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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 33. / 2012
pro týden:
5. 9. 2012 – 13. 9. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Místní knihovna
v Loužnici oznamuje:

Od 20. září
bude knihovna
otevřena.
Dagmar Lancová, knihovnice

HASIČSKÝ VÝLET 2012
V sobotu 22. 9. 2012, se koná
hasičský výlet na hrad Kost,
Střehom – mlýn z pohádky
S čerty nejsou žerty a Sobotky.
Dle počasí procházka do Údolí Plakánek – chata
herce Josefa Dvořáka, skalní útvary.
Odjezd v 7.30 od Obecního úřadu.
Dospělí 150,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč.
Kontaktní osoba M. Lůfa Pohl: 606 386 849 –
Potraviny Loužnice.

SBÍRKA NA OBNOVU
ZVONIČKY
V LOUŽNICI

Číslo účtu:
107-3107400227/0100
Vybrané peníze budou použity na obnovu
zvoničky

Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA/
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ – RAKOUSY 1. 9. 2012
Loužnický volejbalový tým „LOUŽNICE“, se v sobotu 1. 9. 2012, zúčastnil volejbalového turnaje v Rakousích Poslední volejbalová smeč 1. 9. 2012. Náš tým skončil na krásném 6. místě. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů.
http://www.facebook.com/pages/Kulturn%C3%AD-a-divadeln%C3%AD-spolek-Jizeran-Rakousy/135202043193412

Stránka 2 z 17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 33.

2012

ZVONIČKA

V neděli 2. 9. 2012, se uskutečnila další část brigády, na opravu zvoničky. Zdivo bylo přikryto pomocí
palet a plachty, aby se nerozpadlo vlivem nepřízni počasí, než nastoupí zedníci na jeho opravu.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOUŽNICE – ZLODĚJI V NAŠÍ OBCI!
Do dvou rekreačních chat v Loužnici se v průběhu noci z pátku na sobotu
vloupal neznámý pachatel. Přes dveře kůlny vnikl do chaty a odnesl si
umělohmotný pětilitrový kanystr s benzínem, svářečskou kuklu a motorovou
kosu značky Alko. U sousední chaty vypáčil zámek na dveřích a odnesl si tři
pětilitrové kanystry s benzínem. Celkově zloděj chatařům způsobil škodu za 5 500 Kč.
V dalším šetření případu a pátrání po pachateli pokračují policisté Obvodního oddělení
Železný Brod, kteří případy šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což
může pachateli hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.
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ZE SVĚTA

SEMILY –
Při vysokohorském
výstupu v Černé Hoře
nešťastně zahynuli
Semiláci Pavel Sábl se
synem Pavlem Sáblem
mladším. Poslední
rozloučení s oběma
váženými lékaři
proběhne v pondělí 3.
září ve 13 hodin ve
smuteční síni v
Semilech. Tragédie se
stala v pondělí 27. srpna
krátce po půl dvanácté
při výstupu na nejvyšší
vrchol Černé Hory Zla Kolata (2 534 m n. m.) v pohoří
Prokletije (na snímku). Oba se při výstupu zřítili ze 400
metrů vysoké skalní stěny. Záchranáři se nejprve nemohli
na místo kvůli počasí dostat a dorazili vrtulníkem až po
čtyřech a půl hodinách. „Pomoc nepřišla pěšky, jak
proběhlo v některých médiích, ale přiletěli po necelých
pěti hodinách vrtulníkem. Velice mi pomohl konzul v
Černé Hoře pan Dobeš," upřesnil Tomáš Sábl, který s
bratrem a otcem rovněž absolvoval osudný výstup, ale
neutrpěl žádné zranění.

BRATŘÍKOV - Hasiči na Jablonecku likvidovali 1. 9.
2012, ráno požár
stodoly v Pěnčíně na
Jablonecku. Oheň
zřejmě někdo založil
úmyslně, řekl dnes
operační důstojník
Hasičského
záchranného sboru v
Liberci. Stodolu se
nepodařilo zachránit,
škodu hasiči odhadli na 800.000 korun.
Požár v pěnčínské části Bratříkov byl na operační
středisko nahlášen krátce před 05:30. „V té době už stála
stodola v jednom plameni," řekl operační. Na místo vyjely
tři profesionální a dobrovolné jednotky. Kvůli likvidaci
požáru byl zhruba na dvě hodiny omezen i provoz na
přilehlé silnici druhé třídy 287 mezi Pěnčínem a
Bratříkovem.
Stodola byla podle hasičů obložena dřevem, které museli
odstranit, aby se požár ještě nerozšířil. Prakticky celá
konstrukce stodoly ale vzala za své a oheň zničil i
techniku, která byla v objektu uskladněna. „Byla tam
nějaká sněžná fréza, čtyřkolka a podobně, nic z toho se
zachránit nepodařilo," řekl velitel dobrovolných hasičů z
Bratříkova.

MUDr. Pavel Sábl (56 let) byl dlouholetým primářem
interního oddělení semilské nemocnice a podílel se na
vzniku záchranné služby v Semilech. Kromě dalších aktivit
byly jeho vášní i horské výstupy na evropské vrcholky a
hory.

