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http://www.nazadusi.webzdarma.cz/
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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 39. / 2012
pro týden:
17. 10. 2012 – 24. 10. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.
Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_
-_ZVONICKA/

Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana Pohla
a v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě – sokolovně
v Loužnici.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE S OBČANY LOUŽNICE,
které se bude konat dne 20. října 2012 od 16.00 hod v HOSPŮDCE NA ZÁDUŠÍ

PROGRAM:
1) REKONSTRUKCE ZVONICE
2) Různé – Informace a návrhy občanů
3) Závěr
Petr Krupka
starosta obce
Během zasedání se nebudou podávat alkoholické nápoje.
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POSLEDNÍ LEČ 2012
Dne 17. 11. 2012 se koná v naší obci, již tradiční POSLEDNÍ LEČ, kterou pořádá
myslivecké sdružení Březí.
Všichni jste srdečně vítáni, bude hrát příjemná hudba a z kuchyně se budou vydávat skvělá
zvěřinová jídla.
Předprodej lístků, v Hospůdce Na Záduší, bude každý pátek od 19.00 do 20.00 hod., počínaje
26. 10. 2012!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÍ KNIHOVNA –
LOUŽNICE
S novým školním rokem,
nastoupilo do prvních tříd i několik
žáků – žákyň, z naší obce.
V rámci akce „Týden knihoven“ si i
naše obecní knihovna připravila,
stejně jako v loňském roce, nové čtenářské průkazy pro malé
čtenáře, kteří se začínají učit číst a budou tak moci navštěvovat
místní obecní knihovnu a půjčovat si zde knihy pro zábavné čtení,
ale i knihy do školní povinné četby.

VOLBY DO SENÁTU A KRAJŮ
V pátek 12. 10. a v sobotu 13. 10. 2012, proběhly také v naší obci volby do Senátu a Libereckého kraje.
V případě konání II. Kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
http://www.louznice.com/2012/zobrazeniaktuality.php?louentry=entry121015-214919
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UZAVÍRKA SILNICE
Oznámení o částečném uzavření komunikace III/28742
Rekonstrukce kanalizace na silnici I/10 v Loužnici
V termínu od

20. 10. 2012 nejpozději do

20. 11. 2012 budou probíhat práce spojené s rekonstrukcí kanalizace v úseku křižovatky silnic I/10 a III/ 28742.
V důsledku souvisejícího dopravního opatření nebude
možný průjezd z výše uvedené křižovatky ve směru
na Radčice po silnici III/28742.
Objízdná trasa povede po komunikacích I/10 a
III/2884.

Omlouváme se za dočasná omezení spojená s touto
stavbou.
Děkujeme za pochopení
V Liberci dne 4. 10. 2012
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MOTO KLUB KUMPÁNI – LOUŽNICE – UKONČENÍ SEZONY
V sobotu 13. 10. 2012, Loužnický Moto klub
Kumpáni ukončil oficiální letošní sezonu,
která byla letos zahájena 12. 5. 2012
v Železném Brodě svatou mší v kostele
svatého Jakuba Většího na Malém náměstí.
Ukončení mělo také slavnostní ráz, všichni
zúčastnění se vydali od klubovny klubu, na
vyjížďku do pivovaru Konrád ve Vratislavicích a na prohlídku
muzea Porsche.
Po prohlídce se všichni vydali zpět do Loužnice, kde na
všechny čekalo občerstvení a zábava.
http://www.kumpani.cz/
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ZE SVĚTA

HEŘMANICE - V
Heřmanicích na
Liberecku je od září
přístupná nová
rozhledna ve tvaru
okurky, podle
některých ale tvarově
spíše připomíná penis.
V obci Heřmanice byla
v rámci projektu „Cyklotrasy v Heřmanicích, v Dětřichově
a v Bogatyni, rozhledna v Heřmanicích“ postavena
rozhledna.
Rozhlednu postavila firma Taxus z Rychnova u Jablonce
n. N., autory projektu jsou liberečtí Mjölk architekti.
Stavba rozhledny začala na jaře roku 2012. Slavnostní
otevření proběhlo 15. 9. 2012. Na stavbu se spotřebovalo
přes pětatřicet kubíků dřeva, které pospojovalo dvanáct
tisíc vrutů a více jak osm set šroubů. Rozhledna je vysoká
25 m, má kruhový půdorys o průměru 5 m. Celá stavba
je zhotovena z modřínového dřeva, které by mělo
postupně šednout. Na vyhlídku vedou dvě schodiště,
počet schodů je 99 v jednom směru a 90 ve směru
druhém. K rozhledně se můžete vydat nejen pěšky, ale i
na kole nebo autem. U rozhledny je vybudováno zázemí s
parkovištěm a lavičkami. Z rozhledny můžete vidět do
širokého okolí, Jizerské hory, Lužické hory, Žitavskou
nížinu a hnědouhelný důl Turow.
Dle původního projektu měla mít rozhledna prohnutý,
dynamičtější tvar, avšak finanční rozpočet dovolil pouze
rovný tvar. Prohnutí by výstavbu prodražilo zhruba o
milion korun. Upravit se také musel vršek rozhledny, díky
tomu mají návštěvníci nezvykle k dispozici dvě vyhlídková
patra. Na svoji výšku je rozhledna poměrné štíhlá, proto
turisté nahoře mohou pocítit, jak se mírně kýve.
Nebezpečí ale nehrozí. Od jiných rozhleden v kraji se
heřmanická rozhledna liší i tím, že při výstupu nahoru se
turisté nepotkají s těmi, kteří sestupují dolů. Je tam totiž
dvojité točité schodiště. Nezvyklé je také zábradlí z
ohýbaných prken – neobvyklá konstrukce, do které se
dnes skoro nikdo nepouští.
Vyhlídková věž je součástí projektu na výstavbu
cyklostezky, která povede z Polska přes Heřmanice do
Dětřichova. Peníze byly získány z česko-polského
programu Cíl 3. Na české straně přibude 7,5 kilometru
tras, z toho pět bude nových. Budou navazovat na jiné
stezky, napojí se například na Pašeráckou nebo
Krakonošovu cyklostezku. Výstavba cyklostezky a
rozhledny si vyžádá celkem kolem sedmi milionů korun.

