisté sklenice napěchujeme suché levandulové květy a zalijeme olejem. Sklenici uzavřeme a necháme asi
týden odstát v teplé místnosti. Potom necháme olej prokapat přes čistý kus plátna, vymačkáme a do sklenice
vložíme květy čerstvé, které zalijeme již scezeným olejem. Opět necháme zhruba týden louhovat a na závěr
zcedíme přes plátno. Levandulový olej používáme do koupelí, k otírání spánků při migréně nebo k masáži
bolavých svalů. Pokud nakapeme pár kapek do koupele, tato levandulová lázeň bude osvěžující, uvolňující,
odbourá stres, napětí a podrážděnost.
Levandulový sirup
svazek levandulové nati, 300 g cukru, 300 ml vody, citronová šťáva, kostky ledu
Levandulovou nať omyjeme a nalámeme na kousky. Z cukru a vody svaříme sirup a posekanou levanduli do něj
namočíme. Necháme stát minimálně 24 hodin v pokojové teplotě. Poté scedíme, ještě jednou mírně převaříme a
nalijeme do uzavíratelných lahví. Sirup necháme vychladnout a skladujeme v lednici. Levandulový sirup dáváme
vždy do vody s trochou citronové šťávy a ledem. Spotřebujeme zhruba do 2 týdnů.
Levandulová zmrzlina
300 ml plnotučného mléka, 4 lžíce levandulových květů, 300 ml smetany ke šlehání,
80 g krupicového cukru.
Cukr rozmícháme v kastrolku s mlékem, přidáme levanduli a za stálého míchání
zahříváme, dokud se cukr dobře nerozpustí. Směs ovšem nesmí projít varem!
Levandulové mléko necháme vychladnout a dáme je minimálně na celou noc do
ledničky. Druhý den směs scedíme, přilijeme k mléku vychlazenou smetanu,
můžeme přidat fialové barvivo, pokud chcete, aby měla zmrzlina i levandulovou barvu nebo také lžičku čerstvých
květů levandule. Směs nalijeme do zavírací mísy a dáme do mrazáku, pravidelně promícháváme a šleháme
šlehačem dokud nemá tu správnou konzistenci.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
RAJČATOVÁ OMÁČKA
1500 g pěkně vyzrálých rajčat, 100 g másla, 850 ml celých loupaných rajčat (plechovka), 100 ml olivového oleje, 1
lžíce krupicového cukru, 2 ks snítky bazalky, 2 ks velké mrkve, 2 ks velké cibule
Na olivovém oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme nakrájenou mrkev a lehce
orestujeme. Vlijeme obě plechovky loupaných rajčat a všechna čerstvá rajčata
nakrájená na čtvrtiny. Necháme přijít k varu. Směs necháme cca 2 hodiny na mírném
ohni probublávat, mícháme, aby se nepřipalovala, potom promixujeme, přepasírujeme,
vrátíme zpět do hrnce, ochutíme, přidáme máslo a bazalku a ještě asi 30 minut
necháme provařit. Plníme do čistých, suchých skleniček, zavíčkujeme a sterilujeme cca
20 minut na 80 °C.
PEČENÁ RAJČATA VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
500 g a více pěkně zralých rajčat, přírodní hnědý cukr třtinový, balzamikový ocet, olivový olej,
česnek, tymián.
Troubu si předehřejeme na 150 °C, plech vymažeme olivovým olejem a poklademe rozpůlenými
rajčaty řezem nahoru. Na každou polovinu rajčete přijde – snažíme se přímo na rozkrojené rajče
- špetka tymiánu, plátečky česneku, posypat hnědým cukrem (udělá prima karamelovou
příchuť!), pokapat balzamikovým octem a olivovým olejem
Pečeme zvolna nejdříve na 150 °C, po 30 minutách teplotu snížíme na 120 °C, pečeme cca 2-3
hodiny, podle velikosti rajčat, po této době se rajčata pěkně scvrknou, ale uvnitř zůstane
šťávička. Možná se zdá doba pečení dlouhá, ale celou dobu si nemusíme rajčat všímat (čas
pečení je orientační, řídíte se velikostí rajčat a vůní linoucí se z trouby, nesmí se připalovat pečeme zvolna!)
Varianty zavaření: Sklenice vypláchneme vařící vodou a necháme vysušit v troubě zapnuté na
140 °C po dobu 10 minut, ještě horké rajčata natlačíme do sklenic, dobře zavíčkujeme, horké obrátíme dnem vzhůru a
vychladlé uskladníme v chladu a temnu. Sklenice naplníme, zavíčkujeme a sterilujeme 10 min. na 80 °C. Dále postup
stejný.
