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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 35/2017
pro týden:
11. 9. 2017 – 25. 9. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OSLAVA sv. VÁCLAVA
Ve čtvrtek 28. září 2017 ve 13 hodin,
proběhne u zvoničky v Loužnici, oslava svatého Václava
se mší s panem P. Janem Juchou.
V roce 2014, v tento den, ve
svátek svatého Václava proběhlo
posvěcení nově vystavené
zvoničky v Loužnici.

---------------------------------------------------------------------------VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2017 se
uskuteční 20. a 21. října
2017.
VOLBY PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta ČR
proběhne
12.– 13. ledna 2018.
26. ledna – 27. ledna 2018,
případné 2. kolo volby

Zvoničku srazila spadlá lípa, při
bouřce dne 5. července 2012.
Sochu svatého Václava vytvořil
Bedřich Rathouský, právě z této
lípy, která na zvoničce napáchala
tolik škody. Do zvoničky pan
Rathouský také namaloval obraz
svatého Václava.
Jak je psáno v kronice: „Na skále nad

brusírnou bratří Linkových postavena
jest zvonička, která jest majetkem
obce. Zasvěcena byla sv. Václavu.“
Jak šel čas, se zvoničkou naleznete
zde:

http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE__ZVONICKA_-_jak_sel_cas_se_zvonickou/
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CESTY

VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1, HC 2 a HC 6 v k. ú. LOUŽNICE
Polní cesta HC 1 – Nad Ziegelheimem
Polní cesta HC 2a – kolem Pazdrny
Polní cesta HC 6 – k Modřínu
Polní cesta HC1
Během uplynulého týdne byl položen asfalt

Polní cesta HC 6
Během uplynulého týdne byl položen asfalt
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Polní cesta HC 2a – kolem Pazdrny
Na této cestě se stále nedařilo provést odvodnění, drenážní trubka musela být položena několikrát, jelikož byla
vždy následnými pracemi poškozena.
O víkendu byly položeny obrubníky, doufejme, že šíře mezi obrubníky a domem bude dostatečná pro průjezd
traktorů a lesní techniky.
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Sv. VÁCLAV
Ve čtvrtek 28. září 2017 ve 13 hodin,
proběhne u Zvoničky v Loužnici
oslava svátku sv. Václava a
mše vedená P. Juchou
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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
Certifikát a knihu za Dokončení letního čtení Modré sovy získali: Marek Tiler, Martin Tiler, Karolína Tilerová a
Simona Černá.
Sobota 9. září byla v Modré sově ve znamení hledání pokladu.
Po honbě za pokladem bylo slovo „R“.
Také jsme si vyprávěli o tom, jak zvířata "mluví" Jinak v angličtině než v češtině. Vždycky je zábavné slyšet, co
mluví kohouti.

http://www.blueowlbohemia.com/welcome.htm
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

„Hříbeček“ má
místo narození
kousek nad
Hutí, pod
Černou
Studnicí. Vážil
2 kg,
nepotřeboval
inkubátor a byl
zcela zdravý –
řízkový… Fotky
poslal Petr
Pfeifer z
Krásné…

GULÁŠEK Z VÁCLAVEK
Ingredience:
1/2 kg čerstvých kloboučků mladých václavek, 2 větší cibule, asi 3 dl masového vývaru,
2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce kečupu, 2 lžíce másla, 3 stroužky česneku,
1/2 lžičky drceného kmínu, mletá sladká paprika, sůl
Postup: Kloboučky hub spaříme vařící vodou, necháme vyluhovat, slijeme a nakrájíme.
Na másle osmahneme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme houby, osolíme,
okmínujeme, ochutíme mletou paprikou a dusíme asi 20 minut. Pak odstraníme pokličku
a necháme odpařit šťávu. Houby poprášíme moukou, přidáme kečup a po troškách
vývar a za stálého míchání povaříme. Podáváme s pečivem nebo s bramborem.

Petr Hampl
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ZE SVĚTA
RADČICE

Páteční večer 8. září 2017, patřil místnímu vyprávění a nářečí. Paní Jarmila Bachmannová představila v Radčicích
svoji poslední knihu HOVOŘIT JE VŽDYCKY O ČEM.
Autogramiáda a vyprávění o knize a nad knihou proběhlo v Radčicích v místní hasičské hospůdce za velké
pozornosti obyvatel obce Radčice.
Fotografie poskytla Šárka Hanková

Pokud jste se této akce nemohli zúčastnit a rádi byste si knihu zakoupili, máte možnost v obchodě v Loužnici.
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ZÁSADA
Práce na Mokřadu Zásada stále pokračují. V neděli 10. září 2017, proběhlo další sekání.