PŘÍCHOVICE - Na konci
prázdnin si nejen věřící
připomněli a oslavili výročí
1 rok od znovupostavení a
vysvěcení kapličky Sv.
Gotharda na Příchovicích.
Obnova a vysvěcení kaple v
srpnu 2011 patřila mezi
první počiny Obecně
prospěšné společnosti
Jizerky pro vás. Ta se letos
rozhodla ve spolupráci s
Centrem života mládeže
Křižovatka při příchovické
faře výročí důstojně oslavit.
V neděli 26. 8. 2012 se v zaplněném kostele Sv. Víta na
Příchovicích konala slavnostní bohoslužba, kterou vedl
místní farář Vladimír Novák. Poté se dlouhé procesí za
zpěvu katolické mládeže vydalo ke kapličce. Zde krátce,
ale velmi poutavě a vtipně pohovořil pan farář o historii
této drobné památky. V roce 1817 ji zde (na cestě mezi
Českým Šumburkem a Příchovicemi, nedaleko Sluneční
chaty) postavili naši předkové. Cesta sloužila věřícím k
poutím a návštěvě kostela Sv. Víta na Příchovicích. "Rádi
bychom se navrátili k tradici našich předků a od příštího
roku bychom v tomto termínu chtěli každoročně pořádat
posvícení a pouť s ukázkami tradičních řemesel," řekl
místostarosta obce Kořenov Stanislav Pelc, který zároveň
zastupoval obecně prospěšnou společnosti Jizerky pro
vás.

MUDr. Pavel Sábl mladší (31 let) naposledy pracoval jako
lékař v krajské nemocnici Liberec, do roku 2008 působil i
v semilské nemocnici. Byl krátce ženatý s Michaelou
Sáblovou, se kterou čekají potomka, jenž se má narodit v
prosinci. Kromě kolegů lékařů měl přátele i mezi
sportovci, když působil například i v semilském
florbalovém klubu.
JABLONECKO - Policisté Územního odboru Jablonec nad
Nisou uskutečnili v průběhu uplynulého víkendu dvě
bezpečnostní akce, které měly za úkol kontrolu řidičů, zda
dodržují pravidla silničního provozu. Téměř třicet policistů
dopravní a pořádkové policie zkontrolovalo celkem 181
vozidel. Policisté zjistili spáchání 65 dopravních
přestupků, kdy 58 jich vyřešili blokově v celkové částce
30 900 Kč a sedm odevzdali k dořešení správnímu orgánu
měst. Předepsanou rychlost překročilo 35 řidičů. Jeden
řidič řídil pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem
omamných látek. Se svým zdravím hazardovalo 9 šoférů,
kteří nebyli při jízdě připoutáni bezpečnostními pásy.
Nevyhovující technický stav byl zjištěn u 11 vozidel,
přičemž jedno z nich patřilo cizincům. Bez řidičského
oprávnění se silnicemi Jablonecka proháněl jeden řidič.

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

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

DESNÁ v Jiz. Horách - V noci z 28. na 29.
srpna neznámý pachatel vypáčil ventilační
okno v zadní části objektu restaurace v
Krkonošské ulici v Desné v Jizerských
horách. Tímto oknem následně do
restaurace vnikl, vše v ní prohledal a z
uložené pokladní přihrádky ukradl hotovost 1.400,Kč. Poškozením ventilačního okna však ještě
způsobil škodu ve výši 8.000,- Kč. Dopustil se tak
trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

TANVALD - V noci z 28. na 29. srpna neznámý
pachatel vytlačil zavřené okno v přízemí rekreační
chalupy v Tanvaldě – Šumburku. Do této chalupy
následně vnikl a odcizil z ní notebook, digitální
kameru, hru Gameboy, dvě mobilní GPS navigace a
peněženku s finanční hotovostí – vše v celkové
hodnotě 84.000,- Kč. Svým jednáním se tak
pachatel dopustil trestných činů krádeže a
porušování domovní svobody. Vzhledem k výši
způsobené škody mu hrozí trest odnětí svobody až
na pět let.
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 29. srpna večer
patnáct minut před devátou hodinou přijel 64letý
řidič z Jičínska s vozidlem zn. Renault Megane k
čerpací stanici v ulici Palackého v Jablonci nad
Nisou. Zaparkoval u stojanu, do vozu natankoval
benzín Natural 95 v hodnotě 1.135,- Kč a následně
údajně neměl na zaplacení. Proto obsluha čerpací
stanice na místo přivolala policejní hlídku. Chování
uvedeného muže se pracovnici obsluhy zdálo velmi
podivné. Policisté na místě provedenou kontrolou v
dechu řidiče naměřili hodnotu alkoholu v dechu 1,77
promile a okamžitě mu zadrželi řidičský průkaz. Ve
věci bylo zahájeno zkrácené přípravné řízení, ve
kterém ve čtvrtek 30. srpna policisté z Obvodního
oddělení ve Mšeně sdělili tomuto muži podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Podezřelému nyní hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
ŽELEZNÝ BROD - Ve čtvrtek 30. srpna policisté z
Obvodního oddělení v Železném Brodě ve
zkráceném přípravném řízení sdělili 34leté ženě
podezření ze spáchání trestného činu zanedbání
povinné výživy, kterého se dopustila tím, že od
února 2010 do současnosti neplatí výživné na svého
syna, který je v pěstounské péči. Svému synovi tak
na výživném dluží částku 15.000,- Kč. Podezřelé
nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

