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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 37/2017
pro týden:
2. 10. 2017 – 8. 10. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

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

OPRAVA ZÁBRADLÍ
Tento týden proběhla oprava poškozeného zábradlí u
chodníku k autobusové zastávce pod Obecním úřadem.
Zábradlí bylo zrezlé, vyvrácené, polámané a nefunkční.

UPOZORNĚNÍ NA ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g)
zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, si dovolujeme požádat
vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15.
LISTOPADU TOHOTO ROKU.

http://www.louznice.com/2012/uredni_deska.php
---------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA NA MÍSTNÍ ŠETŘENÍ CEST
Dne v pátek 13. října 2017 v 17 hodin proběhne místní
šetření ohledně stavu cest:
Cesta p.č.
1618/2
(kolem
zvoničky
ke křížku)
Cesta p.č.
1624/2
(kolem čp.
11,
Šourkovi
ke křížku)
Cesta p.č.
924/2 (kolem Rathouských čp. 62 k Polákovem čp. 48 a dále
čp. 56 Skrbkovi)
Cesta p.č. 1611/1 (od silnice I/10 k čp. 62 Rathouský)
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----------------------------------------------------------ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 4. října 2017, v pravé
poledne, proběhne pravidelná
zkouška sirén. Jedná se o
pravidelné celostátní prověření
funkčnosti sirén. Zkušební tón
je nepřerušovaný a trvá po dobu
140 sekund

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 37/2017
OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO VÁCLAVA
Ve čtvrtek 28. září 2017 od 13 hodin, proběhla u Zvoničky v Loužnici oslava svátku sv. Václava a
mše vedená P. Juchou. Oslavy se zúčastnilo cca 50 návštěvníků a počasí přálo. Jen škoda, že opět jeden
neukázněný motorkář – závodník, se bavil celou dobu tím, že jezdil na svém stroji ze Železného Brodu do
Loužnice, kde se na křižovatce na Radčice otáčel a hlukem svého stroje tak celou slavnost rušil.
V příštím roce se můžete těšit na slavnost u Zvoničky a také na setkání občanů, rodáků a přátel Loužnice.

https://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA_sv._Vaclav_28.9.2017
Jak šel čas, se zvoničkou naleznete zde:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA_-_jak_sel_cas_se_zvonickou/
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V pátek 29. 9. 2015 ve 3:18
se manželům Lucii a Stanislavovi Janíčkovým (Zerzubovi čp. 98),
narodil syn

FILIP
Filípek vážil 3350 g a měřil 50 cm

Šťastným rodičům gratulujeme a malého Filipa vítáme na světě!
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

DVACÁTÝ ROČNÍK VÝSTAVY HUB VE VELKÝCH HAMRECH – 23. ZÁŘÍ 2017.
Letošní jubilejní ročník výstavy si Hamrovští houbaři opravdu užili. Především na hřibovité houby nebývale bohatý podzim
se odrazil v počtu vystavovaných exponátů. Jejich celkový počet se na konci výstavy zastavil na čísle 306 a znamenal tak
dosavadní rekord ve dvacetileté historii populární veřejné akce místního houbařského spolku.
Na stolech kulturní místnosti v Domě hasičů tak mohlo postupně přes 350 návštěvníků shlédnout jak dobré jedlé, nejedlé i
jedovaté houby a díky mykologické poradně, vedené na místě Alešem Vítem se dozvědět podrobnosti o jejich vlastnostech.
Rozepisovat se o jednotlivých druzích je na tomto místě nemožné, za zmínku možná stojí nejkrásnější houba Evropy –

bedlovnice zlatá.

Zcela určitě patřila ke zpestření výstavy expozice domácích léčivých přípravků z hub a bylin, opět s výkladem autora a
ochutnávkou některých produktů.
Obsáhlá tabla s fotografiemi hub členů spolku a obrazovou ukázkou dvacetileté historie hamrovských výstav hub doplňovaly kresby hub žáků hamrovské školy.
K nejvzdálenějším návštěvníkům patřila čecho-brazilská rodina ze Sao Paula, kde všechny tři dámy původem z Těpeří
(maminka ročník 1923) s opravdovým zájmem prohlédly celou výstavu.
Tradiční Krakonošova zahrádka patří již léta ke koloritu výstavy a budila zájem nejenom dětí.
O občerstvení po celou dobu výstavy se postaraly členky spolku a přátelé z SDH Velké Hamry.
Všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh výstavy děkujeme a těšíme se na další společné akce.
Za Hamrovské houbaře Aleš Vít a Petr Hampl.

Vystaveno bylo 306 druhů hub.

