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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 34/2017
pro týden:
4. 9. 2017 – 10. 9. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

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

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

-----------------------------------------------------------VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října
2017.

--------------------------------------------------------------------------NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ!
Prázdniny utekly jako voda a dětem
začne opět vyučování.
Období školního vyučování ve školním
roce 2017/2018 začne ve všech
základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června
2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27.
října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.
prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne
ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února
2018.
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Které se bude konat
8. září od 18.00 hod
v budově OÚ
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
pro p.č. 1698
6. Směnná smlouva se řízením služebnosti – Lesy ČR a
Obec Loužnice( pozemky u hasičské nádrže)
7. Zimní údržba 11/2017- 4/2018
8. Různé – informace a návrhy starosty, místostarosty a
členů zastupitelstva
9. Závěr
Marcel Tiler - starosta obce
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CESTY

VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k. ú. LOUŽNICE
Stavba cest stále probíhá, bohužel Polní cesta HC 2a, která vede od Pazdrny ke včelínu, se stavbařům moc nedaří.
Neustále zapomínají možnost stále přitékající vody z polí. Když tuto možnost vzali na vědomí a přidali drenážní
trubky, tak další týden, tyto trubky, jiný bagr rozkopal… takže při velkém dešti, který byl v pátek 1. září vzlínala
voda na cestu.
Stále zde hrozí, že voda z polí bude hrozbou pro dům a přilehlé studny.
Odvod vody u domu, si majitelé raději udělali sami, nechtějí se spoléhat na „profesionalitu“ firmy.

Info investora: Polní cesta HC 2a - jednopruhová s jednou výhybnou, v délce 623,56 m, kategorie P3/30, kryt
vozovky bude z asfaltového betonu, únosnost podloží bude zvýšena profrézováním zeminy s pojivem Dorosol C50
v tl. 250 mm, zemní plán tělesa bude odvodněna drenáží, podél cesty bude založen trávník a vysazena
doprovodná zeleň -195 ks keřů.
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VLOUPÁNÍ DO DVOU DOMŮ ZA BÍLÉHO DNE
Policisté v souvislosti s případy vloupání do rodinných domů z poslední doby opakovaně připomínají občanům, aby
byli obezřetní a svůj majetek si chránili.
Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě mimo jiného v současné době šetří také vloupání do dvou rodinných domů, ke kterým došlo během dne minulý týden v pátek 25. srpna. K prvnímu případu došlo dopoledne v době
od půl osmé do dvanácti a dosud neznámý pachatel vnikl V DRŽKOVĚ do domu
neuzamčeným zadním vchodem. Následně po schodišti vyšel do patra a zde
z místnosti, která slouží majiteli jako dílna, odcizil kufřík s nářadím a kufřík s aku
vrtačkou v celkové hodnotě 6.000,- Kč.
Druhé vloupání železnobrodští policisté šetří V OBCI MALÁ SKÁLA – KŘÍŽKY,
kde se neznámý pachatel dostal do domu po přistavení žebříku k pootevřenému
oknu v prvním patře. Poté již měl volný pohyb po vnitřním prostoru, ze kterého
odcizil televizor včetně dálkového ovladače, pokladničku a klíč od vozidla – vše
v celkové hodnotě 25.300,- Kč. V obou případech se pachatel svým jednáním
dopustil trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za jejichž
spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
HUŤ - Dosud neznámý pachatel v době od 6. do 26. srpna letošního roku po vypáčení kovové petlice u hlavních
vchodových dveří vnikl do domu v obci Huť, po kterém se mohl již volně pohybovat. Z tohoto domu následně
odnesl jízdní trekové kolo značky Stratos s černou nepromokavou látkovou taškou. Pachatel svým jednáním
způsobil celkovou škodu ve výši 18.950,- Kč. Tímto jednáním se tak dopustil trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody, za jejichž spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
MUKAŘOV - Dosud neznámý pachatel v době od 17. do 24. srpna po vytlačení dveří balkonových dveří vnikl do
jednoho z domů v Mukařově. V tomto domě následně vše prohledal a odcizil notebook a drobné mince z dětské
pokladničky. Svým jednání majiteli domu tak způsobil celkovou škodu ve výši 6.100,- Kč. Pachatel se tímto
jednáním dopustil trestných činů krádeže a porušovaní domovní svobody, za jejichž spáchání mu v případě
dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
DRŽKOV - Na začátku tohoto týdne v noci z neděle na pondělí dosud neznámý pachatel využil příležitosti a
otevřeným oknem vnikl do obytné místnosti jednoho z domů v Držkově. Tam následně z peněženky uložené v
šuplíku v komodě odcizil finanční částku 3.500,- Kč a poté z domu odešel hlavními vchodovými dveřmi, které si
zevnitř otevřel. Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě, kteří nyní případ šetří, již ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody, za jehož spáchání hrozí
pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté v souvislosti s těmito případy z poslední doby opakovaně připomínají občanům, aby byli obezřetní a svůj majetek si chránili. Zde je pár rad, které znesnadní přístup případného zloděje k Vám domů:
Jak zabránit vloupání do bytu či rodinného domu