JOSEFŮV DŮL - V sobotu
proběhla v okolí Josefova
Dolu sportovní cyklistická
akce s názvem ,,Nova Author
cup“. Akce přilákala nebývalý
počet závodníků. Bohužel v
pátek večer, v noci z pátku na
sobotu, a v sobotu ráno, někteří závodníci o svá kola přišli.
Kola nebyla odcizena v rámci závodu, ale od restaurace, od
domu a pro některá se zloděj vloupal do kolárny penzionu.
Celkem deset závodníků přišlo o svá kola, jejichž souhrnná
hodnota představuje téměř 500 000 Kč.
Jedno jízdní kolo se ztratilo již v pátek mezi 19.50 a 20.10,
kdy ho jeho 42letý majitel z Vilémova uzamkl pomocí
lankového zámku k dalším pěti kolům u restaurace v
Josefově Dole. V průběhu noci se neznámý pachatel vloupal
do uzamčené kolárny jednoho z penzionů v Josefově Dole a
odcizil z ní tři horská kola značky Merida a dvě značky
Specializet, kdy hodnota těchto pěti kol se vyšplhala na
částku 400 000 Kč. Stejně tak v noci z pátku na sobotu se
neznámý pachatel vloupal do kolárny v jiném penzionu a
35letému muži odcizil horské kolo značky Master v hodnotě
50 000 Kč. V sobotu v ranních hodinách mezi 6.50 a 7.05
odcizil neznámý pachatel dvě horská kola umístěná na nosiči
vozidla značky Opel Zafira, odstaveného na parkovišti.
Dvojici závodníků zmizela kola v hodnotě 32 500 Kč.
Velmi lehkovážně se zachovala v sobotu před 9.00 na Dolním
Maxově 26letá žena ze Světlé nad Sázavou, když si o zeď
domu opřela své kolo značky Trek a šla se dovnitř
převléknout. Pět minut stačilo neznámému zloději k tomu,
aby jí kolo v hodnotě 35 000 Kč odcizil.
Případy se zabývají policisté Obvodního oddělení Smržovka,
kteří události šetří pro podezření z přečinu krádeží, kdy
pachateli hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
KRKONOŠE - Omezení vstupu
z důvodu ochrany přírody do
některých oblastí v
Krkonošském národním parku,
které Správa Krkonošského
národního parku každoročně v
souvislosti se sběrem borůvek
vydává, skončil 15. října 2012. V průběhu platnosti
„borůvkového nařízení" strážci Správy KRNAP uskutečnili na
šest desítek tematicky zaměřených strážních služeb. Ukázalo
se, že jarní sucho a přízemní mrazíky z počátku léta
způsobily, že borůvky nedozrály, a proto tak hory nečelily
náporu skupiny sběračů jako v minulých letech. Letošní
sezonu lze tedy z pohledu porušování tohoto opatření
hodnotit podle mluvčího parku Radka Drahného jako
bezproblémovou.

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC N.N. - V úterý 9. října v 14.05
došlo v ulici Pražská v Jablonci n.N. k
dopravní nehodě na přechodu pro chodce. S
vozidlem značky Renault Megane Scenic jel,
ve směru od ulice U Zeleného stromu do
ulice Pražská, 55letý muž z Jablonce n.N. Na
přechodu pro chodce přehlédl z levé strany
přecházejícího nezletilého chodce. Chlapec po střetu
s vozidlem upadl na vozovku a utrpěl lehké zranění.
Nehoda dále zůstává v šetření skupiny dopravních
nehod.

JABLONEC N.N. - V úterý 9. října v 20.30 se na
parkovišti u velkoprodejny potravin v Jateční ulici
stala dopravní nehoda. 21letý muž z Jablonce nad
Nisou jedoucí s vozidlem značky VW Passat zde
narazil do dopravní značky a po střetu z místa odjel,
aniž by nehodu ohlásil. Muž při odbočování vpravo
na parkoviště nezvládl vlivem rychlosti řízení vozidla,
vyjel mimo komunikaci a narazil do dopravní značky,
u které zlomil kovový sloupek. Poté vozidlo na
parkovišti zaparkoval, nakoupil si, a odjela směrem
k ulici Turnovská. Cestou ho zastavila policejní
hlídka, která u muže uskutečnila dechovou zkoušku.
Přístroj Drager mu naměřil hodnotu téměř 1,5
promile alkoholu. Muž přiznal, že před jízdou vypil
několik piv. Policisté mu zakázali další jízdu a
zadrželi řidičský průkaz. Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za což mu hrozí až roční trest odnětí svobody.
DRŽKOV - 10.10.2012 03:45 na silnici 10 v obci
Držkov okres Jablonec nad Nisou; esíčko v Držkově
nad pekárnou; výstraha; poražený živý velký bílý
pes ve vozovce.
ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 10. října v 14.30 se v
Železném Brodě v Průmyslové ulici stala dopravní
nehoda, po které provinilý řidič z místa odjel a
nehodu neohlásil. Zaparkované vozidlo značky
Mazda poškodil na místním parkovišti u prodejny
Lidl neznámý pachatel. Na vozidle způsobil škodu za
10 000 Kč a bez učinění opatření, která mu ukládá
zákon o silničním provozu, z místa střetu odjel a
událost neohlásil. Policisté dopravního inspektorátu
žádají případné svědky události, aby se přihlásili na
telefon 974 474 252 nebo na linku 158. Děkujeme.
ŽELEZNÝ BROD - Ve středu 10. října v 13.30
scházela 40letá žena z Železného Brodu po schodišti
na autobusové nádraží v Jablonci n.N. Žena
doprovázela svého postiženého syna, který nesl v
ruce mobilní telefon značky Samsung. Ve chvíli, kdy
již byli téměř na konci schodiště, k nim zezadu
přiběhl neznámý zloděj a synovi z ruky mobil vytrhl
a zmizel s ním do vedlejší ulice Jiráskova. Hodnota
odcizeného mobilu představuje částku 1 000 Kč.
Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N. případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže
podle § 205/1d) trestního zákoníku a pátrají po

