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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 38/2016
pro týden:
3. 10. 2016 – 9. 10. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

KRAJSKÉ VOLBY 2016
Volby do Zastupitelstva
Libereckého kraje
proběhnou
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 – 14.00 hodin.
V Loužnici je volební místnost na Obecním Úřadě v čp. 58
v prvním patře.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

V pátek 7. 10. a
sobotu 8. 10.
2016, si budete
moci pochutnat na
buřtech na pivu a

čočkové polévce.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín, topinka se
směsí, smažák a řízek. Také si můžete pochutnat na palačince se
zmrzlinou a šlehačkou a zmrzlinovém poháru.

VE STŘEDU A ČTVRTEK JE
HOSPŮDKA ZAVŘENÁ.

PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Po dva dny 26. a 27. září nešla v naší obci od 7 do 18 hodin elektrické energie.
Vyměňovaly se sloupy vysokého napětí z Radčic přes Loužnici a na Bratříkov.
Práce bohužel ještě neskončily a elektrická energie opět nepůjde dva dny 13. a 18. října od 7 do 17 hodin.
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OSLAVA sv. VÁCLAVA
Ve středu 28. září 2016 ve 14 hodin, proběhla u zvoničky v Loužnici, oslava svatého Václava. Kromě oslavy
tohoto svátku, kdy byl zde vystaven svatý Václav, kterého Bedřich Rathouský vyřezal z lípy, která zvoničku
zničila a posezení s přáteli a sousedy proběhla mše svatá s panem P. Janem Juchou, na malé varhany
doprovázel Bohumil Žloutek. Jen škoda, že tak krásný čas kazil řev motorek z hlavní silnice, které na tyto
silnici pravidelně, za krásného počasí, závodí.
Účast byla velká, počasí přálo a tak se těšíme opět za rok. Kostel sv. Václava v našem okrese najdete pouze
v Rychnově a pak v Loužnici naši zvoničku.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/ZVONICKA_sv.VACLAV_28.9.2016
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

POZOR! NEPŮJDE ELEKTŘINA
Kvůli výměně elektrického vedení a sloupů nepůjde elektřina několik dnů.
Ve čtvrtek 13. a v úterý 18 října.
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OBECNÍ HŘBITOV
Práce na obecním hřbitově pokračují. Obvodní zeď je opravena a vyspárovaná, stojí nové sloupy k bráně a je
dodělaná dlažba na vchodové cestě na hřbitov. Ještě budou upraveny stromy u brány, aby nepřekáželi při vstupu
na hřbitov a nainstalována nádoba na vodu a popelnice na odpad.
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OPRAVA ZDI A CHODNÍKU
Kvůli havarijnímu stavu zdi a zábradlí, byla oslovena firma ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), aby zajistila opravu.
Následně bylo zjištěno, že zeď a zábradlí je firmy ŘSD, ale chodník patří obci. Po dohodě obce Loužnice a ŘSD
byla ujednána společná oprava.
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OPRAVA SILNICE
Na základě jednání starosty byly opraveny vjezdy ke kulturnímu domu. Vjezdy byly tak vysoké, že auta drhla.

ČIŠTĚNÍ OBCE OD NÁLETŮ
Čištění obce od vzrostlých náletů stále pokračuje a byly vyčištěny další obecní pozemky.
Pozemek kolem obecní silnice od hasičárny kolem Vondroušových a obecní pozemek.

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Během minulého týdne se v naší obci opět objevili podomní prodejci, pokud Vás otravují a vnucují Vás svoje
zboží, nebojte se je z naší obce vykázat a upozorněte je na vyhlášku o podomním prodeji v Loužnici a na cedule,
které jsou na všech vjezdech do obce Loužnice.
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KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V plném
rozsahu nahradil původní zákon č. 86/2012 Sb. a přinesl mnoho novinek v ochraně ovzduší.
Mnoho novinek je zajímavých pro podnikatele a živnostníky, jsou ale také novinky, které musí
kromě podnikatelů plnit každá domácnost, která pro otop používá spalovací stacionární zdroj
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj. i krbová kamna s výměníkem. Tyto
novinky přinášení mnoho povinností. V současné době je nejvíce diskutovaná povinnost
stanovená v § 17, odstavec (1), písmeno h):
„provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a
předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“ V § 41, odstavec (15)
je uvedeno, že provozovatel zdroje tepla je povinen zajistit provedení první kontroly nejpozději
do 31. prosince 2016.
Upozorňujeme, že uvedené hodnoty platí pro příkon, ne výkon. Teoreticky kotel o
výkonu 8 kW při účinnosti 75% má příkon více jak 10 kW. Kotel o tomto výkonu
pravděpodobně neexistuje, ale krbová kamna s výměníkem ano.
Občany, kteří provozují takovýto zdroj tepla, bude asi teď zajímat, kde si mohou
odborně způsobilou osobu zajistit. Na stránkách Asociace podniků topenářské techniky
(aptt.cz) je uveden seznam těchto osob. Seznam je veden podle krajů, lze si nastavit i hledání
podle značky kotle. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo
není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně
způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.
Doufám, že si občané najdou tu správnou odborně způsobilou osobu a kontrolu svého
spalovacího zdroje si zajistí. Proto ještě jednou – hledat na aptt.cz.
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje nebo
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení
této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše
20000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50000,- Kč, jde-li o
podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