VELKÉ HAMRY - 1.9.2012 01:20 do 02:20; na silnici
10 u obce Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou,
délka 243m; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA, vozidlo na střeše, bez zranění a úniku
kapalin, na místě PČR
JABLONEC N.N. - V neděli 2. září v 18.15 se v
Janově nad Nisou stala dopravní nehoda 32letému

muži z Lovosic. Muž řídil motocykl značky Honda
CBR900. Bohužel nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a
povaze vozovky a po pádu na vozovku byl odmrštěn
na oplocení domu. Způsobil si zranění, které si
vyžádalo převoz do nemocnice Jablonec n.N. na
ošetření. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku
33 000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření skupiny
dopravních nehod.
SEMILY – 3.9.2012 v 9:38 hodin byl prostřednictvím
tísňové linky 112 hasičům ohlášen náraz nákladního
auta do viaduktu směrem ze Semil na Chuchelnu.
Jak hasiči po příjezdu zjistili, šlo o nosič kontejnerů,
který zapomněl sklopit natahovací systém.
„Nárazem došlo k ulomení přední kabiny řidiče a
celý automobil to hodilo o několik metrů zpět,"
popsal semilský profesionální hasič nprap. Tomáš
Wittmayer. Jak pokračoval, shodou okolností na
železniční most zrovna zamířil také nákladní vlak.
Strojvůdce ještě lidé stihli na problém upozornit, a
tak se mu podařilo v malé rychlosti zastavit přímo
na mostě. Po provedení protipožárních opatření a
likvidačních prací předali semilští profesionálové
místo drážním hasičům. Ti se budou pokoušet most
nadzvednout a vrátit zpět do patek pomocí
pneumatických vaků, případně bude povolán jeřáb.
Řidič vyvázl z nehody pouze s lehkým zraněním.
KOŘENOV - 4.9.2012 14:05 do 16:10; na silnici 10
u obce Kořenov okres Jablonec nad Nisou , délka
133m; nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná
vozidla; probíhá vyšetřování nehody; - NA x OA bez
zranění, bez úniku provozních kapalin.
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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
5.9.

Den: 23/27°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
9.9.

Den: 18/22°C
Noc: 12/8°C

ČTVRTEK
6.9.

Den: 20/24°C
Noc: 12/8°C

PONDĚLÍ
10.9.

Den: 16/20°C
Noc: 11/7°C

PÁTEK
7.9.

Den: 19/23°C
Noc: 13/9°C

ÚTERÝ
11.9.

Den: 18/22°C
Noc: 12/8°C

SOBOTA
8.9.

Den: 18/22°C
Noc: 13/9°C

STŘEDA
12.9.

Den: 20/24°C
Noc: 12/8°C

PRANOSTIKY

8.9.
Jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá
čtyři neděle.
Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude osm
neděl.
Neprší-li o Marie narození. bude suchý podzim.
Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
O Marie narození vlaštovek tu více není.
Narození Panny Marie – co má studenou krev, se do
země zaryje.
Matka Boží hlávku (= zelí) složí.

10.9.
Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Září jezdí na strakaté kobyle.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 5:22
Zapadá: 18:39

Krátce po západu
Slunce můžeme za
soumraku a velmi
nízko nad
jihozápadním
obzorem pozorovat
Saturn a Mars.
Další planety Jupiter
a Venuše naopak
zdobí až ranní
oblohu.
Jupiter vychází po
půlnoci a
nalezneme jej v

Měsíc

Vychází: 19:50
Zapadá: 9:43

souhvězdí Býka.
Venuše se nad východním obzorem objeví asi tři a půl hodiny před Sluncem,
12. a 13. září ji navíc zastihneme v těsné blízkosti hvězdokupy Jesličky (též
M 44) ze souhvězdí Raka.
Po celou noc se pak na rozhraní souhvězdí Ryb a Velryby můžeme podívat
na Uran.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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

6. 9. 2012
10. 9. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
5.9. 1723 – Karel VI. byl slavnostně
korunován na českého krále.
5.9. 1269 – Anežka Přemyslovna, dcera
Přemysla Otakara II., česká princezna a
rakouská vévodkyně († 17. května 1296)
6.9. 1945 – Petr Novák, český zpěvák (†
19. srpna 1997)
6.9. 1946 – Hana Zagorová, česká
zpěvačka
7.9. 1836 – Ve Svatovítské katedrále v
Praze se konala poslední česká královská
korunovace. Korunován byl císař
Ferdinand I. Dobrotivý.
7.9. 1891 – Ferenc Futurista, herec (†
19. června 1947)
7.9. 1914 – Lída Baarová, herečka († 28.
říjen 2000)
7.9. 1938 – Milena Dvorská, herečka (†
22. prosinec 2009)
7.9. 1948 – Marta Vančurová, herečka
8.9. 1841 – Antonín Dvořák, český
hudební skladatel († 1. května 1904)
8.9. 1917 – Leopold Šrom, český stíhací
pilot RAF († 17. října 1968)
9.9. 1298 – Janov zvítězil nad Benátkami
v Bitvě u Korčuly.
9.9. 1953 – Slávek Janoušek, písničkář
10.9. 1932 - Otakar Motejl, český
advokát a politik († 9. května 2010)
11.9. 2001 – Teroristické útoky v USA:
Podle pozdějších výsledků vyšetřující
komise byla nad nad územím Spojených
států amerických unesena 4 dopravní
letadla společnosti American Airlines, z
nichž dvě narazila do budov Světového
obchodního střediska v New Yorku,
jedno letadlo do budovy Pentagonu a
jedno se zřítilo v Pensylvánii poblíž obce
Shanksville. Útoky si vyžádaly asi 3000
mrtvých.
12.9. 1822 – Jindřich Fügner,
spoluzakladatel Sokola († 15. listopadu
1865)