„Mokřadní louka na okraji obce Zásada na Jablonecku, na které se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin.
Lokalita byla vyhlášena za účelem ochrany populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a ďáblíku bahenního
(Calla palustris). Na ploše, která je pravidelně udržována kosením se dále vyskytuje mimo jiné bledule jarní
(Leucojum vernum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris) a děhel lesní (Angelica sylvestris).“
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ALBRECHTICE - Bikepark na Tanvaldském Špičáku v Jizerských
horách, to je 6,2 kilometrů jednosměrných až metr širokých lesních
stezek s přírodním povrchem. Poprvé vyrazí jezdci na trať v sobotu
9. září. Sraz v 9:30 hodin u dolní stanice lanovky na Špičák. Lesy ČR
spolu s městy Tanvald či Desná i obcí Albrechtice v Jizerských
horách a Sdružením cestovního ruchu Jizerky letos realizovaly
projekt za 2,2 miliony korun. Zážitkovou jízdu zvládnou všichni
cyklisté včetně dětí. Cyklobikery čeká sjezd z vrcholu Tanvaldského
Špičáku, tedy 831 metrů nad mořem. Dostanou se tam lanovkou z
Albrechtic v Jizerských horách nebo vyjedou po tamější asfaltové
komunikaci z albrechtického sedla. „Vybudovali jsme dvě trasy s
barevným označením, které odpovídá tradiční náročnosti jako u sjezdovek,“ říká Ludvík Řičář, krajský ředitel
Lesů ČR z Liberce. Téměř čtyřkilometrová modrá trasa má průměrný podélná sklon 4,5 %. Obtížnější červená
trasa je dlouhá dva a půl kilometru a klesá v podélném sklonu 7,3 %. Trasy se stavěly od konce letošního
dubna do srpna. Realizaci předcházela dohoda partnerů projektu, tedy podniku Lesy ČR, Města Tanvald, Města
Desná, Obce Albrechtice v Jizerských horách a Sdružení cestovního ruchu Jizerky. „Cílem bylo vytvořit
zajímavou a lehce dostupnou volnočasovou sportovní aktivitu pro návštěvníky Tanvaldska a přispět tak k jeho
rozvoji,“ pokračoval Řičář. Záměr, o kterém se diskutovalo již od roku 2013, byl projednán se zástupci ochrany
přírody, tedy Správou CHKO Jizerské hory. Projektovou dokumentaci pořídily Lesy ČR v roce 2016, vše schválil
stavební úřad v Tanvaldu. Po celou dobu partneři projektu spolupracovali s nadšenci z DH-FR racing Tanvald
z.s., a to už při projektování a poté následně při výstavbě, když prováděli trvalý odborný dozor. „Potvrdilo se,
že jsou odborníky ve svém oboru,“ dodal ředitel Řičář. Provozovatelem Bikeparku je Sdružení cestovního ruchu
Jizerky.
BYSTRÁ NAD JIZEROU - Po měsících oprav je opět průjezdný
most u obce Bystrá nad Jizerou.
Bysterský most prošel rozsáhlou rekonstrukcí, stavba z roku 1922
se tak poprvé dočkala zasloužené opravy. Most je zároveň
důležitou spojkou obce Bystrá nad Jizerou s hlavním spojem ze
Semil na Jilemnici. Během prací museli místní denně urazit
několikakilometrovou objízdnou trasu. Most, který nechal vystavět
místní mlynář Janoušek, ohrožoval dlouhodobě špatný stav. „Most
se nám postupně z jedné strany propadal až o dvacet centimetrů.
Dřevo bylo v některých místech prohnilé a hrozilo, že by během pár
let spadla,” sdělil starosta obce Bystrá nad Jizerou Lukáš Nesvadba.
Slavnostního otevření mostu se zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Když jsem tu byl loni na
besedě, pan starosta mě oslovil, že asi největším problémem je právě Bysterský most,” uvedl Martin Půta.
Právě Liberecký kraj z velké části celou rekonstrukci zafinancoval. Na projektu se finančně podílelo i
ministerstvo kultury, jelikož místní věšadlový most je historickou památkou. Celkové náklady rekonstrukce se
vyšplahly do výše pěti miliónů korun, z nichž kraj poskytl 3,8 milionu korun, ministerstvo kultury přispělo milion
korun a zbytek uhradila obecní kasa.„Projekt obnovy tohoto objektu podpořili i lidé v rámci sbírky. V té se
vybralo přibližně sto tisíc korun,” dodal Nesvadba.
Oblíbenost mostu dokládá i fakt, že jeho odstraňování i otevření přihlížely desítky lidí z okolí. „Při sundavání
mostu tu byl neskutečný počet lidí. Sama mám k mostu vztah. V jeho blízkosti jsem trávila své mládí u babičky.
Je skvělé, že kraj se k rekonstrukci postavil čelem. Je to mimořádná památka,” komentovala starostka Semil
Lena Mlejnková. Dokončení mostu uvítali i místní. „Myslím, že most mohl být opraven rychleji, ale jinak vypadá
hezky,” řekl Jaroslav. Rekonstrukce odstartovala v červnu loňského roku. Před Vánocemi byl zpřístupněn pro
pěší a nyní zde projedou i vozidla. Nově se zvýšila i nosnost na dvě tuny. „Konečně tu mohu projet malým
traktorem,” dodal postarší muž. Celý most o délce 24 metrů byl jeřábem přemístěn na blízký plácek a po
opravě navrácen na původní místo. Originální vzhled i konstrukce byla zachována. Bysterský most je nesen za
pomoci lichoběžníkových a trojúhelníkových věšadel. Nyní bude památka ve správě Muzea Českého ráje v
Turnově. Výjimečnost mostu tkví právě v materiálu. Dřevěné zastřešené mosty jsou v dnešní době spíše
raritou. Tento most je tak jedním z posledních v Podkrkonoší. Původně smrkový materiál nahradilo modřínové
dřevo a dubová podlaha.