Miloš Pala
Odbor životního prostředí
Železný Brod
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ZE SPORTU
Mladí fotbalisté Zásady, kde jsou členy týmu hráči z Loužnice, se v sobotu 1. 10. 2016 na turnaji
umístili na třetím místě.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sobota 24. září patřila v Modré sově Dni Míru, který připadl na 21. září. Mimi vyprávěla dětem o symbolech míru a
slavné holubici míru od malíře Picassa. Četla se kniha Todd Parr's The Peace Book (od spisovatele Toda Parrse
Kniha Míru). Děti malovali mír.

http://www.blueowlbohemia.com/
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PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI POHÁDKAMI
Co je nového u loužnických strašidýlek?
Nově objeveným
strašidlem je lyžař
Vavřinec, který se
objevuje na svých
lyžích na Zadním
kopci. Je mu
jedno, jestli je
zima nebo léto.
Celý jeho příběh si
můžete nyní
přečíst na
webových
stránkách
Loužnického
zpravodaje.

Zde je přehledná mapa, doplněná nově objevenými strašidly.

Nově aktualizované pohádky najdete zde:

http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodaj/archiv/CESPOH.pdf
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ZE SVĚTA

V pondělí 26. 9. 2016 v 00.10hod
v porodnici v Jablonci nad Nisou,
se Dagmar Havlové a Miroslavovi Dudášovi z Radčic,
narodil syn

RICHARD
Ríša vážil 4050 g a měřil 52 cm.

Šťastným rodičům gratulujeme a malého Ríšu vítáme na světě!
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ŽELEZNÝ BROD - O víkendu se konal již desátý ročník slavností skla
Skleněné městečko. Do Železného Brodu se sjeli skláři.
Karel Sobotka je sklář. V dílně ve svém domě v Těpeřích na Železnobrodsku
fouká figurky. Již podesáté rozbil svůj stánek i na slavnostech skla Skleněné
městečko, které se konaly v Železném Brodě o víkendu.
„Počasí nám moc nepřálo, ale i tak bylo lidí hodně,“ popsal víkendovou akci,
největší svého druhu v republice.
Center akce bylo hned několik – jedno v místní sklářské škole, kde si
návštěvníci mohli vyzkoušet třeba fouknout do píšťaly ve školní huti.
„Letošní městečko se na škole vydařilo. Návštěvníků dorazili tisíce, umělců
stovky, politiků desítky,“ glosoval účast Libor Doležal, ředitel Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské.
I na Malém náměstí to žilo, skláři zde ukazovali své řemeslo. Samozřejmostí
byl bohatý kulturní program tamtéž. „Asi nejvíc se mi líbilo vystoupení
Kamila Střihavky. Byla jsem zvědavá, ale jo, Kamil to tam pořád má,“ svěřila

se jedna z mnoha návštěvnic Jana ze Semil.
V Minimuzeu skleněných betlémů pokřtili omalovánky s motivy Železného Brodu. „Nekřtilo se vodou, ani alkoholem, ale džbánem
plným vinutých perlí. Jak jinak v Brodě,“ přiblížila Alena Kortanová, majitelka minimuzea. Omalovánky jsou k mání na
železnobrodském Infocentru.
Desátý ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě s názvem Skleněné městečko přitáhl do Brodu stovky sklářů. Třeba i
Cezare Toffola, známého italského skláře z Benátek, který vystoupil na PechaKucha Night, aby po Skleněném městečku objel
skláře ze Železnobrodska.
DOLÁNKY - Koláče i klobásky, keramika i voňavé mýdlo a spousta
dalších rukodělných výrobků byla v nabídce na Svatováclavském
posvícení na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova.
Návštěvníci mohli obdivovat zručnost řezbářů, kteří se soustředili se
svými provizorními dílnami na statkem. Zejména děti si pak mohly
vyrobit ze dřeva vlastní hračku nebo „dožínkový" věnec v kreativní
dílně. Od rána na statek proudily davy lidí nejen za pochutinami ale
také za bohatým doprovodným programem, ve kterém si vybrali
všichni. Za doprovodu dechovky Broďanka se na trávníku i pěkně
tancovalo, pak už na něj usedly děti k loutkové pohádce.

