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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 41/2016
pro týden:
24. 10. 2016 – 30. 10. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Příští týden čekají děti, školou
povinné, podzimní prázdniny,
které připadnou na středu 26.
října a čtvrtek 27. října
2016.

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

V pátek
28. 10. a
sobotu
29. 10. 2016,
si budete
moci pochutnat na Boršči,
Holandském řízku a Čevabčiči
s bramborem, cibulí a hořčicí.
Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín, topinka se
směsí, smažák a řízek. Také si můžete pochutnat na palačince se
zmrzlinou a šlehačkou a zmrzlinovém poháru.

VE STŘEDU
JE HOSPŮDKA ZAVŘENÁ.

STÁTNÍ SVÁTEK
28. října 2016 – Státní
svátek.
Den vzniku samostatného
československého státu.

DUŠIČKY
Den mrtvých - Svátek zesnulých, Památka zesnulých
či lidově dušičky, která
připadá na středu
2. listopadu, je v
římskokatolické církvi
dnem liturgického
roku, kdy se církev
modlí za zemřelé.

ZMĚNA ČASU

pásma 3:00 -> 2:00.

Změna času proběhne v noci
ze soboty na neděli
30. října 2016.
Hodinky si posuneme
o jednu hodinu vzad - do
standardního časového
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ve středu 16. 11. 2016, opět, nepůjde elektrická energie, v naší obci.

ZE SPORTU

FLORBAL
KAŽDOU NEDĚLI
OD 14:00 DO cca 15:30,
SE HRAJE V KULTURNÍM
DOMĚ, NA VELKÉM SÁLE
FLORBAL.
ČISTÉ PŘEZUTÍ SEBOU!
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OBECNÍ HŘBITOV
Práce na obecním hřbitově jsou hotové. Obvodní zeď je opravena a vyspárovaná, stojí nové sloupy k bráně, které
jsou také vyspárované, a je dodělaná dlažba na vchodové cestě na hřbitov. Je zavěšená brána a branka, jsou
ořezány větve stromů u vstupu, aby svými větvemi nebránili při vstupu do brány, a je připravena nádrž na vodu i
popelnice na odpad. Vchod do hřbitova je do asfaltovaný a celý hřbitov je před zimou naposledy posekaný.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_HRBITOV_OPRAVA
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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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KNIHOVNA MODRÁ SOVA

http://www.blueowlbohemia.com/
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HLEDÁ SE DĚTSKÝ LÉKAŘ

