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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 39/2016
pro týden:
10. 10. 2016 – 16. 10. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

V pátek 14.
10. a
sobotu 15.
10. 2016, si
budete

KRAJSKÉ VOLBY 2016
Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje proběhy

moci pochutnat na
bramborovém salátu, kuřecích a
vepřových řízcích či na sekané.
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.

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 se opět potvrdilo, že život v obci, kraji a republice není
našim občanům lhostejný a měli jsme nejvyšší volební účast
v Jabloneckém okrese.

VE STŘEDU JE HOSPŮDKA
ZAVŘENÁ.

Počet voličů: 181
Vydané obálky: 96
Volební účast: 53,04%
Odevzdané obálky: 95
Platné hlasy: 93
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PRVNÍ SNÍH
V noci ze čtvrtka 6. 10. na pátek 7. 10. 2016 napadl na našich
horách první sníh letošní zimy.
V Loužnici je ještě na polích kukuřice, listí na stromech, ale hory
již září bílou sněhovou pokrývkou.

Volební účast v okolních obcích:
Držkov - 41,53 %
Jílové u Držkova - 38,73 %
Pěnčín - 37,28 %
Radčice - 49,25 %
Vlastiboř - 40,35 %
Zásada - 38,18 %
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz?xjazyk=CZ&xdatum=20161007
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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, které
jsou také vyspárované, 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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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
FLORBAL
V neděli 9. října proběhl první zahajovací florbal v Loužnici v Kulturním domě. Zúčastnili se jej sourozenecké páry
a nakonec si dali bratro - sesterský zápas sourozenci versus sourozenci.
Florbal bude každou neděli od 14:00 cca do 15:30.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sobota 8. října 2016, patřila v Modré sově písmenku N. Děti se učili novou písničku Shirley Ellisovu, „Eva Eva bobeva. Banana fanna fo-feva ..."

http://www.blueowlbohemia.com/
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PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI POHÁDKAMI
Co je nového u loužnických strašidýlek?
Zde je přehledná mapa, doplněná nově objevenými strašidly.

Nově aktualizované pohádky najdete zde:

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

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 39/2016

ZE SVĚTA
ŽELEZNÝ BROD - Kvůli revitalizaci prostoru před školou padla
borovice, kterou zasadil oblíbený první porevoluční ředitel. Na
prostranství před budovou Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské stojí jediný strom, na jaře jich tu bylo dvanáct. Deset
jich padlo na jaře, již tehdy to vyvolalo velké kontroverze, o
kterých Jablonecký deník informoval. Teď přišla i pro mnohé
studenty, pedagogy i pamětníky z řad obyvatel města další rána.
Z borovice, kterou vlastnoručně těsně po Sametové revoluci
zasadil tehdejší velice oblíbený ředitel, akademický sochař Pavel
Ježek, zbyla hromada polen. „Ten strom byl pro řadu lidí
symbolem," popsal na sociální síti Petr Holman, mimo jiné
literární historik a editor, nositel Ceny Toma Stopparda, kterou
uděluje Nadace Charty 77. Ze dvanácti vzrostlých stromů tu stojí
už jen jeden douglaska. U ní je přivázán panák z kalhot a košile s
kapucí (na snímku). Na košili je dvakrát napsáno slovo „Prosím". Rozhořčení nad pokácením pamětního stromu
neskrývá ani velká část pedagogického sboru. „Toto už je fakt rána pod pás a do srdce, protože jsme předpokládali,
že tam ta borovice zůstane jako památka na Pavla Ježka," sdělil anonymně jeden z pedagogů.
„Komise výtvarníků i další pedagogové školy ředitele opakovaně upozorňovali na nestandardní, až skandální postup
při zásazích do vzhledu okolí školy. Opakovaně protestovali proti kácení, žádali vyhlášení veřejné soutěže na
koncepční řešení zeleně a veřejného prostoru v okolí školy. Žádali jsme transparentní jednání a předběžné
seznamování veřejnosti s koncepcemi připravovanými v prostoru školy, doplnil další pedagog. Vše lze dohledat v
zápisech školní rady. Ředitel SUPŠS Libor Doležal ale negativní reakce nevnímá. „Nic se reálně neděje, nikdo proti
kácení nic neřekl, ani panáka nevnímám jednoznačně negativně," sdělil ředitel, který chce prostranství upravit.
Za dva týdny by se tu měla vysazovat nová zeleň. „Ještě před tím bude instalováno na schodišti a před školou nové
osvětlení," popsal ředitel Libor Doležal. Kolem budov Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské to poslední dobou
žije. Zmizelo jedenáct vzrostlých stromů z dvanácti, podle vedení školy kvůli plánované revitalizaci prostoru. Na
přelomu dubna a května letošního roku padlo prvních deset stromů. Již tehdy kácení vyvolalo vlnu nevole mezi
studenty, pedagogickým sborem i obyvateli města. Podle vedení školy budou stromy nahrazeny. „Získali jsme od
Agentury ochrany přírody a krajiny posudek, podle kterého stromy potencionálně ohrožují veřejná prostranství,"
přiblížil tehdy Libor Doležal. Plocha před školou bude ještě odborně vyčištěna a poté dojde k nové výsadbě. Podle
plánu vznikne dole alej menších stromů, nahoře u budovy školy pak přibudou ozdobné keře. Cílem je vytvořit před
budovami udržitelnou plochu s mladou zelení, jež se dá upravovat i sekáním. Lidem v případě posledního kácení
borovice zasazené někdejším oblíbeným ředitelem vadí, že ani nebyla dodržena zákonná lhůta od vydaného
rozhodnutí. To vydala železnobrodská radnice 19. září, od té doby měla běžet patnáctidenní lhůta k odvolání.
Borovice podle svědků padla již 28. září.
JABLONECKO - K TRADIČNÍM PODZIMNÍM AKCÍM DENÍKU
patří soutěž o nejšikovnější, nejsympatičtější, nejpůvabnější
dívku z parketu, tedy Princeznu z tanečních TOPDANCE, o
které rozhodnete ve svém hlasování opět vy, naši čtenáři.
Udělíme letos jako tradičně také titul Princezna Deníku a
předáme další ceny. Dívky jsme fotografovali na 1.
prodloužené v Eurocentru, kde mimo jiné tanec na sportovní
úrovni předvedl soutěžní pár Michal Řehoř & Jana
Roubalová. Celému finále předchází elektronické hlasování, z
něj na webových stránkách Jabloneckého deníku vzejde
postupující desítka. Právě o půlnoci se otevřela anketa a
hlasovat můžete až do poledne středy 2. listopadu. Teprve
pak budeme znát deset finalistek, pro které chystáme pěkné
ceny. Krásné květiny od Gracie, korunky od Šenýru,
hodnotné ceny od redakce a dalších partnerů.
http://jablonecky.denik.cz/kultura_region/opet-hledame-princeznu-z-tanecnich-20161007.html