http://jablonecky.denik.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI – Od pondělí do
soboty, můžete zakoupit Jablonecký deník, v obchodě
u paní Šmídové v Loužnici.
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KULTURA a POZVÁNKY
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RESTAURACE OTEVŘENA
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD - Policisté v Tanvaldu přijali oznámení o krádeži 20 kubíků štěrku ze stavebního pozemku soukromého majitele v
České ulici v Tanvaldu. Kromě toho oznamovatel postrádá i kameny, které pocházejí ze základů bývalého stavení a nacházely
se na téže parcele. Tímto majitel zlodějovi vzkazuje, že velmi ocení, když kameny vrátí zase tam, odkud je vzal. Jejich hodnotu
do policejního protokolu zatím nevyčíslil. Škodu na odcizeném štěrku odhadnul na 14 000 korun.
JABLONEC NAD NISOU - V pondělí dopoledne krátce před jedenáctou hodinou se v Jablonci nad Nisou na parkovišti u
nemocnice v ulici Nemocniční stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Felicia při výjezdu z uvedeného parkoviště
nerespektoval zákaz vjezdu a najel do prostoru nájezdové komunikace, kde při bočním míjení s protijedoucím vozidlem Škoda
Fabia neodhadl boční odstup a do vozu Škoda Felicia narazil. V době střetu řidič se Škodou Fabia již stál. Ovšem po tomto
střetu řidič felicií z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu ukládá zákon. Dopravním policistům se ho však týž
den odpoledne kolem půl třetí hodiny podařilo vypátrat. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí
částku 4.000,- Kč. Alkohol policisté vyloučili u obou řidičů provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
PĚNČÍN – HUŤ - K požáru auta vyjížděli hasiči 21.09.2016 kolem 17. hodiny, kdy
požár vypukl za jízdy v motorové části Fordu Focus. Událost se stala v části obce
Pěnčín (Huť) a řidič z vozu bezpečně vystoupil. Požár se nestihl rozšířit na celý vůz.
Škoda byla odhadnuta na 15.000 Kč, uchráněné hodnoty na 10.000 Kč. Požár
způsobila technická závada na palivové soustavě. K požáru byli povoláni
profesionálové z Jablonce nad Nisou a dobrovolná jednotka Pěnčín – Huť.

MALÁ SKÁLA - Tento týden ve středu 28. září se odpoledne pět minut před půl šestou hodinou stala na silnici první třídy číslo
deset v Malé Skále části Křížky dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Škoda Octavia jela
ve směru od Malé Skály do Dolánek, kde jí údajně po projetí osadou Křížky v úseku
vodorovného dopravního značení podélná čára souvislá měl předjíždět dosud
nezjištěný řidič s přesně neustanoveným dodávkovým obytným vozidlem značky
Peugeot nebo Citroen bílé barvy s šedými lemy na okrajích a nezjištěnými nápisy.
Tento neznámý řidič při zařazování zpět do jízdního pruhu pravým zadním rohem
obytného vozu narazil do levého předního rohu osobního vozidla Škoda Octavia a z
místa nehody ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu ukládá zákon. Předběžná výše
způsobené škody na vozidle Škoda Octavia činí částku 30.000,- Kč a alkohol byl u jeho
řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke
zranění osob při nehodě nedošlo.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé
události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou policisty kontaktovat také písemně
prostřednictvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přivítají především jakékoliv informace k samotnému průběhu
uvedené dopravní nehody a přivítají veškeré informace směřující k ustanovení neznámého řidiče, který s přesně nezjištěným
dodávkovým obytným vozidlem pravděpodobně značky Peugeot nebo Citroen z místa události ujel.
ČERNÉ ÚDOLÍ:
28.9.2016 - Tři jednotky hasičů
zasahovaly v odpoledních
hodinách u dopravní nehody,
kdy došlo na silnici I/10 před
Železným Brodem ke střetu
motorkáře s osobním
automobilem. Na místo dorazili
profesionální hasiči z Tanvaldu,
Semil a dobrovolní hasiči z
Železného Brodu. Hasiči
pomáhali zdravotníkům při
ošetřování zraněného
motorkáře. Za jejich asistence byl muž přemístěn do sanitního vozu a po
nezbytném ošetření převezen k vrtulníku LZS. Po zajištění místa nehody provedli hasiči protipožární opatření, společně s PČR
odkláněli dopravu po objízdných trasách a zasypali drobný únik provozních náplní sorbentem. Komunikace byla po celou dobu
zásahu uzavřena v obou směrech. Po ukončení šetření nehody dopravní policií byl havarovaný motocykl naložen a odvezen z
místa události. Ještě před návratem na základnu hasiči uklidili vozovku od úlomků z havarovaných dopravních prostředků.
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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
3.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
7. 10.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

ÚTERÝ
4.10.

Den: 10/14°C
Noc: 5/1°C

SOBOTA
8.10.

Den: 8/12°C
Noc: 4/0°C

STŘEDA
5.10.

Den: 7/11°C
Noc: 4/0°C

NEDĚLE
9.10.

Den: 9/13°C
Noc: 4/0°C

ČTVRTEK
6.10.

Den: 6/10°C
Noc: 6/2°C

PONDĚLÍ
10. 10.

Den: 10/14°C
Noc: 6/2°C

PRANOSTIKY
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Po teplém září zle se říjen tváří.
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.

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.
9.10.
Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu

Slunce

Měsíc 5.10. 2016

Vychází: 6:58
Zapadá: 18:13

Vychází: 11:01
Zapadá: 20:45

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.

19

FÁZE MĚSÍCE
09.10.

16.10.

22.10.
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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.

3.10. 1901
3.10. 1908
4.10. 1799
4.10. 1906
5.10. 1936
6.10. 1289
6.10. 1289
7.10. 1847
8.10. 1885
9.10. 1929
JAWA.
3.10.
4.10.
5.10.
7.10.
8.10.
9.10.