pachateli, kterému v případě dopadení hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - Ve čtvrtek 11. října v odpoledních
hodinách proběhla na komunikacích Jablonecka
další z dopravně bezpečnostních akcí. V průběhu
čtyřhodinové akce zkontrolovali policisté 64
motorových vozidel. Hlavním úkolem akce bylo
odhalit, zda řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu.
Zvláštní pozornost byla zaměřena i na řidiče
nákladních vozidel a autobusů. Policisté zjistili u
kontrolovaných řidičů spáchání 20 dopravních
přestupků, kdy 19 jich bylo vyřešeno blokovou
pokutou a jeden řidič bude řešen ve správním řízení
obce s rozšířenou působností. Pod vlivem alkoholu
nebyl přistižen ani jeden řidič. Jeden řidič porušil
předepsanou rychlost a devět řidičů riskovalo zdraví
a život nepoužitím bezpečnostních pásů.
Nevyhovující technický stav byl zjištěn u čtyř
kontrolovaných vozidel. Policisté při akci kromě
osobních vozidel zkontrolovali i 19 nákladních
vozidel, kdy v sedmi případech zjistili porušení
zákona. Nedovolenou rychlost překročil jeden řidič
nákladního automobilu, nevyhovující technický stav
měla čtyři vozidla a jeden řidič nesprávně zajistil
náklad naložený na vozidle. Alkohol u žádného z
nich zjištěn nebyl.
JABLONEC NAD NISOU - Pracovníci zdravotnické
záchranné služby informovali v pátek krátce po 21.
hodině operační středisko policie v Liberci o
násilném úmrtí 70 leté ženy. K němu došlo v místě
jejího trvalého bydliště na Jablonecku v rodinném
domě. Případ si na místě převzala služba kriminální
policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje a začala ho vyšetřovat jako zločin
vraždy. Policisté ještě v pátek večer zadrželi v této
souvislosti 45 letého muže, kterého pak vyšetřovatel
v sobotu obvinil ze zločinu vraždy s trestní sazbou v
rozmezí od 10 do 18 let odnětí svobody. V neděli
pak podal státnímu zástupci podnět na vzetí
obviněného do vazby. Policisté tím chtějí zabránit
tomu, aby se nevyhýbal vysokému trestu, který mu
hrozí, a také tomu, aby na svobodě ve své trestné
činnosti násilného charakteru nepokračoval.
TANVALD - V pondělí 15. října v 10.30 se v
Tanvaldě na parkovišti v Horské ulici stala dopravní
nehoda, po které provinilý řidič z místa odjel. Dosud
neustanovený řidič jel s vozidlem značky Škoda
Octavia ve směru od centra města. Z dosud
nezjištěných příčin narazil zezadu do zaparkovaného
vozidla značky Citroen Jumper. Po střetu z místa
odjel a neučinil opatření, která mu ukládá zákon o
silničním provozu. Pozoruhodná je na celé věci i
skutečnost, že provinilému řidiči odpadla na místě
nehody registrační značka z vozidla a on odjel bez
ní. Na citroenu vznikla škoda za 20 000 Kč. Nehoda
dále zůstává v šetření policistů skupiny dopravních
nehod.
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
17.10.

Den: 11/15°C
Noc: 7/3°C

NEDĚLE
21.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

ČTVRTEK
18.10.

Den: 13/17°C
Noc: 6/2°C

PONDĚLÍ
22.10.

Den: 15/19°C
Noc: 8/4°C

PÁTEK
19.10.

Den: 14/18°C
Noc: 7/3°C

ÚTERÝ
23.10.

Den: 14/18°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
20.10.

Den: 12/16°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
24.10.

Den: 11/15°C
Noc: 7/3°C

17.10.
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

PRANOSTIKY

18.10.
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj,
po svatém Lukáši za ňadra je dej!
Do svatého Lukáše ruce kde chceš, měj, ale po něm je za
ňadra schovej!
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.

21.10.
Svatá Voršila zimu posílá.
Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
22.10.
Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
23.10.
Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 6:25
Zapadá: 17:11

ZMĚNA ČASU

Změna času proběhne v neděli 28. října 2012.
Hodinky si posuneme o jednu hodinu vzad - do standardního časového
pásma 3:00 -> 2:00.

Měsíc

Vychází: 6:19
Zapadá: 16:52
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

17. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.

