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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 32/2016
pro týden:
22. 8. 2016 – 28. 8. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

KOUPALIŠTĚ – HASIČSKÁ NÁDRŽ

DOVOLENÉ V ORDINACÍCH LÉKAŘŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

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

MUDr. Jiří Hruška
29. 8. – 9. 9. 2016
Koupání
zvířat je
zde
zakázáno!
Voda 20 °C

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

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech 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.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ!

Prázdniny utekly jako voda a dětem začne opět
vyučování.

Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října
2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a
skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna
2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
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PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI POHÁDKAMI

Co je nového u loužnických strašidýlek?
Minulý týden, přišlo k nám, na chvilku léto. Během krásných letních dnů, je koupaliště čisté a ideální ke koupání.
K večeru se Vám třeba poštěstí uvidět Kordulu, jak si to brázdí koupalištěm.
Podle další předpovědi počasí, bude ještě léto pokračovat a teploty stoupat. Tak máte šanci Kordulu opět vidět.

Ve čtvrtek 18. 8. 2016 byl krásný jasný úplněk. Pokud jste měli štěstí, mohli jste vidět naše dvě čarodějnice
Mastikulu Kloboučkovou a Babetu Čirůvkovou.

https://www.facebook.com/Putov%C3%A1n%C3%AD-za-Lou%C5%BEnick%C3%BDmiPoh%C3%A1dkami-896824427093932/
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ZE SVĚTA
ZÁSADA - Vyhlášené bramboráky z pouti nechyběly ani letos ve Zbytkách u Zásady a spotřebovali na ně
devadesát kilo brambor.
Tradiční srpnovou veselici tu pořádala Tělocvičná
jednota Zásada a v neděli sem zamířily na čtyři stovky
lidí. „A nejen od nás a sousedních obcí, ale i
vzdálenějších míst," radovala se Libuše Ducháčková za
pořadatele. Byla také jednou ze tří žen, které zpracovaly
devět kilo brambor na tradiční pochoutku. A nejen
sejkory tu voněly. „Ve čtyřech jsme napekly třicet
plechů koláčů. Od borůvkových až po ořechové," dodala
Ducháčková. Ale jídlo pochopitelně nebylo jediným
lákadlem.
Z centra Zásady od křižovatky vozil nahoru do kopce lidi
tradičně výletní vláček. A pokaždé přivezl velkou
skupinu. Program pro děti zajišťovali na tradiční
srpnové pouti v zásadských Zbytkách nadšenci z církve
Adventistů. Pro nejmenší si připravili jedenáct atrakcí:
hod na čápa, trakař, chůdy, lano se zavázanýma očima, chůze na laně, bodypainting, skákání v pytli, hod do
koše, ruské kuželky, natahování gumového lana a na závěr si děti na kole štěstí vytočily drobný dárek. Dospělé
potěšilo duo Adamis, které znají ze Šlágru, a hlavně přátelské posezení v přírodě za krásného počasí.
ZÁSADA – pátý ročník hudebního festivalu
ZasTenRock proběhl v sobotu uplynulého víkendu. Na
fotbalovém hřišti bylo vše dokonale připraveno a tak si
návštěvníci užili krásné odpoledne a večer, kdy i
počasí přálo. Jen před půlnocí přišel déšť, ale to
nikomu nevadilo. Všichni si tento den a večer krásně
užili.