 Základem jsou kvalitní dveře s bezpečnostním zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti rozlomení, odvrtání,
prokopnutí a vysazení.
 Důkladně zabezpečit také ostatní stavební otvory, jako například sklepní okénka, okénka na toaletách, zadní dveře,
apod.
 Vhodné jsou i ochranné folie na okna
 Dbáme na řádné uzamykání dveří bytu i celého domu.
 Při odchodu z bytu či domu, byť jen na krátkou dobu, pečlivě uzavřeme všechna okna.
 Pokud se přestěhujeme do nového bytu, ihned jakmile to bude možné, vyměňme zámky.
 Je třeba dbát na to, aby společné prostory v domě, jako jsou chodby, schodiště, sklepy, byly řádně osvětleny, a aby
klíče od nich měli pouze nájemníci či majitelé bytů.
 Pokud máte vstupní dveře do bytu osazeny kukátkem, či poštovní schránkou, zabraňte tomu, aby bylo vidět dovnitř.
 Na zvonky a dveře a schránky uvádějte pouze své příjmení v množném čísle bez titulů.
 Nikdy neotvírejte dveře hned, jakmile na vás někdo zazvoní. Raději se přesvědčte nejlépe panoramatickým kukátkem,
kdo je za nimi. Pokud otvíráte, použijte bezpečnostní řetízek.
 Osoby nabízející různé služby si raději prověřte, nejlépe telefonátem na jejich firmu. Měly by se též prokázat příslušným průkazem.
 Přijdete-li domů a naleznete pootevřené dveře, do bytu vůbec nevstupujte a okamžitě přivolejte policii. Zabráníte tak
zbytečnému zničení případných stop po pachatelích.
 Důležité je, pořídit si kvalitní dveře s kvalitním bezpečnostním zámkem. Nezapomínejme ale i na uchycení dveří,
což jsou závěsy, dále zárubeň, čili rám a také kování, tedy ochranný štít vlastního zámku.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Knihovna Modrá sova Loužnice,
Vás srdečně zve na činoherně-pantomimické představení úžasného Martina Sochora ve hře o Davidu a Goliáši.
Místo konání Loužnice – klubovna moto klubu Kumpáni
sobota 23. září 2017 od 11 hodin.
V případě špatného počasí Kulturní dům Loužnice.
Cena vstupného: Dobrovolné
25,- Kč - autobus ze Železného Brodu.
GPS 50.6796475N, 15.2676914E
http://www.blueowlbohemia.cz/uvod.htm
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
První sobotní událost v knihovně byla o letních cestách a dobrodružství. Naučili jsme se anglické názvy
evropských zemí tím, že jsme hráli bingo a také byly uděleny certifikáty a ceny za dokončení výzvy k letní čtení
modré sovy. Děti uváděli tečky na místa, kam cestovali přes léto.
Četli jsme knihu " Co jsem?" s hádanky o různých zvířatech. Marek Obdržel svůj certifikát a KNIHU PRO
DOKONČENÍ LETNÍHO ČTENÍ MODRÉ SOVY.
Simona dostala certifikát a cenu knihy s jejím oblíbeným zvířetem (žirafa) za čtení anglických knih po celé léto.
Hráli jsme několik kol bingo, abychom se naučili anglická jména evropských zemí.

http://www.blueowlbohemia.com/welcome.htm
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NOVINKA NA KNIŽNÍM TRHU
VYPRÁVĚNÍ NAŠICH SOUSEDŮ
Další zajímavá kniha, z našeho okolí a kraje, vyšla letos v červnu.
Nakladatelství Bor, vydalo knihu „Vyprávěnek“ z Podkrkonoší,
kterou připravila paní Jarmila Bachmannová.
Nenechte si toto poutavé čtení, plné zajímavých vzpomínek a vyprávění ujít.

HOVOŘIT JE VŽDYCKY O ČEM

Vyprávěnky z Podkrkonoší III
Sebrala a k vydání připravila Jarmila Bachmannová

Knížka Hovořit je vždycky o čem je třetím souborem vyprávěnek
zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší v letech 2010–
2016, tentokrát především na Železnobrodsku a Semilsku, jen
několik málo jich pochází z Vysocka a Jilemnicka. Přiřazeny jsou i
starší příběhy z magnetofonových nahrávek archivu Ústavu pro
jazyk český, které byly pořízeny v roce 1956 v Bozkově, Radčicích
a Staré Vsi. Ty patří k našim nejstarším zvukovým záznamům
nářečí z této oblasti vůbec. Z jejich porovnání s těmi novějšími je
patrné, jak rychle tradiční místní nářečí za těch necelých šedesát
let vymizelo. I tato publikace je doplněna dobovými fotografiemi
a kompaktním diskem. Příběhy v podání místních vypravěčů svým
přirozeným půvabem jistě zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší.
Vyprávění zde najdete z obcí:

Zásada, Bratříkov, Radčice, Držkov, Bozkov,
Bítouchov, Nouzov, Rybnice, Loukov, Škodějov,
Stará Ves, Stanový, Vysoké n. Jiz., Víchovská
Lhota, Rybnice, Dolní Kalná

TUTO KNIHU SI MŮŽETE ZAKOUPIT
V LOUŽNICI V OBCHODĚ
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Ani krátký, ale prudký déšť nepokazil příznivý dojem z
další, letos již čtvrté naučné vycházky Hamrovských
Houbařů. Vlastní hledání hub především v okolí Velkých
Hamrů, ale i Držkova, Bratříkova a dalších blízkých lokalit
proběhlo dopoledne 26. srpna za vlídného počasí a tak
se na stolech před mysliveckou chatou v Bohdalovicích
mohli přítomní mykologové s jistotou určit 131 druhů
hub všech kategorií. Jedenáct druhů muchomůrek, od
výtečných růžovek až po smrtelně jedovatou
muchomůrku zelenou, jedenáct druhů ryzců, plejáda
hřibů, kozáků i křemenáčů a další celou řadu známých i
méně známých hub si mohli všichni zájemci nejen
prohlédnout, ale i osahat, přivonět a ověřit si tak další
rozpoznávací vlastnosti shromážděných hub. Určitě stojí
za zmínku prezentace léčivých hub, rostoucích ve volné
přírodě, jako například březovník obecný, nebo outkovka
pestrá. Součástí výkladu dr. Víta byly i zmínky o
kuchyňském zpracování daného druhu a typy na
houbařské speciality.
Zcela určitě byl i na této akci naplněn smysl konání
zájmového uskupení „HOUBAŘI VELKÉ HAMRY“ –
poznávání hub a prevence před otravami z nich…
Dalším krokem v činnosti HVH bude VÝSTAVA HUB –
20 ročník, která proběhne v sobotu,
23. září v hasičárně Velké Hamry - podrobnosti na plakátech.