Petr Hampl
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MOCHOMŮRKY ČERVENÉ - KRÁSKY LESA
Muchomůrky červené jsou stále mezi houbařskou veřejností považovány za reprezentanty jedovatých hub.
Není to pravda, smrtelně jedovatá je muchomůrka zelená, ta červená je sice jedovatá také,
ale zdaleka ne tak, jako její zelená příbuzná.
Další text není samozřejmě návodem,
abyste se „zmazali“ požitím muchomůrky
červené…
Muchomůrka červená obsahuje mimo jiné především halucinogenní látky, které - při mírném
požití – způsobují uvolnění, stav lehké opilosti a
ztrátu zábran. Z doby po r. 1990 si pamatuji
soudničku z tisku:
Do jedné z pražských nemocnic, přivezli muže
se zlomeným nártem. Lékařům se nezdál, byl
pěkně „sjetý“ a jeho stav neodpovídal běžné
opilosti. Zavolali tedy policii a vyšlo najevo že:
Pacient byl nedávno se vrátivší emigrant z roku
1968. Přivezl si do našich zemí svoji americkou
družku, v jejíchž žilách kolovala krev indiánských předků, snad Čirokézů. Pražský kamarád
dvojici poskytl dočasné ubytování ve své chatě
někde v Davli, kde squaw objevila v lese muchomůrky červené, o nichž věděla – asi od ba-

bičky – že odvar z této houby užívali předci jejího rodu před bojem, pro sílu, kterou získali ztrátou zábran.
A tak z muchomůrek připravila odvar svému bojovníkovi, který
skutečně nabyl odvahy a síly, která ale nabrala jiný směr, než si
patrně ona dáma představovala…
Rozhodl se, že ukopne kus tarasu pod chatou…. A bylo…
Pokud se na případ nevztahovala známá amnestie, možná se
táhne dosud….
Jméno Muchomůrka je odvozeno od: „Mořiti mouchy“. Pamatuji se, že moje babička měla chlív s domácím zvířectvem a
vedle místnost, kde zpracovávala mléko. Jelikož mouchy byly
mlsné a otravné, tak babička měla na stole mísu s oslazeným
mlékem a v něm nasekané mochomůrky a vedle plácačku, mouchy se s chutí vrhaly na toto mléko a jak pily, byly omámené a
babička je lehce zabila a již neohrožovaly čerstvé mléko.

Pro LZ Petr Hampl.
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RADČICE

ZE SVĚTA

Vítání školního roku 2017-2018
V pátek 1. září 2017 se sešly všechny radčické děti v místní knihovně, aby společně přivítaly nový školní rok.
Přítomní druháci (už velcí školáci) vysvětlili prvňáčkům, co všechno budou ve škole dělat. Na malé čtenáře čekal
jejich vlastní čtenářský průkaz a pro prvňáčky a druháky byl nachystaný speciální dárek k začátku školního roku.
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JABLONEC NAD NISOU
O víkendu se na Jablonecké přehradě konal 42. ročník závodu SKI REGATA. Závody pořádal Yacht Club TJ Delfín
Jablonec nad Nisou a závodilo se v jachtingu a windsurfingu. Počasí přálo a tak si návštěvníci přišli na krásnou
podívanou.

http://www.tjdelfin.cz/
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PĚNČÍN - Svatováclavská dražba beranů a farmářské trhy na
Kozí farmě Pěnčín přilákaly davy lidí.
Zamířili sem nejen chovatelé zemědělských zvířat, ale zejména
rodiny s dětmi. A bylo se na co dívat. Na velké maketě krávy si
zájemci vyzkoušeli, jak dobrými by byli „dojičkami“.
Velký zájem byl ale hlavně o zvířata živá, kterých tu mají
desítky, spíš stovky. V programu se představili také střihači
ovcí, kterým sundat rouno trvalo jen několik desítek minut.
Nechyběly ani bio potraviny či řemeslné výrobky z vlny.

JABLONEC NAD NISOU – Městské divadlo oslavilo během
uplynulého týdne jubilejní výročí.
Opona se poprvé zvedla před 110 lety. U příležitosti tohoto
významného výročí vydalo jablonecké divadlo i pamětní mince.
Ty obdrželi jednak partneři divadla, ale také jeho dlouhodobí
zaměstnanci včetně ředitele Pavla Žura.