http://jablonecky.denik.cz/
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JABLONEC NAD NISOU - Po více než dvouměsíční
rekonstrukci je opět v provozu lůžková část ortopedického
oddělení jablonecké nemocnice. Oddělení má nyní vlastní
operační sál, který splňuje všechny podmínky pro
ortopedickou operativu. Také tento sál byl kompletně během
letošního léta modernizován. Poslední velká rekonstrukce
probíhala před 23 lety, kdy se následně v listopadu 1995
otevřela ortopedie v budově po bývalé chirurgii. „Celé
oddělení ožilo novými barvami, již od vstupu na návštěvníka
dýchne pozitivní atmosféra," sdělila vrchní sestra ortopedie
Jana Hujerová. „Téměř kompletní rekonstrukce oddělení
spočívala v obměně podlahových krytin, nahrazeny byly původní kazetové stropy moderními lépe
omyvatelnými, všude jsou nové malby, na zdech a dveřích instalovány ochranné prvky," doplnil Bc. Daniel
Maděra, vedoucí provozního odboru.
Novým nábytkem jsou vybaveny nejen pokoje pro pacienty, ale také pracoviště personálu. V moderní podobě
lze vidět zvětšenou sesternu a jednotku intenzivní péče. Po rekonstrukci jsou také sociální zařízení pro muže a
ženy, na pokojích instalována nová umyvadla. Na oddělení je celkem 21 lůžek včetně čtyř lůžek na JIP.
Pacientům jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje, na jednom z nich je po rekonstrukci vytvořen větší
manipulační prostor a komfortnější sociální zařízení.
Nová je také kompletní vestavba a design operačního sálu. Díky přebudování některých příček se podařilo
rozšířit prostory, vznikl tak např. samostatný filtr pro ženy a muže či speciální oddělený vchod pro navážení
zdravotnického materiálu. „Na sál se personál nyní dostane přes automatické dveře, což je oproti předchozímu
stavu pro ně komfortnější," doplnil výčet Dan Maděra.
„Ortopedický operační sál je přísně aseptický, vybavený klimatizací s laminárním prouděním filtrovaného
vzduchu, splňující požadavky kladené na operační sál pro výkony na kostech a kloubech", vysvětlil primář
oddělení MUDr. Petr Žák, který zde na této pozici působí od samého začátku. Ročně je zde prováděno téměř
900 operací, z toho třetina jsou právě totální náhrady kyčelních a kolenních kloubů. „Další část operačních
výkonů tvoří artroskopické operace, plastiky zkřížených vazů kolena, korekce předonoží a další drobnější
výkony," doplnil primář MUDr. Žák. „Pacienti k drobným výkonům jsou již přijímáni od konce minulého týdne,
velké operace zahájí po polovině září," informovala tisková mluvčí Petra Hybnerová.
Součástí ortopedie je také ambulance, která byla rekonstruována v loňském roce. Rekonstrukce ortopedie se
skládala z několika částí, celkové náklady pro ortopedii si letos vyžádaly 18 milionů korun. Nemocnice je
uhradila z vlastních zdrojů.
V letošním roce čeká nemocnici ještě částečná rekonstrukce prostor na radiodiagnostickém oddělení a centrální
sterilizaci. Na obě pracoviště budou instalovány přístroje pořízené z dotace spolufinancované Evropskou unií v
rámci projektu Nemocnice Jablonec nad Nisou - Návazná péče I. a II a stavebním úpravám se nevyhnou. „Na
centrální sterilizaci vyměníme dva parní a jeden plazmový sterilizátor," uvedla staniční sestra Miluše Kuntová.
V rámci projektu vznikne také druhé plně digitalizované skiagrafické pracoviště, které výrazně zvýší
propustnost oddělení při dopoledních špičkách. Nemocnice postupně revitalizuje všechna oddělení, v dalším
období by mělo přijít na řadu oddělení rehabilitace a ORL.
„Modernizace je třeba nejen na zdravotnických
pracovištích, ale také odděleních, jež zajišťují technické
zázemí. Výměna stávající technologie je plánovaná na
oddělení stravování," doplnila závěrem Petra Hybnerová.
TANVALD - Při příležitosti zahájení školního roku na ZŠ
Tanvald, Sportovní a současně se slavnostním otevřením
nově zrekonstruovaného stadionu v Tanvaldě proběhlo v
pondělí 4. září sportovní odpoledne určené předškolákům,
školákům, dospělákům tanvaldského regionu.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