Michaela Šmídová
Petra Hermanová

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (4.9. - 13.9.) je určeno, ve staročeském a Keltském
horoskopu stromu - VRBA
Lidé narození ve
znamení Vrby mají
velmi složitou
povahu, která se
nesetkává s
přílišným
pochopením. Jsou
věčně nespokojení,
náladoví a neklidní,
což pramení z
pocitu
méněcennosti. Citlivě a intenzivně vnímají vše, co se kolem nich
děje, jejich empatie je až neuvěřitelná, čehož má tendence občas
zneužívat k manipulaci druhých. Ti si těchto důmyslných intrik
většinou ani nevšimnou, neboť měli tu čest se setkat s
odborníkem na lidské duše. Nenaučí-li se s tímto darem
pracovat, nikdy nebudou vyrovnaní a sebejistí.
Navzdory celoživotní nespokojenosti si dovedou užívat života a
přesně vědí, co od něj očekávají. Ani v lásce nenacházejí lék na
svá duševní trápení, ale pokud najdou ten pravý protějšek a
získají jistotu, mají velkou šanci zbavit se vnitřního neklidu.
Kvůli svým schopnostem, které spousta lidí nedokáže a nechce
pochopit, nemívají osoby narozené ve znamení Vrby v životě
mnoho přátel. V očích ostatních mohou působit jako podivíni.
Jejich zvýšená vnímavost jim o ostatních napovídá nejen to
dobré, proto mají občas tendence se ze společnosti vyčleňovat
zcela dobrovolně.
Obvykle se tito lidé dožívají úctyhodného věku v plné síle, ale
mohou se projevit duševní choroby, které pramení z jejich
celoživotní nespokojenosti. Pokud jsou ale obklopeni chápavými
lidmi, žádné vážnější nemoci nehrozí.
Díky vrozené empatii bývají vynikajícími psychology a učiteli,
mohou být i úspěšnými kriminalisty. Zajímají se o lidské osudy,
ale měli by se vyvarovat zneužívání svých schopností číst v
lidských duších.
------------------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
7.9. - Den otevřených dveří památek v České republice
8.9. - Mezinárodní den gramotnosti, Římskokatolická církev slaví svátek
Narození Panny Marie
9.9. - Den horníků
10.9. - WHO – Světový den prevence sebevražd, 10. a 11. září – Dny
evropského kulturního dědictví
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
TŘAPATKA NACHOVÁ – ECHINACEA
Třapatka (Echinacea
purpurea) se svou krásou
řadí mezi nejdekorativnější
rostliny. Nad záhonem
rozkvetlých třapatek se
musí každý zastavit a
zamyslet se nad krásou
přírody, která nás
obklopuje. Třapatka byla
tradiční léčivou rostlinou
severoamerických Indiánů.
Při jakýchkoli bolestech
žvýkali její kořen, listy
přikládali na rány a šťávou
léčili místo po uštknutí
hadem. K nám se třapatka
dostala až v 17. století. Ve
volné přírodě
nezdomácněla, pěstuje se
jen v zahradách a parcích.
Výzkumy se totiž zjistilo, že
Indiáni ji používali úplně
správně.
Její mimořádné vlastnosti,
zvlášť to, že podporuje
dnes tak potřebnou
odolnost vůči nemocem
(imunitu), ji řadí mezi
vzácné byliny. Výzkumy a klinické zkoušky stále
probíhají, ověřuje se i možnost jejího uplatnění při
léčbě novodobých nemocí, jako jsou Aids a ptačí
chřipka. Echinaceu si můžeme vypěstovat sami,
nebo si ji lze koupit ve formě tinktury, čaje, sirupů,
mastí v bylinkářství nebo lékárnách.
Nejúčinnější a také nejpoužívanější částí echinacei
je kořen, méně se uplatňují květy a nať. Nejlépe se
hodnotné látky v třapatce obsažené uvolňují ve
formě tinktury, ale můžeme ji pít i jako čaj.
Droga výrazně posiluje funkci imunitního systému,
má značné účinky desinfekční (pomáhá likvidovat
mnoho druhů virů, bakterií, prvoků i hub), tlumí
vnímání bolesti, působí jako afrodisiakum a
předmětem zkoumání je i její potenciální
protinádorové působení.
Vnitřně se užívá zejména v případech, kdy je
potřeba zvýšit obranyschopnost organismu, tj. např.
v období chřipek nebo nachlazení, a ke stejnému
účelu ji lze použít i preventivně. Zevně se aplikuje
na nejrůznější poranění, spáleniny, ekzémy, opary,
křečové žíly, hemoroidy apod. Doporučována bývá i
pacientům, kteří podstupují léčbu chemoterapeutiky
nebo ozařováním, neboť dokáže zvýšit množství
bílých krvinek, které jsou často těmito léčebnými
metodami více či méně likvidovány.
Podává se obvykle ve formě tinktury (100 g
čerstvého kořene se maceruje 7 dní v 500 ml 60 %
lihu), někdy i ve formě odvaru, což se ale jeví jako