ŽELEZNÝ BROD – Město Železný Brod připravuje na příští
roky několik akcí, které se týkají chodníků ve městě. Jsou
připravovány jednak rekonstrukce, tak i výstavby nových
chodníků.
Rekonstrukcí by měly projít chodníky ve Štefánikově ulici, kde
by měl být v roce 2018 vyměněn povrch na zbytku chodníku,
přilehlém k Hotelu Veselý. Protější strana se dočká snad v
roce 2019. Připravuje se i rekonstrukce chodníku ve Školní
ulici. V této části by se mělo měnit i veřejné osvětlení. Nové
chodníky jsou projektovány v Těpeřské ulici, kde by měla být
dokončena celá pěší trasa k poliklinice, aby chodci mohli dojít bezpečně z centra města až ke zdravotnímu
zařízení. Další chodník, který je v závěrečné fázi příprav, je chodník v Příčné ulici, navazující na chodník okolo
bytových domů směrem k budově bytového podniku a dále směrem k Jizeře. Poslední nově připravovaný
chodník, navazující na chodník k Rafandě, který bude pokračovat ke koupališti. Tento chodník nabídne
bezpečnou trasu z města až na koupaliště, aniž by bylo nutno vstupovat do vozovky. Tím dojde ke zvýšení
bezpečnosti chodců. Částečnou rekonstrukcí projde i chodník na Jiráskově nábřeží a přibude i nová část.

http://jablonecky.denik.cz/
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ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 30. září bude v Kotelně zahajovat svou
výstavu s názvem Kara Sevde (Černá láska) renomovaný umělec
Hesham Malik. Autor svým osobitým způsobem rozehrává na plátně
témata týkající se různých podob lásky, včetně jejích stinných
aspektů jako je potřeba ovládání, moci a závislosti.
Malik je původem z Indie, studoval na Waterloo Univerzitě v
kanadském Torontu, mnoho let cestoval po světě, kde se
etnograficky věnoval studiu různých nativních kultur (indiánské a
africké domorodé kmeny). Dnes žije se svou rodinou v České
republice. Během celé své kariéry čerpá Malik svou uměleckou
inspiraci zejména v tradičních mýtech, kulturních stereotypech a
dogmatech, o které se opírá fungování společnosti. Jeho umění však
není naivistické. Malik tato poznání konfrontuje s realitou světa a
nastavuje vlastní zrcadlo skutečnosti, stává se tak kritikem i
vypravěčem zároveň. Malik je světovou kritikou ceněn za své
abstraktní ztvárnění figur a nezávislé užití barev. Soubor Černá láska
se představí ve dvou formátech. Na 20 plátnech a 12 dřevěných
výtvarných realizacích, doplněných autorovými příběhy. „Moderní
umění by mělo být umístěno v inspirativním prostředí, vybrali jsme si
Heshamovu práci pro Kotelnu, protože jeho obrazy vytváří a přináší
do prostoru silný pocit krásy a radosti ze života a to rozhodně není něco, co zažijete a uvidíte každý den,"dodal
majitel výstavního prostoru Kotelna Milan Kuršel. Výstava potrvá do 15. prosince 2017.
TURNOV - Již pátým rokem je v Turnově vyhlášena kampaň
Vlajka pro Masaryka, která je spojená s blížící se oslavou Dne
vzniku československého státu. Starosta města Tomáš Hocke chce
prostřednictvím této kampaně vyzvat obyvatele města Turnova,
aby se nebáli cítit národní hrdost a vlastenectví. Slova vlast či
vlastenectví zní dnes poněkud starobyle a mnozí v dnešním
moderním a globálním světě necítí potřebu hledání národní
identity. Vlastenectví však znamená několik veskrze přirozených
věcí, kterými jsou například otevřené přiznání, že máme rádi
místo, kde žijeme, nebo že nám záleží na dobrém rozvoji tohoto
místa. Je to vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému
duchovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří. Je to však i
odporování špatného a naopak stranění dobrému. Obecně lze říci, že je to cítění souvislostí mezi tím, oč se
snažíme, a tím, oč usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkážeme svým potomkům. Chceme-li být dobře
sami sebou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme byli. A co je nejdůležitější - měli bychom rozumět těm
nejlepším hodnotám a ideálům, které v prostředí našeho domova vznikly, vě-domě na ně navazovat a rozvíjet
je způsobem odpovídajícím dnešnímu světu. K vlastenectví patří i úcta k těm, kteří v minulosti zápasili za
svobodný a lepší život nás všech, a patří k němu posléze i vůle sami něco dělat ve prospěch naší země, města
a v případě nutnosti jejímu prospěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí před námi. Z velkého daru,
kterým je život ve svobodné zemi a v zemi, která by měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je třeba
trvale o něj pečovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obraně svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží
můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody. „Právě státní svátek 28. října je okamžikem kdy bychom
takových myšlenek měli vzpomenout a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na domech měla vlát státní
vlajka. Pojďme prosím společně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krůček se přibližme
historickým fotografiím z první republiky," uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke, který zároveň dodal: „V
sekretariátu starosty bude od 1. října připraveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek. Chtěl bych poprosit
zejména obyvatele centra města, aby neváhali a vyvěsili vlajku."
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

