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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 39/2017
pro týden:
16. 10. 2017 – 22. 10. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KNIHOVNA LOUŽNICE
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2017 se uskuteční
20. a 21. října 2017.

Volební lístky
voličům budou
dodány do 17.
října 2017
AŽ PŮJDETE VOLIT, NEZAPOMEŇTE
VZÍT SI SEBOU SVŮJ PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ!
---------------------------------------------------------------------------------------

POSUN HODIN NA ZIMNÍ ČAS

K přechodu na ZIMNÍ ČAS dojde 29. října 2017 z 3:00 na 2:00
Letní čas končí - poslední neděli v říjnu:
kdy se hodiny ve 03:00 (SELČ) vrátí zpět na 02:00 (SEČ)
V českých zemích (které byly tehdy
součástí Rakouska - Uherska) byl
letní čas poprvé zaveden během
první světové války - v roce 1916. O
rok později se změna času ustálila na
druhé a třetí hodině ranní, tedy na
době, kdy bývá nejmenší provoz.
Po válce se většina zemí vrátila k
původnímu času - včetně tehdejšího
Československa. Změna přišla znovu
až s válkou. Ke zrušení letního času
potom došlo opět v roce 1950.
Nepřetržitě začal letní čas znovu
platit až od roku 1979.
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Vážení rodiče žáků první a druhé třídy
Základní školy.
Při příležitosti, celorepublikové akce,
„Týden knihoven―, Vás a Vašeho
potomka, zveme ve čtvrtek

9. listopadu 2017
v 17.15 hodin

do Obecní Knihovny v Loužnici, kde bude
slavnostně předán čtenářský průkaz
Vašemu dítěti.
Těšíme se na Vaši účast.
OÚ Loužnice, Mgr. Dagmar Lancová, Jana
Matěásková
Tato akce vznikla
6. 10. 2011, kdy
byly předány první
čtenářské průkazy,
všem dětem
školních let, prvního
stupně základní
školy.
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CESTA KOLEM PAZDRNY
Pan Krupka minulý týden, dozdil a upravil, vpusť u Pazdrny,
kde se stéká voda z polí a cesty.
Pan Němeček tuto vpusť, upravil pro veškerou vodu, která
zde protéká a že jí je při každém dešti opravdu hodně

VYKÁCENÍ NÁLETŮ U ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
během minulého týdne bylo vykáceno velké množství náletů,
která zasahovala do elektrického vedení.

OPRAVA PARKOVIŠTĚ
Parkoviště u Požární nádrže, stavební firma, která prováděla
výstavbu cest, využívala jako odkládací prostor pro stavební
materiál a hlínu. Po odvezení stavebního materiálu tento
prostor také částečně vyasfaltovali na vlastní náklady.

VYASFALTOVÁNÍ „SOKOLKY“
Cesta podél Kulturního domu k Požární nádrži je ve velmi
špatném stavu. Obecní úřad s touto cestou počítá, že se bude
muset v příštích letech celá opravit. Nyní před zimními měsíci
byla nejhorší část opravena firmou, která prováděla výstavbu
cest, vlastními náklady.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Tuto sobotu 14. 10. 2017, bylo konečně pěkné a teplé počasí a tak Modrá sova a její studenti vyrazili
do lesa ke „Staré škole“, kde jsme hráli, na „Schovku“, v angličtině a další zajímavé hry. Také téměř
každé české dítě umí bezpečně identifikovat několik jedlých hub, a přitom co, hledali předměty v lese,
našli také chutné houby.
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
RYZCE

Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Nelze se na tomto prostoru rozepisovat o jednotlivých
druzích (ani je neznám), ale obecně lze říci, že některé jsou
nejedlé, hořké palčivé, některé druhy lze přes noc namočit
do studené vody a palčivost se z nich ztratí (ryzec šeredný),
a některé jsou vynikající i osolené a upečené na ohni (ryzec
syrovinka).
Nejznámější mezi houbaři je ryzec pravý a ryzec smrkový.
Oba jsou chuťově skvělé druhy a lze je v kuchyni využít na
všechny způsoby. Ryzec smrkový nemá na klobouku
soustředné kruhy, jako ryzec pravý, pouze zelené skvrny.
Méně známý je ryzec černohlávek - skvělý, ozdoba sklenic s
nakládanými houbami.
Ryzců smrkových se letos objevila v našich krajích nebývalá
spousta. Větší bývají často červivé, pro nakládání do octu se
hodí především kloboučky do průměru cca 5 cm.
Poznámka na závěr: Uřízneš-li třeň ryzce těsně pod
kloboučkem a je tam byť jen jedna dírka, bývá klobouk
proteinově vysoce zajímavý…
Přikládám vyzkoušený netradiční recept na "štrůdl", je to
gastronomická bomba….