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
ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 13. srpna v deset hodin dopoledne se v Železném
Brodě v ulici Masarykova stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Audi A4 jela ve
směru od centra města a s vozem zastavila tak, aby umožnila řidiči vyjíždějícímu z
garáže bezpečné vyjetí na silnici. Ovšem za ní jedoucí řidič s vozidlem Dacia Logan
se nevěnoval plně řízení, nevšiml si tohoto stojícího vozidla a zezadu do něj narazil.
Při tomto střetu řidička vozidla Audi A4 utrpěla zranění, se kterým byla převezena
na ošetření do nemocnice v Turnově. Alkohol byl u řidiče dacie vyloučen
provedenou dechovou zkouškou. U zraněné řidičky dechová zkouška provedena
nebyla, ale policisté si v turnovské nemocnici vyžádali odběr její krve. Předběžná
výše způsobené škody činí částku 90.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ŽELEZNÝ BROD – 14.8.2016 v půl čtvrté v noci se v Železném Brodě v ulici Masarykova stala
dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Škoda Fabia jela ve směru od centra města, kde se v
prostoru křižovatky s ulicí Nádražní plně nevěnovala řízení, vyjela vlevo mimo vozovku a narazila
do oplocení u jednoho z domů. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jejím dechu alkohol
nezjistili, výsledek byl negativní. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené
škody činí částku 90.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili
na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce havarovaného vozidla udělili blokovou
pokutu.
JABLONECKO - V sobotu 13. srpna se dopoledne v deset hodin na silnici první třídy
číslo 65 v katastru obce Rádlo stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Opel Vectra jel
ve směru na Jablonec nad Nisou, kde v táhlé pravotočivé zatáčce vlivem nepřiměřené
rychlosti dostal s vozidlem smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci a přední částí narazil
do svahu. Následně se s vozem ještě přetočil a do uvedeného svahu narazil ještě
také levým zadním rohem. Při nehodě se zranila spolujezdkyně z havarované vozidla.
Charakter a doba léčení jejího zranění je předmětem dalšího šetření. Alkohol byl u
řidiče vyloučen na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní
výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 40.000,- Kč. Věc i nadále šetří
policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
SMRŽOVKA – 15.8.2016 ráno krátce před šestou hodinou se ve Smržovce v ulici
Hlavní stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Seat Leon jel ve směru od Tanvaldu,
kde při odbočování vlevo do ulice Jana Švermy nedal přednost protijedoucímu
vozidlu VW Passat a došlo tak v prostoru křižovatky k jejich střetu, po kterém se vůz
Seat Leon převrátil na bok. Při nehodě byl lehce zraněn řidič vozidla Seat Leon,
který byl z místa převezen na ošetření do Jablonecké nemocnice. Charakter jeho
zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenými dechovým zkouškami, které měly negativní výsledky.
Předběžná výše způsobené škody činí částku 140.000,- Kč. Událost i nadále šetří
policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
JANOV NAD NISOU – 20.8.2016 v 1:37 ráno byly hasičské
jednotky povolány na požár střechy v bývalém penzionu u Čerta v
Janově nad Nisou.
Jednotka Hasiči Janov nad Nisou na místě zasahovala v dýchací
technice a zajišťovala uzavření komunikace a evakuovala obyvatele z
domu na svojí hasičskou zbrojnici kde se postarala o provizorní
ubytování po dobu zásahu hasičů. Na lokalizaci požáru byl použit
jeden útočný proud a speciální hasící zařízení Cobra Na místo dorazil i
protiplynový kontejner z Liberce na plnění tlakových lahví.
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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
22.8.

Den: 20/24°C
Noc: 11/7°C

PÁTEK
26. 8.

Den: 26/30°C
Noc: 17/13°C

ÚTERÝ
23.8.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
27.8.

Den: 27/31°C
Noc: 17/13°C

STŘEDA
24.8.

Den: 23/27°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
28.8.

Den: 26/30°C
Noc: 16/12°C

ČTVRTEK
25.8.

Den: 24/28°C
Noc: 15/11°C

PONDĚLÍ
29. 8.

Den: 25/29°C
Noc: 16/12°C

PRANOSTIKY
23.8.
Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
24.8.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali, fouká-li
na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!
Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.

Slunce
Vychází:

5:56
Zapadá: 19:42

28.8.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
29.8.
Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
Stětí svatého Jana, přestávají již parna.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE?

FÁZE MĚSÍCE

22.8.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 367 050 km)
Konjunkce Merkuru s Jupiterem
24.8.
Konjunkce Marsu se Saturnem a Antarem
25.8.
Měsíc v poslední čtvrti (03.41 UT)

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

Měsíc

24. 8. 2016

Vychází:

23:12
Zapadá:

27.8.
Těsná konjunkce Venuše s Jupiterem
29.8.
Konjunkce Merkuru s Venuší

13:05
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

22.
22.
23.
27.