http://jablonecky.denik.cz/

JABLONECKÝ DENÍK V PRODEJI
– Od pondělí do soboty, můžete
zakoupit Jablonecký deník,
v obchodě u paní Šmídové v Loužnici.
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JABLONEC NAD NISOU - Stavba unikátního obchodně-společenského
centra Central Jablonec je v plném proudu. Jak výstavba pokračuje, k
nastěhování se připravují další a další nájemci téměř sedmdesáti obchodních
jednotek. Mezi jinými jde o módní značky H&M, New Yorker a Gate, obchod s
obuví CCC Boty, lifestylový obchod Pepco či první restaurace KFC v Jablonci
nad Nisou. „V současnosti již máme pronajato více než 80 % plochy a škála
nájemců je opravdu pestrá, zastoupena bude řada mezinárodních značek.
Lidé tedy namísto toho, aby jeli za naplněním svých potřeb do Liberce tak
jako dosud, naleznou příslušné obchody či služby v centru Jablonce. Po
otevření se tak Central Jablonec stane prodloužením hlavní městské nákupní
zóny," řekla Lenka Vašutová, Group Head of Commercial Department ve
skupině Crestyl. „Další nájemci budou postupně uveřejňováni. Snažíme se, aby mezi nimi byli i lokální prodejci, s
některými z nich již jednáme."
Budoucí návštěvníci centra vědí se stále větší přesností, na jaké značky, služby a volnočasové aktivity se mohou v
novém objektu těšit. Již z průběžného výčtu je patrné, že nabídka centra bude rozmanitá a v mnoha ohledech pro
Jablonec unikátní a premiérová. Mezi další potvrzené nájemce patří kromě výše uvedených DM Drogerie, lékárna Dr.
Max, prodejna Geco tabák a květinářství Holandské květiny. Návštěvníci se mohou těšit i na knihkupectví
Kanzelsberger, prodejnu hraček Dráčik či obchodníka s elektronikou Datart, významným nájemníkem bude i Komerční
banka. Mezi restauracemi budoucí návštěvníci naleznou kromě zmíněného KFC například i čínskou či japonskou
kuchyni a osvěžit se budou moci čerstvými šťávami Ugo.
„Věříme, že Jablonec a okolí se již brzy ocitne na naší pomyslné mapě regionů České republiky, ve kterých jsme
přispěli svými realizovanými projekty ke zlepšení života místních obyvatel i návštěvníků," uvedl Omar Koleilat,
generální ředitel developerské skupiny Crestyl.
První obchodní jednotky budou nájemcům předány již na konci roku, a ti tak budou mít dostatek času na přípravu
svých obchodů. Samotné otevření centra se plánuje na jaro příštího roku.
Nové třípodlažní obchodní centrum Central Jablonec vzniká mezi ulicemi Generála Mrázka a Máchova na místě starého
obchodního domu Jabloň, dvou parkovišť a tržnice. Nabídne 13 tisíc m2 obchodní plochy a téměř 70 obchodních
jednotek. Nedílnou a důležitou součástí centra bude také podzemní parkoviště pro téměř 200 aut, které bude sloužit
nejen pro návštěvníky obchodně-společenského centra, ale také pro ty, kteří přijedou do Jablonce za zábavou či za
povinnostmi.
O skupině Crestyl: Skupina Crestyl působí na českém realitním trhu již dvacet let a patří mezi vedoucí developery s
širokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. V současné době se aktivně věnuje rozvoji více než patnácti
lokalit po celé České republice s celkovou investiční hodnotou přesahující 1,2 miliardy EUR. Patří k nim i největší
projekt revitalizace v centru Prahy s názvem Savarin propojující Václavské náměstí a ulice Na Příkopě, Jindřišská a
Panská, nebo vznikající čtvrť DOCK v pražské Libni.
JABLONEC NAD NISOU - Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! představuje od
září do prosince ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem.
Putovní výstavu zahájilo České centrum v Praze na začátku září, o dva týdny později otevřela
pražská galerie Glassimo expozici s výběrem toho nejlepšího z designové tvorby sklářského
ateliéru. Závěrečnou část sklářské trilogie otevírá jablonecká Galerie N již 11. 10. 2016.
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/ctrnact-mladych-sklarskych-osobnosti-sepredstavi-v-galerii-n/?aktualitaId=44940
Název výstavy: Ahoy! Glass Art & Design
Vystavující: Luba Bakičová, Ilja Bílek, Nikola Čermáková, Soňa Dermeková, Štěpánka Fejfarová,
Perizat Gabdulakhmet, Martina Habaníková, Kateřina Kobrlová, Iva Kolorenčová, Daniel Kinský,
Zuzana Kubelková, Martin Opl, Jana Skalová, Marcela Šilhánová, Šárka Vačkářová.
Místo konání: Galerie N, Jablonec nad Nisou
Termín: 12. 10. - 4. 11. 2016
Slavností zahájení: úterý 11. 10. 2016 v 17:00 hodin
Organizátoři: Galerie N, Fakulta umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem
Koncepce: Martin Opl, Dana Zikmundová
Grafika: Martin Opl