SLANÝ ZÁVIN S HOUBAMI
2 balení listového těsta z Lidlu (prodávají se už
rozválená a v pečícím papíru, 1 ks cca 20 Kč.),
1vajíčko od slepičky, 30 dkg nahrubo
nastrouhaného salámu oblíbené značky, 30 dkg
nahrubo nastrouhaného sýru eidam, cihla), 5 –
7 stroužků česneku, kousek posekaného pórku
Téměř do sucha
vydušené pokrájené
houby, nejlépe jedlé,
úplně nejlepší ryzce
(pravé, nebo smrkové)…
Provensálské koření v
dlaních rozemnuté,
špetku mletého pepře,
trochu kečupu (pozor
teče!).
Rozbal si listové těsto a
potři jej mašlovačkou rozšlehaným vajíčkem. Rovnoměrně rozprostři houbovou směs na
rozbalené těsto tak, aby zabírala cca prostřední třetinu plochy těsta. Okraje těsta můžeš
ozdobit rádýlkem (po upečení pak krášlí povrch závinu estetické „štráfky“). Pak okraje přehrň
tak, aby byl závin dobře uzavřen, povrch potři zbytkem rozšlehaného vajíčka, vraž do
předehřáté „tróby“ a peč 35 – 40 minut při cca 180°C.
Druhy ryzců: Ryzec bledoslizký, Ryzec bledý, Ryzec borový (pravý), Ryzec bukový (zelený),
Ryzec černohlávek, Ryzec datlí, Ryzec ďubkatý, Ryzec dubový, Ryzec hnědý, Ryzec játrový,
Ryzec kafrový, Ryzec klamný, Ryzec kokoska, Ryzec krátkonohý, Ryzec kravský, Ryzec
lesknavý, Ryzec libovonný, Ryzec liliákový, Ryzec liškovitý, Ryzec modřínový, Ryzec nasládlý,
Ryzec odporný, Ryzec oranžový, Ryzec osikový, Ryzec osmahlý, Ryzec palčivý, Ryzec peprný,
Ryzec plstnatý, Ryzec polokrvavý, Ryzec pravý, Ryzec přejemný, Ryzec pýřitý, Ryzec ryšavý
Petr Hampl
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ZE SVĚTA
ŠPINDLERŮV MLÝN - Ve věku 53 let včera zemřel
dlouholetý náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš.
Potvrdil mluvčí záchranářů Radek Zeman.
Adolf Klepš o život bojoval od soboty 30. září, kdy musel
být letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec
Králové po výstupu na Sněžku s politickou stranou TOP
09. Za níž měl ze 13. místa kandidovat do Poslanecké
sněmovny. Klepš během výstupu pocítil srdeční slabost a
zkolaboval. Bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger ho
zhruba čtvrt hodiny resuscitoval, obnovování životních
funkcí se poté ujali letečtí záchranáři. Uznávaný horský
náčelník od konce září ležel v hradecké nemocnici v
umělém spánku.
"Byl pro všechny členy a příznivce nejen skvělým
náčelníkem, obětavým a vynikajícím záchranářem a
naprostým profesionálem. Byl především opravdovým kamarádem, na kterého se všichni mohli spolehnout jak
během náročných záchranářských zásahů, tak i v osobním životě. Miloval celým srdcem svoji práci a vždy neváhal
nasadit vše, když šlo o pomoc jiným," uvedl Radek Zeman.
Smutná zpráva o smrti jednoho z nejuznávanějších záchranářů a rodáka z krkonošského Vrchlabí okamžitě
vyvolala řadu soustrastných reakcí od kolegů i od veřejnosti. „Krkonoše Adolfovi vděčí za mnohé, stejně jako mu
spousta zachráněných vděčí za svůj život a zdraví. Společně se nám podařilo zvednout spolupráci mezi
krkonošskou Horskou službou a Správou Krkonošského národního parku na dosud nebývalou úroveň,“ řekl ředitel
Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Šlo o skutečného kolegu a pro mě také osobního přítele. Zpráva o jeho smrti mě
opravdu zasáhla. Je mi to moc líto. Adolf bude v Krkonoších moc chybět,“ dodal Jan Hřebačka.
„Náčelníku, dávej tam shůry na ty naše horaly i pocestný pozor. Upřímnou soustrast rodině,“ vzkázala zase přes
sociální síť Krkonošského deníku Vlaďka Mazurová.
Adolf Klepš se narodil 12. září 1964 ve Vrchlabí. Profesionální kariéru v Horské službě zahájil v klednu 1991.
Začínal jako terénní pracovník záchranář, roku 2001 povýšil na náčelníka oblasti Krkonoše. "Měl zodpovědnost za
provoz a řízení oblasti Horské služby, za 200 záchranářů a mezi své úspěchy řadí projekty k prohloubení
spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému formou společného výcviku, které vedly mimo jiné i
ke zvyšování profesní kvalifikace záchranářů HS," upřesnil Zeman.
Klepš rovněž připravoval projekty příhraniční spolupráce s polskými záchrannými službami a projekty norem pro
značení lyžařských tratí a turistické značení. V roce 2007 se stal předsedou Rady Horské služby, kde měl
odpovědnost za celou dobrovolnou členskou základnu. "Zavedl jednotný způsob řízení a vzdělávání a také dosáhl
sjednocení předpisů a nařízení pro obě složky HS. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele a roku 2014 byl
jmenován členem správní rady," dodal Radek Zeman.
ŽELEZNÝ BROD – V Železném Brodě přibývají
informativní radary. Na počátku října byl v místní části
Pelechov umístěn informativní radar měřící rychlost vozidel
na příjezdu od Semil. Jedná se o první lokalitu, kde byl
radar umístěn. „V budoucnu bychom rádi umístili i další
takovéto radary, aby se podařilo snížit rychlost a vylepšit
bezpečnost silničního provozu v Železném Brodě,“ doplnil
starosta města František Lufinka.