8. 10. 2016

Oslaví narozeniny

Pavlína Halamová

9. 10. 2016

Oslaví narozeniny

Eva Kühnová (Malá z Rovinky)

VÝROČÍ
– František Halas, básník († 27. října 1949)
– Nelly Gaierová, zpěvačka a herečka († 30. října 1995)
– Vincenz Priessnitz, rakousko-moravský zakladatel lázní Jeseník
– Ladislav Pešek, filmový a divadelní herec († 13. července 1986)
– Václav Havel, dramatik a prezident († 18. prosince 2011)
- Václav III., český král († 4. srpna 1306)
- Anežka Přemyslovna, dcera Václava II., dvojče Václava III.
– Emil Holub, cestovatel a etnograf († 21. února 1902)
– Vladimír Jiří Rott, pražský obchodník († 22. listopadu 1965)
- Zaregistrována nová značka Československých motocyklů -

VÝZNAMNÉ DNY
- Světový den lidských sídel, Světový den architektury
- Mezinárodní den zvířat
Mezinárodní den učitelů
- Den za důstojnou práci
- Mezinárodní den boje proti popálení.
- Světový den pošty (od roku 1874)
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1959 OBCHODY

Pokud se týče obchodu,
byla zrušena mlékárna
Jednoty „U Pavlatů“ a
veškerý prodej i výkup
mléka a vajec soustředěn
byl do centrální prodejny
Jednoty „U Linků“.
Pohostinství „U Linků“ a
řeznictví „U Novotných“
pod firmou Jednota
zůstalo nezměněno.
Sloučením smíšeného
obchodu a mlékárny v jednu centrální prodejnu se neobešlo bez různých
názorů a diskuzí jak při besedách s občany, tak i v dohledacím výboru
„Jednoty“. Prodavačka z prodejny „U Linků“ Krupková z Huti, dala výpově´d
a tak byl obchod uzavřen a po tu dobu se všechno zboží prodávalo v Jednotě
„U Pavlatů“. Malý krámek „U Pavlatů“ nevyhovoval takovému rozsahu
provozu. Tento stav trval v létě několi měsíců a to hlavně z důvodu, že nebyl
prodavač pro spojenou prodejnu. Celá věc se později vyřešila tím, že
převzala prodejnu vedoucí Havlíková ze Zásady a tak nyní prodejna vyhovuje
potřebám obyvatelstva v naší obci.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 3. 10. – 9. 10. 2016,
slaví svátek:
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 ( יוחנןjóchanán), 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“..
9.10. - ŠTEFAN je mužské křestní jméno řeckého
původu znamenající Vítěz. Obdoba jména Štěpán,
která je populárnější spíše na Slovensku než v
České republice.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
DÝNĚ

