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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 34/2016
pro týden:
29. 8. 2016 – 4. 9. 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!
Koupání zvířat je zde
zakázáno!

MUDr. Jiří Hruška
29. 8. – 9. 9. 2016

Voda 22 °C

MUDr. Dagmar Nowá
22. 8. – 2. 9. 2016

MUDr. Jana Hniličková
29. 8. – 2. 9. 2016

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ!

Prázdniny utekly jako voda a dětem začne opět vyučování.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
Ve dnech pátek 2. 9. –
neděle 4. 9. 2016 si

budete moci pochutnat na
plněné roládě, špenátu a
houskovém či
bramborovém knedlíku.
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.

DOPRAVNÍ NEHODA - 22.8.2016 v 15:50 na silnici 10
u obce Loužnice
okres Jablonec nad
Nisou, délka 696m;
nehoda; 2 x OA bez
zranění a bez úniku
provozních kapalin

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.
HLEDAJÍ SE FOTOGRAFIE A PŘEDMĚTY
Preciosa Ornela připravuje pro rok 2018 publikaci
mapující historii výroby perliček v Zásadě a okolí.
Prosíme všechny, kdo vlastní, o zapůjčení dobových
fotografií i výrobků související s výrobou skla a
bižuterie.
Vypůjčené fotografie, předměty budou
zdokumentovány a popsány v připravované publikaci a poté navráceny
majiteli.
Kontaktní osobou je p. Petr Vondráček č.m. 739520363 nebo e-mail
petr.vondracek@preciosa.com
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KNIHOVNA LOUŽNICE
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zastupitelé obce rozhodli, že je nutná
oprava zdi a sloupů na místním hřbitově.
Spáry ve zdi se úplně rozdrolily, že přes ně
profukoval vítr a hrozilo tak k úplnému
poničení.
Při obhlídce zdi, bylo zjištěno, že jsou
v úplně dezolátním stavu opěrné sloupy
brány, u vstupu na místní hřbitov, sloupy
budou nově vystaveny.
Dále se připravuje u vstupu na hřbitov,
dlážděný plac, na kterém bude umístěna
nádoba s vodou, pro případ, kdy nebude ve
studánce voda a také pro stabilnější
umístění popelnic na odpad ze hřbitova.
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PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI POHÁDKAMI

Co je nového u loužnických strašidýlek?
Na konec prázdnin přišlo, pořádné léto.
Bylo teplo a svítilo sluníčko, že i drak ze Zadního kopce vylezl ze svého doupěte a chodil se v noci ochlazovat do
koupaliště.
Kde ve vodě řádil s Kordulou a aby je nikdo nerušil, hlídala vše na svém koštěti čarodějnice Mastikula.

https://www.facebook.com/Putov%C3%A1n%C3%AD-za-Lou%C5%BEnick%C3%BDmiPoh%C3%A1dkami-896824427093932/
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ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - Železnobrodská radnice má na věžičce
zpět svou chloubu - otočnou korouhev s griffinem
Několik dní předem železnobrodská radnice lákala na
prohlídku repliky otočné korouhve. Lidé si ji mohli zblízka
prohlédnout v Městské galerii Vlastimila Rady. V úterý ji
odborníci za pomoci hasičské vysokozdvižné plošiny
instalovali na špičku věžičky radnice.
Novou korouhev nechalo vedení města na zakázku za
padesát tisíc korun vyrobit kovotepcem Václavem Flekem
ze Strakonic.
„Jedná se o repliku původní korouhve z pozinkovaného
plechu s červeným nátěrem, která zřejmě byla zhotovena
během 70. let minulého století," přiblížil František Lufinka,
starosta Železného Brodu.
Stará korouhev byla vyrobena jen z pozinkovaného
materiálu, který ze strany, kde více podléhal
povětrnostním vlivům, korodoval, byla z věžičky sundána
loni, když se zjistilo, že hrozí její zřícení. „V podstatě visela jen na kovovém lanu hromosvodu," přiblížil Martin Řehák,
pověřený vedení odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice.
Po demontáži korouhve proběhla velká diskuse, jak by měla nová korouhev vypadat. „Návrhů jsme měli více, jedním z
nich bylo i zadání výroby repliky. Cenová nabídka Václava Fleka nebyla nijak přemrštěná, tak jsme se rozhodli právě pro
repliku," doplnil Martin Řehák. Nová korouhev je tedy identická, vršek obstarává postavička griffina (mýtická bytost s
polovinou těla lva a druhou orla).
Nová znovuotočná korouhev má výšku cca 3,2 metru, je vyrobena z mědi s pozlacenou špičkou, přičemž vlastní korouhev
je opatřena ještě zlatavým nátěrem. „Vše je stoprocentně ruční práce," doplnil František Lufinka.
Instalace na střechu budovy radnice proběhla v úterý 23. srpna ve 14 hodin. Korouhev byla uchycena na stávajícím
železném trnu, na který se nasadil trn nerezový.
Při montáži bylo provedeno i napojení hromosvodu to vše pomocí plošiny s dosahem 40 metrů.
Novorenesanční železnobrodská radnice byla postavena roku 1890 podle návrhu architekta J. Zeyera, o devatenáct let
později bylo přistavěno levé křídlo budovy. V objektu je kromě městského úřadu také sál městského divadla, obřadní síň a
Městská galerie Vl. Rady.
V přízemí se nachází městský znak složený ze skleněné mozaiky. Letopočet 1501 upomíná na obnovení městských práv
českým králem Vladislavem II.
DESNÁ - Za necelý měsíc proběhne v areálu Protržené přehrady
vzpomínková akce této tragické události.
V neděli 18. září uplyne přesně 100 let od protržení přehrady na Bílé Desné.
Ta měla být součástí soustavy vodních děl na obou tocích této řeky. K jejich
kolaudaci došlo 18. listopadu 1915, ale pouze přehrada Souš dodnes plní svou
funkci. Druhá se přesně po 10 měsících od kolaudace protrhla.
Tuto tragickou událost připomene vzpomínková akce, která začne ve 14
hodin. „Rád bych na tuto akci všechny pozval," řekl desenský starosta
Jaroslav Kořínek. Připomněl přitom zajištění kyvadlové dopravy, která bude
zdarma vozit veřejnost z tanvaldského terminálu až do místa konání akce, ve
dvacetiminutovém intervalu.
Radnice se tak snaží vyjít veřejnosti co nejvíce vstříc, aby nedocházelo k
dopravním komplikacím. Brzy bude také zveřejněna mapa odstavných parkovišť pro automobily.
Program bude rozdělen do dvou bloků. V dopolední části, jenž odstartuje v 10 hodin, se můžete těšit hlavně na trojici
hudebních vystoupení, ale dojde také na křest dvou nových publikací, vztahujících se k tématu Protržené přehrady.
Více se dočtete zde: http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/pripravy-steho-vyroci-finisuji-20160823.html