8. 2016
8. 2016
8. 2016
8. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Tomáš Blažek ml.
Matyáš Daněk
Věra Udatná
Daniel Kűhn (z Rovinky)

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
22.8. 1785 – Josef II. zrušil v Uhersku nevolnictví.
22.8. 1922 – Miloš Kopecký, herec († 16. února 1996)
23.8. 1807 – Albert Nostitz-Rieneck, nejvyšší maršálek Království českého
23.8. 1958 – Karel Plíhal, písničkář
24.8. 79 – dvoudenní výbuch sopky Vesuv zničil antická města Pompeje, Herculaneum
a Stabiae
24.8. 1885 – Václav Špála, český malíř († 12. nebo 13. května 1946)
25.8. 1897 – V Liberci byl zahájen provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje.
25.8. 1930 – Sean Connery, skotský herec
26.8. 1278 – Rudolf I. Habsburský zvítězil v bitvě na Moravském poli nad českým
králem Přemyslem Otakarem II., jenž v bitvě přišel o život.
27.8. 1883 – Erupce sopky Krakatoa vzedmula ohromnou vlnu tsunami, jež na
ostrovech Jáva a Sumatra usmrtila přes 36 000 lidí.
27.8. 1929 – Jiří Hubač, dramatik a scenárista] († 27. září 2011)
28.8. 1867 – Do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty.
28.8. 1749 – Johann Wolfgang von Goethe, německý spisovatel, přírodovědec a
filozof († 22. března 1832)
VÝZNAMNÉ DNY
23.8. - Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. Evropský den památky obětí
stalinismu a nacismu
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.
Je to pěkný přírodní koutek v naší vesničce a kdybychom
mu věnovali více péče odvděčil by se nám tím, že by
poskytl osvěžení, pobavení i zdraví naší 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 přibližovati, 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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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 22. 8. – 28. 8. 2016,
slaví svátek:
22.8. - BOHUSLAV je mužské křestní
jméno slovanského původu. Další variantou
jména je Božislav. Jedná se o překlad
řeckého jména Thimotheus, jehož význam
je „budiž bohu sláva“.
23.8. - SANDRA pochází z italštiny jako
zkrácená varianta jména Alessandra a
znamená „ochránkyně mužů“. V italštině se
též používá mužská varianta, Sandro.
24.8. - BARTOLOMĚJ je mužské biblické
jméno aramejského původu. Další
variantou jména je Bartolomej. Vzniklo z
bar Talmai a vykládá se jako syn Talmajův,
syn zbrázděného, oráč, někdy také jako
bojovný syn.
25.8. - RADIM je mužské křestní jméno
slovanského původu (Radimir raděti/starat se o mir/shromáždění).
26.8. - LUDĚK je mužské křestní jméno.
Luděk je původem česká odvozená
domácká podoba českých jmen Ludomíra a
Ludoslava a také německého jména Ludvík,
která se později osamostatnila. Význam
jména je „Slavný válečník“.
27.8. - OTAKAR (ve starší verzi také
Ottokar) je mužské křestní jméno
německého původu. Jeho význam je
obvykle uváděn jako „střežící majetek“
(Odowakar - odo/majetek a wakar/hlídat).
28.8. - AUGUSTIN (podle českého
kalendáře Augustýn) pochází z latinského
slova augustus (vznešený, majestátní).
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
KOZLÍK LÉKAŘSKÝ
(Baldrián, baldrán, odolen, kočičí kořen, čertikus)
Kozlík je vytrvalá bylina s krátkým silným asi 5 cm dlouhým a až 3 cm tlustým oddenkem, z něhož vyrůstá velký
počet dlouhých světle hnědých drátovitých až 2 cm tlustých kořenů. Na průřezu pod lupou je vidět široká dřeň,
obklopená kroužkem cévních svazků. Úzká kůra je lesklá a hnědá. Přímá a zpravidla nevětvená dutá lodyha je 70
až 150 cm vysoká nese několik párů vstřícných lichozpeřených listů, které jsou dole řapíkaté, nahoře přisedlé.
Jednotlivé lístky jsou asi 1 cm široké, kopinaté a zejména na spodních listech hluboce pilovité. Drobné a vonné
pětičetné srostloplátečné květy jsou nesouměrné a skládají ploché koncové vidlanovité laty. Drobný zelený kalich
je nezřetelně pětizubý, narůžovělá nebo zřídka bělavá nálevkovitá koruna je rozdělena na 5 nestejných
zaoblených cípů, květní trubka je ve spodní části jednostranně vydutá. V květu jsou tři tyčinky a spodní semeník.
Plod je až 4 mm dlouhá nažka s pérovitým chmýrem. Kvete v červnu až v červenci.
Sbírá se kořen, druhým rokem po výsadbě v září až říjnu. Někdy se doporučuje i sběr před rozkvětem, kdy je
obsah účinných látek nejvyšší.
Účinné látky: Silice, mono a sekviterpeny a jejich deriváty, valepotriáty, deriváty kyseliny valerové, cukry, sliz,
hořčinu, třísloviny, alkaloidy a flavonoidy, isovalerianový kyselý ester, alkaloidy valerin, chanitin, actinidin a
valerianin, cholin, baldrinal a azulen, bornylformiat, bornylacetát, valeriánový kafr, alkoholy aj.
Kozlík pomáhá při: srdečních neurózách (úzkost, bušení srdce), nervovém vyčerpání, migrénách, nespavosti
způsobené přepracováním, žaludečních neurózách, tiší bolesti, uvolňuje křeče, snižuje tonus hladkého svalstva,
rozšiřuje věnčité tepny, působí proti nadýmání a dávení, tlumí sexuální aktivitu, při poruchách štítné žlázy.
Malé dávky mají povzbuzující účinek na centrální nervovou soustavu, zejména na dýchací a vazomotorická centra,
zatímco větší dávky vyvolávají celkový útlum nervové soustavy.
Dlouhodobé používání působí zažívací potíže, nevolnost, bolesti hlavy a poruchy srdeční.
Čaj se používá při: ženských chorobách, horečkách z nervových otřesů, podrážděných nervech, nevolnosti
těhotných.
Tinktura neboli “Baldriánové kapky" se užívají 3x denně 10 - 15
kapek na cukr nebo na lžíci vody:
proti dávení, epilepsii, křečím různého druhu, při silné
menstruaci, srdeční a nervové slabosti, přepracování,
bolestech hlavy, nervovém rozrušení, žaludeční neuróze i proti
revmatizmu a hlístům.
Užívá se 3x denně 8 kapek: kromě celkového použití i při
neurastenii a hysterii, pálení žáhy, sexuálním podráždění,
škubání končetin, malátnosti, slabosti nohou, “slabých