http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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RESTAURACE OTEVŘENA
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD – 4.10.2016 policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě přijali oznámení matky jedenáctiletého chlapce, kterého měl
údajně u jednoho z domů ve Velkých Hamrech II lákat do vozidla dosud neznámý muž, a to pod záminkou ukázání cesty do
Domova důchodců ve Velkých Hamrech. Šetřením bylo následně zjištěno, že muž se nejprve chlapce ptal na cestu do Domova
důchodců ve Velkých Hamrech, což se mu snažil chlapec vysvětlit. Muž však toto nepochopil, a proto požádal chlapce, aby s
ním jel a cestu do domova důchodců mu ukázal. Po tom, co mu chlapec sdělil, že k tomuto musí mít svolení od matky, vyčkal
do jejího příchodu. Ta následně i s chlapcem vyšla z domu ven a neznámému muži sdělila, že s ním její syn nikam nepojede.
Muž z místa následně odjel dodávkovým vozidlem s větší kabinou bílé barvy a modrou plachtou vzadu čtvercového tvaru.
Popis neznámého muže: Ve věku kolem 55 let, štíhlé postavy, výška kolem 175 cm, vlasy prošedivělé, kudrnaté a rozevláté, na
sobě měl špinavé džíny a vypadal jako dělník. Tanvaldští policisté celou událost nyní prověřují, jelikož v tuto chvíli nemohou
vyloučit tu skutečnost, že neznámý muž chtěl chlapce pod záminkou ukázání cesty nalákat do vozidla. Ovšem také nevylučují
ani to, že muž chtěl tímto způsobem skutečně jen ukázat cestu a neměl v úmyslu chlapci ublížit, což potvrzuje i fakt, že také
mu nic nenabízel – žádné cukrovinky, peníze ani jiné věci. Vzhledem ke skutečnosti, že neznámý muž před uvedeným domem
vyčkával příchodu matky chlapce a z místa před tím než vyšla z domu, neujel, policisté předpokládají, že by mohl i on jim celou
situaci vysvětlit. Z tohoto důvodu ho žádají, aby se jim přihlásil osobně na Obvodním oddělení policie v Tanvaldě nebo
telefonicky na bezplatné lince 158.
ŽELEZNÝ BROD – V pondělí 3. října ráno pět minut po osmé hodině se v Železném
Brodě v ulici Nábřeží obránců míru poblíž lávky přes řeku Jizeru stala dopravní nehoda.
Řidič s motocyklem QINGQI YUKI TIGER uvedenou ulicí ve směru od centra město na
Spálov, kde dosud z nezjištěných příčin nereagoval na nákladní vozidlo Avia, jehož řidič
s ním byl přes celou šířku vozovky a šikmo hodlal najet na chodník po levé straně ve
směru do centra města. Následně tak došlo ke střetu motocyklu s pravým bokem kabiny
nákladního vozidla, při kterém motocyklista utrpěl zranění, jehož charakter a doba léčení
jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidiče nákladního vozu i
motocyklisty vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní
výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 11.000,- Kč. 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.
HARRACHOV - Před polednem zasahovali profesionální hasiči ze Semil a dobrovolní hasiči z
Harrachova u dopravní nehody v Harrachově, kde sjel zaparkovaný VW Transporter do Ryzího
potoka. V době příjezdu hasičů ležel automobil na boku v potoce.
Jak hasiči zjistili, z vozu naštěstí neunikly žádné provozní náplně. K vytažení byl povolán
vyprošťovací automobil ze stanice Semily. Aby bylo možné automobil vytáhnout, museli si hasiči na
místě vytvořit manipulační prostor a přerovnat cihly, které jim stály v cestě. Po ustavení techniky a
navázání se podařilo VW Transporter dostat z vody. Ani během vyprošťovacích prací nedošlo k
úniku provozních kapalin, událost se obešla bez zranění.
KRÁTCE:
3.10.2016 12:10 do 14:15; na silnici 287 v obci Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda autobusu; probíhá
vyšetřování nehody, nebezpečí; havárie BUS do autobusové zastávky, bez zranění osob.
5.10.2016 15:25 do 16:25; na silnici 28741 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; nehoda; neprůjezdný pruh, 2
havarovaná vozidla; neprůjezdné pro těžká vozidla nad 3.5 tun; 2x OA bez zranění.
9.10.2016 15:05 do 17:05; na silnici 28741 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; zatáčky mezi Dol. Černou
Studnicí a Hutí; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; 2x AO bez zranění
ČERNÉ ÚDOLÍ:

Na silnici první třídy číslo deset mezi Železným Brodem a Loužnicí došlo v úterý 4. října v
11 hodin k dopravní nehodě. V místních zatáčkách (u černého mostku pod Velovkou)
řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu. „Řidička s vozidlem Citroen C3 jela ve
směru od Železného brodu, kde v levotočivé zatáčce dostala smyk, vyjela vpravo mimo
vozovku a narazila do vzrostlého stromu, čímž bylo toto vozidlo ještě odhozeno na další
strom v lese, o který se zastavilo," popsala nehodu tisková mluvčí jablonecké policie
Dagmar Sochorová. Řidička byla s lehkým zraněním z místa převezena na ošetření do
jablonecké nemocnice. Alkohol u ní policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
„Předběžná výše způsobené škody činí částku 50 000 Kč. Věc i nadále šetří policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou," dodala policejní mluvčí.
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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
10.10.

Den: 8/12°C
Noc: 6/2°C

PÁTEK
14. 10.

Den: 8/12°C
Noc: 6/2°C

ÚTERÝ
11.10.

Den: 7/11°C
Noc: 6/2°C

SOBOTA
15.10.

Den: 9/13°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
12.10.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

NEDĚLE
16.10.

Den: 10/14°C
Noc: 7/3°C

ČTVRTEK
13.10.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
17. 10.

Den: 8/12°C
Noc: 6/2°C

PRANOSTIKY
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak
stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
10.10.
Lednová zima i na peci je znát.

17.10.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.

15.10.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

OBLOHA

Slunce Měsíc 12.10. 2016

CO SE DĚJE NA OBLOZE?

Vychází: 7:08
Zapadá: 17:58

11.10. - Jupiter v konjunkci
s Merkurem

Vychází: 16:21
Zapadá: 2:02

16.10.
Svatý Havel - devět počasí za den.
Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Suchý Havel oznamuje suché léto.

15.10. - Uran v opozici se Sluncem
16.10. - Měsíc v konjunkci
s Uranem. Měsíc v úplňku (04.23
UT). Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi
– 357 861 km)
18.10. - Měsíc v Hyadách

14

FÁZE MĚSÍCE
16.10.

22.10.

30.10.
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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.
13.
15.
16.
17.

10.
10.
10.
10.

2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Michal Zerzub
Karolína Tilerová
Božena Matěásková
Zdeněk Kurfiřt

VÝROČÍ
10.10. 1938 – Dle Mnichovské dohody muselo Československo odstoupit
pohraniční území Německu.
11.10. 1424 – Na počátku tažení husitských vojsk na Moravu zemřel u
Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova.
11.10. 1885 – Václav Vrbata, tragicky zemřelý lyžař († 24. března 1913)
12.10. 1810 – V Mnichově se konal první Oktoberfest.
13.10. 1781 – Císař Josef II. vydává tzv. Toleranční patent
13.10. 1307 – Tisíce členů Řádu templářů byly na příkaz francouzského
krále Filipa IV. Sličného uvrženo do vězení.
14.10. 1861 – Alois Mrštík, spisovatel († 24. února 1925)
15.10. 1290 – Anna Přemyslovna, česká královna († 3. září 1313)
16.10. 1663 – Evžen Savojský, generalissimus rakouských Habsburků
17.10. 1920 – Rudolf Hrušínský, český herec († 13. dubna 1994)
VÝZNAMNÉ DNY
10.10. - Světový den duševního zdraví, Světový den zraku, Světový den
proti trestu smrti
12.10. - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
14.10. - Mezinárodní den normalizace
15.10. - Den bílé hole,
16.10. - Světový den výživy, Světový den páteře, Mezinárodní den proti
McDonald's
17.10. - Mezinárodní den za odstranění chudoby, Světový den úrazů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