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
JABLONECKO - V pátek doplatil na svou roztržitost 31letý muž z Jablonce nad Nisou. Kolem 17.15 čekal na vlakovém nádraží
v Rychnově u Jablonce nad Nisou na svůj spoj domů, a když dokončil hovor, odložil si svůj telefon značky Huawei P8 Lite vedle
sebe na konstrukci zábradlí. Potom přijel vlak, on do něj nastoupil, a na svůj telefon, který nechal na peróně, si vzpomněl, až
když se vlak rozjel. Zpátky na rychnovské nádraží se vrátil kolem 18. hodiny v zoufalé naději, že tam telefon zůstal. Opak byl
ale pravdou. O mobil v hodnotě 8 500 korun už se někdo stačil "postarat". Pokud by se policistům podařilo nepoctivého
nálezce telefonu vypátrat, zodpovídal by se z přečinu zatajení věci.
JABLONECKO - Policisté obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou přijali oznámení o krádeži dvou fordů v jejich rajónu. Jedná
se o Ford Galaxy WGR v modré metalické barvě, který zmizel mezi sobotou a nedělí z ulice Vodní v Jablonci. Navíc byl naložen
vybavením na několikadenní pobyt v přírodě, jehož hodnotu majitel odhadnul na 36 900 korun. Auto si cení na 130 000 korun.
Vozidlo stejné tovární značky Ford Galaxy WGR v šedé barvě někdo odcizil z neděle na pondělí ve Skelné ulici v Jablonci. V
tomto případě vznikla majiteli škoda 120 000 korun. Po obou odcizených fordech již policisté vyhlásili celostátní pátrání. To, že
se zloději zaměřili právě na tuto značku, je v našem kraji neobvyklé. Zřejmě se jedná o krádež na speciální objednávku.
Nejčastěji kradenými vozidly na severu Čech jsou škodovky.
SMRŽOVKA - Policisté z obvodního oddělení na Srmžovka pátrají po neznámém pachateli, který ke konci uplynulého týdne, ze
čtvrtka na pátek vnikl do objektu tenisových kurtů v ulici Tovární na Smržovce. Pachatel poškodil bezpečnostní mříž zajišťující
okno objektu a následně poškodil i rám okna. Poté, co se dostal dovnitř, v budově odcizil několik tenisových raket, sportovní
obuv, finanční hotovost a cukrovinky. Na poškozeném zařízení a odcizených věcech tak způsobil škodu za bezmála 28 tisíc
korun. Policisté již v dané věci zahájili šetření k přečinu krádeže a nejen po pachateli, ale i po odcizených věcech nyní pátrají.
Nyní budou vyhodnocovat zajištěné stopy a provádět šetření směřující k dopadení pachatele. V případě, že budou úspěšní a
podaří se jim zjistit, kdo za krádeží stojí, hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.
TANVALD - Koncem července spolu popíjeli v jednom bytě v Tanvaldu 28letý místní muž a jeho 34letý známý z jižních Čech.
Starší z mužů se v podstatě vnutil na rodinnou oslavu toho druhého. V podvečer, když už oba měli v sobě každý litr vodky a
nespočtené množství piv, se 34letý host rozloučil a měl se k odchodu. Venku ho ale jeho 28letý kamarád doběhl a chtěl si s
ním ještě povídat. S ním také přišla jeho přítelkyně. Čtyřiatřicetiletý muž pak pronesl nějakou nevhodnou sexuální poznámku
na její adresu a v tu chvíli se muži začali prát. Politování hodné bylo to, že se vše odehrálo u dětského hřiště, kde na sebe
sprostě křičeli a tloukli se navzájem hlava nehlava. Starší muž se i snažil trefit lavičkou a odpadkovým košem svého soka, ale to
se mu nepovedlo. Také létaly vzduchem skleněné lahve. Je opravdu velké štěstí, že nezranili nikoho z přítomných dětí nebo
jejich doprovod. Navíc s takovým chováním malým dětem, které si sem přišly hrát, dobrým příkladem rozhodně nebyli. Policisté
je v tomto týdnu oba obvinili z přečinu výtržnictví, za který je soudce může poslat na dva roky do vězení.
JABLONECKO – 23.8.2016 kolem 14.30 napadla psychicky nevyrovnaná 36letá žena v bytě svých rodičů na Jablonecku svého
vlastního otce. Útok od ní přišel nečekaně, a tak než se napadený zmohl na nějakou reakci, udeřila ho pětkrát keramickým
talířem do hlavy. Naštěstí ho nějak vážně nezranila, nicméně to nebylo poprvé, co své rodiče ohrožovala na zdraví. Pro
podobné chování už byla dokonce v letošním roce jednou z jejich společného domova vykázaná. Agresorka si vždy vymyslí
proti nim nějaké iracionální obvinění a pak na ně zaútočí. Dnes si vzala do hlavy to, že ji chtějí otrávit. Policisté, které nešťastní
rodiče přivolali na pomoc, ještě včera jejich dceru zajistili a pak ji vykázali z domova na 10 dnů. Vzhledem k tomu, že otci po
útoku zůstala na hlavě jen drobná ranka, bude tento incident řešit přestupková komise městského úřadu.
JABLONECKO – 24.8.2016 odpoledne přistihl vietnamský obchodník ve své prodejně na Jablonecku při krádeži oblečení dvě
třináctileté dívky. Zabavil u nich tři mikiny a dvoje džínové kalhoty za celkem 3 500 korun, které neměly v úmyslu zaplatit.
Majitel obchodu okamžitě přivolal prostřednictvím linky 158 policisty. Těm mimo jiné sdělil, že dívky dlouho z krádeží
podezříval. Do jeho obchodu prý chodily poměrně často. Policisté u nich doma pak skutečně zajistili některé kusy oblečení,
jejichž původ nejsou schopny vysvětlit a které nabízí stejný obchodník. V případu figuruje i jejich stejně stará kamarádka, která
se s nimi měla na krádežích podílet. Dívky si v obchodě pořizovaly nejen oblečení, ale také nejrůznější vlasové příčesky. S
policisty budou na případu spolupracovat pracovnice sociálně právní ochrany dětí, které musí prověřit, jaké zázemí mají dívky
ve svých domovech.
TANVALD - Za svou nepozornost draze zaplatila 30letá žena ze Smržovky, která včera kolem 14. hodiny zapomněla v České
ulici v Tanvaldu na popelnici svou kabelku. Došlo k tomu poté, co někomu telefonovala, kabelka jí přitom překážela, a tak si ji
sem odložila. Hned po hovoru si dala mobil do kapsy, nasedla do auta a odjela domů. Teprve tady si uvědomila, že jí kabelka
chybí. Měla v ní kromě dokladů a platebních karet také druhý mobilní telefon a peníze. Později se kabelka našla pohozená
poblíž tanvaldského koupaliště, někdo si z ní ale už stačil vzít mobilní telefon, některé drobnosti a peníze. Nepoctivý nálezce
způsobil oznamovatelce škodu ve výši 12 300 korun.
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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
29.8.