http://www.kinobrod.cz/
ŘÍJEN 2017
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http://www.klubnarampe.cz
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ČERNÁ KRONIKA
ŽELEZNÝ BROD - V sobotu 23. září železnobrodští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 22letému mladíkovi
podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, kterého se dopustil 21. září letošního roku v Železném Brodě v ulici
Na Vápence u místního skateparku. Tehdy se tam pod vlivem alkoholu na místě veřejnosti přístupné dopustil hrubých
neslušností a výtržnosti, kdy nejprve slovně a pak i fyzicky napadal přítomné osoby. Křičel na ně s tím, že si to se
všemi vyřídí. Dalšímu jeho jednání již zabránila přivolaná prvosledová hlídka, která podezřelého po jeho útěku zadržela
nedaleko místa činu. Za spáchání uvedeného trestného činu nyní podezřelému v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
DRŽKOV – 26.9.2017 večer, krátce po půl desáté hodině se na
silnici první třídy číslo deset v katastru obce Držkov stala tragická
dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Subaru Impreza jel ve směru
od Držkova na Plavy, kde v klesání při průjezdu pravotočivé
zatáčky nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky.
Následně ve smyku přejel do protisměru a narazil do protijedoucí
nákladní soupravy Volvo s připojeným návěsem. Třiačtyřicetiletý
řidič osobního vozidla na místě dopravní nehody zemřel. Řidič
nákladní soupravy zraněn nebyl a alkohol byl u něj vyloučen
provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. K
určení příčiny smrti řidiče vozu Subaru Impreza byla nařízena
soudní pitva. Předběžná výše způsobené škody činí částku
220.000,- Kč. Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci
nad Nisou, kteří v současné době veškeré okolnosti této dopravní
nehody šetří, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
LUČANY - V pátek 29. září 2017 krátce po druhé hodině odpoledne se stala vážná
dopravní nehoda na silnici č. 14 mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. Řidič
osobního vozidla jel ve směru od Jablonce nad Nisou a v mírné pravotočivé zatáčce v
Lučanském lese ze zatím nezjištěných příčin vyjel pravděpodobně do protisměru, kde
se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Renault Espace. Při nehodě utrpěly velmi
vážná zranění spolujezdkyně na předním sedadle ve vozidle Renault a spolujezdkyně
na zadním sedadle z vozidla BMV. Obě byly převezeny Zdravotickou záchrannou
službou do jablonecké nemocnice, kde byly hospitalizovány. Zranění byly natolik
vážná, že jedna z žen byla následně transportována do Krajské nemocnice v Liberci.
Další blíže nespecifikovaná zranění utrpěly tři nezletilé děti z vozidla BMW, kdy jedno
sedělo jako spolujezdec na předním sedadle a dvě na zadních sedadlech, a samotný
řidič. Dvě děti a řidič zůstali hospitalizováni v nemocnici Jablonec a jedno dítě bylo po
lékařském ošetření propuštěno do domácího léčení. Policisté provedli u obou řidičů
orientační dechové zkoušky na alkohol přístrojem Dräger, jejichž výsledky byly v obou
případech negativní. Okolnostmi a příčinou nehody se nyní dále budou zabývat
policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou. Na místě zajistili vozidlo BMW na odtahové parkoviště pro
další zkoumání. Nyní budou zjišťovat, zda jednou z možných příčin dopravní nehody nemohla být technická závada na
vozidle. Škoda na vozidlech nebyla zatím vyčíslena.
KRÁTCE:
25.9.2017 15:15 do 19:20; v ulici Jirchářská v obci Železný Brod okres
Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhají záchranné a vyprošťovací
práce; jízdní pruh uzavřen; 2 OA, zranění, j. pruh uzavřen.
26.9.2017 12:05 do 13:05; na silnici 10 u obce Pěnčín okres Jablonec
nad Nisou , délka 226m; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá
vyšetřování nehody; 2 x DOD se zraněním. Na místě PČR, ZZS a HZS.
26.9.2017 05:20 do 10:00; v ulici Horecká u obce Železný Brod okres
Jablonec nad Nisou , délka 590m; neprůjezdné, padlý strom; spadlý
strom na dráty elektrického vedení.
29.9.2017 22:35 do 23:30; v ulici Krkonošská v obci Tanvald okres
Jablonec nad Nisou; nehoda; 2x OA bez zranění.
Foto: 30.9.2017 05:55 do 06:55; na silnici 28745 u obce Zásada okres Jablonec nad Nisou; u čp. 152 Držkov PLCHOV; nehoda; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; jízdní pruh uzavřen; Havárie OA - vyprošťování vozidla.
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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
2.10.