http://jablonecky.denik.cz/
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PLAVY - Uplynulý čtvrtek odpoledne
proběhla v Plavech velká událost. Místní
škola si zde společně se všemi hosty
připomínala 140. výročí od svého založení.
Slavnostní program byl zahájen v místním
Enviromentálním centru Plavy. Přeplněný
sál, do kterého si našli cestu nejenom
současní žáci školy se svými učiteli a
rodinnými příslušníky, zaplnili i bývalí žáci
a učitelé školy, starostové měst a obcí
Mikroregionu Tanvaldsko společně s
řediteli svých školských zařízení.
Pracovnice školy na čele s ředitelkou školy
Mgr. Janou Kneřovou si společně s dětmi
pro všechny připravily krátký program s
vystoupeními žáků. Při nich jsme mohli
zažít, i jak to chodí ve škole dnes a
dozvědět se několik zajímavostí ze školní kroniky. Třeba i to, v kterém roce školská rada věnovala škole
vycpaninu prasete divokého, které je stále součástí inventáře školy, nebo za co dostávala dítka školní čtyřku z
mravů. Po programu a rozkrojení slavnostního dortu následovala prohlídka samotné školy, při které bylo
možné shlédnout výstavu fotografií, pomůcek a předmětů z doby dávné či ještě pozdější. Komu po prohlídce a
programu vyhladovělo, tak měl možnost ve školní jídelně ochutnat něco z bohatého pohoštění, které pro
návštěvníky pořadatelé této zdařilé akce připravili.
ŽELEZNÝ BROD - Přijeďte v období od listopadu do března do
Železného Brodu, města s dlouholetou sklářskou tradicí a vydejte se po
stopách skleněného skřítka Střípka. Budete moci zhlédnout různá sklářská
řemesla a zároveň nakoupit české sklo za nejlepší ceny přímo od výrobců.
Zajímavá místa, nabízející poznání historie i současnosti zdejšího sklářství,
můžete navštívit i jednotlivě po celý týden. Ale právě ve čtvrtek je
otevřeno těchto míst nejvíce současně. Další 4. ročník přináší zase několik
novinek, kterými se budeme snažit přiblížit sklářské řemeslo především
dětem. Do projektu Po stopách skleněného skřítka Střípka se zapojily
sklářské firmy, muzea i sklářská škola. Některé firmy nabízejí právě ve
čtvrtek zajímavé slevy na nákup zboží, jiné zase sklářskou dílničku.
Nabídka čtvrtečního programu je opravdu pestrá. Pokud navštívíte v rámci
akce Zimní sklářské čtvrtky minimálně šest míst z dvanácti a získáte od
jednotlivých firem otisk razítka do hrací karty, obdržíte na Turistickém
informačním centru skleněnou, ručně vyráběnou, postavičku skřítka
Střípka. Razítka můžete sbírat po celou dobu sklářských čtvrtků, není
podmínkou nasbírat je všechny za jeden jediný den.
Do skřítkovského putování zimními sklářskými čtvrtky jsou zapojeny firmy
Detesk, DT Glass, Lamplglas, AAC, Ateliér Pavlíny Čambalové, sklářská
škola, Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum Železný Brod a
Městská galerie Vlastimila Rady a nově také sklářka Jana Šavrdová a Sklářské studio Oliva. Více informací
dostanete na Turistickém informačním centru Železný Brod, tel: 484 353 333, 778 527 000.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY

http://www.kinobrod.cz/
ŘÍJEN 2017
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http://www.klubnarampe.cz
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU - V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném
přípravném řízení sdělili 21letému mladíkovi podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil 6. října
letošního roku v prodejně Billa v Jablonci nad Nisou. Tehdy kolem osmnácté hodiny v ní odcizil 13 čokolád v celkové
hodnotě 714,- Kč. V okamžiku, kdy s nimi procházel bez zaplacení prostorem kolem pokladen, byl přistižen
pracovníkem ostrahy prodejny. Uvedeného jednání se podezřelý dopustil i přesto, že byl za takový čin již Okresním
soudem v Jablonci nad Nisou v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za
spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
RYCHNOV NAD NISOU – 11.10.2017 policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve zkráceném
přípravném řízení sdělili 47letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil tím, že z
neuzamčené garáže na Frýdštejnsku odcizil rozloženou komínovou sestavu v celkové hodnotě téměř patnácti tisíc
korun. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
LIBERECKÝ KRAJ – Ze suterénu jabloneckého
obchodního domu měl zásobovat amfetaminem
téměř celé Švédsko.
Řeč je o 59letém spolupracujícím obžalovaném
Richardu Rákosníkovi, který v pátek 13. října před
krajským soudem v Liberci popsal, kde a jak droga
vznikala i jakým způsobem putovala do Švédska.
„Stavěl jsem obchodní dům a dostal jsem se do
konkurzu. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy. Tak mě
napadlo, že bych syntetizoval amfetamin,“
vypověděl včera Rákosník a dodal, že proto
kontaktoval další obžalované, kteří byli schopni
zajistit prvotní kapitál i distribuci.
Laboratoř si Rákosník zařídil v suterénu obchodního
domu Eveko v Poštovní ulici. „Ze začátku jsem tam
mohl pracovat jen částečně, pak se mi ale podařilo
vyměnit klíče a domluvit se s ostatnímu spolumajiteli, takže jsem mohl začít vyrábět větší množství,“ popsal. Ve
stejném objektu, kam chodili zákazníci nakupovat, tak měl obžalovaný zhruba od roku 2004 vyrobit stovky kilogramů
amfetaminu.
Drogy se podle jeho slov převážely na sever v nádržích aut, ve sportovních taškách v autobusech nebo letecky. „Třikrát
poslali letadlo do Mnichova Hradiště. Jednou jsem jim předal 50 kilo,“ vysvětlil Rákosník. Jak dále vypověděl, některé
dodávky však zachytili celníci. Rákosník se před soudem snažil chránit svoji přítelkyni, která je také mezi obžalovanými.
„Jezdila se mnou do ciziny, ale o tom, že převážím peníze, zřejmě nevěděla,“ sdělil obžalovaný.
KRÁTCE:
11.10.2017 20:05 do 22:15; v ulici Svatopluka Čecha v obci Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody,
nebezpečí; střet dvou OA bez zranění osob.
12.10.2017 21:10 do 22:10; na silnici 28741 u obce Pěnčín okres Jablonec nad Nisou; poslední levotočivá zatáčka na
silnici Huť - Dol. Černá Studnice; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; jízdní pruh uzavřen; havárie OA do svodidel,
bez zranění.
13.10.2017 13:10 do 14:10; na silnici 10 v obci Loužnice okres Jablonec nad Nisou, délka 102m; nehoda; 2
havarovaná vozidla; bez zranění.
14.10.2017 14:40 do 15:15; na silnici 28216 v obci Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; na mostě u Boučkova statku;
nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.
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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
16.10.