méně účinné, neboť sušením se účinnost drogy
poněkud snižuje. V
prevenci se užívá
jedna čajová lžička
tinktury denně, v
době nákazy lze
dávku zvýšit až na
jednu čajovou lžičku
každé 3 hodiny.
Třapatka významně
podporuje činnost
bílých krvinek, které
považujeme za
"ochránce" v
organismu. Tím
pomáhá zabíjet
choroboplodné
zárodky a zvyšuje
odolnost organismu
před nemocemi.
Zvyšování imunity má
v dnešní společnosti
mimořádný význam,
protože lidský
organismus je velmi
často oslabován
chemickými přísadami
(hlavně z potravin),
špatným ovzduším,
stresem a konzumním způsobem života. Je třeba ji
proto užívat hlavně jako prevenci - například v
blížícím se chřipkovém období, dokud ještě nemoc
nevypukla.
Třapatka nachová má však také další dobré účinky.
Pomáhá hlavně při chronických zánětech kloubů, při
žaludečních vředech, prostatických potížích,
zánětech močových cest, zánětech horních cest
dýchacích, alergických projevech, ale je účinná i při
rakovině - střev, jater a žaludku.
Třapatka je výborná bylina, ale dávkujeme ji
opatrně, protože působí dosti silně. Neměly by jí
užívat těhotné a kojící ženy.
Čím čerstvější je droga, tím vyšší má účinek. Proto
třapatka vypěstovaná na vlastní zahrádce účinkuje
nejlépe.
Jak vyrobit domácí tinkturu?
100 g nasekaného nebo rozdrceného kořene
přelijeme 500 ml 60% lihu. Za každodenního
protřepání necháme 7 dní vylouhovat. Přefiltrujeme
a jako prevenci užíváme 1 lžičku denně. Pro
přípravu extraktu můžeme použít i květy nebo
čerstvou nať, zde se na 500 ml lihu doporučuje 120
g drogy.
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ZAHRADA
PĚSTOVÁNÍ
TŘAPATKY
NACHOVÉ
Třapatka nachová je
krásná květina.
Ne nadarmo se jedna z
mnoha jejích odrůd
nazývá Magnus,
vznešená. Zrovna tak
je ale užitečná. Jako
léčivá rostlina
podporující imunitu si
právem získává stále
větší věhlas. Pěstujte ji
proto pro krásu i
užitek!
Zkusme zbourat
pomyslnou zeď mezi
zahradou pro krásu a zahradou pro užitek.
Představíme vám květinu, která patří plným právem
do obou částí. Je to třapatka nachová – (Echinacea
purpurea). Pěstuje se jako okrasná rostlina, ovšem
zároveň zpracované rostliny a výtažky z nich jsou už
řadu let jedněmi z nejprodávanějších bylinných
preparátů v USA i v Evropě.

Rod Echinacea zahrnuje devět druhů pocházejících
ze Severní Ameriky.
Třapatka nachová (Echinacea purpurea, syn.
Rudbeckia purpurea) je pěstována nejčastěji.
Je to mohutná, vytrvalá rostlina, přezimující ve
formě rozvětveného kořene. Oválné až oválně
kopinaté listy jsou v růžici stopkaté, na květních
stvolech se mění na přisedlé a zmenšují se.
Soukvětí, posazená jednotlivě na větvených květních
stvolech, prozradí, že třapatka patří do čeledi
astrovitých. Vznešený „květ“ (květenství) třapatky
připomíná svými „bodlinami“ ježka, odtud pochází i
rodové jméno Echinacea. Vystouplý středový terč
trubkovitých květů je ohraničen prstencem
purpurově zbarvených jazykovitých květů.

Méně pěstovanou, ale z
hlediska obsahových látek
účinnější, je třapatka
úzkolistá (Echinacea
angustifolia). Vyznačuje se
užšími listy, kratšími a
stočenými korunními plátky
květů a kůlovitým kořenem.
Původní obyvatelé Severní
Ameriky echinaceu využívali
při bolestech zubů, bolesti v
krku, kašli, tradovalo se i její
použití jako antiséra při
hadím uštknutí. Poslední roky
a desetiletí se i u
nás třapatka
dostává na vrchol
popularity.
Rostlina obsahuje
široké spektrum
účinných látek –
flavonoidy,
polyacetylenové
sloučeniny,
polysacharidy,
terpenické
uhlovodíky,
vitaminy. Zjistilo se,
že pokud jsou
některé z těchto
látek izolovány,
samostatně nemají
žádný léčebný
účinek.
Ve svém komplexu
ovšem extrakt z rostliny působí proti zánětlivým
onemocněním, zvláště proti bakteriím a virům.
Flavonoidy z této rostliny působí proti volným
radikálům v organismu a tím mohou mít vliv na
prevenci nádorových onemocnění.
Semínka pro předpěstování sazeniček se vysévají v
březnu, za dva měsíce jsou rostlinky připravené k
výsadbě na záhon. Později lze v zahradních centrech
koupit předpěstované mladé rostliny.
Sazeničky vysazujeme v druhé polovině května na
slunné místo, do výživné, lehčí půdy.
Pokud se vám barvou do zahrady nehodí purpurové
třapatky, zvolte odrůdu White swan s bílými květy.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