Den: 25/29°C
Noc: 16/12°C

PÁTEK
2. 9.

Den: 24/28°C
Noc: 14/10°C

ÚTERÝ
30.8.

Den: 21/25°C
Noc: 14/10°C

SOBOTA
3.9.

Den: 23/27°C
Noc: 14/10°C

STŘEDA
31.8.

Den: 22/26°C
Noc: 14/10°C

NEDĚLE
4.9.

Den: 22/26°C
Noc: 15/11°C

ČTVRTEK
1.9.

Den: 23/27°C
Noc: 14/10°C

PONDĚLÍ
5. 9.

Den: 22/26°C
Noc: 15/11°C

PRANOSTIKY
28.8.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.

1.9.
Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje)
Jiljí jasný - podzim krásný.
Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.
Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

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.

2.9.
Na Štěpána krále je léta namále.

Slunce
Vychází:

6:06
Zapadá:

19:28

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

Měsíc

31. 8. 2016

Vychází:

4:52
Zapadá:

19:04

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE V ZÁŘÍ?
V září budeme mít nejlepší příležitost k pozorování
Merkuru na ranní obloze. Koncem měsíce ho spatříme
nad východním obzorem. K největší západní elongaci
dojde 28. 9. ve 21 hodin a ráno poté bude planeta 11°
nad východním obzorem a navíc v konjunkci s Měsícem.
Jasnost planety bude −0,5 mag a ještě poroste. Planety
Mars a Saturn spatříme večer nad jihozápadním
obzorem a koncem měsíce se k nim připojí Venuše,
která bude ale nízko nad obzorem západním.
V září dojde ke třem konjunkcím Měsíce. Dne 8. 9. ve
20 hodin to bude konjunkce s Antarem, Antares se
bude nacházet 9,1° jižně, ve středu 21. 9. ve 23 hodin
konjunkce s Aldebaranem (Aldebaran 0,6° severně) a
29. 9. v 10 hodin s planetou Merkur, Měsíc se bude
nacházet 1,3° jižně. Seskupení Měsíce, Saturnu, Marsu
a Antara budeme moci pozorovat 8. 9. na večerní
obloze.
Podzimní rovnodennost nastává 22. 9. v 15 hodin 20
minut.
V září nastanou dvě zatmění, 1. 9. to bude prstencové
zatmění Slunce, které od nás nebude pozorovatelné a
16. 9. polostínové zatmění Měsíce u nás viditelné v
podstatě v celém svém průběhu. Polostínové zatmění
Měsíce je ale bohužel úkaz málo nápadný, zpozorovat
můžeme pouze ztmavnutí severovýchodního okraje
měsíčního disku.
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FÁZE MĚSÍCE
01.09.