Den: 14/18°C
Noc: 10/6°C

PÁTEK
6.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

ÚTERÝ
3.10.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
7.10.

Den: 12/16°C
Noc: 9/5°C

STŘEDA
4.10.

Den: 11/15°C
Noc: 8/4°C

NEDĚLE
8.10.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

ČTVRTEK
5.10.

Den: 12/16°C
Noc: 7/3°C

PONDĚLÍ
9.10.

Den: 10/14°C
Noc: 6/2°C

PRANOSTIKY

Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není
daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Slunce

Měsíc 4.10. 2017

Vychází: 6:56
Zapadá: 18:15

Vychází: 18:06
Zapadá: 4:53

05.10.

FÁZE MĚSÍCE

12.10.

19.10.

2.10.
Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.
Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
3.10.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4.10.
Svatý František zahání lidi do chýšek
5.10.
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
8.10.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.

OBLOHA
JAKÁ BUDE ZIMA?
Když mají zajíci hustou srst
a hodně sádla, očekává se
tuhé zimní období.
Když mravenci během
letních měsíců vrší hromady,
bude zima tuhá.
Když se vrány drží
pohromadě, má být tuhá
zima. Stejně tak to platí,
drží-li se ptáci poblíž stavení,
nebo je-li hodně vos.
I houby nám mohou
napovědět, jaké asi bude
počasí. Roste-li jich totiž v
srpnu hodně, mělo by napadnout hodně sněhu. A když se "urodí" hodně hub na
podzim, příchod zimy se prý trochu opozdí.
Když bříza žloutne od vrchu směrem dolů, bude opravdu mrazivá zima, ale málo
sněhu. A když žloutne zespoda vzhůru a zvolna, měla by zima být krátká a mírná.
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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.

2. 10. 2017
2. 10. 2017
8. 10. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Jaroslav Lanc
Marie Zerzubová
Pavlína Hendrychová (Halamová)

VÝROČÍ
2.10. 1933 – Karel Hála, zpěvák († 6. července 2008)
3.10. 1901 – František Halas, básník († 27. října 1949)
3.10. 1908 – Nelly Gaierová, zpěvačka a herečka († 30. října 1995)
4.10. 1799 – Vincenz Priessnitz, rakousko-moravský zakladatel lázní
Jeseník
4.10. 1906 – Ladislav Pešek, filmový a divadelní herec
5.10. 1936 – Václav Havel, dramatik a prezident († 18. prosince 2011)
5.10.1946 – Rudolf Hrušínský mladší, herec
6.10. 1289 - Václav III., český král († 4. srpna 1306)
6.10. 1289 - Anežka Přemyslovna, dcera Václava II.
7.10. 1847 – Emil Holub, cestovatel a etnograf († 21. února 1902)
8.10. 1885 – Vladimír Jiří Rott, pražský obchodník († 22. listopadu
1965)
VÝZNAMNÉ DNY
2.10. - Světový den hospodářských zvířat, Mezinárodní den zvonů,
Svátek andělů strážných, Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen
Světovým dnem nenásilí.
3.10. - Světový den lidských sídel, Světový den architektury
4.10. - Mezinárodní den zvířat
5.10. Mezinárodní den učitelů
7.10. - Den za důstojnou práci, Jom ha-kipurim (םִכּוּפִּכ םי םֹוי
) י, v
českém překladu den smíření, je jeden z vysokých svátků v judaismu.
8.10. - Mezinárodní den boje proti popálení
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:
26. 9.1965
konala
aplikační
cvičení NPJ
zapálen
neobydlený
dům v
dezolátním
stavu, který byl
určen ke
zbourání.
Cvičení se
zúčastnily
jednotky ČSPO
z Jablonce nad
Nisou, Jílového,
Radčic,
Loužnice a Zásady. Zbytky domu rozebírá a upravuje terén s. Číla
Josef.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
2.10.2017 – 8.10.2017
2.10. - OLIVIE je ženské křestní jméno
latinského původu. Stejně jako jeho mužský
protějšek Oliver (s nímž sdílí den svátku)
pochází z latinského výrazu pro olivu.
3.10. - BOHUMIL je mužské křestní jméno.
Toto slovanské jméno vzniklo jako překlad
řeckého Theophilos (Teofil) „Bohu milý“.
4.10. - FRANTIŠEK je mužské křestní jméno.
Základem slova je germánské Frank(o)
('svobodný muž') a může se i vykládat jako
oštěp. Jméno v podobě Francesco má svůj
původ v Itálii. Jde o přezdívku s významem
malý Francouz, kterou byl v dětství nazýván
italský chlapec Jan Bernardone, pozdější
František z Assisi, který měl francouzskou
matku; od ní se naučil francouzsky a vyřizoval v
tomto jazyce svému otci veškerou obchodní
korespondenci. Jeho jméno si poté, co začal
být uctíván jako světec, dávali všichni, kdo ho
obdivovali a chtěli následovat jeho příkladu,
ženy nevyjímaje.
5.10. - ELIŠKA, resp. Elsa pochází z
hebrejského elišebah, což znamená „Bůh je má
přísaha“. Její alternativou je jméno Alžběta.
Chlapecké jméno Elsu se vykládá jako "létající
sokol" v jednom z indiánském jazyků.
6.10. - HANUŠ je mužské jméno, pocházející
z německého Hannes, což je zkrácenina od
Johannes, čili Jan (hebrejsky ( םוחנןjóchanán),
Bůh je milostivý.)
7.10. - JUSTINA je ženské křestní jméno
latinského původu. Jeho význam lze přeložit
jako „spravedlivá“.
8.10. - VĚRA je ženské křestní jméno. Původ
jména je slovanský, od slova „víra“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
FÍKY