http://fotbalzasada.webnode.cz/
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http://www.sklenenemestecko.cz/
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http://www.klubnarampe.cz
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ČERNÁ KRONIKA
ŽELEZNÝ BROD – LOUŽNICE - V pátek 1. září se dopoledne
krátce před desátou hodinou stala na silnici první třídy číslo
deset v katastru Železného Brodu dopravní nehoda, při které
došlo ke střetu dvou nákladních vozidel. Řidič nákladní
soupravou MAN jel ve směru od Železného Brodu na Loužnici,
kde nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky,
dostal smyk, vjel do protisměru a tam narazil do protijedoucího
nákladního vozidla Volvo s návěsem. Při tomto střetu řidič
nákladního vozu MAN utrpěl zranění, které mu bylo následně v
jablonecké nemocnici ambulantně ošetřeno. Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly
negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí
částku 190.000,- Kč. Dopravní nehodu šetřili policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
VELKÉ HAMRY – 5.9.2017 ráno kolem čtvrté hodiny dosud neznámý pachatel násilím vnikl bočním oknem do
jednoho z domů ve Velkých Hamrech. Následně prohledal celé spodní podlaží, ale nic z domu neodcizil.
Poškozením okna způsobil majiteli objektu škodu ve výši 1.000,- Kč. Tímto jednáním se tak dopustil trestného
činu porušování domovní svobody, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři
roky.
JABLONEC NAD NISOU – 5.9.2017 odpoledne se na Jablonecku uskutečnila akce zaměřená na kontroly
ubytovacích zařízení a kontroly dokladů cizích státních příslušníků. Jablonečtí policisté při realizaci této akce úzce
spolupracovali se svými kolegy z cizinecké policie. Během několika hodinové akce policisté zkontrolovali šest
ubytovacích zařízení a zkontrolovali desítky ubytovaných. Čtyři cizí státní příslušnici při kontrolách policistům
nepředložili potřebné doklady a další čtyři měli tyto doklady nějakým způsobem poškozené. Všechny tyto případy
ve své kompetenci řešili jako přestupky policisté z cizinecké policie a všem přestupcům udělili blokové pokuty.
Navíc policistům se během akce podařilo též vypátrat osobu v celostátním pátrání, a to muže, na kterého Okresní
soud v Jablonci nad Nisou vydal příkaz k zatčení. Zcela určitě se v současné době nejednalo o ojedinělou
bezpečnostní akci takto zaměřenou. V následujícím období budou na území jabloneckého regionu tyto akce i
nadále pokračovat.
TANVALD - V tomto týdnu policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili
25letému muži podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, kterých se dopustil 24.
června letošního roku v Tanvaldě. Tehdy v podvečer kolem půl osmé hodiny pod vlivem alkoholu v pěší zóně v
ulici U Školky několikrát vystřelili do vzduchu z plynové pistole. Následně pak přistoupil ke čtyřem sedícím
mladíkům a na jednoho z nich namířil se slovy „kam ji chceš“ a dal mu facku, čímž v něm vzbudil důvodnou
obavu o jeho život. Policisté krátce po činu v dechu podezřelého naměřili hodnotu alkoholu 2,42 promile. Nyní mu
tak za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
HARRACHOV - Na operační středisko HZS
Libereckého kraje byl 06. 09. 2017 v 15:14 hodin
nahlášen požár střechy penzionu v Harrachově. Na
místo vyjelo šest jednotek profesionálních a
dobrovolných hasičů – 7 cisteren a 2 kusy výškové
techniky. V 16:38 hod. byla nasazena cisterna s
Cobrou. V 17:28 hod. se příslušníkům zasahujících
jednotek podařilo požár lokalizovat a dále se nešířil.
Událost se obešla bez zranění a bez nutnosti
evakuace osob. Hasiči na místě provedli odvětrání
prostor a dohašovací práce. Střešní konstrukci
penzionu oheň zasáhl kompletně a částečně bylo
zasaženo třetí podlaží. Škoda na majetku je
přibližně odhadována na 1,5 mil. korun a jeho příčina je v šetření. Objekt hasiči prohlédli termokamerou a na
místě zůstává místní dobrovolná jednotka.