Dýně je lidový název nejčastěji pro tykev turek (nazývanou také dýně obecná, latinsky: Cucurbita pepo, nejčastěji
varieta pepo) nebo tykev velkoplodou (nazývanou také dýně velkoplodá, latinsky: Cucurbita maxima). Jedná se
nejčastěji o zeleninu oranžové barvy z čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae).
Jedná se o jednoletou popínavou rostlinu původem z
Latinské Ameriky. Do Evropy se dostala koncem 15.
století v souvislosti se španělskými kolumbovskými
výpravami.
Listy jsou nedělené nebo dlanitě laločné. Plodem je
bobule různého tvaru a zabarvení. Z 90 % obsahuje
vodu a důležité minerální látky (železo, hořčík,
draslík, sodík). Dále také obsahuje alfa a beta
karoten. Dýně je neodmyslitelným symbolem
amerického svátku Halloween.
Dýně obsahuje téměř všechny vitaminy
(zejména pak A, betakarotén, B1, B2, B3), z
minerálních látek především draslík, hořčík,
železo a měď a to v optimálním poměru.
Semena dýní, jsou velkou zásobárnou zinku,
dále hořčíku, vápníku, železa a fosforu.
• používá se k léčbě poruch funkce žaludku, sleziny a slinivky břišní, k léčbě cukrovky
• vysoký obsah draslíku a nízký obsah sodíku činí z dýňové dužiny výborný lék na srdeční a
ledvinové poruchy
• má močopudné a žlučopudné účinky
• snižuje hladinu cholesterolu v krvi
• mírně opražená loupaná semínka příznivě ovlivňují problémy s prostatou
• posiluje organismus, pomáhá při jeho detoxikaci (váže toxické látky, rozpouští je a usnadňuje
jejich vyloučení z těla), je zdrojem vlákniny
• pro nízký energetický obsah ji lze doporučit do jídelníčku redukčních diet
Dýně obsahuje především betakaroten, který působí pozitivně na kvalitu kůže a chrání ji před účinky UV
záření. Čím více je dýně zabarvena do oranžova, tím více betakarotenu obsahuje.
Dýně obsahují také řadu vitamínů (především jsou to vitamíny A, C, E) a minerálních látek (draslík,
fosfor, hořčík, vápník a železo). Dýňová semena a současně lisovaný olej z těchto semínek obsahuje
veliké množství zinku, který působí pozitivně na tvorbu a růst vlasů a nehtů.
Vysoký obsah vlákniny je příznivý pro správnou činnost střev. Dýně má detoxikační a močopudné
účinky, výborně posiluje imunitní systém a je skvělým lékem na srdeční poruchy a onemocnění
ledvin. Dýňová semínka působí kladně také na
potíže s prostatou. Dýně je výborným doplňkem
stravy i při onemocnění žaludku, sleziny a
slinivky břišní.
Z babiččina herbáře: Tykev obecná (Cucurbita pepo)
jest jednoletá bylina, má lodyhu položenou, hranatou,
srstnatou a 10—20 st. dlouhou, opatřenou úponkami.
Listy veliké jsou srdčité, srstnaté; květy zvonkovité,
barvy pomerančové. Plod jest veliká, obyčejně kulatá
bobule, jež obsahuje množství zploštělých semen v šesti
dvojitých řadách. Pochází z Orientu a pěstuje se k vůli
plodům (turkům), jichž dužninou krmívají se prasata;
upravenou různě též lidé požívají.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PLNĚNÁ DÝNĚ
dýně 1 kus (normální nebo Hokkaidó o veliksti 35 cm), rýže Basmati 50 gramů, hovězí maso 150 gramů (umleté),
drůbeží maso 50 gramů (umleté), rohlík tmavý 1/2 kusu, cibule, olej olivový 3 lžíce, pepř, sůl mořská, petržel,
kadeřavá/kudrnka, paprika sladká (mletá).
Dýni pečlivě umyjeme, pokud to není Hokkaidó, tak ji oloupeme a podélně rozkrojíme.
Pak vydlabeme semena a měkkou dužinu. Rýži uvaříme v uvařené osolené vodě a
nechápe okapat. Oba druhy masa umeleme a pak umeleme i rohlík zvlhčený vodou.
Na olivovém oleji usmažíme do růžova nakrájenou cibulku, přidáme k ní maso, rýži a
koření s petrželkou a dobře promícháme. Směsí naplníme obě půlky dýně, spojíme je a
omotáme pevnou nití. Připravenou dýni vložíme na zbytek pokrájené a na oleji
zpěněné cibule, podlijeme trochou vody a dusíme v troubě pod pokličkou. Při dušení
dýni přeléváme šťávou a podléváme vodou.
DÝŇOVÁ POLÉVKA
cibule 100 gramů, zázvor 50 gramů, bujon zeleninový 30 gramů, sůl, česnek 50 gramů,
skořice 5 gramů (mletá), olej slunečnicový 2 lžíce, kokosové mléko 150 mililitrů, nové
koření 5 gramů (celé), mouka kukuřičná 100 gramů (hladká), dýně 500 gramů
(Hokaido), semínka dýňová 20 gramů, smetana 50 mililitrů, vývar zeleninový 1 litr, pepř
černý, bobkový list.
Na slunečnicovém oleji zpěníme cibulku a přidáme dobře opláchnutou, na kostičky 2x3
cm nakrájenou dýni (není třeba ji zbavovat slupky). Zalijeme zeleninovým vývarem,
přidáme česnek, sůl a zázvor. Bobkový list, nové koření a celý pepř dáme do sítka a
vložíme do polévky. Když je dýně měkká, sítko vyndáme, dýni rozmixujeme, zahustíme
kukuřičnou moukou, přidáme zeleninový bujón a provaříme. Nakonec polévku zjemníme
přidáním kokosového mléka. Sušená dýňová semínka opražíme a nasypeme do polévky při jejím podávání.
DÝŇOVÝ KOLÁČ
Na těsto: 160 g polohrubé mouky, 1/2 sáčku prášku do pečiva, 160 g cukru krupice –
můžete namíchat bílý a hnědý cukr pro lepší chuť, špetka soli, 1/2 lžičky mletého
zázvoru, špetka mleté skořice, 2 lžíce mléka, 100 ml rostlinného olej, 2 velká vejce,
500 g nastrouhané syrové dýně, hrst vlašských ořechů
Na krém: 100 g másla, 100 g měkkého krémového sýra typu žervé (například lučina),
80 g cukru moučka
Do mísy prosejte polohrubou mouku a prášek do pečiva. Přidejte cukr, sůl, koření a
promíchejte metličkou. Zvlášť v jiné misce prošlehejte vejce, mléko a olej. Aby se
později těsto nesrazilo při pečení, měly by být všechny tyto suroviny pokojové teploty. Tekutou vaječnou směs nalijte
ke směsi mouky a cukru a krátce metličkou promíchejte, než se vše spojí na řídké těsto. Do těsta vmíchejte
nastrouhanou dýni a nasekané vlašské ořechy. Nalijte do koláčové formy, vymazané a vysypané, a dejte péct při 180
stupních na 35 minut. Upečený koláč nechte vychladnout ve formě, jen ji postavte na mřížku. V kuchyňském robotu
třete společně máslo, krémový sýr a cukr tak dlouho, až vznikne světlá pěna, zhruba deset minut. Krém pak natřete na
vychladlý koláč a nechte trochu zatuhnout v lednici.
DÝŇOVÁ MARMELÁDA
2kg dýně, 1L 100% pom. Džusu, koření: skořice, badyán, hřebíček, 2kg cukru, 2x Gelfix Extra.
Dýni nakrájet na kostky a nechat přes noc marinovat v džusu a koření. Druhý den vše přivést k varu
a až dýně změkne, sundat z ohně, vyndat koření a rozmixovat. Přidat cukr, znovu přivést k varu,
přidat gelfix, krátce provařit a sundat z ohně. No a zbývá jen nalít do skleniček.
OSTRÉ ČATNÍ Z DÝNĚ
dýně 1 kilogram, jablka 4 kusy (kyselá), paprička chilli červená 1 kus, paprika červená 1 kus,
cibule 2 kusy (větší), semínko hořčičné 2 lžičky, zázvor 1 lžička (mletý), pepř červený 2 lžičky,
pepř černý 1 lžička, cukr třtinový 2 lžíce, sůl 1 lžíce, ocet 4 lžíce.
Dýni rozkrojíme, zbavíme semen a vláken a nakrájíme ji na proužky. Odřízneme z nich slupku a
dužninu nakrájíme na kostičky. Z oloupaných jablek odstraníme jádřince a nakrájíme je na dílky.
Dýni s jablky dáme do hrnce, přidáme jemně nakrájenou chilli papričku, červenou papriku a
cibuli, přidáme koření, třtinový cukr, sůl a ocet a důkladně promícháme. Vše přivedeme k varu a
vaříme asi 25 minut, dokud dýně nezměkne. Během vaření čatní podle potřeby občas podlijeme vodou. Horké čatní
rozdělíme do sklenic, které důkladně uzavřeme a sterilujeme 20 minut při 85 °C. Skladujeme ho na tmavém a
chladném místě.
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PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V LOUŽNICI
Myslíte si, že u nás není nic zajímavého? Že jsme jen obec, kterou protíná mezinárodní silnice I/10?
Tak to jste na omylu, v této rubrice Vám přinášíme zajímavosti z přírody v naší obci, ať už se jedná o faunu, floru či
geologii. Pokud o něčem zajímavém sami víte, budeme rádi, když se s námi podělíte. Je důležité znát naši krajinu a
obec, abychom ji také mohli chránit a být na ni pyšní.
V místech, kde je vlhko, můžete v naší obci najít zvláštní rostlinku, která vypadá, jako by jí vyrobili z bavlny a má bílé
chmýří. Je to suchopýr, nejvíc rozšířený je na louce u hlavní silnice.