2012
2012
2012
2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

VÝROČÍ
17.10. 1910 – Tiskařské družstvo Národně
sociální strany se přejmenovalo na
nakladatelství Melantrich, později
nejvýznamnější polygrafický podnik ve
střední Evropě.
17.10. 1604 – Astronom Johannes Kepler
objevil mimořádně jasnou hvězdu v
souhvězdí Hadonoše, poslední supernovu
pozorovanou v naší Galaxii.
18.10. 1918 – V Paříži byla publikována
Washingtonská deklarace, v níž byl
proklamován nezávislý stát Čechů a
Slováků.
18.10. 1935 – Jana Werichová, herečka,
scenáristka a překladatelka († 9. května
1981)
19.10. 1847 – Vendelín Budil, herec,
režisér, divadelní historik a překladatel (†
26. března 1928)
20.10. 1740 – Marie Terezie nastupuje na
rakouský trůn; Francie, Prusko, Bavorsko a
Sasko neuznávají Pragmatickou sankci a
začínají války o rakouské dědictví.
20.10. 1960 – V Praze v Královské oboře
bylo otevřeno planetárium.
20.10. 1931 – Hana Hegerová, česká
zpěvačka a šansoniérka
20.10. 1952 – Josef Váňa, český žokej a
trenér
21.10. 1918 – Václav Voska, herec († 20.
srpna 1982)
22.10. 1797 – Francouz André-Jacques
Garnerin uskutečnil první seskok padákem
z balónu naplněného vodíkem z výšky 680
metrů.
22.10.1943 - Catherine Deneuve,
francouzská filmová herečka
23.10. 1943 – Václav Neckář, zpěvák a
herec
24.10. 1517 – Byla uzavřena tzv.
Svatováclavská smlouva upravující vztahy
mezi šlechtou a královskými městy
24.10. 1668 – Petr Brandl, český malíř (†
24. září 1735)

Zdeněk Kurfiřt
Marcela Růžičková
Helena Bémová
Bedřich Rathouský ml.

STAROČESKÝ HOROSKOP

Toto období (23.10. - 21.11.) je určeno, ve
staročeském horoskopu znamení - ŠTÍR
Štíři touží, jsou rozhodní, nezávislí,
nebojácní, schopni vcítit se.
Štíři se přeceňují, jsou bezohlední,
sebedestruktivní.

Živel: Voda, Vládce:: Pluto, Mars, Rostliny:
narcis, hořec, česnek, šeřík, meruňka, broskvoň, jeřabina,
kokosová palma, cedr, cypřiš, Kameny: opál, granát, topaz,
smaragd, Kov: železo, ocel, rádium, Barvy: červená, hnědá,
zelená. Přednosti: Houževnatost, síla vydržet, Slabiny:
Fanatizmus, nerad dělá kompromisy.
Silná stránka: důvtipnost
Slabá stránka: neústupnost
Charakter: flegmaticko-cholerický
Sympatická znamení: Střelec, Ryby, Rak, Váhy
Neutrální znamení: Štír, Býk, Blíženci, Panna, Kozoroh
Pozor na: Vodnář, Býk, Lev
Pokolení mužské: Pod touto planetou narozený, nechť se
vyvaruje střelné zbraně, příliš kořeněných jídel a nápojů, také
nectných ženštin.
Pokolení ženské: Pod touto planetou narozená nechť se chrání
pádu, šilhavých lidí, ostrých nápojů, zejména pak noclehu v cizím
domě. Černých zvířat ať se střeží.
-------------------------------------------------------------------------------