V roce 1960 byla provedena v celostátním měřítku územní reorganizace
krajů, okresů a obcí.
Byly utvořeny větší celky, takže počet
krajů, okresů i obcí se zmenšil.
Nyní máme v republice celkem 10 krajů
(okresů) 5 v Čechách, 2 na Moravě a 3
na Slovensku.
Při reorganizaci byla připojena naše
obec k okresu Jablonec n/Nis.
Rozloučili jsme se proto s okresem
Semily, kam jsme dosud patřili.
Jelikož byl v Držkově matriční úřad zrušen, byli jsme připojeni na vlastní
přání k matričnímu úřadu v Železném Brodě.
Pokud se týká celistvosti obce, zůstali jsme nadále samostatnou obcí
s vlastním národním výborem,
V našem sousedství se spojilo v jeden veliký celek několik obcí a je to Huť,
Pěnčín, Bratříkov, Alšovice, Šumburk, Černá Studnice, Jistebsko. Obec nese
název Pěnčín a má jeden národní výbor.
Naše obec je v rámci okresu jedna z malých obcí s počtem obyvatel 330,
ale zatím nám to jde dobře a netoužíme po velikém celku.
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 10. 10. – 17. 10. 2016,
slaví svátek:
10.10. - MARINA, též Marína je ženské jméno
latinského původu. Mužská podoba Marin(us)
znamená žijící při moři, na moři, námořník.
11.10. - ANDREJ je mužské jméno řeckého původu,
které znamená mužný, statný, odvážný (z řec.
Andreas).
Mužskou variantou jména je Ondřej, dívčí forma
tohoto jména je Andrea.
12.10. - MARCEL je mužské křestní jméno
latinského původu. Je odvozeno od jména Marcellus,
které je zdrobnělinou jména Marcus. Obě jména jsou
odvozena od jména římského boha války Marta.
Význam jména Marcel lze přeložit jako „malý
bojovník“.
13.10. - RENÁTA, též Renata je ženské jméno
latinského původu. Skládá se z předpony Re- (znovu)
a slova natus (zrození, narození), význam je tedy
Znovuzrozená, Obrozená.
14.10. - AGÁTA pochází z řeckého slova αγαθός
agathos (fem. αγάθη agathé), „dobrý“ („dobrá“). Jiné
formy tohoto jména jsou Háta nebo Dobruše. Za
mužskou formu můžeme považovat jméno Agaton.
15.10. - TEREZA (ve starší verzi také Terezie) je
ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného
významu. Nejčastěji je spojováno s názvem ostrovů
Thera (v Egejském moři) nebo Therasia (u Sicílie) a
vykládá se jako pocházející z ostrova Thery
neboTherasie. Základ slova někteří vykládají z řečtiny
(téresis) jako záštita, ochrana.
16.10. - HAVEL je mužské křestní jméno latinského
původu. Vykládá se jako „obyvatel Galie“. Můžeme se
s ním setkat i jako s příjmením (viz Havel).
17.10. - HEDVIKA (řidčeji také Hedvig) je ženské
jméno germánského původu (Haduwig), které
znamená „vítězící v boji“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
Bylinkami na podzimní nachlazení
Naše babičky si s podzimním nachlazením vždy
věděly rady. Mnohé z nich ani nemusely
vyhledávat báby kořenářky a samy už věděly, jaké
bylinky, které si v létě nasušily, na co použít.
Ačko-li ještě nenastala ta pravá zima, přesto jsou
zamračené a chladné dny typickým obdobím, kdy
můžeme trpět nachlazením, rýmou a kašlem.
Nyní se zaměříme na rostliny s vysokým obsahem
účinných látek proti nachlazení: hlavně silice,
které pomáhají rozpouštět hlen, usnadňují
odkašlávání, mají antipyretické, potopudné a
dezinfekční účinky. Mezi ty nejlépe dostupné u nás patří:
Bez černý - Naši prarodiče vždycky říkali: Před bezem smekni! Květ bezu krásně voní i chutná, ale co u něj
nejvíce oceníme, je jeho potopudnost, kterou podpoříme zábalem. Navíc uvolňuje hleny a ulevuje i při vysokých
teplotách.
Heřmánek lékařský - Heřmánek je další bylinkou, o které se po právu říkalo, že se před ní máme poklonit.
Hlavně si ho ale musíme v čistém prostředí včas nasbírat do zásoby. Uklidní podrážděný zažívací trakt, jeho
dezinfekčních účinků využijeme při kloktání, prospívá už při běžném nachlazení. Můžeme ho, zejména malým
dětem, osladit včelím medem – stává se tak lahodnějším.
Šalvěj - Šalvěj lékařská má všeobecně velmi příznivé účinky na lidské zdraví. Má hojivé, protizánětlivé dezinfekční
účinky. Snižuje vylučování potu a sekreci žláz. Působí antibakteriálně, proto je vhodná na vyplachování úst při
zánětech. Dále působí na nehojící se kožní defekty. Vhodná je i při poruchách trávicí soustavy, při nechutenství a
zejména při nepříjemných zánětech sliznic. Pomáhá rovněž proti podzimnímu stresu. Při nachlazení léčí záněty
močových cest. V neposlední řadě působí také příznivě na trávení, zklidňuje nervy a podporuje pro naše unavené
tělo tolik potřebný spánek.
Lípa - Jen málokdo by u nás neznal vůni rozkvetlé lípy… Lípa je také klasika mezi bylinkami používanými při
nachlazení. Pomáhá při kašli a rýmě, uvolňuje hleny. Protože lipový čaj má skutečně příjemnou chuť, můžeme ho
popíjet i v době, kdy se cítíme zdraví jako řípa.
Jitrocel - Je velmi vhodná bylinka proti úmornému a nepříjemnému nachlazení: zlepšuje odkašlávání – ostatně
jitrocelový sirup by neměl chybět v žádné naší domácnosti!
Hluchavka bílá - Zobáčky květů spařené ve vroucí vodě pomohou při suchém kašli, protože nálev proměňuje
skladbu hlenu, a tím usnadní vykašlávání.
Prvosenka jarní – Petrklíč - Její květ je bohatý na aponiny, glykosidy, silice, flavonoidy, vitamin C, kyselinu
křemičitou a sacharidy. Tyto látky uvolňují hleny, usnadňují vykašlávání a mají protizánětlivé a močopudné
účinky. Jsou také dobré na uklidnění. Díky éterickým olejům, silicím a tříslovinám působí i nať tymiánu obecného
protizánětlivě a má silné dezinfekční účinky. Je to jedno z nejsilnějších rostlinných antiseptik – působí proti
bakteriím, střevním prvokům, plísním a parazitům. Tlumí kašel.
Lékořice - Její kořen obsahuje saponiny, flavonoidy, škrob, cukry, pryskyřice a hořčiny. Usnadňuje odkašlávání,
rozpouští hleny a má močopudný a mírně projímavý účinek. Přidává se také do cukrovinek proti kašli a chrapotu.
Mezi další zázračné léky na nachlazení patří divizna, která rozpouští hleny, uvolňuje křeče a ozdravuje sliznice.
Mátu zvolíme tehdy, když nás bolí hlava, a také jí můžeme zlepšit chuť jiných čajů. Při plicních a horečnatých
chorobách se hodí i přeslička, kostival, kopřiva, ostružiník nebo tužebník jilmový.
DĚTI A NACHLAZENÍ
Dětský organismus by měl být v době zvýšeného nebezpečí nachlazení udržován v optimální pohodě. Dítě by
mělo být vyspalé, najezené, mít dostatek vitaminů v přirozené podobě. Důležitý je i pitný režim – pokud jsou
sliznice vysušené, je to rizikovější. Co se týče oblékání, je třeba myslet na to, že malé děti se pohybují při zemi,
kde může být průvan. Proto je vhodné dítěti oblékat více vrstev, aby si dokázalo samo udržovat vhodnou teplotu
a nepotilo se. Při příznivějším počasí je pro děti vhodný pohyb na čerstvém vzduchu. Posiluje se tím přirozeně
imunitní systém a snižuje se riziko nákazy. Jedno však v podzimním období musíme mít na paměti – zcela imunní
proti nachlazení není nikdo z nás!
Prevence nachlazení
Nejdůležitější ze všeho je však u podzimních nachlazení řádná prevence. Člověk, který včas ulehne, včas přeruší
fyzickou zátěž, zvýší příjem tekutin, případně si vezme léky na snížení teploty a vitaminy, většinou onemocnění
zvládá sám. Pokud se nachlazení komplikuje bakteriální infekcí, lékař předepíše antibiotika. Kromě vyhýbání se
prostorám, v nichž se shromažďuje větší množství lidí, je důležité pít hodně tekutin a preventivně jíst ovoce a
zeleninu. Při nachlazení může člověk užívat vitamin C ve formě tablet, nejvýše však 500 miligramů denně. Denní
lidská potřeba vitaminu C je menší, takže 500miligramové tablety mají smysl opravdu jenom v průběhu infektu!