kolenech", bolestech hlavy se závratěmi,
předrážděnosti, nespavosti, nepokoji, pocitu horka a škrabání v krku, pocitu sešněrovaného krku, klimakterických
potíží, žaludečních křečích, nervových poruchách srdce, “houserovi", náhle vznikající bolesti nervů, podráždění
nervových center, podráždění páteře (spinální iritaci), sklonu ke křečím sklonu ke bezvědomí a bolesti zubů.
Domácí valeriánské kapky z kozlíku lékařského
sušený a/nebo čerstvý kořen kozlíku lékařského, vodka
Kořen kozlíku se jednoduše pečlivě omyje, nakrájí a naloží do alkoholu. Nakládání bylinek do alkoholu má dva
důvody. Za prvé – získáme tak větší množství účinných látek. Za druhé – alkohol bylinky konzervuje a taková
tinktura pak vydrží i několik let. Pro domácí výrobu tinktury je ideální vodka, protože neobsahuje žádné přísady.
Pokud ale nakládáte bylinky, které mají méně příjemnou chuť, můžete místo vodky použít třeba rum. Poměr
množství tvoří jeden díl kozlíku na pět dílů alkoholu. Nádobu uzavřeme, na dva týdny postavíme na chladné místo
a denně protřepeme. Směs pak prolisujeme přes pasírovací pláténko.
Doporučená doba užívání je 4 týdny, a pak je třeba zařadit měsíční pauzu. Obvykle se bere 20 kapek
3× denně. Valeriánské kapky jsou nevhodné pro děti a pro těhotné a kojící ženy.
Dlouhodobé užívání kozlíkových kapek se ale nedoporučuje. Může se stát, že přibližně po měsíci jejich užívání
vznikne k látkám, které obsahují, tolerance, takže přestanou účinkovat. Pokud byste dávku zvýšili, může se
namísto uklidnění naopak dostavit silné rozrušení.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
HOŘČICE Z CUKETY
2 kg cuket, 150 g cukru, 50 g soli, 1 palice česneku, 2 ks feferonky, 0,25 l oleje, 0,1 l octa, 2
lžičky mletého pepře
Cukety očistíme, vybereme z nich semínka a pak je nakrájíme. Do hrnce dáme kousky cuket,
očištěný česnek, cukr, olej, sůl, ocet, feferonky zbavené jadřinců a pepř. Asi hodinu vše vaříme,
mírně vychladlou směs rozmixujeme. V menších zavařovacích sklenicích dobře uzavřených víčky
sterilujeme 20 minut při teplotě 85 °C.
KUNOVJANKA
1,4 kg cibule, 1 kg papriky, 600 g mrkve, 600 g celeru, Nálev: 2 l vody, 3/4 l octa, 1 ks
přípravku Deko, 120 g cukru, 30 ks tablet umělého sladidla
Mrkev a celer očistíme, nakrájíme na menší kostky a 15 minut povaříme. Cibuli a papriku
očistíme a nakrájíme na kostičky. Svaříme vodu, ocet, cukr, umělé sladidlo a Deko na nálev.
Zeleninu promícháme, plníme do sklenic, zalijeme nálevem a sterilujeme 20 minut při 85 °C.
MATJESY Z CUKET
2 kg cukety, 1 kg cibule, 5 lžic cukru, 5 lžic soli, 1/2 sáčku pepře, 0,5 l octa, 0,3 l oleje,
bobkové listy, nové koření
Cuketu nakrájíme na plátky, cibuli na slabá kolečka nebo půlkolečka, zeleninu spolu
promícháme. Přidat sůl, pepř, cukr, olej, ocet, opět promícháme a necháme 1 hodinu uležet
(vodu, která se z cuket uvolní nevyléváme!)