VÝZNAMNÉ DNY
17.10. - Mezinárodní den za odstranění chudoby, Světový den úrazů
18.10. - USA – Den Aljašky
20.10. - Světový den statistiky, Světový den osteoporózy, Den stromů
21. 10. - Den původních odrůd jablek
22.10. - Den porozumění koktavosti
24.10. - Den OSN, Světový den informací o rozvoji, začíná Týden akcí za
odzbrojení
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BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
MYDLICE LÉKAŘSKÁ
České i latinské - Saponaria officinalis, rodové jméno je odvozeno od slova mýdlo (latinsky sapo=mýdlo), ježto
kořen mydlice rozemnutý pod vodou pění a dá se také jako mýdlo použít.
Vytrvalá, často dlouze výběžkatá, 25 až 80 cm vysoká bylina. Lodyha
přímá nebo jen krátce vystoupavá, často červeně až fialově naběhlá. Listy
obvykle zřetelně 3žilné, vstřícné, přisedlé, jen dolní krátce řapíkaté,
špičaté, podlouhlé nebo eliptické, v řapík zúžené, celokrajné. Květenství
mnohokvěté, květy 20 až 25 mm v průměru, bílé až narůžovělé, 5četné, v
ústí se 2 zoubky. Kvete v VI až X.
Mydlice roste na březích, v příkopech, podél cest, rumišti, mezi, křoviny,
na půdách kyprých, vlhčích, dusíkatých.
V ČR dosti hojně od nížin po podhorské oblasti (max. asi 680 m n.m.).
Celkově roste v Evropě na severu až po Skandinávii, na východě přes Sibiř
až na Dálný Východ, druhotně pak v mírném i subtropickém pásmu
Severní i Jižní Ameriky.
LÉČITELSTVÍ:
Sbírá se kořen včetně oddenků a výběžků (Radix saponariae) ze 2 až 3
letých rostlin, jež se vykopávají nejlépe v období září až listopadu,
případně brzy na jaře (březen až duben). Někdy se sbírá i nať a to na
počátku květu. Po omytí studenou vodou se kořeny suší na dobře
větraném místě a na slunci nebo za umělého sušení při teplotách do 60 °C.
Droga obsahuje velké množství saponinů (asi 5%), dále sacharidy,
pryskyřice, sliz, kaučuk, basorin a minerální kyseliny.
Vzhledem k tomu, že saponiny ředí hleny v zanícených průduškách a
zároveň působí antimykoticky i antibakteriálně, využívá se
mydlice zejména při zánětu průdušek, kdy usnadňuje
odkašlávání. Ve formě obkladů se používá na zanícené rány nebo
se z ní připravují antirevmatické obklady. Pro vnitřní podání se nejčastěji připravuje ve formě odvaru (1 g
drogy na šálek vody), jenž se podává nejvíce 3x denně v maximálně jednotlivé dávce 3 až 8 polévkových lžic.
Odvaru lze použít i při kožních potížích, při ucpaných lymfatických cévách, při žloutence, dně,
revmatismu či astmatu, pozitivně působí i při nemocech jater, sleziny a střev, při zahlenění hrtanu
nebo při chronických kožních problémech. Mydlice lze využít i k regeneraci vlasů (1 až 2 polévkové lžíce
drogy se vhodí do 1 l vařící vody, 15 minut se luhuje a po
vychladnutí se vzniklým roztokem řádně propláchnou vlasy) či
k vyčištění nečisté (trudovité) pleti (1 polévková lžíce natě
nebo listů mydlice se luhuje přes noc v šálku podmáslí, ráno
se trochu ohřeje a jemně se vtírá do pokožky obličeje).
Dříve se mydlice používala k odmašťování vlny, k praní a
mytí, v současnosti jsou mydlicové saponiny využívány při
výrobě zubních past a čistících prostředků, které se používají
např. při restaurování velmi choulostivých starých tapet nebo
oděvů.
MYDLICE V ČESKÉM HERBÁŘI Z ROKU 1899:
Mydlice (Saponaria) roste vůbec u nás divoce a též v
zahradách jako ozdobná květina. Kořen a listy mají chuť
sladkou; radí se za lék mírnící, počišťující; kořen však má
větší sílu než listy.
PĚSTOVÁNÍ: Vedle přírodní formy se mydlice pěstuje i ve
formách plnokvětých s květy růžovými nebo bílými. Vyžaduje
vlhčí a výživnou půdu, stanoviště by mělo být slunné. Někdy
roste značně expanzivně, takže může vytlačovat okolní
rostliny. Množí se obvykle dělením trsů.

Stránka 10 z 18

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 39.