Den: 19/23°C
Noc: 10/6°C

PÁTEK
20.10.

Den: 15/19°C
Noc: 9/5°C

ÚTERÝ
17.10.

Den: 12/16°C
Noc: 10/6°C

SOBOTA
21.10.

Den: 13/17°C
Noc: 8/4°C

STŘEDA
18.10.

Den: 12/16°C
Noc: 10/6°C

NEDĚLE
22.10.

Den: 12/16°C
Noc: 9/5°C

ČTVRTEK
19.10.

Den: 12/16°C
Noc: 10/6°C

PONDĚLÍ
23.10.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

PRANOSTIKY

16.10.
Havel větrem foukává, Voršila (21. 10.) tepla nedává.
Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.
Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.
Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.
Ó, svatý Havle, nechej krávy v chlévě!
Svatý Havel do zelí zajel.
17.10.
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

Slunce

Měsíc 18.10. 2017

Vychází: 7:17
Zapadá: 17:46

Vychází: 5:21
Zapadá: 17:42

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 jíní nasila.
Svatá Uršula perličky rozsela;
ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.
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.

OBLOHA

ÚKAZY NA OBLOZE:

17.10.
Měsíc v konjunkci s Marsem
19.10.
Uran v opozici se Sluncem. Měsíc v novu
21.10.
Maximum meteorického roje Orionid

19.10.

FÁZE MĚSÍCE

28.10.

25.10.
Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 405 154 km)

4.11.

26.10.
Jupiter v konjunkci se Sluncem

Foto: balon nad Loužnicí neděle 15.10.2017
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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.

16. 10. 2017
17. 10. 2017
21. 10. 2017
21. 10. 2017
22. 10. 2017

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Božena Matěásková
Zdeněk Kurfiřt
Marcela Růžičková
Gabriela Jansová
Helena Bémová

VÝROČÍ
16.10. 1306 – Rudolf Habsburský byl zvolen po smrti posledního Přemyslovce
českým králem
17.10. 1920 – Rudolf Hrušínský, český herec († 13. dubna 1994)
17.10. 1944 – Magdalena Dietlová, česká novinářka
18.10. 1933 – V Praze zprovozněn Jiráskův most.
18.10. 1867 – Alois Rašín, politik a ekonom († 18. února 1923)
19.10. 1377 – Císař a český král Karel IV. ve své závěti stanovil dědictví pro
své syny.
19.10. 1847 – Vendelín Budil, herec, režisér, divadelní historik a překladatel
(† 26. března 1928)
20.10. 1952 – Josef Váňa, žokej a trenér
21.10. 1918 – Václav Voska, herec († 20. srpna 1982)
22.10. 1927 – Pavel Šmok, tanečník, herec, režisér a choreograf
16.10.
17.10.
18.10.
20.10.
22.10.