09.09.

16.09.

CO ZNAMENAJÍ ČERVÁNKY NA OBLOZE?
Pro odhad budoucího
vývoje počasí je důležité
pořadí barev, které
určujeme od obzoru vzhůru.
Jestliže jsou barvy v pořadí
červená, oranžová, žlutá a
zelená, přinášejí vždy
ochlazení, v létě bouřky s přeháňkami a v zimě
sníh. Zdola šedá, špinavá žluť a blankytná modř
znamená oteplení. Purpurová červeň po západu
slunce na jasné obloze je předzvěstí pěkného
počasí. Zrovna tak je tomu, když se dlouho po
západu slunce udržuje nad západním obzorem
stříbřitá zář na jasné obloze.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

3. 9. 2016
4. 9. 2016
4. 9. 2016

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Olga Bukvicová
Jaromír Udatný
Monika Tilerová

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
30.8.1918 – Fanny Kaplanová spáchala neúspěšný atentát na Vladimíra Iljiče
Lenina.
31.8. 1888 – V Londýně začal řádit Jack Rozparovač.
31.8. 12 – Caligula, římský císař († 24. ledna 41)
1.9. 1950 - byly zřízeny Pomocné technické prapory.
1.9. 1939 – Polsko bylo kolem 5. hodiny ráno napadeno hitlerovským
Německem; začátek 2. světové války
1.9. 1282 – Eliška Rejčka, česká a polská královna jako manželka Václava II. a
Rudolfa Habsburského († 18. října 1335)
2.9. 1347 – Karel IV. korunován českým králem a Blanka z Valois českou
královnou.
2.9. 1666 – V Londýně začal velký požár.
3.9. 1771 – Kristián Kryštof Clam-Gallas, šlechtic a vlastenec († 21. srpna
1838)
3.9. 1875 – Ferdinand Porsche, německý automobilový konstruktér († 30.
ledna 1951)
4.9. 1890 – Vltavská stoletá voda pobořila pražský Karlův most a dorazila až na
Staroměstské náměstí
VÝZNAMNÉ DNY
29.8. - Evropská noc pro netopýry
1.9. - Světový den míru, Den Hnutí nezúčastněných zemí
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

V roce 1957 byla provedena
oprava střechy u zvoničky.
V tomto roce byly také
zakoupeny tvárnice na
stavbu hřbitovní zdi.
Dále bylo znovu zařízeno
veřejné osvětlení, které bylo
za války odmontováno a
materiál použit pro válečné
účely. Od té doby se na
ulicích nesvítilo, až zase v
roce 1957.
Rok 1957 je významný tím,
že na jaře bylo započato se
stavbou kulturního domu,
který tak nutně potřebujeme.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:

VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 29. 8. – 4. 9. 2016,
slaví svátek:
29.8. - EVELÍNA je ženské křestní jméno
keltského původu. Další variantou jména je Evelin.
Vykládá se jako počeštěná podoba anglického
jména, jehož původ se nejčastěji vykládá z
keltského Eibllin, s významem radost, světlo, a
někdy i z francouzského Aveline s významem lesní
ořech.
30.8. - VLADĚNA je ženské křestní jméno. Spolu
se jménem Vladana se jedná o jména odvozená
od Vladislavy a Vladimíry. Tyto tvary lze všechny
vyložit jako „žena, která vládne“.
31.8. - PAVLÍNA je ženské křestní jméno
odvozené z latinského paulus (malý, nepatrný).
Jeho mužským protějškem je Pavel, resp. Pavlín.
1.9. - LINDA je ženské křestní jméno nejasného
původu a významu. Pochází buď od německého
výrazu lind – „jemný, mírný“ či linde - lípa anebo
španělského slova linda – krásná
2.9. - ADELA (staročesky Adléta) je počeštěná
verze starogermánského jména Adalheid. Vykládá
se jako „ušlechtilá, vznešená bytost“. Další
variantou je Adelheid a Adelaida.
3.9. - BRONISLAV je mužské jméno slovanského
původu, jeho význam je obvykle uváděn jako
„bojující za slávu, chranící (branící) slávu“ nebo
„slavný bojovník, slavný v boji“. Další variantou
jména je Branislav. Ženským ekvivalentem jména
je Bronislava a Branislava.
4.9. - JINDŘIŠKA je ženské křestní jméno
německého původu. Jedná se o ženský protějšek
mužského jména Jindřich.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ – OČNÍ SILÁK
Rod Euphrasia zahrnuje 150 až 180 druhů, které rostou zejména v mírných pásmech, několik druhů i na
Filipínách, Borneu, Celebesu a Nové Guineji.
Jednoletá, poloparazitická, 3 až 50 cm vysoká bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, pýřitá, někdy větvená.
Lodyžní listy přisedlé, vejčité, zubaté, žláznatě chlupaté. Květenství husté, později prodloužené, květy jednotlivé v
úžlabí horních listů, koruna při rozkvětu 8 až 11 mm dlouhá, během květu se prodlužuje až na asi 15 mm, bělavé,
obvykle s bledě fialovým horním i dolním pyskem a žlutou skvrnou v ústí, někdy celá koruna modravě fialová.
Kvete v VII až X.
Světlík roste na krátkostébelných loukách, pastvinách, vřesovištích, preferuje půdy písčité až hlinité, vlhké až
vysýchavé, málo až středně výživné, bohaté na minerály, slabě
kyselé.
V ČR dříve dosti hojně rostl, v posledních asi 40 letech je
ubývající, dnes jen roztroušeně, nejvíce od pahorkatin po
horské oblasti, roste však i v nížinách. Celkově roste v Evropě
na severu asi po 60° severní šířky, na východě po Ural, na jihu
do jižní Francie, sever Itálie a střední část Balkánu.
Světlík obsahuje zejména iridoidní glykosid aukubin, dále
tříslovinu, trochu kumarínu, hořčiny, silici, oleje, flavonoidy,
kyselinu kávovou, soli mědi a hořčíku.
Sbírá se kvetoucí nať (Herba euphrasiae) seřezáváním, suší se
ve stínu velmi opatrně, aby listy zůstaly zelené (mají sklon
černat). Při umělém sušení by teplota neměla přesáhnout 40
°C.
Droga patří k nejvýznamnějším přírodním očním léčivům, tlumí
oční záněty (záněty spojivek, víček apod.), pomáhá při oční
únavě spojené se světloplachostí, odstraňuje slzení očí. Kromě
toho snižuje krevní tlak, podporuje trávení, tlumí neproduktivní
suchý kašel při bronchitidě, pomáhá při duševní
přepracovanosti, zevně ve formě obkladů se užívá na hnisavé
kožní rány a na výplachy očí.
Odvar se připravuje krátkým varem (asi 2 minuty) z přibližně 1,5 čajové lžičky drogy na šálek vody.
SVĚTLÍK V ČESKÉM HERBÁŘI Z ROKU 1899:
Světlík (Euphrasia) má tenký kořen vřetenovitý, rovný, kmen štíhlý, 9—15 ctm. vysoký, listy kulaté, téměř lesklé,
květy bílé. Kvete od června do podzimku, má semeno malé, hnědé. Rostlina ta sbírá se v čas květu; má chuť
slano-hořkou, stahující. Přičítá se jí prospěšný účinek při katarrhu sliznic, vůbec při kašli, chrapotu, bolení v uších
a hlavě, závrati, zánětu očí. Užívá se šťáva, jež sílí a čistí oko. Zrak sílí se též, jestli rostlina sušená stluče se na
prášek a toho se denně užívá 2 gramy ve vodě. Oční voda se upraví z 60 gramů vody světlíkové, 60 gr. vody
růžové, 4 gr. prášku z aloe a 1,25 gr. cukru olověného. Promíchá se a denně večer několik kapek se pustí do očí;
neb rozmačká se světlík a jitrocel, přidá 60 gramů vody feniklové a růžové, močí se to 2 dny a procedí; večer pak
se pustí několik kapek do očí. Prášek se též dělá z 1 It. světlíku, ½ It. skořice, po 1 It. zázvoru bílého, kardamom,
hrozinek, muškátu (květu), feniklu, 12 It. cukru; to se smíchá a vždy ráno se toho půl lžíce nasype na chléb ve
víně omočený; sílí to zrak lidí starších. Též sílí paměť, žaludek, zahání závrať, žloutenku, kámen — užívá-li se
denně 3—4 It. na lačný žaludek. Cukr světlíkový má týž účinek; denně ráno a večer užije-li se ho kousek jako
muškátový ořech, působí proti žloutence.
Směs na hemoroidy:
15g kopřivy, 10g smetanky, 30g natě řebříčku a 30g natě jablečníku;
jednu čajovou lžičku spaříme ve 0,25 litru vřelé vody a 10 min. vyluhujeme. Pijeme 2 - 3x denně pomalu po
doušcích.
P.S. Velké množství světlíku najdete na loukách u kulturního domu v Loužnici
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
SEDLÁKŮV CHLÉB
270 g vody, 50 g žitné chlebové mouky, 250 g pšeničné chlebové mouky, 200 g kysaného zelí,
150 g uzeného bůčku, 1/2 lžičky drceného kmínu, lžička soli, 15 g čerstvého droždí, sádlo na
vymazání pekáčku, mletý pepř
Na potření: 2-3 stroužky česneku, 2 lžíce vody, 3 lžíce oleje
Pekáček dobře vymažeme povoleným sádlem. Ve vodě rozmícháme droždí, pak přidáme mouky,
sůl, kmín a propláchnuté zelí. Umícháme těsto, které ihned, bez kynutí urovnáme do pekáčku.
Těsto posypeme mletým pepřem, pohážeme kostičkami bůčku, lehce je do těsta zatlačíme a
zapneme troubu, dopřejte mu před pečením ještě pár minut kynutí. Vložíme do vyhřáté trouby a upečeme - přibližně
35-40 minut. Ještě vřelé potřeme směsí vody, oleje a rozetřeného česneku.
KUŘECÍ NUDLIČKY NA KMÍNU
450 g kuřecích stehenních řízků, 1 plátek másla, 2 lžičky celého kmínu, 1 větší cibule, 1
velký stroužek česneku, ½ lžičky mleté sladké papriky, 250 ml vývaru nebo vody, sůl
podle potřeby, 1 lžička solamylu rozmíchaná v 50ml studené vody, 1 lžíce nasekaných
lístků petržele.
Řízky opláchneme, osušíme a nakrájíme na stejně velké nudličky. Cibuli nakrájíme
nadrobno, česnek na tenké plátky. Do hrnce na rozpuštěné máslo dáme orestovat společně s kmínem cibuli a česnek.
Přidáme nakrájené maso a na silném plameni ho za stálého míchání zprudka osmažíme. Zasypeme mletou paprikou,
osolíme, promícháme a ihned podlijeme vývarem. Slabým varem dusíme pod pokličkou doměkka. Poté přidáme
nakrájené lístky petržele, přilijeme solamyl s vodou, promícháme a ještě 2minuty provaříme. Na přílohu se hodí vařené
brambory.
BEZLEPKOVÉ PLACIČKY NA SLANO I SLADKO
3 vejce, 3 lžíce krémového sýra (Lučiny), 1/2 lžičky kypřícího prášku, sůl, sušený česnek,
rozmarýn, tymián …(třeba i sekaná sušená rajčata) semínka
Pro sladkou verzi: 1 lžíce krupicového cukru nebo medu (vynechat sůl a bylinky)
Předehřejte troubu na 175 °C. Plech vyložte pečícím papírem. Vyšlehejte bílky s kypřícím
práškem do sněhu. V misce prošlehejte žloutky, krémový sýr, sůl, bylinky (u sladké verze med
nebo cukr). Pak opatrně vmíchejte bílky tak, aby vzniklo hladké a nadýchané těsto. Na plechu
lžící tvořte malé bochánky a pečte dozlatova, přibližně 15-20 minut.
UTOPENÉ PÁREČKY
150 g vídeňských párků, 1/2 cibule (nakrájená na půlměsíčky), 2 stroužky česneku
(nakrájené na plátky), 80 ml vody, 150 ml octa, 60 g cukru, 1/4 lžičky chilli vloček, 1/4
lžičky kajenského pepře, 4 kroužky papriček jalapeňo (nakládaných), 2 hřebíčky, 1 bobkový
list, 10 kuliček pepře, 4 kuličky nového koření, 1/2 lžičky hořčičného semínka, 3 tobolky
kardamomu. Svaříme vodu s octem, cukrem a kořením. Do sklenice naskládáme párečky,
nakrájenou cibuli, česnek a kolečka jalapeňo. Zalijeme nálevem a po vychladnutí dáme do
ledničky na nejméně 24 hodin. Podáváme s bagetkou nebo dalamánkem.
LEČO
100 g šunky, 1 cibule, 1 červená paprika, 1 zelená paprika, 12 cherry rajčat, 3 vejce, 3 lžíce
rajčatového pyré, 3 lžíce zeleninového vývaru, 2 lžíce olivového oleje, 5 g cukru, sůl,
majoránka, tymián, pepř, hladkolistá petrželka.
Na rozehřátém oleji osmahneme cibuli nakrájenou na půlměsíčky a nakrájenou šunku. Přidáme
nakrájené papriky, na půlky nakrájená cherry rajčátka a zalijeme zeleninovým vývarem.
Přidáme sůl, cukr a koření, dobře promícháme. Zakryjeme a necháme asi 20 minut dusit. V
polovině dušení přidáme rajčatové pyré. Vejce rozšleháme vidličkou, vmícháme do leča a prohřejeme. Opepříme.
Vmícháme nasekanou petrželku. Podáváme s dalamánkem nebo vekou.
KŘEHKÉ ROHLÍČKY PLNĚNÉ PUDINKEM
Těsto: 10 lžic mléka, 500 g polohrubá mouka, 1 vejce, 250 g hery, 3/4 kostky droždí, špetka
soli, lžička pískového cukru, Pudink: 0,5 l mléka, vanilkový pudink, cukr.
Nejprve si uvaříme klasickým způsobem pudink a dáme vychladnout. Mezi tím si do mísy
nasypeme mouku, ve které uděláme důlek, rozdrobíme droždí, přidáme cukr, mléko a
necháme vzejít kvásek. Změklou heru, vejce a sůl přidáme k mouce s kváskem a
vypracujeme těsto, které rozdělíme na 6 dílů. Z každého dílu vyválíme placku, kterou rádlem
rozdělíme na osminy. Do každé osminy dáme trochu pudinku a stočíme do rohlíčku. Klademe na plech vyložený pečícím
papírem a dáme péct do předem vyhřáté trouby na 180°C asi 20 - 25 minut.