23

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 35/2017

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
11.9.

Den: 18/22°C
Noc: 11/7°C

PÁTEK
15.9.

Den: 14/18°C
Noc: 10/6°C

ÚTERÝ
12.9.

Den: 15/19°C
Noc: 11/7°C

SOBOTA
16.9.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

STŘEDA
13.9.

Den: 15/19°C
Noc: 11/7°C

NEDĚLE
17.9.

Den: 12/16°C
Noc: 7/3°C

ČTVRTEK
14.9.

Den: 16/20°C
Noc: 11/7°C

PONDĚLÍ
18.9.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

PRANOSTIKY
14.9.
Svatý Kříž - ovčí stříž.
Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15.9.
Od Marie Sedmibolestné teplota rychle
poklesne.
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota
rychleji poklesne.
16.9.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Svatá Edita pilně podmítá.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.

21.9.
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Na svatého Matouše, kdo nemá chleba ať nekouše.
Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí)
Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše.
22.9.
Svatý Mauricí dělá snětivou pšenici (kdo pro ni oře nebo ji sije)
Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice.
Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů
23.9.
Svatá Teklička maluje jablíčka.

OBLOHA
Slunce

Měsíc 20.9. 2017

Vychází: 6:35
Zapadá: 18:45

Vychází: 6:26
Zapadá: 19:14

ÚKAZY NA OBLOZE ZÁŘÍ 2017
12.9.
Merkur v maximální západní elongaci (17,9°)
13.9.
Měsíc v poslední čtvrti (06.25 UT)
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 369 860 km)
16.9.
Těsná konjunkce Merkuru s Marsem (0,05°)

FÁZE MĚSÍCE

13.09.

20.09.

28.09.

18.9.
Konjunkce Měsíce s Regulem
20.9.
Konjunkce Venuše s Regulem
Měsíc v novu (05.30 UT)
22.9.
Podzimní rovnodennost (20.02 UT)
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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.

13. 9. 2017
19. 9. 2017
19. 9. 2017
20. 9. 2017
23. 9. 2017
23. 9. 2017
24. 9. 2017
25. 9. 2017
25. 9. 2017

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

Vladimír Sochor
Josef Laurin
Martin Kopal
Martin Kordík ml.
Jarmila Zerzubová
Václav Hnídek
Petr Krupka
Jaroslav Šikola ml.
Simona Černá

VÝROČÍ
11.9. 1679- Leopold Josef Lotrinský, vévoda lotrinský
12.9. 1822 – Jindřich Fügner, spoluzakladatel Sokola
13.9. 1310 – Jan Lucemburský dostal od svého otce lénem Lucemburské hrabství.
14.9. 2012 – Z důvodů série otrav methanolem byl v celém Česku vyhlášen úplný zákaz prodeje alkoholických nápojů s
obsahem alkoholu nad 20 %.
15.9. 1930-Petr Haničinec, herec († 7. listopadu 2007)
16.9. 1817 – Václav Hanka údajně objevil Rukopis královédvorský.
17.9. 1873 – Maxmilian Švabinský, malíř a grafik († 10. února 1962)
18.9. 1916 – Zhruba po roce od otevření se protrhla přehrada Desná, 62 lidí zemřelo (největší katastrofa spojená s havárií
na přehradě v historii Českých zemí).
19.9. 1816 – Josef Riedel, český sklář († 24. dubna 1894)
20.9. 1859 – Jan Buchar, propagátor lyžování a turistiky v Krkonoších († 10. října 1932)
VÝZNAMNÉ DNY
15.9. - Mezinárodní den demokracie
16.9. - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, den církevních škol
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