MASOVÁ BÁBOVKA PLNĚNÁ VEJCI
1,2 kg mletého masa (nejlépe směs hovězího a vepřového promíchané 1:1), 0,6
kg tenkých párků, 300 g anglické slaniny v plátcích, 150 g strouhanky, 10 ks
vajec, 3 ks cibule, 2-3 ks stroužky česneku, 3 ks snítky nasekané petrželky, 3
lžíce nakrájené pažitky, 2 lžíce rajského protlaku, 1 lžíce másla na vymazání
formy, 1 lžíce hořčice, 1 lžička soli, 1/2 lžičky mletého černého pepře, špetka
muškátového oříšku
Tak 7 kusů vajíček uvaříme ve vodě natvrdo, tedy vaříme 8-10 minut, pak je
zprudka zchladíme a studené oloupáme. Mleté maso promícháme 3 ks vejci,
solí, pepřem, strouhankou, hořčicí a rajským protlakem. Do směsi dále přidáme
oloupanou, nadrobno nakrájenou cibuli a česnek, párky, pažitku a petrželku, dochutíme špetkou muškátového květu,
vše důkladně promícháme. Formu na bábovku vymažte máslem a vyložíme plátky slaniny. Formu vyplníme polovinou
masové směsi, povrch rovnoměrně poklademe natvrdo uvařenými celými vejci a nakonec formu dorovnáme zbytkem
mletého masa. Pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C přibližně hodinu 60 minut, pak bábovku otočíme dnem vzhůru,
postavíme na plech a pečeme ještě dalších 40 minut. Na plátky nakrájenou slanou bábovku podáváme jak teplou, tak i
studenou, buď s různě upravenými brambory, nebo čerstvým chlebem a sladkokyselou okurkou.
MADLENKY
2 vejce + 1 vaječný žloutek, 120 g hladké mouky, 100 g cukru, 100 g másla,
lžička prášku do pečiva, špetka soli, citronová kůra nebo pomerančová kůra.
Trouchu si předehřejte na 190°C. Formičky na madlenky si vytřete pečlivě
změklým máslem. Mouku se špetkou soli a práškem do pečiva prosejte a máslo
rozpusťte. Vejce rozklepněte do mísy, přidejte k nim cukr. Elektrickou metlou
šlehejte minimálně 5 minut. Těsto musí být světlé a krémovité. Do vaječné
směsi teď opatrně začněte po částech zabalovat mouku a citronovou kůru.
Potom přimíchejte pomalu i rozehřáté vychladlé máslo. Směs musí zůstat
našlehaná a tuhle fázi se nevyplatí uspěchat. S těstem se vlastně jen mazlíte.
Ihned po vmíchání másla (přesvědčte se, že vám neleží na dně) lžičkou naplňte
formičky, mohou být i košíčky. Stačí plnit kousek pod kraj. Madlenky pečte 7-8 minut v rozpálené troubě dozlatova.
Jakmile madlenky vytáhnete z trouby, vyklopte je na drátěnou podložku. Ta zaručí, že dobře vychladnou a nezvlhnou.
Potom je můžete lehce pocukrovat a pak je konečně všechny sníst. Madlenky jsou nejlepší v den, kdy jste je pekli.
Pokud je ale schováte do kovové krabice, měly by vydržet i několik dní.
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PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V LOUŽNICI
Myslíte si, že u nás není nic zajímavého? Že jsme jen obec, kterou protíná mezinárodní silnice I/10?
Tak to jste na omylu, v této nové rubrice Vám přinášíme zajímavosti z přírody v naší obci, ať už se jedná o faunu, floru
či geologii.
Pokud o něčem zajímavém sami víte, budeme rádi, když se s námi podělíte. Je důležité znát naši krajinu a obec,
abychom ji také mohli chránit a být na ni pyšní.
Dalším živočichem, který žije v Loužnici, je Káně lesní. Nad lesem a loukami nabírá vysokou termiku a nádherně krouží
nad Loužnicí.
KÁNĚ LESNÍ
Káně lesní, dříve nazývané též káně myšilov je dravý pták s rozpětím křídel asi 110 – 135 cm. Jeho
zbarvení je velmi proměnlivé. V letu často krouží a plachtí. Nohy jsou žluté a neopeřené. Samec,
samice a mladí jedinci se navzájem neliší. Káně lesní je (společně s poštolkou obecnou) náš
nejhojnější dravec.
Hlas – ozývá se mňoukavým „vjiéé“.
Hnízdí běžně v lesích i v otevřené polní krajině. Hnízdí v březnu až květnu jednou ročně. Hnízdo je
umístěno na stromech.
Samice snáší 2 – 5 zelenavých vajec s hnědými skvrnami, na kterých sedí oba rodiče po dobu 28 –
31 dní, mláďata zůstávají na hnízdě cca 42 dní a po jeho opuštění jsou ještě určitou dobu krmena
rodiči.
Potrava – převážně drobní hlodavci, loví v otevřené krajině za pomalého letu nebo číhá na
stromech.
Káně lesní je částečně tažný pták, v zimě se u nás objevují severní populace, přilétají v říjnu a
listopadu a zpět odlétají počátkem března.