-

VÝZNAMNÉ DNY
Světový den výživy
Mezinárodní den za odstranění chudoby
USA – Den Aljašky
Světový den statistiky, Světový den osteoporózy, Den stromů
Den porozumění koktavosti
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1958

26.9. uspořádala MO SČSP
přednášku s. Budjinského o
meziplanetárních letech.
Přednášku vyslechlo 38
posluchačů.
15.10. přednášel k 25
posluchačům MUDr. Doněc o
revmatismu. Přednášku
organizoval VŽ a MS ČSČK.
26. 10. promluvil soudruh Šourek
na téma „40. let ČSR“. Byl
promítán film Rudá záře nad
Kladnem. Večera, který pořádala
OJ, se zúčastnilo 85 občanů.
Říjen 1958
Počasí bylo celkem teplé, ale
deštivé, kromě prvního týdne. Byly
značné potíže se sklizní brambor a
řepy.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
16.10.2017 – 22.10.2017
16.10. - HAVEL je mužské křestní
jméno latinského původu. Vykládá se
jako „obyvatel Galie“. Můžeme se s ním
setkat i jako s příjmením.
17.10. - HEDVIKA (řidčeji také
Hedvig) je ženské jméno germánského
původu (Haduwig), které znamená
„vítězící v boji“.
18.10. - LUKÁŠ je mužské křestní
jméno. Jméno pochází z latinského
názvu oblasti Lukánie a označuje jejího
obyvatele.
19.10. - MICHAELA (nebo také
Michala) je ženské křestní jméno. Původ
jména je hebrejský, ( לֵאָכיִמMika'el)
znamená „podobný Bohu“.
20.10. - VENDELÍN je mužské křestní
jméno německého původu - obvykle se
považuje za odvozeninu ze slova
Wende, což je označení pro Polabského
Slovana, nebo obdobu jména Václav.
Vendelín se může vykládat jako
zdrobnělina jména Vendelmar, což může
znamenat Vandal.
21.10. - BRIGITA je ženské křestní
jméno. Původ má v keltském slově brigh
- „silný“, „mocný“. Další variantou jména
je Brigid. V Irské mytologii to bylo
jméno bohyně ohně, básníků a
moudrosti, též to byla dcera boha
Dagdy.
22.10. - SABINA je ženské jméno
latinského původu. Původ je
pravděpodobně od Sabiňanek, což byly
příslušnice staroitalského kmene Sabinů
(což se někdy vykládá jako „lidé svoji“).
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
CELER
Zelenina, kterou milujete nebo nenávidíte, nic mezi tím…..
Již ve starém Egyptě byl celer používán jako koření, ale především jako
přírodní afrodiziakum. V lidovém léčitelství je celer chronicky známý pro
svůj blahodárný vliv na mužskou potenci.
Můžeme se setkat s různými druhy celeru. Jsou to především celer
řapíkatý, z kterého se používá nadzemní část rostliny a celer listový a
hlíznatý, u kterých můžeme zpracovávat jak listy, tak podzemní část, tzv.
bulvu.
Celer, to je zelenina, koření i lék.
Celer obsahuje velké množství éterických olejů, hlavních původců
jeho typického aroma. Vysoký obsah těchto éterických látek má svůj
smysl pro rostlinu samotnou, slouží totiž jako ochrana před
možnými záškodníky, jako jsou plísně, bakterie a jiní vetřelci.
Působí jako ochranný štít rostliny, stejně tak ale mohou ochránit i
naše tělo, především naše sliznice. Při konzumaci celeru se tyto
látky uvolňují při cestě trávicím traktem na všechny jeho sliznice, v ústech, v žaludku, ve střevech a
působí tu stejně, jako u samotné rostliny - antibakteriálně a antimykoticky - jsou účinnou ochranou
a dezinfekcí našeho trávicího traktu. Podobně působí i v jiných částech našeho těla, zabíjejí infekce v
ledvinách a močových cestách. V mnohém se tedy působení celeru podobá fenyklu, o kterém jsme
hovořili v minulém díle našeho seriálu. Nejinak je tomu i s působením na dýchací cesty při
nachlazení.
Dezinfekční účinky celeru nacházejí své uplatnění i v případě onemocnění dýchacích cest. Celerové silice
pomáhají s rozpouštěním hlenu a zároveň dezinfikují sliznice, čímž nám pomohou s jejich čištěním a
zároveň zabíjí mikroorganismy. Celer je tedy i strašákem na kašel a rýmu a je vhodným doplňkem léčby
nachlazení, užívaný především v syrovém stavu. Nejúčinnější je při léčení nachlazení šťáva z čerstvého
celeru, která obsahuje nejen ony éterické dezinfekční látky, ale i velké množství vitaminů a minerálů, které
posilují naši imunitu.
Celer obsahuje mnoho velmi potřebných vitaminů a minerálů. Je považován za významný zdroj vitaminů
skupiny B, protože obsahuje všechny vitaminy z této skupiny ve vyváženém množství, je zdrojem tzv. Bkomplexu. Vitaminy skupiny B jsou velmi důležité např. pro zdravou kůži, nehty a vlasy, správnou funkci
jater a střev, ale i pro "silné nervy". Jejich dostatek v těle napomáhá člověku k udržení dobré
psychické kondice, celer nám tedy může pomoci i na duši - v boji proti stresu a depresi. Listy celeru
obsahují velké množství vitaminu C, dokonce více, než citron. Dalšími zastoupenými vitaminy jsou např.
vitamin A, K a E.
V celeru najdeme i řadu důležitých minerálů, jsou to např. draslík, hořčík, chróm, sodík, vápník, železo,
zinek a jód - a to v poměrně vysokých dávkách. I tyto minerály jsou pro naše tělo velice potřebné a v běžné
stravě často nepříliš zastoupené.
Celer působí jak přírodní diuretikum - prostředek, který podporuje tvorbu moči, a tak čistí náš pohybový
aparát, rozpouští usazeniny a pomáhá je odplavovat z těla. Je proto velkým pomocníkem při léčbě
nemocí pohybového aparátu, jako jsou revmatismus, dna a artritida. Především pravidelné užívání
syrového celeru nebo celerové šťávy by mělo zmírnit problémy spojené s těmito nepříjemnými
neduhy a ulevit našim kloubům.
Látky obsažené v celeru snižují hladinu krevního cukru, neměl by tedy chybět na talíři všech diabetiků. I lidé