Směs plníme do skleniček o obsahu 0,3 l, zalijeme je puštěnou šťávou z cuket, aby byla směs
ponořená, do každé skleničky dáme 4 ks nového koření a 1 ks bobkového listu. Důkladně uzavřené skleničky
sterilujeme 20 minut při teplotě 90 °C.
HŘÍBKOVÉ RIZOTO
320 g rýže carnaroli, 100 g parmezánu, 80 g hub (nejlépe hříbků), 200 ml bílého vína,
100 ml olivového oleje (extra panenský), 1 hrst nasekané plocholisté petrželové natě,
2 ks větší cibule, zeleninový vývar dle potřeby, sůl dle chuti
Houby povaříme. V hrnci s olivovým olejem a na mírném ohni zpěníme nadrobno
nakrájenou cibuli. Přisypeme rýži a dobře promícháme. Podlijeme zeleninovým
vývarem, přidáme houby a víno. Pomalu vaříme a stále mícháme, abychom rizoto
nepřipálili a rovnoměrně se nám provařovalo. Jakmile rýže vsákne většinu vývaru,
mírně podlijeme vývarem znovu a takto několikrát opakujeme. Rýži vaříme na skus a
v krémové konsistenci. Nakonec rizoto zjemníme máslem, posypeme nastrouhaným parmezánem a promícháme. Dle
chuti osolíme. Hotové rizoto zdobíme nasekanou plocholistou petrželovou natí.
DÝŇOVÁ POLÉVKA
1 hokaido dýně o průměrné velikosti, nakrájené na kousky (zbavená semínek,
kůru neodstraňujte), 1 velký brambor, nakrájený na kousky, 1 středně velká
cibule, najemno nakrájená, 750 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru, 200 ml
kokosového mléka, 2 stroužky česneku, nasekaného, 2 vrchovaté čajové lžičky
kari koření, 1-2 malé červené papričky, nakrájené, trochu olivového oleje, krutony
dle chuti.
Přichystejte si větší hrnec, do kterého nalijete olivového oleje. Na oleji lehce
osmahněte nakrájenou cibuli, chilli a česnek, dokud nezměknou. Přidejte nakrájené kousky dýně hokaido a brambory,
posypte kari kořením. Minutu nebo dvě restujte. Do hrnce přilijte kokosové mléko, přikryjte poklicí a duste, dokud
brambory a dýně nezměknou. Dýňovou polévku nechte vychladnout, nalijte do mixéru a vymixujte, dokud polévka
nebude mít hladkou a krémovou konzistenci. Nakonec dýňovou polévku trochu ohřejte a podávejte s krutony, které
byly usmažené na olivovém oleji, másle a posypané bylinkovou směsí.
BÁBOVKA Z DÝNĚ
500 g dýně Hokaido, 400 g polohrubé mouky, 200 g cukru krupice, 2 vejce, 150 ml oleje, 1
vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa, máslo a hladká mouka na vysypání formy
Dýni Hokaido oloupeme, vydlabeme a nastrouháme nahrubo. Přidáme mouku smíchanou s
práškem do pečiva, oba cukry, vejce, olej a promícháme. Formu na bábovku vymažeme
máslem a vysypeme moukou a nalijeme polovinu těsta. Do druhé poloviny těsta přimícháme
kakao a vlijeme na světlé těsto. Chceme-li vytvořit v bábovce barevné ornamenty, krátce
promíchneme obě těsta špejlí. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 30 minut. Hotovou
bábovku poznáme tak, že do ní zapíchneme špejli, pokud se na ni nepřilepí žádné těsto, je hotovo.