Fíky u nás běžně nerostou, ale během podzimu jsou
lehce k dostání v supermarketu, ale sušené jsou běžně
po celý rok.
Pro naše zdraví jsou prospěšné a určitě stojí za to je
zařadit do našeho jídelníčku.
Fíky jsou bohaté na sacharidy, kterých obsahují až
16 % své hmotnosti. Většinu z nich tvoří
monosacharidy neboli jednoduché cukry (glukóza
a fruktóza) a v malém množství disacharidy
(sacharóza).
Fíky jsou bohaté na vitamín E, B6, B1 a B2 , ale mají
nedostatek vitamínu A a C. Z minerálů obsahují
draslík, vápník, hořčík a železo. Stopové prvky jako zinek, měď a mangan jsou v nich též přítomny ve
velkém množství.
Fíky jsou lehce stravitelné a působí nejen močopudně, ale i jako mírné projímadlo.
Jejich konzumace se doporučuje zejména při těchto problémech:
Fíky bez ohledu na způsob přípravy, ale především sušené a krátce před požitím namočené ve vodě nebo uvařené
v mléku působí proti respiračním infekcím. Zmírňují kašel, ulehčují vykašlávání a změkčují dýchací
cesty. Jejich konzumace se doporučuje v případech chronické bronchitidy, ale i při akutních stavech
způsobených nachlazením či chřipkou.
Čerstvé fíky a do vody namočené sušené fíky jsou užitečné zejména při zácpě. Mají stejné účinky jako švestky,
které zlepšují funkci trávicí soustavy a peristaltiku střev.
Fíky ve všech podobách jsou pro svůj osvěžující účinek velmi vyhledávanou potravinou při anémii a fyzické či
psychické únavě. Těhotné ženy a kojící matky, adolescenti a všichni, kdo vykonávají fyzicky (např. dělníci,
sportovci) nebo psychicky (např. studenti) náročnou činnost, najdou ve fících výživnou, lehce stravitelnou a
energeticky vydatnou potravinu.
Svěží a lahodnou chuť mají pouze ty fíky, které dozrály na stromě; ty, které se sklízejí zelené, ve skutečnosti
nikdy zcela nedozrají. Čerstvé fíky bývají na trhu jen několik týdnů v roce, protože se obtížně skladují a
přepravují.
Protože sušené fíky ztrácejí dvě třetiny obsahu vody, mají velmi koncentrované sacharidy, vitaminy a minerály.
Na trhu jsou k dostání po celý rok. Před jídlem se mohou přes noc namočit do vody, aby se dehydrovaly.
Vařené v mléku: Když uvaříte v půl litru mléka šest fíků a přidáte do něj několik lžic medu, získáte výborný lék
proti kašli se silným expektoračním účinkem (usnadňuje vykašlávání).
FÍKY POMÁHAJÍ:
při únavě, nízké výkonnosti
podporují schopnost soustředění
mírní obtíže během menstruace
pomáhají redukovat hmotnost
zbavují nervového napětí
regulují trávení a podporují zdravou střevní flóru
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

rozdělíme do misek.