19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 34/2016

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 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.
Někteří se ho bojí, myslí si, že to je had. Děti zkoumají rozježděné placičky tělíček na asfaltu a všichni ze školy víme, že
když je v ohrožení utrhne se mu ocásek, který mu doroste. Slepýš do naší obce patří a žije zde jeho velká populace.
SLEPÝŠ KŘEHKÝ (ANGUIS FRAGILIS)
Slepýš je silně ohrožený druh
Slepýš křehký je náš jediný beznohý ještěr. Bývá zaměňován za hada,
od kterého se však podstatně liší. Dosahuje velikosti 27 až 42 cm.
Zbarvení slepýše je nenápadné. Hřbet je hnědavý až šedavý, s jedním,
dvěma i třemi pruhy tmavé barvy nebo je bez pruhu. Břicho je
zbarveno světleji samci zde mají úzký načernalý pruh, samice ho mají
po celé břišní části (a stejně tak mláďata). Vyskytuje se též aberrace
incerta - slepýš s modrými skvrnami na bocích a hřbetě. V Čechách žije
poddruh slepýš křehký severní, který se odlišuje špatnou zřetelností
ušních otvorů. Na konci ocasu má slepýš trnitý výběžek.
Podstatné rozdíly slepýšů oproti hadům souvisejí s faktem, že slepýši
se dali na "beznohou dráhu" mnohem později, takže u nich nenastaly
tak zásadní změny jako u hadů
a jsou tak blíže k ještěrkám:
Slepýš má oční víčka, která je schopen zavřít - hadi mají oči pokryté
průhlednou šupinou a vlastně je tak mají stále otevřené
Slepýš má na břišní straně 4 řady šupin v podélném směru, hadi mají