SUCHOPÝR
Je to Vytrvalá, hustě trsnatá, 10 až 70 cm vysoká bylina bez výběžků. Její lodyha je přímá, hladká, dole okrouhlá,
nahoře 3hranná. Lodyžní listy mají dlouhou a nafouklou pochvu, jejich čepel je zakrnělá, s blanitým koncem.
Klásek na vrcholu lodyhy je jediný, vzpřímený, v době květu 1 až 3 cm dlouhý, s až 100 drobnými kvítky. Plevy
jsou asi 1 cm dlouhé, kopinaté, na konci dlouze špičaté, na okraji blanité. Chlupy okvětí jsou až 2,5 cm dlouhé a
vytváří nápadný bělavý chomáč, který je později postupně uvolněn spolu s plody (a napomáhá jejich šíření
vzduchem, popř. vodou). Kvete v III až V, někdy i podruhé v VII až IX.
Roste na rašeliništi, vrchovišti (=typ horských rašelinišť) s porosty vřesu, smrku, borovice nebo břízy, na půdách
podmáčených, málo výživných, kyselých.
Rozšíření: V ČR roste roztroušeně od pahorkatin do subalpinských poloh, častější je ve vyšších polohách. Celkově
roste v téměř celá Evropě, Asii i Severní Americe.
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DŮM a ZAHRADA
JAK SKLÍZET A SKLADOVAT DÝNĚ?

Velká úroda dýní může nezkušeného zahrádkáře, který je vysadil poprvé,
překvapit. Je to jako s cuketami. Stačí jedna, dvě rostlinky, dostatek vody a
slunce a sklidíme tolik plodů, že nevíme co s nimi. Výhodou dýní ale je, že
když je správně uskladníte, můžete je pak v kuchyni využívat až do jara.
Poradíme vám co dělat, aby neshnily a neskončily na kompostu.
Obecně můžeme říci, že sklizeň dýní začíná koncem srpna a trvá přibližně dva
měsíce. Pokud plánujete zeleninu skladovat, je třeba, abyste sklidili opravdu
dostatečně vyzrálé plody. To poznáte hned podle několika věcí. Tou první je
barva. Pokud je výrazná, značí to, že je dýně zralá. Zároveň ale musí být
slupka matná a tvrdá.
Dalším znamením zralosti je suchý a dřevnatý stonek. Podle něj snadno
poznáte, že je růstová fáze ukončená. Poslední charakteristikou pak je dutý
zvuk, který uslyšíte, když na ni poklepete. Sklizeň neuspěchejte. Pozor si ale
dejte na první mrazíky. V té době byste už měli mít dýně pod střechou, jinak
je mráz poškodí a ke skladování už nebudou vhodné.
Po sklizni ale dýně hned neukládejte. Je dobré je pár dnů nechat dosušit.
Před tím je ale důkladně umyjte, aby se ve zbytcích půdy na povrchu nemohly
množit bakterie a plísně. Pokud vám bude přát počasí, bude teplo a slunečno,
můžete plody přes den nechat venku.
V případě deštivého podzimního počasí je pak můžete opatrně dosušit v
troubě. Nechte je tam nejméně půl dne při teplotě kolem třiceti stupňů Celsia.
Pokud je pěstujete třeba na chatě nebo chalupě a máte k dispozici kamna,
můžete je dosušit v jejich blízkosti. Pozor ale, abyste je neupekli. Ani v tomto
případě by ale teplota neměla přesáhnout třicet stupňů.