16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 39/2016

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ZELŇAČKA SE ŠŤOUCHANÝMI BRAMBORY
80 g špeku, 1 klobása, 1 lžíce sádla, 2 větší cibule, nakrájené nadrobno, 1–2 lžíce hladké mouky, 1 lžíce sladké
mleté papriky, 400–500 g kyselého zelí, slitého (nálev ponechte), propláchnutého a
pokrájeného, 2 bobkové listy,
kousek čerstvé chilli papričky, zbavené semínek a nakrájené nadrobno, špetka
muškátového květu, sůl a čerstvě mletý pepř. NA ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY: 8 středně
velkých brambor, 2 menší cibule, 50 g másla, hrst hladkolisté petrželky, nasekané, sůl
a čerstvě mletý pepř. Špek a polovinu klobásy nakrájejte na kostičky, vhoďte do
pánve s rozehřátým sádlem a opékejte. Přidejte sádlo, vhoďte cibuli a na mírném plameni ji nechte změknout a
zezlátnout. Přisypte mouku a promíchejte; přidejte papriku, sůl, pepř, chilli papričku, bobkový list, muškátový květ
a zelí a zalijte 1–1,5 litrem vody. Na středním plameni nechte půl hodiny vařit. Polévku podle potřeby dochuťte
nálevem ze zelí či vinným octem, solí a pepřem; naředit ji můžete nálevem nebo vodou. Brambory oloupejte,
nakrájejte a v osolené vodě uvařte doměkka. Mezitím si nakrájejte cibulku najemno a pomalu na středním
plameni ji opečte na másle do zlatohněda. Brambory slijte, vsypte k nim cibulku, většinu nasekané petrželky,
osolte, opepřete a rozšťouchejte je. Zbylou klobásu nakrájejte na kolečka a opečte ji na pánvi. Polévku rozdělte
do talířů, navrch dejte brambory a vše dozdobte klobásou a zbylou petrželkou.
KUŘE NA BRAMBORÁKU
Kuřecí stehýnka, 5 větších brambor, 20dkg ang. slaniny, 1 cibule, ml. kmín, 3 vejce, 3
housky, mléko, sůl, majoránku, koření na pečené kuře, máslo na vymazání plechu.
Brambory nastrouháme nahrubo, osolíme a vymačkáme z nich šťávu, přidáme
osmahnutou slaninu na cibulce, namočenou a vymačkanou housku v mléce a
nakrájenou na kostičky, všechno koření a celá vejce. Vypracujeme těstíčko, které dáme
na máslem vymazaný plech a na to poklademe okořeněné kuře. Nejprve kuře položíme
obráceně vnitřní stranou navrch, pečeme a pak ho otočíme zevní stranou, aby byla udělaná kůrčička na povrchu.
OŘECHOVÝ KOLÁČ
140 g másla, změklého + na formu, 200 g krupicového cukru, 6 vajec, zvlášť žloutky a bílky, 2–3 lžíce hladké
mouky, prosáté, špetka soli, 200 g tvarohu, 200 g vlašských ořechů, nasekaných nebo
hrubě mletých + hrst jader na ozdobu, nastrouhaná kůra z 1 citronu, 6–8 lžic
meruňkového džemu, 50 g hořké čokolády 70%, nastrouhané 250 g kysané smetany
k podávání, 2 lžíce medu, tekutého. Předehřejte troubu na 200 °C. Vymažte nízkou
kulatou formu o průměru 23–26 cm máslem a vyložte papírem na pečení. Ve velké míse
utřete máslo a polovinu cukru a postupně zašlehejte žloutky. Šlehejte, dokud hmota
nezesvětlá a nenapění. V jiné míse prošlehejte vidličkou tvaroh a sůl, promíchejte s ořechy a citronovou kůrou a
smíchejte s našlehanou hmotou a prosátou moukou. V čisté nádobě ušlehejte bílky na pevný sníh a postupně
zašlehejte zbylý cukr. Zlehka zapracujte do směsi s tvarohem a vlijte do připravené formy a uhlaďte. Vložte do
trouby a pečte 35–45 minut nebo dokud špejle vpíchnutá do středu těsta nevyjde čistá. Nechte vychladnout na
mřížce a potom přesuňte z formy na talíř. Džem povolte asi 2 lžícemi horké vody a rozmíchejte, případně zahřejte.
Povrch koláče potřete rozpuštěným džemem a nechte zchladnout. Potom posypte nastrouhanou čokoládou a
ozdobte ořechy. Při podávání ozdobte smetanou a zakápněte medem.
PEČENÝ ČAJ
2 kg ovoce - jablka, hrušky, jahody, maliny, borůvky, ananas, pomeranče, ostružiny,
meruňky, broskve, třešně, hroznové víno, rybíz, aronie, višně, brusinky, švestky,
mandarinky…, v libovolné kombinaci, 1 250 g cukru krystal, 2 citróny, koření (hřebíček,
skořice, anýz apod.), 2 dcl rumu, vodky, griotky (není nutné)
Ovoce nejprve důkladně omyjte a poté ho nakrájejte na menší kousky – hrušky ani jablka loupat nemusíte. Ve
větší míse spolu smíchejte nakrájené ovoce, cukr, citrón oloupaný a nakrájený na kousky, přiměřeně koření a
podle chuti i alkohol. Poté si předehřejte troubu na zhruba 220 °C. Důkladně promíchanou směs z mísy poté