HOUBOVÝ PSTRUH
4 celí pstruzi, vykuchaní, 500 g čerstvých
hřibů, rozpůlených, 2 cibule, nakrájené na klínky, sůl
a čerstvě mletý pepř, 2–3 lžíce másla, menší svazek
petrželky, asi 12 listů šalvěje.
Pstruhy omyjte, osušte, uvnitř i vně osolte, opepřete
a naplňte částí hub a cibule, petrželkou a kouskem
másla, zbytek dejte do pekáče. Ryby ovažte
provázkem a pod něj zastrčte pár lístků šalvěje.
Pstruhy položte vedle sebe do pekáče na zbývající
cibuli a houby. Poklaďte zbylým máslem a pečte v
troubě předehřáté na 160 °C zhruba 20–30 minut,
podle velikosti ryb.
ČATNÍ Z CHILLI – ALA HARRISA
1 velká palice
česneku,
oloupaná, 750 g
čerstvých chilli
papriček, 150 g
koriandru (asi 3
svazky), 1 lžíce
koriandrových
semen, 2 lžičky
římského kmínu, 2 lžičky kuliček černého pepře, 1
lžička tobolek kardamomu, 1 lžička hřebíčku, 1 a 1/2
lžíce soli, olivový ́ olej na zalití
(pokud nevíte kde u nás sehnat toto koření
z receptu, navštivte kořenářství v Turnově
http://www.pesokoreni.sph.cz/ )
Česnek, chilli a čerstvý ́ koriandr rozmixujte. Koření
rozdrťte najemno. Přimíchejte k rozmixované směsi,
přisypte sůl a dobře promíchejte. Naplňte do sklenic,
upěchujte a zalijte menší vrstvou oleje. Uzavřete a
uchovávejte v chladničce. Lze použít ihned, ale
vydrží nejméně 3 měsíce (vrstvu oleje vždy po
odebrání obnovujte).
PODZIMNÍ SMĚS VE SKLENICI
750 g okurek nakládaček, 625 g cibule, nakrájené
na silná kolečka, 375 g
červených nebo žlutých
paprik, 3 lžíce soli, 1 litr
sladového nebo bílého
vinného octa, 500 g
třtinového cukru, 2 lžičky
mleté kurkumy, 1 lžíce
hořčičných semínek, 2 lžičky
koprových semen nebo
snítka kopru.
Okurky spařte vroucí vodou,
sceďte a zchlaďte pod
tekoucí vodou. Po okapání je
nakrájejte na kolečka a dejte do skleněné mísy.

Přimíchejte cibuli, pokrájenou papriku a sůl a
přikryté nechte stát přes noc. Pak zeleninu
propláchněte pod tekoucí vodou a nechte okapat. V
hrnci přiveďte k varu ocet, cukr, kurkumu, hořčici a
kopr. Vařte 10 minut a pak přidejte zeleninu. Rychle
převařte a vypněte. Plňte do sklenic a uzavřete je.
Směs můžete jíst hned po vychladnutí, ale vydrží
vám nejméně jeden rok.
MEDOVÉ SUŠENKY

180 g změklého
másla, 225 g
krupicového
cukru, 1 lžička
vanilkového
extraktu, 1 vejce,
310 g hladké
mouky, ½ lžičky

kypřicího prášku, 125 ml medu.
Troubu předehřejte na 180 °C, plech vyložte pečicím
papírem. Máslo, cukr a vanilkový extrakt vložte do
nádoby kuchyňského robotu a vyšlehejte na světlou
a krémovou hmotu. Přidejte vajíčko a dobře
našlehejte; nakonec přisypte mouku a prášek do
pečiva a umíchejte krásně hladké těsto. Naberte
vždy lžíci těsta, vytvarujte kuličku a položte na
plech. Kolem nechávejte dostatek místa – sušenky
nabudou. Pak do kuliček udělejte obráceným
koncem vařečky důlky a pečte deset minut, nebo
dokud nezezlátnou. Nechte vychladnout. Před
podáváním naplňte důlky medem.
TVAROHOVÝ KOLÁČ S OSTRUŽINAMI
170 g polohrubé mouky, 125 g másla, 125 g
tvarohu, 125 g krupicového cukru, hrst ostružin, 2
bílky a žloutky (zvlášť),
1/2 kypřicího prášku, 1/2
sáčku vanilkového cukru,
asi 2 lžíce mléka, kůru z
půlky citronu, máslo a
strouhanku na vymazání
formy, moučkový cukr a mouku na poprášení ovoce.
Změklé máslo utřete s cukrem a postupně po
jednom přidejte žloutky. Do směsi vetřete tvaroh,
vanilkový cukr a citronovou kůru. Zřeďte vlažným
mlékem a opatrně promíchejte. Do čisté mísy
prosejte mouku s kypřicím práškem. Nasypte k
základu těsta a důkladně promíchejte. Troubu
předehřejte na 180 °C (horkovzdušnou na 160 °C).
Bílky ušlehejte do tuha a opatrně vetřete do těsta.
Těsto přeneste do vymazané a strouhankou
vysypané formy o průměru 23 cm a poklaďte
ovocem, poprášeným trochou mouky (v těstě
nepropadne). Pečte asi 30 minut. Hotový koláč
poprašte moučkovým cukrem. Koláč je skvělý i s
mandlemi nebo rozinkami, hodinu předem
namočenými v alkoholu či v aromatickém čaji.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