Dosušené dýně můžete uskladnit. I když vypadají téměř nezničitelně, jsou
překvapivě křehké a citlivé na "oťuky". Zacházejte s nimi proto citlivě. Při uložení dbejte na to, aby se jedna
druhé nedotýkala. Nejvhodnější pro jejich uložení je suchá, dobře větraná místnost, s teplotou pohybující se mezi
10 až 18 °C.
Ideální vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 50-75 %. Pozor na vyšší hodnoty, dýně by brzy začaly
plesnivět a hnít. Plody uložte buď do přepravek nebo lísek vystlaných slámou, nebo je zavěste do sítěk či starých
plátěných tašek. Pokud jich máte víc, můžete je klidně nechat i na zemi. Vždy je ale podložte slámou nebo
alespoň kartonem. Nezapomeňte plody průběžně pravidelně kontrolovat.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SVATÝ VÁCLAV
V dětství byl Václav, syn Drahomíry, vychováván na Tetíně svou babičkou Ludmilou,
která ho nechala vyučovat slovanským knězem Pavlem. Poté, co se jeho otec
Vratislav stal pražským knížetem, byl Václav poslán do Budče, kde se učil latině. Po
Vratislavově smrti v únoru 921 začala krátká poručenská vláda Ludmily. Ta však
byla již v září toho roku zavražděna a poručnictví za nezletilého Václava přejala
Drahomíra. Václav se ujal vlády patrně roku 922. Zapudil svou matku, po čase ji
však přijal zpět. V roce 924 nechal převézt Ludmiliny ostatky z Tetína na Pražský
hrad, kde je slavnostně pohřbil. Václavova vláda byla od počátku charakteristická
podporou křesťanské církve. V roce 929 byl Václav nucen poddat se římskému králi
Jindřichu I. Ptáčníkovi, který s vojskem přitáhl až k Praze. Nedlouho poté založil
Václav na Pražském hradě kostel sv. Víta. Všechny pozdější literární prameny líčí
Václavův a Boleslavův konflikt jako velmi osobní. Vyvrcholil pozváním Václava na
svěcení kostela do Boleslavi, kde byl kníže ráno dne 28.9.935 (ve starší literatuře
bývá uváděno datum 929, které nalezneme i u Kristiána) zavražděn. Boleslav se
svou družinou obsadil Pražský hrad a stal se knížetem. Záhy dal převézt Václavovo
tělo do nového chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde jsou jeho ostatky uloženy ve Svatovítské kapli dodnes.
Velice důležitou roli sehrála postava knížete Václava jako národního patrona a světce, za něhož byl považován již
ve druhé polovině 10. století. Svatováclavská úcta představovala jednu ze základních součástí přemyslovského a
zejména lucemburského pojetí královské moci. Silná byla václavská tradice i v době husitské. Vlivem reformace v
16. století slábla, ale v baroku byla zase oživena. Václav byl pravděpodobně ženat, jméno manželky však není
známo.
Svátek svatého Václava
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik oblíben, že jej slavila doslova celá země. V
tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě, svatováclavské posvícení a lidové
veselice. Počet věřících, putujících do Prahy k hrobu svatého Václava, se každým rokem se
zvyšoval.
Tento den byl i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se pasáci vraceli se stádem ze
salaší zpět do nížin.
V neděli před nebo po svátku svatého Václava se scházeli na návsi čeledíni a děvečky a
volili chudého krále, královnu a královské služebníky. Zvoleného krále vyzdobili korunou z
pozlaceného papíru s pestrobarevnými stužkami. Nato vytvořili „královský“ průvod, který pak procházel celou vsí a
prosil po staveních o dárek.
Hospodyně pak většinou podarovala průvod několika vejci, chlebem nebo kouskem pečínky. Všichni účastníci
průvodu hezky poděkovali, popřáli mnoho štěstí a pokračovali k jinému stavení. Večer se všichni sešli v místním
hostinci, kde se z výslužky konala hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila poddanská daň z půdy majiteli panství. Tato daň bývala
vyměřena v naturáliích jako například: vejce, obilí, mák nebo drůbež.
V tento den probíhají různé poutě, posvícení a mše.
K dlouholetým tradicím patřilo také velké shromáždění Čechů pod sochou
svatého Václava v Praze.
ZVONIČKA SVATÉHO VÁCLAVA V LOUŽNICI
V Loužnici se opět svátek sv. Václava připomíná, díky
události, která se stala ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve
večerních hodinách, to do naší obce přišla bouře a
shodila lípu na zvoničku, připomněla všem, jak důležitá
a srdeční, je tato malá stavba pro všechny v naší obci.
Zvonička byla zalíbená sv. Václavu, jak říká kronika: „Na

paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848)“.