2012

ZAHRADA
ZAZIMOVÁNÍ
Příchod podzimu s sebou přináší pár nezbytných úkonů, které vaše zahrada potřebuje.
Dokud není zem zamrzlá, máte stále dost času.
Kdy zazimovat
Dokud není zem promrzlá, můžete ještě leccos zachránit. Ideální měsíc pro zazimování
zahrady je říjen, ale v listopadu také není zas tak pozdě. Pro výsadbu růží máte v
listopadu nejzazší čas. Stejně tak nezapomeňte uklidit choulostivější rostliny na chladné
a tmavší místo (sklep, garáž), kde nepromrznou.
Listí
Určitě shrabte listí, které opadalo ze stromů. Nenechávejte ho ležet na trávě. Listí by
vám mohlo trávník zadusit a nenávratně poškodit. Shrabané listí je vynikající pro
výrobu kompostu. Takže se shrabaným listím šup na kompostér.
Pletí
Prohrabejte veškeré záhony a odplevte je. Pro zbavování se plevele je podzim vhodný
čas. Půdu, kterou zryjete, nechte hezky prokypřenou.
Prořezání rostlin
Prořezejte víceleté rostliny, stejně tak prořezejte ovocné stromy. Období vegetačního
klidu je pro prořezání ideální období.
Hnojení
Na podzim rozhodně nehnojte! Tuto činnost si nechejte až na příchod jara. Hnojením byste rostlinám akorát
uškodili.
Květiny v nádobách
Jakmile v noci a k ránu padnou teploty k nule, některé květiny a stromky v květináčích přemístíme dovnitř do
místností nebo zimních zahrad. Jiné, zpravidla ty mohutnější, které se nevejdou do interiéru, necháváme celý rok
venku na zahradě, terase, případně na balkóně. V zimních měsících je však nutné zajistit ochranu proti
promrznutí. Jak tedy zajistit, aby zimu přežily? Nejprve se ujistíme, zda jsou zasazeny v mrazuvzdorných
nádobách. Jinak by se mohlo stát, že vlivem zmrzlé vody truhlíky popraskají. Dále je důležité, abychom rostliny
zazimovali ještě před tím, než rtuť teploměru klesne pod nulu. Před jejich přikrytím ochranou látkou musíme z
listů důkladně odstranit vlhkost, jinak by totiž hrozilo, že k nim namrznou.
Bazén a trampolína
Chcete-li nechat na zahradě přes zimu nafukovací bazén, určitě jej přikryjte speciální krycí plachtou. Na hladinu
umístěte PET lahve nebo polystyrenové desky, které zabrání zamrznutí hladiny a tím roztržení bazénu. Doporučuji
také použít speciální nemrznoucí směs do vody, která zabrání jejímu zamrznutí. Zamrzlá voda by mohla váš bazén
nenávratně poškodit.
U trampolíny odstraňte ochrannou síť a skákací plochu přikryjte opět speciální krycí plachtou. Zabráníte tak, aby
se sníh dostal na pružiny (nejdůležitější části) trampolíny a tím nedocházelo k jejich korozi.
Uskladnění zeleniny
Můžete vyzkoušet uskladnit svoje výpěstky i způsobem, který využívali naši
předci - Krechtováním
Krechtováním skladujeme hlavně kořenovou zeleninu, zelí, kedlubny a
tykev. Základem krechtu je laťový rošt, na který naskládáme zeleninu do
maximální výšky 1 met. Zeleninu prosypeme pískem a zeminou. Poté
nakryjeme 20cm vrstvou slámy a po několika dnech ještě 20cm vrstvou
zeminy. Do hřebenu zasadíme dřevěný větrák, který za mrazu zakryjeme
slaměným víkem.
Druhy plodin, které nelze skladovat v bezprostřední blízkosti, brambory a další zelenina by neměly být skladovány
společně s ovocem. Jablka totiž snadno načichnou, brambory by zase brzo vyklíčily, protože jablka uvolňují etylen,
který zrychluje proces zrání, mrkev - je-li uložena v sousedství rajčat, zhořkne cibule - v blízkosti rajčat ztrácí
typický říz, vedle košťálovin získává jejich chuť petržel, kapustu, okurky neukládáme poblíž rajčat ani jablek,
protože díky tomu rychle zežloutnou. Nemáme-li šanci uskladnit je odděleně, řešíme to uložením do fóliových
sáčků
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KACHNÍ STEHNO S JABLEČNÝM ZELÍM A S PERNÍKOVÝMI
KNEDLÍKY
4 kachní stehna, 1 kg kachního nebo vepřového sádla, 1 cibule,
rozkrojená na čtvrtky, 1 stroužek česneku, 1 snítka čerstvého tymiánu,
sůl, 500 ml drůbežího vývaru, 1/2 lžíce hladké mouky
NA ZELÍ: 1/2 menší hlávky zelí, sůl, 1 lžíce krupicového cukru, 1 lžička
kmínu, 200 g červených jablek, nakrájených na nudličky (nebo plátky),
citronová šťáva na dochucení
NA KNEDLÍKY: 200 g starších žemlí, 200 g perníku na strouhání, 250 ml
mléka, 40 g hrubé mouky, 2 vejce, žloutky a bílky zvlášť, 20 g másla.
V menším pekáčku rozpusťte sádlo, vložte celá očištěná a osolená kachní stehna, přidejte cibuli, stroužek lehce
rozmáčknutého česneku a tymián. Vložte do trouby předehřáté na 120 ºC na asi 4 hodiny; sádlo musí lehce
probublávat. Až je maso měkké (musí se skoro rozsýpat), opatrně ho vyndejte a sádlo přeceďte. Přecezenou
cibuli s česnekem dejte do hrnce a postavte ji na oheň. Zaprašte hladkou moukou, osmahněte, zalijte vývarem,
rozmíchejte a provařte asi 30 minut. Pak vzniklou šťávu přeceďte přes jemné síto a dochuťte solí. Zelí
nakrouhejte, dejte do kastrolu, osolte, posypte cukrem a kmínem. Mírně podlijte vodou a duste doměkka.
Vmíchejte jablka, už jen prohřejte a dochuťte citronovou šťávou. Na knedlíky rozkrájejte žemle a perník na
kostičky. Zvlhčete je mlékem rozšlehaným se žloutky, rozehřátým máslem a solí a nechte nasáknout; trvá to asi
20 minut. Poté vmíchejte mouku a sníh ušlehaný ́ z bílků. Těsto naneste na navlhčený ubrousek a vytvarujte do
šišky. Ubrousek zabalte a po obou koncích zavažte nití – nejdřív těsně u těsta, potom ještě o 1 cm dále. Knedlík v
ubrousku vložte do vařící osolené vody, pak ztlumte oheň a vařte zvolna 5 minut. Potom rozstřihněte nitě blíž u
těsta, knedlík obraťte a vařte ještě 20 minut. Kachní stehna podávejte se zelím a knedlíkem, přelitá šťávou.
TOPINKA S KAPUSTOU
1 lžíce olivového oleje, 1 čabajka nebo jiná papriková klobása, 1/2 cibule, nakrájené na
kolečka, 1/4 kapusty, nakrouhané, opečený chléb a stroužek česneku k podávání.
Na oleji opečte klobásu nakrájenou na kolečka a cibuli; trvá to asi 3 minuty. Přidejte kapustu,
osolte, opepřete a krátce osmahněte. Navršte na očesnekované topinky.
RÝŽOVÝ NÁKYP S HRUŠKAMI, HROZNEM A JEŘABINOU
500 ml smetany na vaření (s 20 % tuku), 150 g kulatozrnné rýže, špetka soli, 250 g vyzrálých hrušek, citronová
šťáva na potření, 200 g modrého hroznového vína, 100 g kompotovaných jeřabin, slitých a okapaných, 4 vejce,
zvlášť žloutky a bílky, 100 g krupicového cukru, nastrouhaná kůra z 1 bio citronu, máslo na
vymazání misek, moučkový ́ cukr a/nebo pár kapek javorového sirupu k podávání.
Rýži properte, propláchněte studenou vodou a nechte okapat. V kastrolu se silným dnem
přiveďte k varu smetanu se špetkou soli, vsypte rýži, přiklopte poklicí a na velmi mírném
ohni táhněte doměkka; trvá to asi 20 minut. Mezitím rozpulte a vypeckujte víno, hrušky
oloupejte, zbavte jádřince, nakrájejte je na plátky a potřete citronovou šťávou, aby
nezhnědly. Žloutky vyšlehejte s polovinou krupicového cukru a citronovou kůrou do pěny.
Směs vmíchejte do uvařené a lehce zchladlé rýže společně s jeřabinami. Jednoporcové
zapékací misky vymažte máslem a navrstvěte do nich hroznové víno, rýži, plátky hrušek a
opět rýži. Pečte 15 minut v troubě předehřáté na 185 °C. Mezitím vyšlehejte z bílků a
zbylého cukru tuhý sníh. Rozdělte ho na vrch zapečeného nákypu a pečte dalších 15 minut
tak, aby sněhová čepice ztuhla a zezlátla. Podávejte poprášené moučkovým cukrem a/nebo zakápnuté javorovým
sirupem.
HOŘÍCÍ CITRÓNOVÝ PUNČ
3 cl rumu, 3 cl citrónového cukrového sirupu, nebo 3 lžičky cukru, šťáva z jednoho ks citrónu, 1
ks plátek citrónu, 1 dl vařící vody. Do zahřáté sklenice s objímkou dáme citrónový cukrový sirup
nebo cukr, na něj nalijeme citrónovou šťávu, dolijeme vařící vodou a lžičkou zamícháme, lžičku
necháme ve sklenici, na povrch horkého nápoje položíme tenké kolečko citrónu a na něj
nalijeme opatrně rum, který zapálíme, ihned hořící punč podáváme, oheň uhasíme zamícháním
lžičkou a jelikož bude okraj sklenice horký, konzumujeme punč zprvu lžičkou.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