přesypte to hlubšího pekáče a rovnoměrně rozprostřete. Pekáč dejte do trouby a vše za občasného míchání pečte
do doby, než ovoce pustí šťávu. To by mělo trvat přibližně 45 minut. Tento čaj je však hodně orientační, proto
průběh pečení nezapomeňte často kontrolovat. Mezitím si připravte skleničky, do kterých směs budete plnit.
Jakmile bude směs upečená, ještě horkou jí začněte plnit do skleniček. Ty po zavíčkování obraťte na pět minut
vzhůru nohama. Na jednu skleničku pečeného čaje pak vystačí zhruba tři až čtyři polévkové lžíce koncentrátu. V
průběhu horkých letních dní je pečený čaj ideálním osvěžením, stačí dát do skleničky dvě až čtyři lžíce (to podle
toho, jak intenzivní chuť máte rádi) koncentrátu s ovocem a zalít ho perlivou či neperlivou vodou. Tím největším
potěšením je však pečený čaj po vydatné lyžovačce či po procházce v pořádné chumelenici, kdy vás po zalití
horkou vodou zahřeje jako žádný jiný. Pokud vám již bylo 18 let, můžete si do něj navíc přidat i krapet (víc)
vodky, rumu či jiného alkoholu.
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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.
Dva keře Dřínu, najdete v Loužnici. Na jaře kvetou jako jedni z prvních sytě žlutými květy a na podzim jsou plné
červených plodů. Keř, který roste u domu čp. 63 ( Matěáskovi), přivezla paní Koudelková z Moravy, když se stěhovala
za svojí dcerou do Loužnice z Prostějova v roce 1925.

DŘÍN
I když je dřín obecný (Cornus mas) naší původní rostlinou, najít jej
přímo v přírodě není úplně snadné. Přirozeně se totiž vyskytuje jen v
nejteplejších lokalitách naší republiky. Nemusíte však zoufat, i když
nežijete na jižní a střední Moravě nebo v oblasti Českého krasu, dolního
Povltaví a Českého středohoří, pořád máte šanci, že na něj narazíte v
některém z městských parků, kde je občas vysazován. V současnosti
také existuje mnoho různých kultivarů s plody rozličných barev a tvarů,
které můžete pěstovat sami na své zahradě.
Pozor! Dřín obecný je zákonem chráněná rostlina. Při sběru jej
nepoškozujte.
Dřín obecný je vytrvalý keř nebo strom dorůstající až sedmi metrů. Má
vstřícné, široce oválné zašpičatělé listy. Kvete brzy na jaře v březnu a dubnu. Plodem je podlouhlá karmínově
červená peckovice s jedním velkým semenem.
Dřín je sice teplomilná ovocná dřevina, ale ve dřevě i v období květu je mrazuvzdorný. Nejlépe roste na vápenatých
půdách v rovinatých i svažitých plochách. Vhodná jsou slunná stanoviště, jihovýchodní či jihozápadní svahy.
Nevhodná jsou zastíněná stanoviště a kyselé půdy. Vyžaduje písčitou až hlinitopísčitou půdu. Úspěšné je i pěstování
ve vyšší nadmořské výšce (600 m. n. m.). Není poškozován nízkými teplotami.
U nás se dřín přirozeně vyskytuje ve dvou oblastech. Jsou to střední a severozápadní Čechy, jižní a střední Morava. V
Čechách je nejčastěji zastoupen v Českém krasu, dolním Povltaví a v Českém středohoří, na Moravě hlavně v
pahorkatinách lemujících moravské úvaly, v předhůří Českomoravské vrchoviny, v Moravském krasu a Jihomoravské
pahorkatině.
Dřinky mají vysoký obsah vitaminu C. Uvádí se 100 až 300 mg vitamínu C na sto gramů plodů. Dále obsahuje vitamín
P, provitamín A, pektiny, 1,5 – 3% ovocných kyselin, především kyselinu jablečnou, 7 – 9% cukru (kulturní odrůdy i
více), třísloviny a minerální látky. Jeho semena obsahují až 34% oleje.
Dřín se doporučuje používat při žaludečních a střevních katarech. Léčivý je i list – čaj něj je močopudný a
žlučopudný. Nálev z květů se v lidovém léčitelství používal pro snížení horečky.
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DŮM a ZAHRADA
OZDOBTE SI PODZIMNĚ SVŮJ DOMOV
Nastal podzim, listí padá a barví se do pestré škály
barev a vůní. Než nastane čas Adventu, letošní rok to
bude 27.11.2016, ozdobte si svůj dům, byt či zahradu
do podzimních tónů. Zapojte do výzdoby svoje děti,
nechte je, aby navlékaly na nit listy a z dýní vytvořily
strašidýlka.
V bytě vykouzlete s ubývajícím denním světlem
kouzelné pozimní svícny. Přeji všem krásný podzim.
Zde najdete trošku inspirace:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
VINOBRANÍ
I když v Loužnici nemáme vinice, ale několik „hlav révy vinné“ by se tu našlo,
tak 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