Petr Hampl
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ZÁSADA

ZE SVĚTA

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU REKONSTRUKCE POVRCHU SILNICE ZÁSADA - ZBYTKY!
Úplná uzavírka silnice III 28745 (pokládka balené) proběhne ve dnech 12.9.-13.9.2017.
V těchto dnech nebude možné po komunikaci jezdit.
V případě nutnosti prosím využijte parkovacích míst v jiných částech městyse.
Stavbu bude provádět firma STRABAG a.s.
O dalších podrobnostech a případných změnách Vás budeme informovat.
http://www.zasada.cz/
https://www.facebook.com/zasada.cz/?fref=ts
Děkujeme za pochopení.
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JABLONEC N. N. – Novoveské koupaliště se
tradičně stalo o víkendu centrem modelářského
dění v regionu. Sjeli se sem majitelé plachetnic i
motorových člunů.
Sobotní Jablonecká kotva slavila jubilejní 50.
ročník. Nedělní Modrá stuha je jen o tři roky
mladší. Jedním z „bardů“ jablonecké flotily je Milan
Kroupa. K modelařině se po letech vrátil.
Co vás přivedlo k modelařině?
Můj dědeček mi v roce 1958 vydlabal první loď z
kusu lípy. Byl cukrovinkář, ale měl moc rád dřevo.
Bylo mi tehdy šest let. Chytlo mne to a začal jsem
ve škole modelařit.
Lodě tedy si také dosud vyrábíte, nebo jste si ji i
koupil?
V roce 1987 jsem přestal stavět modely. Oprava
domu a pak jsem začal podnikat. Neměl jsem čas, ale chtěl jsem se vrátit. Kamarádi mne lákali: Pojď k nám,
jezdíme plachetnice. Dřív jsem totiž stavěl vojenské lodě, kategorii F2 ABC. Proto jsem si první plachetnici
koupil, postavit ji trvá moc dlouho a já už chtěl s kamarády na vodu. Jeden pán se lodi zbavoval, protože byla
příliš jezdivá. Fantastická na vodě, co se týče rychlosti a ovládání. Naučil jsem se na ní dobře jezdit. Pak už
jsem zase začal stavět, dvě a rozestavěné mám další tři.
S čím jste závodil dnes?
Se škunerem Eleonora, originál byl vyroben 2010, takže je to velmi mladá loď. Je v poměru 1:29.
Proč jste z vojenských přesedlal právě na plachetnice?
Mají je všichni moji kamarádi. Také přesedlali.
Když fouklo, byl to opravdu fofr. Jen tak tak, že lodě nenabraly.
Ale to se stane. Taky jsem nabral, ale nikdy jsem ji neutopil.
Jak je to s hodnocením, lze vůbec poměřit?
Do poslední chvíle nevíte. Rozhodčí to musejí spočítat. V ježdění hraje roli i tak zvaný koeficient. Každá loď je
jiná, jiný ponor, hmotnost, plochu plachet. Můžete přijet první, ale skončit poslední.
Je v jabloneckém klubu Admirál, jehož jste členem, dost mladých modelářů?
Máme mladé kluky, jezdí plachetnice i radiem řízené. Máme i drobotinu. Je to ale poměrně nákladný koníček.
Klub, co má materiál, tak klukům pomůže. Ale oni nesedí furt u počítače… Jdou a hrají si.
Jak je vlastně u nás na severu modelářská sezona?
První naše soutěž je na Kristýně v Hrádku nad Nisou v prvním květnovém týdnu, ta je i mezinárodní. První
soutěž pro mládež je tady v Jablonci 1. května a pořádá ji Dům dětí a mládeže Vikýř. Na podzim končíme tady
v Jablonci vlastně nyní Jabloneckou kotvou a Modrou stuhou. Ještě máme republikové klání a to za dva týdny v
Jinolicích.
TANVALD – Dobrovolní hasiči ze Šumburku mají nyní nové dýchací komplety, které jim umožňují zasahovat i v
zakouřeném prostředí. Celková částka výstroje se vyšplhala do výše 114 tisíc korun. Nových úprav se dočkala
nejen výbava. Další peníze získají hasiči na vylepšení dopravního automobilu.
JABLONEC – Šest chlapů vzalo na tři dny za práci. Škola září čistotou. I zahrada je na 1. září připravena.
„Nikdy jsem nemyl okna. Ani doma ani jinde,“ zahalekal Petr přes hukot zahradní sekačky doléhající zvenčí.
Velkou houbou otíral rámy a skla oken v družině. A balancoval z legrace na parapetu… ve zvýšeném přízemí.
Za ním s čistým hadrem pokračoval další z odsouzených. Parta šesti chlapů jsou bývalí narkomani a ve Věznici
Rýnovice si procházejí léčebným programem.
„Je to další díl spolupráce, kterou máme s městem. Například v zimě naši odsouzení hrabali sníh, pak se
podíleli na úklidu,“ poznamenala k pomocníkům mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová. Na starosti mají
tentokrát úpravu parku a mytí oken v Základní škole Rýnovice.
Zdroj: http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/vezni-vyrazili-do-skoly-ale-neuci-se-myji-okna-20170831.html