pouze jednu řadu širokých šupin.
Slepýš má ocas delší než tělo u hadů je tomu naopak (ocas se měří od kloaky ke špičce).
Slepýšovo tělo je pokryto odlišným (cykloidním) typem šupin než u hadů.
Slepýš se díky menšímu přizpůsobení kostry plazivému pohybu nemůže omotat kolem větve nebo smotat do klubíčka
jako hadi a proto jeho pohyb vypadá poněkud méně ladně než u hadů a šplhání je pro slepýše velkým problémem.
Slepýš stejně jako další naši ještěři dokáže provést autotomii - zbavit se ocasu, to hadi nedokážou.
Zbytky končetin patrné na kostře nejsou odlišností od hadů - například hroznýšovití mají patrné zbytky zadních
končetin i na povrchu těla!!!!

Slepýš zimuje od listopadu do
dubna, často hromadně v
zemi v hloubce až 50 cm.
Krátce po probuzení probíhá
páření. Je vejcoživorodý, což
znamená, že mláďata se
líhnou z tenkých obalů krátce
po porodu (nakladení) a jsou
již zcela vyvinutá.
Samci se chovají teritoriálně soupeří s jinými samci o svoje
teritorium - vytlačují se
vzájemným kousáním. Stejně
se chovají při boji o samice.
Živí se drobnými bezobratlými
živočichy. Sám je hojně kořistí
dravých ptáků a řady
drobných šelem. Jako většina
plazů je aktivní za dne, na svoji provozní teplotu se zahřívá sluněním, s oblibou na asfaltových silnicích, kde taky po té
bývají nejčastěji nalézány jejich rozjetá těla.
Slepýš vytváří nejpočetnější populace v nadmořských výškách kolem 400-700 m.
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DŮM a ZAHRADA
Přichází čas školy a studování, máte pro děti připravené stoly pro jejich přípravu na vyučování?
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ŠKOLA
Začíná další nový školní rok a s ním i častá otázka dětí školou povinných: „Proč musím do školy a kdo to
vymyslel?“.
Jak tedy vypadaly začátky školství v naší obci?

A jak to bývalo v Loužnici?

Do roku 1810 nebyla škola ani v Zásadě.
Kdo chtěl umět psát a číst, musel děti posílat do školy do Držkova. Teprve roku
1810 byla zřízena v Zásadě první škola, která byla dřevěná a děti z Loužnice a
Bratříkova do ní chodily do roku 1866. Prvním učitelem zde byl Josef Rydval. V
Loužnici tehdy bylo ve školním věku 37 dětí. Protože děti v zimě nemohly chodit
do Zásady, museli si obce najmout pomocníky. Učilo se po domech, děti seděly
na zemi nebo na peci. Učitel sám toho moc neuměl a podle toho pak vypadaly i
výsledky. V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná
jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl položen základní kámen, škola byla
postavena mezi oběma obcemi (dodnes se tomuto místu říká „Stará škola) a
takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem byl Štěpán Kotek. V roce 1904 byla
podpálena a již nikdy neopravena.
V roce 1878 byla rozšířena na dvoutřídní a roku 1886 na trojtřídní. Třetí třída
byla umístěna v Loužnici čp. 55 (zbouraný dům pod domem Krupků).
Desetiletým vytrvalým bojem se občanům Loužnickým podařilo domoci si vlastní
školy a roku 1898 byla odevzdána svému účelu. Budova byla postavena podle
plánů stavitele Vodseďálka a stavbu prováděl stavitel Fišer ze Železného Brodu.
Prvním učitelem byl Jan Hlaváček, proti němu někteří občané zvedli odpor,
protože nechtěli, aby byl učitelem jejich dětí, ale bez úspěchu. Pan učitel
Hlaváček se zasloužil o to, že se Loužnice domohla samostatné, pěkné školní
budovy. Úspěchy lze přičíst veškerému obyvatelstvu, ale obzvláště pánům Josefu
Čílovi, Jáchymu Linkovi a Josefu Krupkovi, kteří několikrát byli u zemské školní
rady a zasloužili se o rychlé a příznivé vyřízení podaných žádostí. Po válce (I.
světové 1918) byl ustanoven správcem a třídním učitelem Alois Ludvík. V roce
1914, když vypukla I. světová válka, nastala velká bída, protože byla zastavena
sklářská výroba a muži byli odvedeni na vojnu. Aby se tomuto stavu odpomohlo,
byl zřízen polévkový ústav pro školní děti. Správa školy se obrátila s prosbou o
pomoc na místní spolky, školní radu a okresní školní radu, což vyneslo 200 Kč.
Vařilo se u školnice Marie Prochové 4x týdně po 5 měsíců, od 1. prosince 1914
do 30. dubna 1915. Cena jedné porce byla 14 halířů a později 16 halířů. Z
nařízení tehdejších c. k. úřadů se musely na školách vyvěsit prapory v barvách
rakouských i říšských (černá-žlutá), ve dnech vítězství rakouské nebo německé
armády, nebo když měl monarcha narozeniny. A učitelé museli dětem vykládat
význam takovéto události, ale hlavně jim
vtloukali do hlav lásku k Rakouské říši a starému císaři. Prapory byly vyvěšeny v
prvním roce války na školní budově a v následujících dnech: 5. prosince 1914 –
dobytí Bělehradu, 26. května – dobytí Lvova, 7. srpna 1915 – dobytí Varšavy a
30. srpna dobytí Brestu Litevského. Rakousko zapojilo do svých válečných
služeb nejen vojíny, ale i školní děti. Ve školách bylo nařízeno, že děti musely
sbírat vše možné, zejména: ostružinové listí, kopřivy, šípky, jeřabiny, ovoce (na
čaj), hadry, cupaninu, různé kovy. Ve škole děti zhotovovaly papírové podešve
pro vojáky, nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice s obrazem jeho
veličenstva císaře, různé brože, odznaky a vydělané peníze se posílaly úřadům
ve prospěch války. V roce 1916, kvůli nedostatku kovů musely
být zrekvírovány všechny zvony, tomuto nařízení se
nevyhnul ani školní zvonek. Dne 9. března 1917 byli
zatčeni Loužničtí učitelé Josef Midas a Alois Ludvík.
Důvodem zatčení byla jejich účast na sokolské župní
schůze v Košťálově v roce 1914. Na této schůzi byly
dány tajné instrukce, jak se mají zachovat ve
válečné době. Bohužel byl mezi nimi zrádce, který
vše nahlásil policii.
Dne 7. března 1930 se konala slavnostní schůze
obecního zastupitelstva na oslavu 80. narozenin
prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostní proslov měl starosta
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obce řídící učitel Alois Ludvík. V této schůzi bylo usneseno, aby v průčelí školy vedle desky padlým vojínům byla
zasazena i deska na paměť 80. narozenin pana presidenta.
Správce školy řídící učitel A. Ludvík, učitelka Věra Macounová a učitelka ručních prací Antonie Ludvíková –
Fetterová, kteří učili po celý rok 1930.
Kopie vysvědčení žáka Františka Vágnera z Loužnice z roku 1886 – vysvědčení vydala obecná škola Bratříkovsko –
Loužnická. Byla to škola postavená mezi obcí Bratříkov a Loužnici, dodnes se zde říká „Stará Škola“.