ELEKTRIZACE OBCE
O otázce elektrizace obce po
celý rok pilně bylo uvažováno.
Zatím účelem po různých
informacích, shledáno jako
nejvýhodnější utvoření dvou
družstev v naší obci. První
družstvo pro velko
konsumenty a druhý pro
menší spotřebitelé. Pozemek
pro transformační budku
původně vyhledán u
„Chaloupky“. S majitelem
pozemku panem Vágnerem
nedošlo však ku shodě, proto
zakoupen pozemek od Jar.
Morávka pod domkem M.
Ducháčkové č.18.
ROZPOČET
Schodek obecného rozpočtu
na rok 24 jest 33.660 Kč,
obecní přirážka činí 200%. Předpis daní ne 1924 jest 9.839,- Kč
SLAVNOSTI
Mnoho divadelních představení konáno, též plesy, oslavy svátků
Práce a Svobody. V měsíci září konala se slavnost „Dožinek“.
Bohužel, špatné počasí vše pokazilo, takže muselo se odejít do
Sokolovny a tam slavnost dokončiti.
ZAMĚSTNANOST
Průmysl sklářský v létě značně ochabl. Ceny stále klesají.
Nezaměstnanosti celkem není, třebaže závody v létě zastavily
výrobu.
OBYVATELSTVO
V roce 1924 narodilo se v Loužnici 7 dítek a zemřelo 5 lidí.
foto: trafostanice v Loužnici
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Při tanci říká významně žena svému partnerovi:
"Cítím se tak strašně opuštěná. Manžel odjel na dva měsíce do
Londýna." "A mohla byste mi schovat známky, jestli vám bude
psát?"
"Venku je tak krásně," povídá muž manželce, "a ty se tady dřeš s
parketama! Měla bys jít raději na vzduch a umít auto."
Přišel mladý muž do krámu, prohlíží si tak atraktivní prodavačku a
říká:
"Potřeboval bych rukavice pro svoji ženu, ale nevím velikost."
"Pomůže vám tohle?" zeptala se sladce a vzala ho za ruku.
"Ano, jistě. Její ruce jsou jen o malinko menší, než vaše."
"Budete si přát ještě něco?" ptá se prodavačka, když balí rukavice.
"Teď si vzpomínám, že žena chtěla ještě podprsenku a kalhotky!"
Jde sličná děva lesem a vidí dědečka, jak má nohu v pařezu a
nemůže ven a jde dál. Dědeček na ní zavolá: "Když mi pomůžeš,
splním ti 3 přání."Tak se otočí pomůže mu a chce za to vilu na
Bahamách, u něho Porše a alespoň 20 miliónů dolarů na kontě.
Dědeček mavne rukou a vše je jako splněno.
Když už odchází řekne dědeček: "Prosím tě já sem už starej,
nevrznul jsem si alespoň 20 let a udělal jsem tě tak bohatou,
nemohla bys to pro mě udělat?" Děva se zamyslí a na konec
souhlasí. Když už je po všem, dědeček se ji ptá: "A kolik je ti
vlastně let?" Ona odpoví: "25" "A to ještě věříš na kouzelné
dědečky?"
Byla jedna žena, která pochopila muže. Bohužel zemřela smíchy
ještě před tím, než to mohla říct jiným.
Stěžuje si mladá maminka svému manželovi: "Lojzo ani nevíš, jak
strašná bolest je ten porod." Lojza jen odpoví: "A to jsi ještě
nedostala klackem přes koule."
Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou?
Źádný, zezadu jsou si podobní a zepředu do sebe pasují.
Ptali se papeže, proč v kněžském stavu nemohou být také ženy.
Odpověděl: "Protože by tak zaniklo zpovědní tajemství."

MOUDRÁ VĚTA
„Chceš číst v nejstarší knize? Vzhlížej v noci k hvězdné obloze.“
TIRÁŽ
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REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
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Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

http://www.tommat.cz/

23

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 39/2016

24

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 39/2016

CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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