http://jablonecky.denik.cz/
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LIBERECKÝ KRAJ - Reflexní vesta, plastová lahev na pití a mnoho
drobností, které se prvňákům budou hodit. To je náplň speciálního
kufříku, který bude malým školáčkům v Libereckém kraji rozdán první
den školy v rámci akce Bezpečně! Do školy i do přírody. Liberecký
kraj si takových kufříků ve spolupráci s dalšími partnery pro letošní
rok připravil 6 tisíc kusů. Pro většinu žáků byly letošní prázdniny o
něco delší. Mnozí se vrátí do školních lavic až 4. září a patří mezi ně i
děti, které přijdou do školní třídy vůbec poprvé.
„Vstup do školy je pro všechny žáky významným dnem. Dvakrát více
to ale platí pro prvňáčky, kterým začíná zcela nová etapa života.
Liberecký kraj jim chce tento vstup zpříjemnit i usnadnit a proto letos
opět dostanou na uvítanou, speciální kufřík," přiblížil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.
Kufříky v rámci akce Bezpečně! Do školy a do přírody, mají školáčky zábavnou formou především poučit jak se
chovat v dopravním provozu. Obsahují proto hlavně bezpečnostní reflexní prvky, včetně vesty a na bezpečnost
zaměřené časopisy. Školáčci v kufřících také najdou například, interaktivní stavebnici, lahev na pití, různé
cukrovinky, poukázky, vstupenky nebo slevové kupony. Jilemničtí prvňáčci se mohou těšit, že kufříky dostanou
přímo od hejtmana. Ostatním je rozdají jejich nové paní učitelky.
Celkové náklady projektu, do kterého se Liberecký kraj zapojil v letošním roce již potřetí, dosahují výše 1,5 mil.
Kč. Díky podpoře dalších 23 partnerů se Liberecký kraj podílel na projektu částkou 540 tis. Kč. Patří mezi ně
společnost Preciosa, Gordic, Vojenské lesy a statky České republiky, FCC Environment, Grupo Antolin Turnov,
KSM Castings, Webasto, BESIP, Silnice LK, IQ Landia, FC Slovan Liberec, Siko, Bílí Tygři Liberec, Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje - Policie České republiky, Inteva,
České dráhy, Mirakulum, Mocca Liberec, ZOO Liberec, ARaymond, Valbek a společnost DENSO.
LIBERECKÝ KRAJ - I když je archeologů při krajských muzeích jen několik,
musí uskutečnit stovky výzkumů ročně. Záchranné i předstihové výzkumy je
zaměstnávají po celém kraji. Díky jejich práci se zachrání velké množství
artefaktů a historici mohou upřesnit dávné události. V Muzeu Českého ráje v
Turnově pracuje jeden archeolog a jeden technik. Za rok 2016 realizovali a
dokončili 365 záchranných a předstihových archeologických výzkumů v
souvislosti s výkonem archeologické památkové péče v okresu Semily a
přilehlém území. Vypracovali také 304 vyjádření k stavebním a jiným
činnostem, při kterých by mohlo dojít k narušení historických terénů. „Mezi
nejvýznamnější objevy archeologů tohoto muzea patřily například kostrové
pohřby, přístavby a trativod z raného novověku nebo z vrcholného novověku
zánik stavby během požáru a kostelní ossarium při archeologickém průzkumu
zahradního domu v areálu jilemnického zámku," uvedla Květa Vinklátová,
radní pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kulturu. Severočeské
muzeum, které má jednoho archeologa a dva techniky, provedlo za minulý rok
na 298 záchranných archeologických výzkumů formou archeologického dohledu nebo samotného výzkumu.
Mezi největší akce patřilo pokračování v záchranném výzkumu na trase budoucí silnice I/14 z Kunratic do
Jablonce nad Nisou. Vědci tady našli například hroby z napoleonského období. Mezi další významné
archeologické činnosti patřily i zemní práce s úpravou nádvoří zámku Malá Skála.„V průběhu prací na
maloskalském zámku pracovníci Severočeského muzea prováděli archeologický dohled a dokumentaci
jednotlivých odkrytých situací. V lokalitě objevili torza základů staveb různého stáří a zdokumentovali základy i
strukturu zdiva současných staveb," připomněla radní Vinklátová. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
zaměstnává čtyři odborné zaměstnance archeologie, kteří v roce 2016 realizovali 162 záchranných
archeologických výzkumů. Z toho bylo 106 akcí vyvolaných stavebním záměrem případně jinou činností
právnických a podnikajících osob, 46 průzkumů bylo v rámci stavební činnosti fyzických osob a 10 záchranných
archeologických výzkumů v důsledku přírodních procesů nebo kvůli narušení nálezových míst neznámými
osobami.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.klubnarampe.cz
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ČERNÁ KRONIKA
PLAVY – DRŽKOV - V pátek odpoledne se ve čtyři hodiny v katastru obce
Plavy na silnici první třídy číslo deset stala dopravní nehoda. Řidič s
motocyklem tovární značky Honda jel ve směru od Plavů do Držkova, kde v
táhlé pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost, přejel do protisměru a tam
se střetl s protijedoucím vozidlem Peugeot 307. Při tomto střetu motocyklista
utrpěl zranění, se kterým byl z místa nehody převezen na ošetření do
jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem
probíhajícího šetření. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 20.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE - V sobotu 26. srpna dopoledne se v katastru
Železného Brodu na silnici první třídy číslo deset stala dopravní nehoda.
Řidička s vozidlem Peugeot jela ve směru na Loužnici, kde nepřizpůsobila
rychlost na mokré vozovce a po průjezdu levotočivé zatáčky dostala smyk,
který se jí nepodařilo již vyrovnat. S vozidlem následně vyjela vlevo mimo
vozovku a zastavila se až o kovové svodidlo. Alkohol byl u řidičky vyloučen
provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění
osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 12.000,- Kč.
Tuto nehodu šetřili policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
BRATŘÍKOV - V neděli 27. srpna odpoledne krátce před šestou hodinou
se v Bratříkově stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Yeti jel ve
směru od Železného Brodu do Jablonce nad Nisou, kde se při průjezdu
levotočivé zatáčky nevěnoval řízení, jelikož sledoval prostor přístrojové
desky, a najel vpravo na krajnici. Následně sjel z příkrého svahu, přetočil
se přes střechu a vozidlo zůstalo zaklíněné mezi stromy. Alkohol byl u
řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní
výsledek. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené
škody činí částku 140.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v
Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s
projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
MALÁ SKÁLA - V noci z 25. na 26. srpna dosud neznámý pachatel nejprve páčil přední levé dveře u vozidla Škoda
1000, které v té době bylo zaparkované na příjezdové cestě k jednomu z domů v Malé Skále, a to i přesto, že dveře
byly odemčeny a klíče ve spínací skříňce. Následně se s tímto vozidlem snažil odjet, ale nepodařilo se mu ho
nastartovat. Při krádeži druhé vozidla na stejném místě byl již úspěšnější. Jednalo se o vůz Škoda Felicie Pick Up a i v
něm jeho majitel nechal klíčky v zapalování. Toto vozidlo se již zloději podařilo odcizit. V sobotu se však podařilo
vypátrat, a to odstavené v Josefově Dole. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu neoprávněné užívání cizí
věci, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
ŽELEZNÝ BROD - V pátek po poledni vyjížděly záchranářské
jednotky do zatáček u Železného Brodu. Tentokrát neměl
potíže motorkář, jak je zde často zvykem, ale řidiči podstatně
větších dopravních prostředků. Srazily ses tu dva kamiony,
naštěstí ne čelně. "V tomhle počasí je do hned, krom v těchto
úsecích," komentovala událost Jana Kopalová.
Na místo vyjely hasičské jednotky z Železného Brodu, ze Semil
i z Tanvaldu. "Jeden muž si stěžuje na bolest břicha, jde o
náraz jednoho nákladního automobilu do boku kamionu,"
informovali dobrovolní hasiči ze Železného Brodu na sociálních
sítích. "Vypadá to hrozivě. Díky za to, že to nebylo s nějakým
těžkým zraněním. Ve středu si tam motorkáři dávali závody,
předjížděli kamiony před zatáčkama, za plného provozu,"
poznamenala k tomuto úseku R35 na facebooku Jana Řídilová.
Podle hlášení hasičů se vše odehrálo jen s lehčím zraněním, ale původně vyjížděli podle vysílačky k poraněnému břichu.
Páteční nehoda na několik dlouhých minut úplně uzavřela komunikaci. Hasiči silnici zasypávali sorbentem, aby
absorbovali uniklé kapaliny.
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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
4.9.