Káně je rozšířena v Evropě, v Asii a v zimě se vyskytuje až v rovníkové a jižní Africe. Je to stálý,
přelétavý i tažný pták, ale v zimním období se potuluje po širokém okolí domova a někteří jedinci
zalétají až do severní Afriky.
V Evropě hnízdí asi 820000 párů, v ČR asi 10-12 tisíc. Na zimu se k nám stahují severnější
populace, takže u nás zimuje až 50000 kusů.
Nejstarší doložený věk ve volné přírodě je 26 let, v zajetí 30 let. Nejstarší káně
kroužkovaná u nás, byla sražena autem ve věku 17 let a 1 měsíc.
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DŮM a ZAHRADA
Pár nápadů…..
Také máte rádi nápady se vtipem a lehkostí? Zde je několik tipů:
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Nápadů je spousta, tak ještě pokračujeme
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LOUŽNICKÉ TRADICE
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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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1920
V roce 20 tém nastává již pravidelné zásobování lidu, takže se přestávalo jezdit do „kraje“ a tím zanikl i mnohým
pramen příjmů
z obchodování obilím.
Jako nejdůležitější
událost v naší osadě
v roce 1920, byla
stavba „Sokolovny“. Po
dlouhých úradách bylo
započato se stavbou
začátkem srpna 1920.
Plán budovy zhotovil
architekt Vosátka
z Velkých Hamrů.
Poněvadž rozpočet na
budovu z cihel byl
veliký usneseno bylo,
stavět ze dřeva.
Počítalo se s nákladem
asi 150.000 Kč bez
zařízení.
Mnoho práce při této
stavbě, vykonali
členové zdarma.
Zásluhou téměř všeho
občanstva naší osady
stavba byla až na
venkovní omítku, která
měla důstojný průběh a
i finančně byla dobrá.
Poněvadž jednota
neměla potřebného
kapitálu, financoval tuto
stavbu pan Vojtěch
Linka z Loužnice.
Celá stavba vyžádala si
nákladu 284.000,- Kč,
zařízení toto počítaje.
Tato suma byla později
dary jednotlivých členů
snížena (např. Vojtěch
Linka daroval 100.000
Kč) a po odečtení zisku
z různých sokolských
slavností a jiné
podobné zůstal jednotě dluh ku konci roku 1922 jen v částce 50.000 Kč.
Bylo vykonáno veliké dílo a tato budova bude vždy nejen chloubou jednoty sokolské, ale i celé obce.
Státní půjčky
V tomto roce vypsány byly dvě státní půjčky. Byla ta půjčka, na kterou občané upsali 6.500 Kč a na půjčku
prémiovou 16.700 Kč.
Foto: „stará Sokolovna“
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Dvě holky před kinem: "Poslyš, a pustí tě na ten
nepřístupný film, když ti ještě nebylo ani patnáct?"
"Ale já ani tak nemůžu, máma mi nechce hlídat dítě..."
Ptá se jedna žena druhé: "Co dělá tvůj manžel?"
"Obchoduje s lehkými topnými oleji." "A vynáší mu to?"
"Jo, naposledy mu to vyneslo patnáct let nepodmíněně!"
Volá fotbalista otci: "Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!"
"No, to jo super a kolik to skončilo?" "1:1"
Žena křičí na muže: "Byla jsem slepá, hluchá a hloupá,
když jsem si tě brala!" "Vidíš, jak jsem tě vyléčil!"
Manžel stojí před hrobem své zesnulé ženy a říká jí:
"Božko, takovás dobrá to žena byla, co já si teď bez tebe
počnu?" Najednou se ze země začne hrabat krtek. "Ale
Božka neblbni, nerozumíš srandě?"
Sestra v porodnici přináší mladému otci dvě děti.
"Nevylekalo vás, že jich je víc?" ptá se ho.
"Ale vůbec ne!" trochu rozpačitě odpovídá rodič.
"Tak to jsem ráda! Podržte je, a já zatím skočím pro ty
zbývající."
Hraje parta karty, když tu jeden z nic zařve:
"Někdo tu nehraje fér!" "Jak to víš?"
"Měl jsem v kapse páté eso a někdo mi ho ukradl!"
V přeplněné tramvaji si jeden z cestujících vyndá z očnice
skleněné oko a začne si ho vyhazovat nad hlavu. Vedle
stojící se ho ptá: "Prosím vás, co to děláte?"
"Ale dívám se dozadu, jestli tam není volné místo."
Přijde čas žní, Honza vezme kombajn, vjede na pole,
kouká, kouká, vtom se bouchne do čela a povídá:
"Doprdele! Vždyť já jsem zapomněl zasít!"
Dáma na procházce v pěkném kožichu, přistoupí k ní
ekologové: "Nestydíte se, víte kolik norků muselo kvůli
němu zemřít?" "Ale on je z polyesteru. "A víte, kolik
polyesterů muselo za něj zaplatit svým životem?"

MOUDRÁ VĚTA
"Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se" Martina Sáblíková
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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