trpící vysokým tlakem by ho měli zařadit jako pravidelnou součást svého jídelníčku, protože přirozenou cestou
snižuje krevní tlak. Působí také jako stimulant produkce žluče, čímž napomáhá trávení. I pro žaludek je
velkým pomocníkem, pomáhá ho chránit před žaludečními vředy a dokonce urychluje jejich léčení.
Celer má v kuchyni opravdu mnohostranné využití. Používá se buď jako koření, a to především čerstvá či sušená
nadzemní část rostliny, řapíky a listy, někdy dokonce i semena. Dodává nezaměnitelnou chuť pokrmům, jako jsou
polévky (např. naše stará známá bramboračka), omáčky, dresinky, marinády na pečení masa apod. Široké využití
má i celerová bulva. Tu můžeme konzumovat syrovou, například v salátech a pomazánkách, ale i tepelně
opracovanou. Tepelná úprava může celer chuťově zpříjemnit pro ty z nás, kdo jeho chuti příliš neholdují, přesto
by ho rádi konzumovali kvůli jeho blahodárným účinkům na naše tělo. Můžeme ho vařit v polévkách, dusit s jinou
zeleninou, péct s masem, smažit obalovaný v těstíčku.
. pravdou však zůstává, že syrový má pro naše tělo největší význam, jeho léčivé látky jsou zachovány v plné
hodnotě. Komu celer "nejede", jeho typické aroma se dá zmírnit v salátech například přidáním strouhané mrkve, i
čerstvá celerová šťáva chutná lépe po přimíchání mrkvové šťávy a pár kapek citronu.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KRÉMOVÁ ČESNEKOVÁ POLÉVKA
8-15 ks stroužků česneku (záleží na druhu!), 2 ks čirého bujónu, 1,5 l vody, 0,5 l mléka, 2
dcl smetany, 120 g taveného sýra, 10 lžic hladké mouky, petrželová nať, bílý pepř, sůl.
Vodu s mlékem přivedeme k varu, přidáme všechen oloupaný, prolisovaný česnek a bujón.
Základ povaříme, až začne pěnit, zdroj tepla snížíme. Mouku rozmícháme v trošce vody,
polévku zátřepkou zahustíme a zašleháme metličkou, povaříme asi 10 minut, občas polévku
zamícháme. V této fázi přidáme tavený sýr a necháme ho rozpustit, buď ho rozšleháme
metličkou, nebo si pomůžeme tyčovým mixérem. Polévku zjemníme smetanou, přidáme, naseknou petrželku, dle
chuti osolíme a okořeníme bílým pepřem. Jako vložku do polévky můžeme dát opečené chlebové nebo rohlíkové
krutony.
LANGOŠ
500 g hladké mouky, 42 g droždí, 400 ml mléka, 1/2 lžičky cukru, 1/2 lžičky soli, mouka
na pomoučení válu, větší množství oleje na usmažení, Česnekové potírání na langoše: 2
ks stroužky česneku, 1/2 lžíce soli, 1 dcl vody, Ostatní: kečup, nastrouhaný tvrdý sýr,
kostičky šunky…
Mléko mírně zahřejeme, vlažné pak smícháme s cukrem, rozdrobíme do něj droždí, v
teple necháme vzejít kvásek, což bude trvat cca 10 minut. Osolenou mouku prosejeme
do mísy, přidáme vzejitý kvásek a z hmoty vypracujeme těsto buď ručně, nebo i pomocí robotu. Hotové těsto
necháme nejméně 30 minut kynout v teple, pak těsto vyválíme na pomoučeném vále na plát o šířce tak 2 mm,
vykrojíme větší kolečka, třeba pomocí sklenice, necháme ještě dalších 15 minut kynout. V pánvi nebo ve
fritovacím hrnci rozpálíme vyšší vrstvu oleje, jednotlivé nakynuté langoše roztaháme rukama do stran, smažíme z
obou stan dozlatova. Hotové langoše odkládáme na savý papír, aby pěkně odkapaly od oleje, potíráme osolenou
vodou s prolisovaným česnekem, sypeme nastrouhaným sýrem, postříkáme kečupem …
POMAZÁNKA Z PEČENÉHO ČESNEKU
9 ks větších stroužků česneku, 3 ks snítky čerstvého tymiánu + na ozdobu, 350 g
parmezánu, 100 g másla, 1/2 lžíce olivového oleje, čerstvě mletý pepř, citronová
šťáva, sůl
Troubu předehřejeme na 175 °C. Neoloupané stroužky česneku vložíme do
zapékací mísy, zakápneme olejem a dochutíme solí a pepřem, obsah mísy
protřepeme, aby se stroužky česneku obalily olejem a kořením a pečlivě ji přikryjeme alobalem. V rozpálené
troubě pečeme asi 45 minut, česnek by po této době měl být zcela měkký. Necháme jej vychladnout, odstraníme
slupky a jemně rozmačkáme vidličkou. V kuchyňském robotu smícháme máslo, nastrouhaný parmezán a lístky
tymiánu, nakonec už jen vmícháme připravený česnek (snažíme se, aby v pomazánce zůstaly viditelné kousky).
Na závěr už jen dochutíme pepřem, případně citronovou šťávou a solí.
Pomazánku podáváme s čerstvým rustikálním pečivem a dozdobíme bylinkami.
VYSOCKÝ ŘÍZEK
4 ks plátky vepřové pečeně, 4 ks vejce, 6 ks stroužků česneku, 1 sklenice (500 g) zelí,
hladká mouka dle potřeby, pepř, sůl
Maso osolíme a opepříme, orestujeme krátce na pánvi, odložíme stranou a připravíme
těsto. Zelí vyjmeme ze sklenice a vymačkáme šťávu, dáme do mísy, osolíme, opepříme a
přidáme česnek, promícháme a zalijeme rozkverlanými vejci, vymícháme a zahustíme
moukou dle potřeby (těsto by mělo být hustější jako na bramborákové těsto). Na pánvi ve větším množství oleje
pomalu smažíme (malá rada, kdo moc nezná jakým způsobem, položíme si na ruku maso, potřeme směsí a
opatrně překlopíme do oleje, na pánvi pak doděláme vrchní část směsí pomocí lžíce. Podáváme s vařenými
brambory a zeleninou, je vhodná i tatarka, kdo má rád.
JABLEČNÉ LÍVANEČKY
1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek nahrubo nastrouhaných jablek, 1 hrnek mléka, 1
lžička kypřícího prášku do pečiva, 2 ks vejce, tuk na vymazání lívancové pánve, Ostatní:
1 kelímek zakysané smetany, 1 sáček vanilkového cukru, moučkový cukr na posypání.
Omytá jablka nastrouháme nahrubo. Do mouky zamícháme kypřící prášek, pak
nastrouhaná jablka a vejce, nakonec mléko. Hmotu postupně smažíme na lívancové
pánvi omaštěné olejem. Usmažené lívance servírujeme teplé, posypané moučkovým
cukrem a přelité zakysanou smetanou ochucenou vanilkovým cukrem.