Den: 16/20°C
Noc: 11/7°C

PÁTEK
8.9.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

ÚTERÝ
5.9.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

SOBOTA
9.9.

2 Den: 0/24°C
Noc: 11/7°C

STŘEDA
6.9.

Den: 19/23°C
Noc: 12/8°C

NEDĚLE
10.9.

Den: 22/26°C
Noc: 12/8°C

ČTVRTEK
7.9.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

PONDĚLÍ
11.9.

Den: 21/25°C
Noc: 12/8°C

PRANOSTIKY

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci.

Slunce

Měsíc 6.9. 2017

Vychází: 6:15
Zapadá: 19:18

Vychází: 19:39
Zapadá: 06:01

FÁZE MĚSÍCE

06.09.

13.09.

20.09.

8.9.
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm neděl
bývá.
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Narození Panny Marie, co má studenou krev, do země se zaryje.

OBLOHA

ÚKAZY NA OBLOZE V ZÁŘÍ 2017
4.9.
Zákryt hvězdy 51 Cap (5,1m) Měsícem
5.9.
Neptun v opozici se Sluncem
6.9.
Měsíc v úplňku (07.03 UT)
8.9.
Planetka č. 89 Julia v opozici se Sluncem (9m)
10.9.
Merkur v konjunkci s Regulem (0,6°)
12.9.
Merkur v maximální západní elongaci (17,9°)
Z komet je v září nejjasnější C/2017 O1 (ASASSN), která se nachází v dosahu
velkých binokulárů a bude stále zjasňovat. Kometa proletí perihelem až 14. října
letošního roku, a to necelých 1,5 AU od Slunce a v maximu jasnosti by v říjnu měla
dosáhnout až 7 mag, díky čemuž bude viditelná i malými dalekohledy a triedry,
jako cirkumpolární objekt.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce, ale má naši obec
rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.

4. 9. 2017
4. 9. 2017
6. 9. 2017
10. 9. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Jaromír Udatný
Monika Tilerová
Michaela Šmídová
Petra Hermanová

VÝROČÍ
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
5.9. 1723 – Karel VI. byl slavnostně korunován na českého krále.
6.9. 1891 – Saša Rašilov starší, český herec († 3. května 1955)
7.9. 1914 – Lída Baarová, herečka († 28. říjen 2000)
8.9. 1919 – Meda Mládková, sběratelka umění
9.9. 1953 – Slávek Janoušek, písničkář
10.9. 1652 – Jan Sladký Kozina, vůdce chodského povstání († 28.
listopadu 1695)
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. - Světový den prevence sebevražd.
10. a 11. září – Dny evropského kulturního dědictví
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
Září 1958

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
4. 9. – 10. 9. 2017
4.9. - JINDŘIŠKA je ženské křestní jméno
německého původu. Jedná se o ženský protějšek
mužského jména Jindřich.
5.9. - BORIS je mužské křestní jméno
slovanského původu. Obvykle je považováno za
zkrácenou verzi jména Borislav - „proslavený
bojem“, nebo Borimír - „bojuj se světem za mír“
nebo „podněcuj svět“. Někdy se také označuje za
zkráceninu jména bulharského vládce Bogorise (z
mongolského bogori - „malý“). Podle jiného
pramene jde o další tvar jména Bors, hlavně jeho
úpravou Kyjevskými slovany.
6.9. - BOLESLAV je mužské jméno slovanského
původu; jeho význam je „více slávy“. Jde o spíše
polskou variantu (u nás se vyskytuje převážně ve
Slezsku) jména Václav (stejného významu).
Ženskou variantou je jméno Boleslava. Za cizí
obdobu je považováno jméno Magnus.