JÁTROVÝ ŠPÍZ S FÍKY
1 1/2 svazku šalvěje, snítka rozmarýnu, 2 stroužky česneku, 2 červené
feferonky, 3 lžíce olivového oleje, 300 g telecích jater, pepř, 125 g bagety,
2 fíky, 3 lžíce másla, sůl.
Šalvěj a rozmarýn nadrobno posekáme. Česnek prolisujeme. Feferonky
omyjeme, najemno posekáme a smícháme s olivovým olejem, česnekem a
rozmarýnem. Játra omyjeme pod tekoucí vodou a nakrájíme na kostky
velké 3 cm. Opepříme a naložíme zhruba na 2 hodiny do marinády. Bagetu
nakrájíme na tenké krajíčky. Fíky omyjeme a nakrájíme na dílky. Játra
napichujeme na 4 špejle střídavě s bagetou, fíky a šalvějovými lístky.
Pečeme na másle při středním ohni ze všech stran 4 - 6 min. Osolíme a
KUŘE NA FÍCÍCH
1 kg čerstvých fíků, 2 rajčata, 1 cibule, 1 kuře (asi 1 kg), sůl, pepř, 50 g
piniových jader, mletý koriandr, 200 ml drůbežího vývaru (z kostky).
Fíky očistíme, omyjeme a nakrájíme na plátky. Rajčata omyjeme, vykrojíme
stopku a nakrájíme na kostičky. Cibuli oloupeme a nakrájíme. Kuře omyjeme
a osušíme. Potřeme solí a pepřem. Rozdělíme na 8 kusů. Troubu
předehřejeme na 220 °C. Do hrnce nejprve vložíme fíky a pak kuře.
Posypeme rajčaty, cibuli a piniovými jádry. Osolíme a okořeníme koriandrem a
pepřem, zalijeme vývarem. Přikryté dusíme asi 90 minut. Na posledních 10
minut poklici sejmeme. Ozdobíme lístky koriandru nebo petrželky.
KOLÁČ S MANDLEMI A FÍKY
Těsto: 3 lžíce pomletých mandlí, 250ml polohrubé, nebo i běžné hladké mouky, 8 lžíce
másla nakrájeného na kostky
Nádivka: 9-10 fíků bez stopek rozkrojených napůl (sušené se namočí do 125ml vařící
vody a 125ml brandy na 2 hodiny), 125ml pomletých mandlí, 2 vejce, 75ml cukru, 1
lžíce nastrouhané pomerančové kůry, vanilkový cukr, 175ml šlehačky, Glazura: 4 lžíce
meruňkové zavařeniny.