TEPLÉ ZÁŘÍ – DOBŘE SE OVOCI DAŘÍ
V Loužnici to bývalo s ovocem všelijaké, kvůli
nadmořské výšce a častým jarním mrazíkům se málo
kdy, urodilo pěkné ovoce. Nicméně již po staletí se
zde úspěšně pěstují švestky, jablka, hrušky a ořechy.
Každým rokem je a byla úroda nejistá, ovoce často
nebylo valné kvality, ale vždy na štědrovečerním
stole byly sušené švestky, křížaly a ořechy.
Ovoce se zužitkovalo vždy skoro všechno, hospodyně
uměly z každého ovoce udělat výborné kompoty,
šťávy, marmelády, či džemy a také jej hojně sušily.
Mezi ovoce bylo považováno také ovoce z „mezí“,
kde rostli hlohy, šípky či bezinky, ty bývaly velkým
zdrojem vitamínů po celou zimu.
Ovocné stromy patřívali mezi velmi uctívané,
neboť se věřilo, že každý plodící strom má duši,
stejně jako člověk. Zřejmě proto se zachovalo
velmi mnoho pověr a zvyků, spojených se
stromy.
Tak například se věřilo, že by strom plakal po
celý rok, pokud by mu někdo při česání ovoce
ulomil větvičku. Proto předci vždy, při sklizni
ovoce všichni dávali velký pozor, aby stromu
neublížili.
Nerodil-li strom žádné ovoce, mohl za to prý had,
který žil v jeho kořenech a ubíral mu vláhu (jako
v pohádce „O třech zlatých vlasech děda
Vševěda“). Aby se hospodář hada zbavil, měl prý
pod strom zakopat uhynulé slepé kotě či štěně.
Vykvetl-li a zároveň odkvetl-li strom ve stejném
měsíci, čekala se
podle jisté pověry
hojná úroda. Pokud,
ale v jednom měsíci
vykvetl a v jiném
odkvetl, bývala úroda
nevalná či dokonce
žádná.
Při česání ovoce se
mělo zpívat, aby
nebylo stromu
smutno. Smutný
strom by prý
nepřečkal zimu.
Mnoho pověr a zvyků
bylo spojeno s
česáním především
mladých stromků.
První ovoce ze
stromku, měla
utrhnout žena, a to
proto, aby v dalších
letech hodně rodil.

Místy se u mladých stromků nechávalo první ovoce spadnout.
Také se při sklizni nechával jeden plod na stromě. Takový plod se nazýval „zapomnělka“.Zapomnělka se nesměla
sníst. Kdo by jí přece jen snědl, byl by od té doby na vše zapomínal. Tento plod se nechával ptáčkům na zimu.
Po každé sklizni a před každou zimou se ovocné stromy ošetřily a zabalily se jim kmeny, či natřely vápnem, aby jim
zajíci a jiní škůdci přes zimu neubližovali.