19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 39/2017

DŮM a ZAHRADA
VÝSADBA ČESNEKU
O česneku slýcháme poslední dobou z médií poměrně často, a to proto, že na
českém trhu už několik let převládá česnek čínský místo českého. Český česnek se
stal nedostatkovým zbožím a v posledních letech bývá velice žádaný. Jsou
pokrmy, které si bez česneku těžko dokážeme představit.
Jelikož podzim je tu, nejvhodnějším obdobím pro výsadbu česneku bývá právě
toto roční období. Česnek můžeme sázet i na jaře, ale na podzim bývá
doporučován zejména kvůli brzké sklizni. Nasazený v listopadu sklidíte dříve, to znamená v létě kolem července.
Dělení česneku:
Paličák - patří mezi nejčastěji pěstovaný typ u nás, jeho charakteristika je kulovité květenství (palička).
Nepaličák - výhoda spočívá v jednodušším pěstování, zaručuje určitý výnos, v EU se tento typ pěstuje nejvíce.
Kam vysazujeme:
Jak už bývá zvykem u výsadby čehokoliv,
prvním a důležitým faktorem je kvalitní půda,
v tomto případě by měla být středně těžká s
hlinitou strukturou, s dostatkem hnojiv a
zrytá (pozor na kravský hnůj – ten česnek
nemá rád!). Pozor i na to, do jaké půdy
sázíme. Přesněji řečeno, každou sezónu
vysazujeme na jiné místo, nikdy
nevysazujeme tam, kde jsme česnek už
pěstovali. Sázíme do připravené půdy v době
chladna, těsně před jejím zamrznutím.
Česnek má rád slunné, suché a vzdušné
místo, ne však přímé slunce.
Jaký česnek použijeme pro sadbu:
Používáme pouze zdravý, sadbový česnek,
který nesmí být plesnivý a stroužky by neměly být poškozeny. Dáváme přednost takovému česneku, který byl
vypěstován zkušeným a dlouholetým pěstitelem před česnekem zakoupeným v marketu. U výsadby česneku je
potřeba se držet pravidla - čím rozměrnější stroužky, tím větší úroda.
Sadba:
Stroužky česneku vysazujeme do záhonů v hloubce 6 cm,
vzdálenost od sebe volíme 10 –15 cm a mezery mezi řádky 20 –
25 cm. Během růstu se snažíme udržovat půdu bez plevele. Po
výsadbě záhon uválíme nebo zavlažíme.
Sklizeň:
Česnek sklízíme tehdy, až je zralý. To znamená paličáky ve chvíli,
když jim zbývá pár dužnatých listů, které mohou být i žluté. V
případě nepaličáků sklízíme tehdy, když asi polovina rostlin má
nať položenou na zemi. Jakmile se začnou stroužky rozpadat, je
to znamení přezrálého česneku.
Dostáváme se k sušení česneku - sušíme v dobře větrané, suché a zastíněné místnosti, kde proudí vzduch,
svazkujeme po 10 – 15 kusech. Sušený česnek nám mnohdy slouží i jako krásná dekorace v interiéru.
Odrůdy:
Odrůd česneku existuje mnoho, mezi nejznámější patří – Anin, Anton, Bjetin, Blanin, Dukát, Lukan, Vekan nebo
Jovan.
Za zmínku jistě stojí postavení česneku v roli lidského zdraví. Velmi prospívá našemu zdraví a to díky několika
faktorům: obsahuje vitamíny A, B1, B2, C, rostlinná antibiotika a látky, které působí proti srážlivosti krve, výborně
reguluje hladinu cholesterolu v krvi, snižuje krevní tlak, posiluje obranyschopnost těla, ale také zvyšuje
pohyblivost střev. Bývá vhodný při nachlazení. Český spotřebitel pochopil, že český česnek je záruka kvality a
poptávka po něm znovu stoupá. Takže není na co čekat a hurá jít si svůj česnek vysadit
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LOUŽNICKÉ TRADICE