15. září 1962 se konal jednodenní zájezd do Lomnice nad
Popelkou, Tábor, Jičín, hrad kost, Sobotka, Valečov, zámek
Mnichovo Hradiště, chata pod Hlavaticí.

19.9.1965 konala se staročeská pouť, kde hrála kapela
Karla Motejlka, průběh slavnosti byl velmi zdařilý, různé
atrakce doplňovaly sólové vystoupení mládeže i
dospělých.
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BABKY KOŘENÁŘKY
SVLAČEC ROLNÍ
V magii se květ svlačce spojoval s Bohyní matkou, také
byl přídavkem do kadidla při svěcení. V křesťanské tradici
je zasvěcen Panně Marii a v květomluvě znamená
prchavou radost.
Je vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Lodyha
poléhavá nebo ovíjivá, pravotočivá, 40 až 100 cm dlouhá,
tupě hranatá, větvená. Listy krátce řapíkaté, čepel
střelovitě vejčitá až kopinatá, na bázi se 2 laloky,
celokrajná. Květy jednotlivé, úžlabní. Koruna nálevkovitá,
bílá nebo růžová, vzácně červená. Květy se otvírají pouze
za slunce a to ráno mezi 7. a 8. hodinou a odkvétají ještě
týž den okolo 14. hodiny.
Roste na okrajích polí a cest, úvozů, náspů, polí, zahrad, travnatých stráních, na půdách často zraňovaných,
těžkých hlinitých až hlinito-jílovitých, dusíkatých.
V ČR hojný takřka na celém území, nejvíce od nížin do podhorských oblastí, max. asi 650 m n.m., na našem
území ale není druhem původním, rozšířil se sem již ve starověku zřejmě ze Středozemí a Přední Asie. Celkově
roste v Evropě vyjma nejsevernějších oblastí a dále v celém mírném pásmu severní polokoule a v subtropech Asie
a Severní Ameriky.
Léčitelství:
Obsahuje třísloviny, látky gumovité a pryskyřičnatý
glykosid jalapin.
Sbírá se nať a to v době květu. Suší se rychle ve stínu
nebo při umělém sušení za teplot do 40 °C.
Působí povzbudivě na hladké svalstvo, zvyšuje
střevní peristaltiku a vylučování žluče. Užívá se
jako silné projímadlo, dále působí močopudně a
protihorečnatě. Nejčastěji se z opletníku připravují
projímavé čaje (1 a 2 čajové lžičky řezané drogy na
šálek vody), nutno však počítat s tím, že obvykle působí
značně drasticky.