(foto: Miloslav Linka čp.63 na zahradě při sklizni ovoce)
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:
……….Při jednání bylo docíleno toho, že soudruh náměstek ministra si vyžádal nový průzkum objektů a výroben
v Loužnici a vypracování návrhů ne eventuelní přístavbu v Loužnici, pakliže se zkáže, že závod by stačil zvládnouti
plánovanou kapacitu s menší investiční výstavbou do hodnoty asi 1.000.000,- Kč, provede se výstavba v Loužnici.
Návrhy měly se vypracovati do 14 dnů. Vypracovaly se za pomoci zaměstnanců technického oddělení ŽBS, kteří
byli pověřeni podnikovým ředitelem pomoci návrhy vypracovati a současně si ověřiti správnost vyměřených ploch
a údajů. Z důvodu, že při rozmísťování strojů a výrobního zařízení, bylo trváno ze strany podnikového ředitelství
na to, aby stroje byly rozmístěny v patřičných vzdálenostech, odpovídajícím předpisům o ochraně a bezpečnosti
práce. Tímto propočtem se zjistilo, místo původně plánovaných 200 m2 pulírny, že bude nutno přistavěti 889 m2.
Návrhy byly předloženy ministru a k jednání v Praze se dostavili opět za závod Bartoníček Lad., Sochor Oldřich,
podnikový ředitel Vávra a za hlavní správu Kopal Jos. Zástupce ministra soudruh Kopča přizval též k jednání členy
stavební komise, která původně rozhodla o výstavbě v Zásadě.
Členové stavební komise, jako odborníci se vyjádřili opět pro stavbu v Zásadě a svoje názory takto zdůvodňovali:
„Staveniště v Zásadě má vhodný terén pro stavbu. Voda pro staveniště je v dostatečném množství z místních
zdrojů. Odkanalizování závodu lze snadno provést. Je dána možnost dalšího rozšiřování závodu. Závod bude na
okraji obce v blízkosti sídliště 1.200 obyvatel, kde je sokolovna, sportovní hřiště, kino a tím i větší možnost
kulturní a sportovní činnosti“.
Staveniště v Loužnici, rekonstrukce.
Terénní úpravy by byly velmi nákladné. Výroba se nedá uspořádati do potřebných linek. Doprava a uskladnění
uhlí a dříví je velmi nesnadná. Využití ploch nedokonalé. Odkanalisování lze velmi těžko provésti, ježto závod je
na kopci, nad obytnými budovami. Nelze prý podle vyjádření krajského hygienika ze zdravotních důvodů připustiti
rozšíření stavby.
Další návrh na nové staveniště závodu jako celku v Loužnici i později předložené návrhy byly zamítnuty, jelikož již
na staveništi
v Zásadě bylo
provedeno několik
komisionelních
řízení, které vyzněly
příznivě pro stavbu
v Zásadě.
Tím byla celá
záležitost skončena
ve prospěch Zásady.
Ku konci roku 1957
byla vybudována
první část výstavby,
sklady. Další část
výstavby provozovny, se zatím
nestaví, takže výroba
perliček je zatím
ponechána
v Loužnici v rozsahu
jak se pracovalo
dříve.
MNV i zaměstnanci
závodu 03 v Loužnici
si byli plně vědomi
velikého významu
stavby závodu pro
další rozvoj naší obce, ale z uvedených důvodů se nepodařilo stavbu prosaditi v Loužnici.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 –pohled na závod v Loužnici – od Pazdrny)
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Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o
vlaštovkách?” „To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola,
odletí do jižních krajin!”
Paní učitelka se ptá dětí, které zvíře se nejrychleji naučí mluvit
lidskou řečí. Nikdo se nehlásí, až po chvíli Pepíček. „No,
Pepíčku, tak které zvířátko?” „Prosím, rybičky.” „A jak jsi na to
přišel, Pepíčku?” „Naši mají v ložnici akvárium a nedávno se z
ložnice ozvalo: Jestli mě ještě jednou kousneš do ocasu, tak tě
prohodím akváriem!”
„Pepíčku!” vyštěkl chemikář. „Z čeho se skládá písek?” Milý
student bez dlouhého přemýšlení odpovídá: „Z náklaďáku.”
„Tak, děti, vyjmenujte nějaký živel,” říká paní učitelka. „Voda,”
povídá Mařenka. Učitelka ji pochválí: „Správně, Mařenko.” Hlásí
se Pepíček: „Prosím, slivovice. Tatínek říká, že když má
slivovici, je ve svém živlu!”
Ve škole probírali přísloví na příhodách ze života. Přihlásila se
Mařenka a říká: „Maminka koupila na trhu třešně v pytlíku, a
když přišla domů, byly shnilé!” Učitelka říká: „Ano, děti, to je
přísloví Nekupuj zajíce v pytli!” Pepíček říká: „My jsme byli v
neděli u Vlků. Paní Vlková má miminko, ona ho kojila!” Učitelka
říká: „A co to má být za přísloví?” Pepíček: „No přece, Vlk se
nažral a koza zůstala celá!”
„Co nám dává husa?” „Sádlo.” „A co dál?” „Sádlo.” „Na čem spí
tvůj táta?” „Na mámě.” „Na čem spíš ty?” „Na posteli.” „A čím
se přikrejvá tvůj táta?” „Novinama.” „Tak čím se přikrejváš ty?”
„Peřinou.” „A co je v peřině?” „Peří.” „Tak co nám dává husa?”
„Sádlo.”
„A já jsem se tak těšil,” povzdechl si na začátku hodiny
tělocviku prvňáček. „Když jsem četl v rozvrhu TV, myslel jsem,
že se budeme koukat na televizi!”
Pepík a Martin přijdou do školy až na třetí hodinu, a bez
omluvenky. Třídní si je nechá zavolat do kabinetu a rozčílí se:
„Že vy jste byli za školou?!” Martin se smutně podívá na svého
kamaráda: „Já ti to říkal, Pepíku! Měli jsme se schovat někde
dál!”
Učitelka se ptá: „Pepíčku, proč mi ukazuješ fotku tvého otce?”
A Pepíček na to: „Vždyť jste říkala, že byste chtěla vidět toho
blbečka, co mi napsal domácí úkol.”
Pan učitel k malému Pepíčkovi: „Pepíčku, dám ti dva králíky a
ještě tři králíky - kolik jich budeš mít?” „? est!” „Počítej ještě
jednou - dva králíci a tři králíci - kolik to je?” „Pět.” „No vidíš dám ti dva králíky a tři králíky - kolik jich budeš mít?” „? est!”
„Jak to?” „My totiž doma už jednoho máme!”

MOUDRÁ VĚTA
Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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