Oprava se povedla a díky finančnímu přispění všech občanů obce a dotace Libereckého kraje,
byla vystavěna a opravena znovu a na svátek svatého Václava 28.9.2014, byla zvonička,
slavnostně vysvěcena i se sochou sv. Václava, kterou vyřezal pan Bedřich Rathouský z kmene
lípy, která spadla na zvoničku. Od té doby, každý rok, v tento den je konána u zvoničky mše a
setkání občanů loužnických.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA_-_jak_sel_cas_se_zvonickou/
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1924
SILNICE
V tomto roce dokončeny stavby všech tří silnic. Tyto vyžádaly si celkového nákladu 500.000 Kč kterážto uhrazena
jednak obcí a z větší části subvencemi. Silnice původně převzal J. Opočenský za cenu 83 Kč za 1 m běžící.
Však tato cena byla překročena. Postavena též odbočka k Liškovem. Tato zadána též J. Opočenskému za cenu
15.000 Kč. Tím byla ukončena epocha silnic, ač touha všech stejně uspokojena nebyla.

HŘBITOV
Zřízení hřbitova jest věnována velká pozornost
a při komisiovelnímu ohledání místa konané
dne 24.4.1924 uznán za nejvhodnější pozemek
Bohumila Hnyka při silnici Rádecké.
Druhý pozemek, který přicházel v úvahu, byl
pozemek p. Kodejšové u Plchova. Později
pozemek od Hnyka byl zakoupen (1 m² ā 2
Kč) a započato s přípravnými pracemi pro
stavbu.
Proti zřízení hřbitova v místech těchto,
protestovali občané z Radčic. Jako důvod
uváděli, že postavením hřbitova znehodnotí se
jejich sousední pozemky při silnici ležící a také

rozvoj obce prý bude tímto ohrožen.
Tomuto protestu nebylo možno vyhověti, poněvadž obec Loužnice nemá jiného vhodnějšího místa,
foto: stavba silnice Loužnice – Bratříkov 1923, pohřeb na loužnickém hřbitově.
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
DOPRAVNÍ NEHODA

V baru přistoupí mladík k pěkné slečně, která sedí u pultu sama, a
zeptá se jí, jestli ji může pozvat na skleničku. "Na hotel?!" vykřikne
ta slečna. Ostatní hosté zpozorneli. Mladik vysvětluje: "Vy jste mě,
slečno, nepochopila. Chci vás jen pozvat na malý drink."
"Chcete mě pozvat na hotel?" vyřvává ta slečna. Lidé se otáčejí.
Mladík, červený až za ušima, zmateně odchází. Slečna ho rychle
dohoní a šeptá: "Promiňte, že jsem vyvolala rozruch, ale jsem
studentka psychologie a zajímá mě chování lidí v nečekaných
situacích." "Cože?!" zařve mladík na cely lokál, "pětset marek?!!!"
Krásná bruneta se naklání přes zábradlí mostu. Kolem jde jeden
mladý muž a už to nevydrží a strčí jí ho tam. Ona se otočí zeptá se
ho: "Prosím Vás, co děláte?!" On na to: "Traktoristu v JeZeDe."
Co vynalezl muž a žena
Muž objevil ZBRANĚ a vynalezl LOV.
Žena objevila LOV a vynalezla KOŽICHY.
Muž objevil BARVY a vynalezl MALOVÁNÍ.
Žena objevila MALOVÁNÍ a vynalezla MAKE-UP.
Muž objevil SLOVO a vynalezl KONVERZACI.
Žena objevila KONVERZACI a vynalezla DRBY.
Muž objevil HRY a vynalezl KARTY.
Žena objevila KARTY a vynalezla ČARODĚJNICTVÍ.
Muž objevil POLNOHOSPODÁŘSTVÍ a vynalezl JÍDLO.
Žena objevila JÍDLO a vynalezla DIETU.
Muž objevil PŘÁTELSTVÍ a vynalezl LÁSKU.
Žena objevila LÁSKU a vynalezla MANŽELSTVÍ.
Muž objevil ŽENU a vynalezl SEX.
Žena objevila SEX a vynalezla MIGRÉNU.
Muž objevil OBCHODOVÁNÍ a vynalezl PENÍZE.
Žena objevila PENÍZE a tehdy se to všechno POSRALO!
Co udělá chlap, když po něm ženská hodí granát? Odjistí ho a hodí
ho po ní zpátky.
Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho ptá: "Když dva
lidé spolu hovoří a jeden z nich je hlupák, co se stane?". "Ten druhý
neudělá zkoušku."

MOUDRÁ VĚTA
„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič
a hůl, to není člověk, to je vůl.“
Jan Werich
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REKLAMA

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