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 33/2016

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.
Pamatujete si, že dříve bývalo na každé stráni a mezích, spousta pupav, které jsme jako děti nožíkem vyrýpávali,
opatrně odstranili píchavé části a pochutnávali si na sladkém vnitřku?
Dnes pupavu najdete velmi vzácně, ale přeci, na slunných stráních v Loužnici jich pár je.
PUPAVA BEZLODYŽNÁ
Je nízká, vytrvalá bylina.
Lodyha silně zkrácená, listy nahloučeny v přízemní růžici, peřenolaločné až peřenosečné, často na
rubu pavučinatě vlnaté, úkrojky přisedlé širokou bází, pichlavé, vřeteno křídlaté. Jediný úbor
nejčastěji 4 až 6 cm v průměru, obsahuje jen bílé až nahnědlé trubkovité květy. Bílé zákrovní listeny
jsou hydroskopické, při vlhkém počasí se ohýbají dovnitř a vytváří nad lůžkem stříšku. Kvete v VI až IX.
Pupava roste na sušších místech, jako jsou kamenité stráně, kopce, meze a lesní palouky.
U nás se s ní můžeme setkat jen zřídka.
Více zde: http://www.lecivapriroda.cz/herbar/pupava-bezlodyzna/
Pupava obsahuje polysacharid inulin, silice (asi 1,25%) s hlavní složkou karlinaoxydem a karlinenem, pryskyřice,
třísloviny a enzym srážející mléko.
Sbírá se kořen (Radix carlinae) a to buď na jaře (květen) nebo na podzim. Kořen se po vyrýpnutí omyje, rozdělí na
menší části a suší ve stínu nebo při umělém sušení za teplot do 40 °C.
Droga se uplatňuje zejména v urologii, působí močopudně, potopudně, zlepšuje činnost ledvin, urychluje vylučování
odpadních látek z těla, má ale i účinky fytoncidní, zlepšuje chuť k jídlu, působí dobře při zánětu či zvětšení prostaty, při
zánětu močových
cest, desinfikuje
střeva, zevně lze
pupavu použít ve
formě koupele při
plísňových
onemocněních,
hnisavých kožních
afekcích nebo na
ekzémy.
Nejčastěji se droga
podává ve formě
prášku a to 3x denně
na dvě špičky
kulatého nože nebo
ve formě nálevu (4
sklenky denně). Čaj
nebo odvar z 15 až
30 g na ½ l vody se
osvědčil proti
katarům, nachlazení,
zahlenění, nebo při
potížích spojených s
funkcí ledvin,
močových orgánů i
žaludku.
Květní lůžko je jedlé,
má chuť podobnou
kedlubně.
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DŮM a ZAHRADA
I když letošní léto nebylo ideální, přeci se nám na zahrádkách lecos urodilo. Zde je pár tipů jak si úrodu uskladnit:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Sv. Bartoloměj
24.8. - Bartoloměj byl jedním z Kristových učedníků a býval ztotožňován s
Natanaelem z evangelia sv. Jana, kterého Ježíš popisoval jako „toho,
který nezná lsti“. Žil někdy v 1.století a podle legend kázal slovo Boží v
Malé Asii, na severu Indie a v Arménii, kde byl také zaživa stažen z kůže a
poté podle z jedné legend sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů.
Byl patronem všech, kteří pracovali s kůží - řezníků, knihařů, obuvníků,
krejčích, rukavičkářů a koželuhů. Bývá zobrazován s koželužským nožem.
V Loužnici se na svatého Bartoloměje dávaly na dveře větvičky jeřabin.
Bylo to prý na památku svatého Bartoloměje, který byl pronásledován.
Dům, kam ho pronásledovatelé viděli večer vcházel, označili jeřabinou.
Ráno chtěli světce podle označeného domu najít, ale tou dobou byla již
všechna stavení ozdobena jeřabinami.