VÝROČÍ - Dne 26. října to bude přesně 32 let (26.10.1985), kdy v noci kolem 2 hodiny ranní, zachvátil oheň
střechu rodinného domu čp. 63. (u Linků a Hrubých)
V podkroví vzňal trám, který byl zabudovaný v komíně (podle zprávy hasičů
doutnal skoro 13 let) a následně od trámu chytla dřevěná podlaha, dále se oheň
šířil velkou rychlostí. Díky včasnému zásahu místních obyvatel a hasičů se
podařilo zachránit většinu majetku a hlavně zdraví všech obyvatel domu, všichni,
kdo mohli, přišli na pomoc a pomáhali i po celou dobu přestavby. Díky tomu se
mohli všichni obyvatelé domu již v prosinci nastěhovat do domu, kdy jim zase
pomohla většina Loužnických obyvatel a mohli tak oslavit vánoce v opraveném
domě s novou střechou.
Všem Loužničákům díky.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_Vyhoreni_domu_u_Hrubych__rijen%2C_listopad%2C_prosinec_1985/
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VÝROČÍ - Dne 27. října to bude přesně 54 let, kdy byl slavnostně otevřen „Kulturní dům“ v Loužnici.
V roce 1957 (jak to hlásá kámen v podezdívce sokolovny), byl položen základní kámen (60 let), a kulturní dům
dostal číslo popisné 72, jako měla stará sokolovna. Kulturní dům byl postaven v akci „Z“, se stavbou se začalo 10.
11. 1956. Slavnostní otevření s kulturním programem proběhlo 27. 10. 1963.
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VÝSTAVA LOUŽNICKÝCH FOTOGRAFIÍ
29. října uběhne 7 let, co se v naší obci konala výstava fotografií. 29. října 2010 v 17 hodin proběhla vernisáž této výstavy.
Jednalo se o fotografie, které byly pořízeny během jednoho století 1900 -2000, v naší obci.
Výstava měla veliký úspěch. Každý rád zavzpomínal na minulé události v naší obci, na Ty, kteří již nejsou mezi námi a i na
pohledy na naši obec, jak se změnila v průběhu 100 let. Bylo to velmi milé setkání všech spoluobčanů i přespolních a rodáků z
naší obce, kteří si výstavou mohli připomenout 450 let od první zmínky o obci Loužnice, a také to bylo milé zpříjemnění času
dušičkového.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

CIVILNÍ PROTILETECKÁ OBRANA
Poněvadž nebezpečí války ani v tomto roce nepřestává nás
strašiti, ba naopak stává se pro nás stále hrozivější a obava
z nepřátelských leteckých útoků nutí naši vládu k vydání zákona
o Civilní protiletecké obraně či zkráceně C.P.O.
Nařízeno v každé obci zříditi obrané čety (poplachové, spojovací,
bezpečnostní, požární a samaritánské) a to většinou z mužů
nevojáků (mladších 18 ti let a starších 50 ti let)
Velitelem této celé obrany jmenován jest Josef Kurfiřt z čp. 46.
Nařízeny a také provedeny poplachové cvičení, jedno ve dne a
zatemňovací 4 cvičení v noci. Provedená cvičení setkala se
s porozuměním občanstva a kázeň byla ve všech případech
dodržována. Doufejme však, že i v budoucnu zůstane tato celá
akce jen při cvičeních a nebude i třeba prováděti ve skutečnosti.

DOMOVSKÉ PRÁVO PŘIZNÁNO
Domovské právo připsáno těmto občanům:
Bohuslavu Hanšpachovi nar. 17. 9. 1895 v Líšném a jeho
manželce Boženě Hanšpachové nar. 21. 11. 1907 ve Vrátě a
jejich synu Květamíru.
Dále manželům Františce a Františku Prokopovi narozených
v Zásadě (majitelé domu čp. 53).
Dále po delším sporu Obci Radčice okresní úřad přiznal
domovské právo naší obce Antonínovi Šilhánovi, almužníku
z Radčic.

Pokračování příště………
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PRO ZASMÁNÍ

A jeden postřeh z venkova: "Soudě podle barvy dýmu
ze sousedova komínu usuzuji, že ani letos nezvolil
papeže na první pokus."
Postřeh ze supermarketu - předbíhat ve frontě u
pokladny ženu, která má v košíku zmrzlinu, láhev
vína, tampony a čokoládu, NENÍ VŮBEC DOBRÝ
NÁPAD…!

MOUDRÁ VĚTA
„Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

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