První polovina měsíce krásné
letní počasí, druhá polovina
7.9. - REGINA (podle kalendáře Regína, ale
studená a deštivá. Teprve
poslední dny opět slunné, v noci krátká podoba je častější) je ženské křestní jméno
latinského původu. Jeho význam je „královna“
první mrazíky -2°C.
nebo „vládkyně“ (z latiny).
od 1.9.1959 má škola v Loužnici
15 žáků (7 chlapců – 8 děvčat). 8.9. - MARIANA je ženské křestní jméno, které
se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a
V prvním post. ročníku jsou
Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu
zapsáni 2 žáci.
původem latinského Marianus, to znamená
První noční přímrazek byl 8.září "náležející k rodu Mariů" (asi z latinského mas,
maris = "muž").
1960. Pak byl ale podzim bez
mrazíků a vcelku příznivý.
9.9. - DANIELA je ženské křestní jméno. Původ
jména je z hebrejštiny: Daníél znamená bůh je můj
Dne 4. září 1962 byl strojník
soudce.
Hlůže Antonín s požárním
vozem zúčastněný (na
10.9. - IRMA je ženské křestní jméno
objednávku čsl. filmovou
společností) při natáčení filmu u germánského původu. Jedná se pravděpodobně o
zkrácenou verzi jména Irmgard s významem „stálá,
Haratiny: „Smrt si říká
pevná“, Irmel, Irmine či Irmtraud. Jméno pochází
Engelchen“ a tak naše požární vozidlo s řidičem Ant. Hlůžem bude také
ze staré horní němčiny znamenající svět.
účinkovati ve filmu.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JABLKA
Jablka rostou téměř všude. U cest, v opuštěných sadech i v parcích. Někdo je šlechtí k dokonalosti, jiný je nechá
svému osudu. Zkrátka jablka jsou všude, všichni je známe, všichni jsme je jedli nebo stále jíme. Máme rádi jak
nejobyčejnější odrůdy, které si můžeme utrhnout zcela zdarma a bez obav venku, ale
nepohrdneme ani výstavními kusy, jejichž chuť však malinko pokulhává.
Milujeme všechny ty štrúdly, jablkové moučníky a kompoty, ve kterých
rozpoznáme vůni skořice či hřebíčku. Možná ale nevíte, že jablko je
skutečný poklad. Vědci zjistili, že docela obyčejné čerstvé jablko má pro
lidské zdraví ještě větší význam, než tomu bylo doposud. Ano, kdo by
neznal okřídlené rčení – jedno jablko snězené každý den drží
choroby i doktora dál od těla – jenže výzkumy dokázaly, že množství
obsažených antioxidantů v jablku je až pětkrát vyšší!
Proč bychom tedy měli jablka jíst? Obsahují velké množství minerálů,
enzymů a sladkou složku fruktózu, která nám pomáhá udržovat stabilní
hladinu cukru v naší krvi. Žádný jiný plod neobsahuje tolik pektinu, jako právě jablko. K čemu je nám pektin
dobrý? Tato rozpustná vláknina brání rozvoji škodlivých mikroorganismů, podporuje peristaltiku střev a
vylučování toxinů z těla. Jablka jsou tedy skvělým bojovníkem proti vzniku rakoviny, a nejen to – jsou
zdrojem mnoha vitamínů, od vitamínu A, přes B, a vitamín C. Navíc obsahují i dostatečné množství
kyseliny listové, která je nezbytná pro těhotné ženy. Plody jabloní jsou také nadopované draslíkem,
vlákninou a vodou. Každé jablko obsahuje až 85 procent blahodárné tekutiny, minimum tuku, cukru a
jsou bez cholesterolu. Jablko je zkrátka dar. A mimochodem, víte, že jabloň může plodit toto vzácné a nadmíru
zdravé ovoce předlouhých sto let? Takové stromy u nás v Loužnici jistě najdete 
Z herbáře našich babiček: Jabloň (Pyrus malus), vůbec známý strom. Ovoce jeho sluje jablko. Jablek počítáme
veliké množství druhů. Pečená jablka radí se proti zácpě; chraptí-li děti, dají se jim s cukrem pečená jablka k jídlu.
Shnilé jablko prý zahání bradavice. Nejvíce pak působí jablečník, víno z jablek připravené. Přičítá se mu však, že
způsobuje kámen. Šťáva míšeňských jablek slouží proti chrapotu a kašli. Kaše z jablek (škrábaných) chladí a léčí
záněty a otekliny. Jablečník považuje se za lék, musí však býti dobrý, nejméně 2 roky starý. Užívá se ráno, v poledne
a večer 2 až 3 lžíce, do čehož přimíchá se 4—6 lžic vody; později se užívá více, až na 1/3 mázu.
Jablečník (víno) užívati se může proti všem nemocím, proti zkaženému žaludku a churavosti. Při křečích prsních,
žaludkových nebo břišních dávají se večer obkladky, omočené v horkém jablečníku. Při zácpě užívá se ho ke
klystýrům, a kdyby nepůsobily, přidá se trochu octa z jablek. Požívání jablek, spojeno s pitím vody, také se osvědčilo
co výhodné, zvláště děje-li se ráno a večer. Kdyby tím povstal průjem, nemá býti zastaven, poněvadž jest prospěšný
a přestane sám od sebe. Při haemorrhoidech docílí se ulehčení, a jsou-li spojeny s tím obtíže na prsou neb těžký
dech, dávají se též obkladky. Proti dně a hostci účinkuje jablečník, užívá-li se 14 dní až 3 neděle, načež natírají se
bolné údy několikrát denně horkým vínem. Kdo pociťuje bolest rheumatickou v krku, polož tam obklady omočené v
smíšenině vína s octem z jablek. Přílišné pocení léčí se jablečníkem. Neduhy spojené s dýchavičností (úzkoprsností)
léčí se obkladky z flanelu, jež omočí se v horkém víně; což platí vůbec při neduzích plicních. Obkladky z krup mohou
se s nimi střídati. Totéž činiti lze při chorobě jater a sleziny. Bolení v krku, chrapot, léčí se obkladky ze studeného
vína, často střídanými, a konečně lze přikládati je horké. Záněty vnitřní i zevnější léčí se jablečníkem; bolení hlavy,
závrať, rýma léčí se užíváním a mimo to šňupáním vína; také obkladky teplé z octa jablečného lze přikládati. Zimnice,
horečka, žloutenka léčí se též jablečníkem; rovněž bolesti ušní; nepravidelnost čmýry a bělotok. Proti krticím užívá se
vína toho s nejlepším prospěchem; také obkladky se dávají, což i při vředech se děje. Rány, boule, zhmožděniny léčí
se užíváním i též pomocí obkladů. Příjici, nemohoucnost a slabost pohlavní rovněž lze jím vyléčiti. Též proti choleře
účinkuje prospěšně; hned po vypuknutí nemoci ať pije se vždy za půl neb čtvrt hodiny sklenice vína; dostaví-li se
průjem, dávají se obkladky a natírá celé tělo vínem. Při léčení pomocí vína toho musí nemocný držeti přísnou dietu a
vystříhati se lihových nápojů a těžce záživných pokrmů. Též kouření tabáku radno zanechati. Naproti tomu lze
požívati pokrmy masité (libové maso — ne tučné), drůbež, ryby, polévku, zeleniny, luštěniny, zemčata, ovoce, zvláště
jablka, višně, hrozny, sýr čistý — ale ne mnoho — zvláště mléko a polévku z chleba nebo krupek.
Ostatně, jak bylo již podotknuto, má-li víno to účinkovati, musí býti čisté, dobré a připravené z dobrých a zralých
jablek způsobem náležitým.
Dětské horké jablko
0,2 dcl jablečného džusu, 1 lžička svařákového koření, 1 ks celé skořice, 1 ks plátek
pomeranče, 1 ks plátek jablka. Svaříme džus, který pak nalijeme do tlustostěnné sklenice
odolné vůči horku. Dochutíme kořením na svařené víno v prášku. Zdobíme kouskem