Jeřabiny, kterými bylo stavení ozdobeno, měly zázračnou moc. Koho bolely zuby, měl dát vařit vodu,
do ní vložit jeřabiny a chvíli „inhalovat“. Dále se „bartolomějská“ jeřabina dávala dobytku, aby dobře
žral.
Jeřabiny - ovoce podzimu
Rostou bez povšimnutí
všude kolem nás a
pochutnává si na nich
nanejvýš ptactvo. Jeřabiny
jsou přitom vynikající a
zdravou pochoutkou,
která se jen musí umět
připravit!
Jak vypadají a chutnají jeřabiny Jeřabiny jsou plody stromu jeřábu,
kterého je známo na 80 druhů.
Zbarvení plodů se pohybuje od světle
oranžové po tmavě červenou. Jeřabiny
voní po jablku a chutnají hořce a trpce.
Chuťově nejpříjemnější je jeřáb ptačí,
který poznáte podle vzpřímenějšího
růstu a pilovitých konců listů. Plody se
sbírají v říjnu až listopadu a rychle se
suší.
Léčivé účinky jeřabin - Jeřabiny
obsahují velké množství vitamínu C,
kyselinu jablečnou, flavonoidy, železo, vápník a jód. Jsou nápomocné při poruchách činnosti štítné
žlázy, při potížích s krevním tlakem. Tlumí také horečku, střevní a revmatické potíže. Díky obsahu
látek podobných ženským hormonům se využívají při menstruačních a klimakterických potížích. Ve
velkém množství mohou ale jeřabiny vyvolat průjem nebo zvracení.
Využití jeřabin v kuchyni - Z jeřabin lze vyrobit pochoutky, ze kterých se budete olizovat až za ušima.
Výborná je nejen jeřabinová marmeláda (nejlépe ve spojení s jablky a bezinkami), jeřabinový kompot
a různé zavařeniny, ale také kandované jeřabiny, mošt nebo různé alkoholické nápoje. Ze sušených
jeřabin si můžete uvařit také čaj nebo je přidávat do moučníků. Jeřabiny jsou výborné k dochucení
jablečného či hruškového kompotu, zvláštní chuť dodají i pečenému masu.
Jeřabinový kompot - Jeřabiny omyjeme, zalijeme teplým cukerným roztokem (0,5 - 1 kg cukru na litr
vody) a necháme proslazovat. Druhý den plníme jeřabiny do sklenic, sklenice ponoříme do vodní lázně
a sterilujeme asi 20 minut při 85 °C. Přikryjeme celofánem a uzavřeme. Jeřabinový kompot můžete
využívat také jako náhražku brusinek při přípravě masa.
Jak se suší jeřabiny - Zralé plody dobře omyjeme a povaříme ve vodě 15 - 20 minut. Přidáme větší
množství cukru, necháme přes noc prosladit. Na druhý den jeřabiny usušíme v troubě.
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ROK 1921
V tomto roce konalo se sčítání lidu a to dle stavu 15.února. V Loužnici napočteno 444 obyvatel. Od posledního
sčítání ubylo 5 obyvatel. Dle náboženství přihlásilo se 194 bez vyznání, 133 řím-katolické, 75 vyznání církve
československé a 42 česko – bratrské.
V tomto roce prováděna byla akce dle hesla „Pryč od Říma!“
ELEKTRISAČNÍ PŮJČKA

Za příčinu elektrisace severních
Čech má se stavěti veliká
hydrocentrála pod Spálovem
v nákladu 50 milionů. Za tím
účelem vypsána půjčka, které
v naší obci též byla upisována a
vynesla ca 150.000 Kč.
SKLÁŘSTVÍ
Sklářská výroba v tomto roce
poněkud ochabla. Ceny některých
druhů zboží poklesly. Přesto
zaměstnanost lidí byla v celku
dobrá.
SOKOL
Sokolovna byla dohotovena a dne
5.června 1921 byla slavnostně
otevřena.
Za tím účelem
konáno veřejné
cvičení u Liškova
háje. Krásný slunný
den přispěl ku zdaru
této slavnosti.
Oslavena památka
mistra J. Husa a
v den 28.října hráno
divadlo J. Kaj. Tyl.