Svlačcový čaj
Čaj připravíme z jedné lžičky drogy zalitím 250 ml vroucí vody. Má projímavé účinky, pijeme opatrně.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
HOVĚZÍ JAZYK V OMÁČCE Z MARINÁDY
1 hovězí jazyk, 1 cibule, kousek celeru, malá mrkev, 3 stroužky
česneku, 5 kuliček nového koření a celého pepře, 2 bobkové listy sůl
Marináda: 6 lžic oleje, 4 stroužky utřeného česneku, lžíce medu, lžíce
balsamico octu, lžíce sojové omáčky, lžička povidel, chilli podle chuti,
sůl, pepř, lžička solamylu
Jazyk očistíme, dáme vařit společně s kořením a zeleninou. Vaříme do
měkka v tlakovém hrnci cca 50-60 minut.
Mezitím připravíme marinádu ze všech surovin bez solamylu. Měkké
jazyky vytáhneme a vložíme do studené vody. Po chvíli je oloupeme.
Nakrájíme z té hrubší strany na plátky a dáme do marinády. Necháme
30 minut uležet. Poté pánvičku potřeme lehce olejem a kousky jazyku krátce opečeme cca minutu z každé strany,
aby lehce zkaramelizovaly. Vytáhneme z pánvičky a do výpeku přidáme zbytek marinády rozmíchanou se
solamylem a cca 200 ml vývaru z jazyků. Chvíli povaříme a opečené kousky omáčkou přelijeme. Podáváme s
chlebem.
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
500 ml mléko, sůl na špičku lžičky, 40g hery nebo másla,
300 g hrubé mouky dle hustoty, 1 ks vejce, mouka na
podsypání, čerstvé ovoce dle chuti – švestky, meruňky,
nektarinky, broskve, jablka...
Dohotovení dle chuti: zakysaná smetana, šlehačka, bílý
jogurt, tvrdý tvaroh, rozpuštěné máslo, mák mletý, skořice –
mletá, perník na strouhání, moučkový cukr
Mléko svaříme se solí a tukem. Do vařícího mléka nasypeme mouku (300-400 g) za stálého míchání. Čím méně
mouky přidáme, tím budou knedlíky jemnější. Nejrychlejší je to s pomocí mixéru (šlehače). Vznikne nám hutná
kaše, kterou necháme zchladnout a zašleháme do ní poté ještě vejce. Konzistence se nebojíme, pracujeme na
pomoučněném stole (na to používáme polohrubou nebo hrubou mouku).
Těsto přendáme na pomoučněný stůl, zaprášíme moukou a ještě z lehka v ruce propracujeme. Rozdělíme na
stejně velké kuličky, které naplníme ovocem dle vlastní chuti. Knedlíky naházíme do vroucí vody se špetkou soli,
přivedeme k varu a vaříme 4-5 minut. Pak knedlíky scedíme, nandáme na talíře, dozdobíme dle chuti a druhu
ovoce a ihned podáváme. Těsta je zhruba na 10-12 knedlíků.
DOMÁCÍ JABLEČNÁ PŘESNÍDÁVKA
2,5 kg jablek, 1/2 sáčku vanilkového pudinku, voda, podle chuti: cukr, skořice,
vhodné skleničky s uzávěrem
Jablka oloupejte, zbavte jadřinců a nakrájejte na malé kostičky. Nasypte je do hrnce
a podlijte asi 2 cm vody.
Přiklopte a na mírném stupni duste, dokud jablka nezměknou. Hotová jablka
rozmixujte mixérem a podle vlastní chuti můžete přidat cukr a špetku skořice. Do
rozmixované směsi vmíchejte pudink, postavte zpět na sporák a vařte do zhoustnutí.
Přesnídávkou plňte vyvařené sklenice, uzavřete je a nechte chladnout dnem vzhůru.
Pokud připravujete přesnídávku pro malé děti, nemusíte přidávat pudink, skořici ani
cukr. Stačí svařit a rozmixovat očištěná jablka, která jsou už sama o sobě pro děti chutná.
BANÁNOVÁ ROLÁDA
4 vejce, půl šálku cukru, vanilka (podle chuti), půl šálku mouky, 2 lžíce
másla, 2 čajové lžičky medu, 1/4 šálku šlehačky, 1 banán, kandované
ovoce, strouhaná čokoláda ( + příměsi podle chuti )
Rozklepneme si vajíčka a smícháme je s cukrem. Pokud máte smíchané
vajíčko s cukrem, přidejte mouku a můžete začít s těstem. Teď přidejte
máslo a med. Je potřeba s těstem pořád pracovat, aby bylo homogenní a
rozválet ho na tenký plát. Předehřejte troubu na 180 stupňů a formu vymažte olejem a dejte péct. Pečeme asi
10-15 minut, ale pozor aby se těsto nespálilo, spíš aby bylo lehounce dozlatova. Těsto nyní nechte maličko
vychladnout, namažte ho šlehačkou a pak na těsto dejte banán a srulujte ho do role. Teď stačí pouze posypat
cukrem nebo přidat šlehačku.
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DŮM a ZAHRADA
Palety… zase ty palety…
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SKLIZEŇ BRAMBOR
Každý rok na podzim se v Loužnici vybíraly brambory z pole,
stejně jako na jaře i při vybírání se sešlo několik hospodářů.
Pole byla již nachystaná a od ranních hodin Loužnicí bručeli
traktůrky. Všichni se sešli na prvním poli, chlapi s „čertem“
vyorávali brázdy, ženy, děti a starci sbírali vyorané brambory,
do košů a následně do pytlů. Hospodyně po ukončení vybírání
brambor nabízely lahůdky ze své kuchyně, často to bývalo
studené pečené maso s pečivem, domácí nakládaná zelenina a
samozřejmě nechyběla kořalička a pivo.
Také se u pole rozdělal ohníček, naneslo se suché chrastí, sláma
ze strnišť a suchá bramborová nať. Všechno se to zapálilo a to bylo všude kouře. Ale upečené brambory v ohni, to
byla lahůdka podzimu.
Vzpomeneme si na obrázky od Josefa Lady -Podzim, ohníčky, děti na poli, pouštění draků ...
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