skořice a plátkem pomeranče a plátkem jablka.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
BEZINKOVÝ LIKÉR
2 l bezinkových plodů, 1 l rumu, 1 kg cukru krystal, 6 ks hřebíčku, 2 ks vanilkového cukru, 1
ks citrónu, 3 lžičky mleté kávy, 1,5 lžičky mleté skořice
Čisté, umyté a stopek zbavené bezinky dáme do hrnce, zalijeme vodou, aby byly všechny
kuličky ponořené a dáme vařit. Citrón oloupeme, nakrájíme na plátky a zbavíme pecek
(pozor, s peckami likér zhořkne). Když se začnou bezinky vařit, za stálého míchání přidáme
kávu, necháme vařit 2 minuty a přidáme skořici, hřebíček a citrón, necháme chvíli povařit a
vypneme. Šťávu necháme zchladnout. Vychladlou šťávu přecedíme nejlépe přes hadřík,
dáme vařit a přidáme cukr, který povaříme asi 5 minut a pak přidáme vanilkový cukr, který
vaříme další 2 minuty. Necháme vychladnout, přilijeme rum (líh, vodku) a nalijeme do
sklenic, které dobře uzavřeme. Uchováváme v chladu a temnu.
BEZINKOVÝ KOMPOT
3 kg zralých bobulí černého bezu, 750 g krystalového cukru, 1 l pitné vody, 4 ks hřebíčky, 1 ks
skořice, citronová šťáva
Plody černého bezu propláchneme pod studenou tekoucí vodou, okapané zbavíme stopek a
vyskládáme do zavařovacích sklenic. Vodu svaříme s cukrem, skořicí a hřebíčky, jakmile tekutina
přijde k varu a cukr se rozpustí, necháme vychladnout. Do vychladlého roztoku přidáme citronovou šťávu,
množství dle chuti, pak tekutinu přecedíme a nalijeme do sklenic s bezem. Sterilujeme 30 minut při teplotě 80 °C.
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY Z ODPALOVANÉHO TĚSTA
Těsto: 3 vejce, sůl, 500 ml mléka, 300 g hrubé mouky, 200 g másla. Náplň: 500 g
švestek, cukrové kostky. Na ozdobu: rozpuštěné máslo, 80-100 g cukru moučka, mletý
mák nebo perník. V nerezovém hrnci přivedeme k varu mléko se špetkou soli a polovinou
másla. Přisypeme mouku a za stálého míchání necháme těsto zhoustnout, dokud se
nepřestane lepit na stěny hrnce a na vařečku. Poté těsto přendáme do mísy a necháme
vychladnout. Švestky důkladně omyjeme, osušíme a vypeckujeme, místo pecky dovnitř můžeme vložit kostku
cukru. Do vychladlého těsta postupně zapracujeme vejce a na pomoučněném vále znovu propracujeme. Vyválíme
asi půlcentimetrový plát. Těsto rozkrájíme na čtverce asi 5 x 5 cm (podle velikosti švestek). Do každého zabalíme
švestku a vytvarujeme knedlíky. Vaříme v mírně osolené vodě 5 - 10 minut. Hotové švestkové knedlíky z
odpalovaného těsta propícháme vidličkou, aby z nich vyšla pára. Na talíři knedlíky posypeme mletým mákem,
pocukrujeme a přelijeme rozpuštěným zbylým máslem.
SALÁT RUMCAJS
sůl 2 lžičky plnotučné hořčice, 1 lžička worcestrové omáčky 2 lžičky oleje, 2 lžíce
majonézy, 4 ks sterilované okurky, 1 červená kapie, 20 dkg měkkého salámu, 2 lžičky
cukru, 2 ks cibule, 1 lžička sójové omáčky, mletý černý pepř
Nachystáme si dresink. V malém hrnci smícháme olej, cukr, hořčici, sójovou omáčku
a worcesterskou omáčku. Na mírném ohni mícháme a svaříme ingredience v dresink.
Nesmí přijít k varu! Necháme jej vychladnout. Pak si nakrájíme salám, kapii a okurku na nudličky a cibuli na půl
kolečka. Vše dáme do misky a přidáme zchladlý dresink a 2 lžíce majonézy. Nakonec salát Rumcajs dochutíme solí
a pepřem. Salát Rumcajs podáváme s čerstvým pečivem. Ještě lepší je uleželý z druhého dne.
KRŮTÍ PLÁTKY NA HOUBÁCH
500 g krůtích stehenních plátků, 100 g slaniny, 1 hrst sušených hub, 2 lžíce sádla, 2
ks stroužky česneku, 2 ks cibule, gulášové koření podle chuti (paprika sladká, pálivá,
kmín, pepř, jalovec), majoránka čerstvá nebo sušená, hladká mouka, voda, sůl.
Nejprve nakrájíme cibuli se slaninou na kostičky a v pekáči necháme na sádle
orestovat. Pak přidáme sušené nenamočené houby a chvilku ještě restujeme a
mícháme. Krůtí maso nakrájíme na menší kousky, osolíme, poprášíme moukou a
přebytečnou oklepeme, opečeme na směsi cibule a slaniny z obou stran. Poté posypeme kořením, podlijeme do
výšky masa a vložíme do vyhřáté trouby na 200 °C, přiklopené a pečeme 40 minut, podle potřeby podléváme.
Poté pekáč odkryjeme, přidáme rozdrcený česnek a rozemnutou majoránku, případně posekanou čerstvou,
promícháme a necháme ještě 10 minut péct bez poklice, podle potřeby můžeme ještě zahustit.
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DŮM a ZAHRADA
ZAHRADA V ZÁŘÍ
Zatímco na ovocné a zeleninové zahradě je září měsícem úrody a sklizně, pro okrasnou zahradu je to spíš období
výsadby. Sázíme jehličnany a stálezelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak
dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme
ale ještě narcisy, s těmi počkáme až na říjen.
CO JE VŠE POTŘEBA NA ZAHRADĚ UDĚLAT V ZÁŘÍ:
 Přihnojujeme okrasné dřeviny, které jsou citlivější na mrazy, aby nenamrzly.
 Dělíme a přesazujeme skoro všechny trvalky, vynecháme pouze na podzim kvetoucí druhy.
 Ošetřujeme volnou půdu, aby byla připravena na jarní výsadbu.
 Sbíráme semena odkvetlých letniček, abychom je mohli vysít v příštím roce. Sbíráme je suchá, nebo je
později dosušíme.
 Sklízíme ozdobné druhy tykví, které nyní dozrávají.
 Je třeba vydatně zalévat jehličnany, aby v pořádku přečkaly zimu.
 Chceme-li na podzim vysázet opadavé listnaté stromy, již nyní pro ně připravíme jámy.
 Rozšiřujeme, popřípadě vytváříme úplně novou skalku.
 Letněné pokojové květiny vracíme zpět domů.
 Trávník ošetřujeme proti plísni sněžné.
 Sklízíme vlašské ořechy. Počkáme, zda spadnou, popřípadě je setřeseme na zem. Po sběru je sušíme v
jedné vrstvě na suchém a světlém místě (3-5 týdnů).
 Sklízíme dozrálé hrozny révy vinné a jejich keřům zkracujeme vrcholky letorostů.
 Rybíz a angrešt prosvětlujeme odřezáváním starých větví.
 Máme poslední šanci k očkování broskvoní.
 Společně s ovocem neskladujeme výrazně aromatické druhy zeleniny, aby ovoce nenačichlo.
 Skladujeme, moštujeme a kompotujeme ovocné plody.
 Vysazujeme nové jahodníky, které musí být dobře zakořeněné, abychom se mohli příští rok těšit na
bohatou sklizeň.
 Shnilé a popadané ovoce sbíráme a v případě, že je ukládáme do asanační jámy, zasypáváme je
páleným vápnem
 Mrkev a pór chráníme netkanou textilií proti škůdcům.
 Ničíme vajíčka a housenky na košťálové zelenině. Nestačíme-li už je ničit sami, použijeme postřik.
 Rajčata chráníme za vlhkého počasí přípravky proti plísni bramborové.
 Když předpovědi hlásí mrazíky, sklízíme i nedovyvinutá rajčata, která necháme dozrát doma.
 Pod plody tykví dáváme prkna nebo dlaždice, aby od země neuhnívaly.
 Vytrvalou zeleninu a léčivé rostliny přesazujeme do čerstvé půdy s dostatečným množstvím živin.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SKLIZEŇ OVOCE