MOBILISACE
V říjnu 1921 opět
příšera války objevila
se v našem obzoru.
Byl to císař Karel
podporován jsa i
některými státníky
dohody přiletěl do
Maďarska a tam opět
chtěl dosednouti na
trůn. V důsledku
toho nařízeno u nás částečná mobilisace. Bohudík, že to dlouho netrvalo. Karla odvezli Angličané na ostrov
Madeiru a naši vojáci po 4 nedělích propuštěni zase domů.
V době zimní pořádány v sokolovně taneční zábavy, plesy, divadelní představení apod. O radovánky nouze
nebyla!
foto: cvičení u Liškova háje a „Stará Sokolovna“
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Jde po ulici pán se dvěma útočnými pitbullteriéry a potká
pána s jezevčíkem. Ten pán s jezevčíkem povída tomu
druhému: "Pane, dejte si pozor na ty vaše psy, aby jim ten
můj něco neproved."A ten druhý pán povídá: "Pane,
nenechte se vysmát, tyhle moje psi jsou útoční a velmi
nebezpeční, raději si dejte pozor vy, aby se tomu vašemu
jezevčíkovi něco nestalo!" Ten první povídá: "Tak se pojďte
vsadit....". Tak se vsadí a pustí psy dohromady. Nastane
zběsilá rvačka, chlupy lítají, krev cáká a nakonec vyhraje
ten jezevčík. Majitel pitbullů povídá: "Pane, prosím vás co
je to za psa, to jsem ještě neviděl, kolik jste za něj dal??"
Ten druhý povídá: "No tenhle pes stál sto tisíc." "Cože, sto
tisíc. Jak je to možné?" "Padesát tisíc stál krokodýl a
padesát tisíc stála plastická operace."
Ukradnou dva lupiči sajdkáru. Ten, co řídí, říká tomu
druhému: "Kdyby jeli policajti, tak zakukej!"
A tak jedou. Za chvíli se z bočního vozíku ozve:
"Ku ku ku ku..." Ten, co řídí, rapidně zvýší rychlost. Po
chvíli zas: "Ku ku ku ku ku..." Zase přidají. Řítí se jak
šílenci. Ale pak zas: "Ku ku ku..." Lupič, co řídí, z toho
vymáčkne absolutní maximum. Jedou jak namydlený blesk.
Načež ten vedle zařve: "Ku ku ku ku..." Lupič, co řídí, se
nasere, a ptá se: "Tak co je furt, do pr*ele, vždyť jsme jim
už davno museli ujet!" A ten vedle na vozíku zaječí:
"Ku ku.. kurva, ta sajdkára nemá dno!!"
Vězni dostávají příděl rohlíků. Zeptají se prvního jak vyskočí
vysoko. On: "Metr." "Dva rohlíky" Druhého: "Metr dvacet."
"Dostaneš tři rohlíky."Třetího: "Metr čtyřicet" "Dostaneš
čtyři rohlíky." Pátý si řekne že je přelstí řekne: "Pět metrů"
Dozorce na to: "Zastřelit, ten by přeskočil plot."
Opět se potkaj dva kamarádi. "Jak se máš?", ptá se jeden.
"Dobře, právě mi vyšel první článek. Jo? Ty jsi novinář? Ne,
mám tasemnici..."
"Poraď jak je třeba jít na medvěda?" "Velmi opatrně a
zezadu." "A ty si zoolog?" "Nee, zoofil!"
Inzerát: "Do nevyužitého podchodu hledáme chodce."

MOUDRÁ VĚTA
„Diskrétnost je umění vyžvanit tajemství tak, aby pečeť mlčenlivosti nebyla porušena.“
TIRÁŽ
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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http://www.tommat.cz/
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CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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