„V roce 1866 byla povolena pro Bratříkov a Loužnici společná jednotřídní škola. Dne 25. května 1868 byl položen
základní kámen, škola byla postavena mezi oběma obcemi a takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem byl
Štěpán Kotek. V roce 1904 byla podpálena a již nikdy neopravena.“
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HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ROK 1922
V následujícím roce 1922 sklářská výroba opět se pozvedla, následkem poklesu naší valuty. Došlo v naší obci
k mnoha novým stavbám i přístavbám.
NOVÝ ZVONEK
Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku zavěšen nový zvonek, pořízený ze sbírky občanstva.
Hned druhý den vyzváněl zemřelé manželce hajného Vedrala.
V tomto roce vyžádala si smrt neobvyklý počet lidí z Loužnice.
Celkem 13 obětí, většinou mladší lidé.

foto: 12. 2. 1922 zavěšení zvonu
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Opravář televizí si nemohl nevšimnout, jak je jedna jeho
zákaznice půvabná. Pokaždé, když vešla do obýváku, mohl
si oči vykroutit, jak si ji prohlížel. Když dokončil opravu a
dostal zaplaceno, žena mu říká: "Víte, měla bych na vás
takovou, ehm, nezvyklou prosbu. Ale musíte mi slíbit, že si
to necháte pro sebe." "Ovšem, madam." "No, víte, těžko se
mi o tom mluví, víte, můj manžel je hodný a milý muž, ale
ech, on má jistou fyzickou vadu, víte, jistý nedostatek, no,
víte, já jsem žena, ehm, vy jste mladý, zdravý a silný
muž..." Opravář ze sebe těžce vykoktal: "Ano... ano..." "...
a víte, chtěla jsem to, hned jak jste vešel do dveří..."
"Cokoliv!" "Mohl byste mi pomoct přestěhovat ledničku?"
Na lesní cestě stojí auto, v něm dva lidé, co dělají to, co
většina dvojic v autech na lesních cestách. Když jsou v
nejlepším, ženská toho chlapa zarazí a povídá: "Promiň,
měla jsem ti to asi říct předem, seběhlo se to tak rychle,
no, víš, já jsem prostitutka a účtuju si za číslo tisícovku."
Chlápek jen vyvalil oči, ale natáhl se do kapsy pro prachy,
zaplatil a pokračovali. Když bylo po aktu, zapálili si
cigaretu. Dokouřili a chlápek jen tak pořád seděl za
volantem a koukal z okýnka. "Proč nikam nejedeme?" ptá
se ta holka. "Promiň, měl jsem ti asi říct předem, že jsem
taxikář a jízdné do odtud do města je dvanáct stovek."
Žena ze začátku chce, aby ji muž bral do divadel a
restaurací, aby poznala, jestli stojí za to, jít k němu domů.
A muž ze začátku chce odvést ženu k sobě domů, aby
poznal, jestli stojí za to, brát ji do divadel a restaurací.
Manželka, ve čtyřiceti vyvíjející enormní snahy vypadat
mladší, povídá: "Drahý, myslíš, že bez podprsenky
vypadám lépe?" Manžel sklonil noviny a povídá:
"Jo, zlatíčko. Vyrovnalo ti to vrásky v obličeji."
Víte, kdy si manželka odpočine od nákupů, vaření, praní,
uklízení, hlídání dětí, obskakování manžela atd. ?
Když dovezou uhlí.
Co udělá chlap, když po něm ženská hodí granát?
Odjistí ho a hodí ho po ní zpátky.

MOUDRÁ VĚTA
Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům.
TIRÁŽ
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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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REKLAMA

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