FÍKOVÝ MOUČNÍK
mouka pšeničná polohrubá 300 gramů, Hera 200 gramů, cukr moučkový 50
gramů, skořice 1 lžička (mletá), vejce 1 kus, ořechy lískové 50 gramů (mleté),
fíky 100 gramů (sušené), datle 100 gramů (sušené), meruňky 100 gramů
(sušené), švestky sušené 100 gramů, rum hnědý 50 mililitrů, šťáva citronová 1
kus (z 1 citronu), máslo (na vytření), strouhanka (na vysypání), vejce 1 kus,
mouka pšeničná hladká 30 gramů, cukr vanilkový 1 balení, mandlové lupínky 2
lžíce.
Zpracujte na vláčné těsto polohrubou mouku, heru, moučkový cukru, umleté
lískové oříšky, lžičku skořice a vejce. Těsto zabalte do folie a nechte odpočinout.
Důkladně propláchněte a nakrájejte na kousky fíky, datle, sušené meruňky a
sušené švestky. Ovoce dejte do misky, zalijte rumem, šťávou z citronu a nechte
rozležet. Dortovou formu vytřete máslem, vysypte prosátou strouhanku a vyplňte odpočatým těstem. Vložte do
předehřáté trouby a zvolna pečte asi 20 minut. Do sušeného ovoce vmíchejte vejce, hladkou mouku a vanilkový
cukr. Dort vyndejte z trouby, pokryjte směsí sušeného ovoce, posypte 2 lžícemi mandlových lupínků, vraťte do
trouby a pečte dalších 15 - 20 minut.
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DŮM a ZAHRADA
BETONOVÉ DEKORACE
Velkým hitem se staly dekorace vyrobené z betonu. Je to velmi jednoduchá technika, které se nemusíte bát.
Inspiraci se meze nekladou. Betonovou směs koupíte v každém hobby obchodě a prodavači Vám ochotně poradí.
Odlévat můžete cokoli, sáčky, rukavice, koupací čepice, balonky, gumáky…
Několik rad, než se dáte do práce: Pokud chcete hladký povrch, pak použijte jen vodu a cement. Máte-li
představu povrchu hrubého, pak přidejte i písek, v poměru 1 díl cementu a 1 díl písku.
Formy můžete vymazat trochou oleje, abyste je snadno sundali a mohli je použít opakovaně. Doba vysychání
hotových výrobků bude asi dva až tři dny. Ne však na přímém slunci, beton by popraskal. Vysychání můžete
naopak trochu zpomalit občasným pocákáním vodou.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
VINOBRANÍ
I když v Loužnici nemáme vinice, několik „hlav révy vinné“ by se tu našlo.
Slavení vinobraní, zde mělo velkou tradici. V Loužnici se do roku 1989 slavívávalo
vinobraní, které pořádali Loužničtí hasiči a dobré hrozny kupovali v Tanvaldě u pana Havla
a později jim víno obstarával pan Lufinka. Sokolovna se vyzdobila listím a celými liány z
vinné révy od Dobrouše Hnídka z Kopaně. Z nich se pak vázaly svazky s celými hrozny vína
a přidělávaly se na zdi a na dveře jako girlandy.
Také byl vínem bohatě ozdoben velký kruh, který visel pod stropem, ten se o půlnoci otrhal.
Myšlenka pořádat v Loužnici vinobraní napadla pana Františka Blažka a Ladika Šourka, kteří
měli také celou akci na starosti.
O Loužnické vinobraní byl veliký zájem a vždy přišla spousta lidí, sokolovna byla úplně plná.
Také se při této příležitosti loučilo s chlapci, kteří odcházeli na povinnou základní vojenskou službu.
Pokud máte na tato vinobraní nějakou
vzpomínku, či fotografii, budu ráda, když se o něj
s námi podělíte.
Vinobraní připadá na období mezi sklizní na polích a
podzimní setbou. V krajích, kde byly vinohrady, patřilo
vinobraní k největším svátkům v roce – zejména pokud
byla úroda vína zvláště dobrá. Ženy sbíraly hrozny vína
do košů a ty pak odnášely do kádí. Tomu ale předcházel
jeden prastarý zvyk. V předvečer svátku narození Panny
Marie se především v krajích na jižní Moravě „zarážela
hora“. Hlídač - hotař vinohradu
nechal ráno v kostele u
zpovědi posvětit kytici polních
květů. Poté se odebral k
vinohradu, kde nabodl na
dlouhé bidlo na jeden konec
jablko a k němu přivázal kytici.
Pak vykopal jámu, položil přes
ni takto ozdobené bidlo a
rozdělal oheň, na kterém spálil
posvěcenou kytici z loňského
roku. Na to přišel starosta s
hospodářem, třikráte obešli
jámu, pokropili jí svěcenou
vodou a pomodlili se. Modlitby
byli směřované hlavně ke sv.
Urbanovi – patronovi všech
vinařů. Po motlitbě každý, kdo
pracoval na vinici, hodil do jámy tři hrozny vína. V jámě vztyčili ozdobené bidlo a zaházeli jí. Vztyčení
bidla značilo, že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vinobraní vstoupit.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

ROK 1936
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
V tomto roce obecní zastupitelstvo konalo celkem 13 schůzí.
Obecní rada s finanční komisí schůze 3. Obecní přirážky byly v té samé výši jak roku minulém.
Dańová základna činí Kč 3.400,Následkem tragické smrti obecního starosty nastává změna ve vedení obecního úřadu i v obecní radě,
ÚMRTÍ STAROSTY
Bylo to dne 18. listopadu v ranních hodinách, rozšířila se po
vsi zpráva, které z počátku nikdo nechtěl věřiti, že obecní
starosta Jaroslav Václavu z čísla 51, spáchal sebevraždu
oběšením.
Bohužel bylo tomu tak.
Dne 20. listopadu byl pochován na místní hřbitov, za veliké
účasti občanstva i ze širokého okolí.
Od roku 1931 spravoval naši obec, co její starosta, ku
spokojenosti všech vrstev občanstva.
Za jeho úřadování ve schůzích obecního zastupitelstva, ač
toto složeno, jest z členů různého politického přesvědčení,
nedošlo nikdy k sebemenší hádce, neboť zesnulý starosta
vždy dovedl zájmy stranické podřídit zájmům obce.
Budiž čest jeho památce!
VOLBA STAROSTY
Dne 17. prosince provedeny
volby nového starosty a dvou
členů obecní rady.
Starostou zvolen jest všemi
hlasy členů obecního
zastupitelstva, dosavadní první
náměstek, František Vágner
z čp. 20.
Prvním náměstkem zvolen jest
řídící učitel Alois Ludvík z čp. 13
a druhým náměstkem Tom
František z čp. 71.
Foto: čp. 51, pohled na „Školu“
a starou kovárnu
Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„Žádný učitel neztroskotal na své nevědomosti - může ztroskotat, jen pokud nevychází s třídou.“
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