Jak se chodilo do kina v Radčicích
Pamatujete si na tu dobu, kdy v Radčicích promítalo kino? Jak jsme z Loužnice chodili do kina do Radčic?

Většina dětí z Loužnice byla poprvé
v kině zde.
V podvečer jsme se vypravili, slušně
oblečení, do Radčic.
Nejdříve s rodiči, pak s partou dětí
z obce, to už byla zábavná i cesta do
kina a obzvláště z kina, chodívalo se
s baterkou, protože lampa u rohu
hřbitova pravidelně zhasla. Později bylo
velkou zálibou strašení těch, kteří
chodívali z kina, obzvláště kolem
hřbitova.
V kině nás uvítala v kase paní Kodejšová.
Lístky trhal pan Votoček. A v zimě,
v průběhu promítání přikládal do kamen
také pan Votoček nebo pan Rydval.
V Radčicích se promítali tehdejší filmové
hity a to díky panu Rydvalovi, který je
dokázal rychle sehnat.
Když přišla do kin trilogie Slunce, seno…
promítala se dříve v Radčicích než
v Jablonci či Brodě.
Promítalo se i 2x – 3x denně a do Radčic
chodili průvody diváků z okolních vesnic.
Otevření kina v Radčicích se datuje do let
1948 – 1949. Nejdříve se hrávalo pouze
v neděli, ale zato 3x denně. Od 14 hodin byla
promítána pohádka pro děti a od 17:30 a 19:00
hodin film pro dospělé.
Nejprve byla cena vstupenky 1,- Kč do první řady
a do dalších řad 3,- Kč.
Prvním promítačem v „Rádeckém kině“ byl pan
Kubáček, ten postupně od mladých let zaučoval
pana Rydvala a s promítáním do roku 1966
pomáhal také pan Adamička.
V letech od roku 1982 do roku 1985, probíhala
v kině velká rekonstrukce, nové zasunovací
lavice, plátno a promítací místnost a přístroje.
V roce 1985 bylo nově zrekonstruované kino
slavnostně otevřené….
Pamatujete na kino v Radčicích? Máte fotografie a vzpomínky na toto krásné venkovské kino a na to jak jsme
z Loužnice chodili do kina?
Dalším vesnickým kinem bylo také kino v Zásadě, ale tam jsme z Loužnice moc nechodili, jen když bylo promítání
v průběhu školního vyučování.
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Z HISTORIE

Z Loužnické kroniky:

Stavba hasičského dom u
V roce 1952 vznikla z podnětu Mnislava Bernta, velitele požárníků, myšlenka, rozšířiti
hasičskou zbrojnici a přistavět byt pro správce hasičského domu a nářadí.
V tomto roce se také započalo s výkopem základů a z části se provádělo zdění
základů. Mnoho se toho v prvém roce neudělalo, ale práce byly započaty a tak
v příštím roce se opět vzbudil zájem a z počátku stavěli sami požárníci, jelikož však ke
stavbě bylo zapotřebí i finančních prostředků, ujal se stavby MNV.
Hlavním iniciativu při stavbě měli však sami požárníci. Národní výbor se
zasloužil tím, že zajistil materiál a finanční prostředky a k tomu pomohl
hlavně ONV, který nám vyšel velmi vstříct. V zajišťování tohoto úkolu měla
hlavní zásluhu předsedkyně MNV Marie Špidlenová, která se velmi obětavě
svého úkolu ujala.
Při stavbě se vyskytly různé potíže a zjistilo se také během stavby, že se staví
„na černo“, jelikož o povolení ke stavbě nebylo. Přes všechny potíže stavba
byla dodatečně povolena a podařilo se do konce roku 1954 dáti stavbu pod
střechu. V roce 1955 se provedly vnitřní úpravy, venkovní omítka a úprava
kolem staveniště.
V roce 1956 byla stavba při veřejné slavnosti předána k užívání.
Při provádění stavby projevili největší úsilí sami požárníci, z nich na prvém
místě byli velitel požárníků Mnislav Bernt a strojmistr s.Antonín Hlůže. Ale byli
i další nejmenovaní, kteří se také velmi podíleli na této akci. Hodně se o
stavbě mluvilo, někdy se vytýkalo, že jsou občané.kteří na stavbě nepomohli.
Chceme – li ale spravedlivě ohodnotit vykonanou práci, musíme si přiznati, že
celá řada občanů, zvláště požárníků splnila do jisté míry svůj úkol, i když
někteří méně přispěli, přeci jen pomohli stavěti dílo, jako dílo celku a pro
celek sloužící zájmům celé obce. Vždyť bylo odpracováno celkem 9 900
brigádnických hodin.
Je nutno vzdáti dík všem
těm, kteří stáli jako
předvoj na předních
místech, i také těm
nejnižším článkům,
z nichž se také hotové dílo
sestává.
Správcem hasičského
domu byl ustanoven s.
Ant. Hlůže a již vzhledem
k tomu, že byl mezi
prvními, kteří se o stavbu
svým pracovním úsilím
zasloužili.
V roce 1955 přidělil
ONV požární ochrany
zdejším požárníkům
nákladní auto, které nám koná cenné služby při stavbě kulturního domu.
Pokračování příště……..