STAVEBNÍ RUCH
V tomto roce postaveny v Loužnici dva domy.
Jak již v předu podotknuto, byl obnoven po požáru dům čp. 33 a druhý
postaven Jaroslavem Hnídkem z čp. 5. Tato novostavba dostala číslo 12, což
bývalo číslo vyhořelého mlýna Jáchyma Linky (původní majitelé rodina
Boučkova).
NAROZENÍ A ÚMRTÍ
V tomto roce se narodila v Loužnici celkem 4 dítka:
Kramář Otakar v čp. 7
Hnídková Marie v čp. 9
Adamičková Ivuše v čp. 72
Hanšpachová Dáša v čp. 73
Zemřelo a místní hřbitov bylo pochováno celkem 7 osob.
Jsou to následující:
Šikola Roman z čp. 55, zemřel následkem stáří
Šídová Růžena z čp. 73, zemřela následkem stáří
Kurfiřtová Barbora z čp. 46, zemřela následkem stáří
Seidlová Anna z čp. 57, zemřela následkem stáří
Miler František z čp. 75, zemřel následkem stáří
Opočenský Břetislav z čp. 42, jeho smrti předcházela dosti smutná tragédie. Dotyčný měl jakousi soudní rozepři
s Františkem Šourkem ze Záduší, stran nějakého dluhu, což snad bylo příčinou, že jinak zdravý člověk, pojednou
začal jeviti známky nepříčetnosti, takže musel býti dopraven do ústavu chorobomyslných v Kosmonosích, kde za
čtrnáct dnů pobytu zemřel. Bylo mu 44 let. Býval vždy veselé povahy.
V Železném Brodě v chorobinci a tamtéž pochována naše příslušnice Marie Šídová (Pelhřimovačka) naposledy
bydlela v čp. 57.
Mimo těchto, na zdejší hřbitov, pochován byl příslušník ze Záduší Josef Svatý (byl válečný invalida a zemřel
následkem dostávších se komplikací po zranění způsobených na ruské frontě).

Foto: pohled na Loužnici
Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ
Během horkého letního dne byla v autobuse stará babička a
dívka oblečené v krátkých šatech s odhalenými zády. Téměř
celé její tělo bylo pokryto tetováním a tak se na ni babička
zvědavě zadívala. Mladé fešandě se to nelíbilo a tak se
stařenky zeptala: „Co tak koukáte? Během vašeho mládí
tetování neexistovala? “ „Ne, tetování byla. Pracovala jsem
10 let jako učitelka čínského jazyka a nemohu to pochopit …
„Co nemůžete pochopit?“ Dívka se nepřestávala smát.
„Nemůžu pochopit, proč máš na krku napsáno – Opětovně,
Nemrazit?“ V autobuse bylo celou dobu ticho, ale v jednu
chvíli se všichni cestující rozchechtali. Mladá dívka neřekla ani
slovo a na příští zastávce vystoupila …

Chytil rybář zlatou rybku a nahlas dumá: "Budeš na másle
se šalvějí, trochou tymiánu…“ Rybka ho přeruší: "Když mě
pustíš, splním ti tři přání!" "No tak dobře, chtěl bych,
abychom měli v parlamentu jen samé slušné, poctivé a
inteligentní poslance." Rybka se smutně podívá a zeptá se:
"Říkal jsi na másle se šalvějí a tymiánem?"
Jaký je rozdíl mezi chlapem a vibrátorem?
Vibrátor vrní a chlap chrní.

Jde chlap po ulici a v náručí nese urnu. Okolo něho jde
lidožrout a povídá: "No teeda, kdes sehnal instant?"
Jaký je rozdíl mezi mužem a silonkami?
Žádný, obojí utečou, když je potřebuješ.

Víte, jaký je rozdíl mezi elektrikářem a pyrotechnikem?
Elektrikář si před smrtí ještě zatancuje a pyrotechnik se
prolétne po okolí.

MOUDRÁ VĚTA
„Nechval dne před večerem; není jisté, co večer přinese.“
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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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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http://www.iqvytapeni.cz/
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