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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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

PRŮMYSL
Situace ve sklářství se v tomto roce nezměnila. Naprostý nedostatek práce byl po celý rok, ceny sklářských
výrobků stále klesaly, takže mzdy dělnické rovnají se téměř předválečným ač naproti tomu ceny životních potřeb
stále stoupají.
Většina dělníků
jest odkázána jen
na státní
stravovací akci,
někteří pak na
přídavky dle
zemského
systému.
Státní stravovací
akce letošního
roku byla značně
rozšířena.
Nezaměstnaní
dostávají mimo
poukázek (10,- Kč)
též chléb, občas i
uhlí. V měsíci
prosinci rozděleno
bylo mezi
nezaměstnanými
větší množství
pšeničné mouky, umělého tuku a sladové kávy.
Rozdělení poukázek a jiných přídělů řídí komise sestavená ze všech politických stran v obci. Jako při něm kde se
něco rozdělí, bývá mnoho nespokojených, tak i u této věci jest často dosti těch, kteří si myslí, že jim bylo
ukřivděno.
POŽÁR
Dne 3. května v půl deváté večer, vznikl z neznámé příčiny požár
usedlosti čp. 33 nmajitelů Edvarda a Julie Loumových a vše od
dřeva shořelo.
Dům byl vpředu roubený ze dřeva, zadní část byla z kamene.
Na starých základech pak postavena budova nová.
Poznámka redakce: dům čp. 33:
„U Holých“ starý roubený dům,
který v roce 1934 vyhořel a
postaven byl dům nový. Vedle
domu přes cestu stojí stodola.
Dům patří rodině Eduarda Loumy
z Brodu, který byl muzikantem a
hrál na klarinet. Starý dům v roce
1934 vyhořel a pak byl vystavěn
nový dům na gruntu „Lídinu“ panem Šimůnkem na sklonku 18. Století.
Foto: občané Loužnice rok cca 1934, dům čp. 33
Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ
Babiš a Kalousek přijdou do pekárny. Kalousek ukradne tři
rohlíky, strčí si je do kapsy a říká Andrejovi: "Vidíš, jak jsem
chytrý? Mám to, co chci, pekař nic neviděl a já ani nemusím
lhát. Já jsem nejlepší poslanec!!!"
Andrej odpovídá: "Krádež a klam, typická nepoctivost jakou
předvádíš neustále. Ale já ti ukáži čestný způsob, jak se
dostat ke stejnému výsledku." Babiš poprosí majitele pekárny
o rohlík se slovy, že mu ukáže kouzlo. Sní jej, a požádá o
další a další. Když sní třetí rohlík a pekař se začne zajímat, v
čem spočívá to kouzlo, tak Andrej říká: "Podívej se
Kalouskovi do kapsy.....

Mladý pilot, strašný frajer, se chystá na svoje první noční
přistání. Místo obvyklého hlášení dispečerovi zahlásí do
vysílačky: "Hádej kdo?" Dispečer vypne světla po celé
přistávací dráze a odpoví: "Hádej kam?"

Říká mladý mol starému: „]á nevím, proč pořád říkáte, že
nás lidi nemají rádi. Já včera kolem jedněch letěl a všichni
tleskali!"
„Vlaštovky, to jsou moudří ptáci," rozumoval jeden třeťák.
„Jakmile začíná škola, chystají se odletět jinam..."

"Alberte, proč musíme v zimě sypat ptáčkům do krmítka?"
"Aby jim neklouzaly nožičky."

MOUDRÁ VĚTA
V životě je potřeba se pro něco zapálit. V krematoriu už bude pozdě.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

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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http://www.iqvytapeni.cz/
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