(Foto: 1 – stará hasičská zbrojnice, 2 – kopání základů, 3 - hasičský dům,
těsně před dokončením, 4, 5 – slavnostní otevření hasičkého domu.)
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PRO ZASMÁNÍ

Zoufale zamilovaný mládenec padl na kolena před dívkou svých
snů. Prosí ji o ruku. ,,Neexistuje!'' odsekne ta dívka. ,,Můj
budoucí manžel musí vydělávat alespoň padesát tisíc za měsíc,
musí umět vařit, uklízet, všechno v bytě opravit, abych nemusela
platit ty zloděje údržbáře, musí mě ve všem poslechnout, milovat
mě jako bohyni a splnit mi každé přání.'' ,,No tak dobře,
vzpamatuje se mládenec, ale když už klečím, dovolte mi, abych
se za toho chudáka pomodlil!!!''
,,Ahoj Honzíku! Chtěl bych mluvit s tvými rodiči. Jsou doma?''
,,Myslíte si, že seču trávník, protože se mi chce?''
Zápis v žákovské knížce: ,,Pravidelně chodí do školy
nepravidelně.''
Rodinka projíždí kolem lesního polomu po vichřici.
Pepíček se ptá: ,,Maminko, tak tady ses učila řídit auto?'
,Jsem velmi znepokojený, moje stará začala chodit po
hospodách.'' ,,A sakra!... A pije hodně?'' ,,Co by pila... Hledá
mě!''
Opilý muž čeká s jedním příslušníkem dopravní policie na krevní
zkoušky. Po chvíli k nim přijde lékař a povídá: ,,Test je negativní,
v alkoholu nebyla nalezena žádná krev!''
Sedí závislák a závislačka u modemu a jsou připojeni na BBSku.
Najednou se na obrazovce objeví: 'NO CARRIER.' Chlapec se
něžně přitulí ke své dívce a sladce pronese: ,,Rychle, něco si
přej, padá spojení...''
Zákazník: ,,Na mém počítači se zlomil stojan na šálek. Je ještě v
záruce, tak se chci zeptat, kdy mi ho můžete přijít vyměnit.''
Technik: ,,Prosím? Jaký stojan na šálek? To jste dostal jako
reklamu někde na výstavě nebo co? Je na tom nějaká značka?''
Zákazník: ,,O žádné reklamě nevím, byl vestavěný v počítači, je
na něm napsáno 8x a když jsem stlačil tlačítko, tak se vždy
vysunul.''
Starší manželé leží takhle večer v posteli, manželka si čte knížku,
manžel se chystá usnout a v tom mu žena povídá: ,,Taky bys mi
mohl jednou říci něco milého, něco něžného.'' ,,A co by to jako
mělo bejt.'' ,,Třeba, že jsem tvůj poklad nejdražší.'' ,,No tak jsi
můj poklad nejdražší.'' ,,Že jsem tvoje zlatíčko jediné.'' ,,No tak
jsi moje zlatíčko jediné.'' ,,No a teď si vymysli něco sám.''
,,Dobrou noc Božka.''

MOUDRÁ VĚTA
Zdá se, že novou svatou trojicí jsou nyní sex, smutek a stres.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@klikni.cz,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Umístění reklamy je zdarma. Samozřejmě, že loužničtí zde mají přednost. ohlašte se na e-mail:
jana.mateaskova@klikni.cz
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PENZION MARIE
….jen pár metrů od lanovky SKI areál Tanvaldský Špičák
Albrechtice v Jizerských horách, Dělnická 1

AKČNÍ SLEVA na celý LISTOPAD
Pouze

230,-Kč/noc se snídaní.

 FIREMNÍ VÁNOČNÍ VEČÍRKY
 RODINNÉ ČI AKTIVNÍ VÍKENDY
 OSLAVY NAROZENIN
MALEBNÝ PODZIM NA HORÁCH… TO VŠE NABÍZÍ NÁŠ
PENZION V PŘEDSEZÓNNÍCH CENÁCH .
Mnoho možností turistických a cykloturistických výletů. Při
nepřízni počasí je v okolí bezpočet vyžití. Například bowling ve
Velkých Hamrech, sklářské muzeum v Harrachově, Babylon a
Dinopark v Liberci…
Tel: 608 905 473, 777 955 485
penzion.marie@centrum.cz
www.penzion-marie.cz
Fcb: Penzion Marie
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