Milí pacienti a milí rodiče,
Z důvodů mého důchodového věku, postupného úbytku dětí u nás na vesnicích a zatím dlouhodobé a naprosto
marné mé snaze získat na svůj obvod mladšího kolegu, jsem se rozhodla pro následující krok.
Od 1.1 2017 končí naše dětská ordinace v Zásadě i Držkově a dále budeme působit pouze na středisku ve Velkých
Hamrech v omezených ordinačních hodinách.
Dětské středisko ve Velkých Hamrech je umístěno v panelovém domě číslo 605 v přízemí. Cestou z Velkých
Hamrů se vyjede na kopec a nad tratí odbočí k sídlišti doleva, je to hned první čtyřpatrový dům, vchod je z levé
strany. Pokud se jede od Velkých Hamrů II., pod Domovem důchodců se zabočí doprava a jste tam.
Vzhledem k úbytku dětí v celém obvodě budeme zde ordinovat 3x týdně, a to ve dnech pondělí, čtvrtek a pátek,
pondělí od 7.00 do 14.00 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 13.00 hod. a v pátek od 7.00 do 11.00 hod.
Karty všech dětí ze Zásady a Držkova budou převedeny do Velkých Hamrů. Pokud by měl někdo z rodičů problém
tam dojíždět, má možnost kartu převést ke kterémukoliv pediatrovi v okrese, který má volnou kapacitu. Doufám
Ale že nám zachováte přízeň a zůstanete, v co největším počtu.
Omlouvám se všem, kterým tím způsobím problémy, ale snažím se už opravdu dlouho někoho mladšího získat,
ale bohužel pediatrů je málo, takže je to stále marné. Vím ale, že v dnešní době je většina rodin mobilní, takže
dojet do Velkých Hamrů nebude, doufám, zase takový problém.
Děkuji všem za pochopení
Vaše dětská lékařka
MUDr. Jana Hniličková
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ZE SVĚTA
JABLONEC N. N. - Epidemie jen dřímala, v posledních dnech opět vzplanula,
přibylo 35 nemocných.
Epidemie hepatitidy typu A vypukla na Jablonecku již na podzim minulého
roku, nyní atak zesiluje. Od začátku září do 19. října zaevidovali hygienici
nových 35 nemocných.
„Epidemický výskyt akutní virové hepatitidy A na Jablonecku stále trvá.
Registrujeme nové vzplanutí nákazy ve standardní populaci," potvrdila
Zuzana Balašová, mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
Přitom ještě v roce 2014 evidovali krajští hygienici pouhé jedno onemocnění
žloutenkou typu A. Loni přišel dramatický zlom. V období od konce srpna
loňského roku do 19. října roku letošního onemocnělo v Jablonci a blízkém
okolí s vazbou na město, 165 osob. V období září až říjen 2015 evidovali cca
40 případů onemocnění ze všech lokalit města Jablonec a přilehlého
Rychnova. „V Jablonci je takový typ epidemie, kde se ti lidé, až na výjimky, vzájemně neznají, uvažujeme proto, že
původcem nákazy by mohla být potravina, která se do populace dostala," řekl zástupce ředitelky protiepidemického odboru
Krajské hygienické stanice v Liberci Jaroslav Harman. Jsou prováděna a nařízena opatření k zamezení dalšího šíření
onemocnění. Zajištěno bylo 459 osob v kontaktu, 457 osob bylo naočkováno proti žloutence A. Náklady na očkovací látku
uhradilo Ministerstvo zdravotnictví. „Izolace nemocných probíhá na infekčním oddělení KN Liberec," doplnila Balašová.
„V jablonecké nemocnici tito pacienti nejsou, nemáme infekční oddělení," informovala mluvčí jablonecké nemocnice Petra
Hybnerová. Hygienici vykonávají zvýšený zdravotní dozor nad stravovacími zařízeními, provozovnami péče o pleť, sociálními
zařízeními, zásobováním vodou a podobně. „Jsou a budou prováděna další opatření v zabezpečení pitné vody i likvidace vody
odpadní," ubezpečila Monika Hausenblasová, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice v Jablonci.
K nákaze nejčastěji dochází infikovanými potravinami, z kostek ledu z infikované vody, z nedostatečně tepelně zpracovaných
ryb nebo mořských živočichů Ale existuje možnost aktivní obrany. Podle mluvčí Balášové je nejjistějším opatřením očkování.
„Pro lidi pracující v potravinářství může mít žloutenka i ekonomický dopad," sdělila mluvčí. Takový člověk nesmí 50 dní do
práce.
JABLONEC N N. - Již po padesáté se v zimě pojede
Jizerská 50 jeden z nejmasovějších závodů u nás. Na
startovní čáru se každoročně chystají tisíce lyžařů z více
než třiceti zemí světa.
„Kdyby tohle někdo řekl pořadatelům prvního ročníku dnes
již legendárního závodu, stěží by uvěřili," říká Petr Vobořil,
ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra a
obratem dodává, že vše začalo partou horolezců TJ
Lokomotiva Liberec, mezi kterými bylo i několik, kteří
později zahynuli při tragédii v Peru a jejichž smutný příběh
paradoxně nejvíce přispěl k obrovskému rozmachu závodu.
„Jejich rodiny, kamarádi, spoluorganizátoři nezapomněli.
Kromě vzpomínek opatrovali také autentické dokumenty,
fotografie i původní vybavení z prvních ročníků. Díky tomu
se podařilo uspořádat unikátní výstavu 50x BÍLOU
STOPOU, jež vzdává hold lidem, kteří se o vznik závodu
zasloužili," uvedl Vobořil.
Výstava předchází jubilejnímu 50. ročníku Jizerské 50, který
se pojede až v únorovém termínu (17. - 19. 2. 2017, pozn. red.). Vernisáž proběhne ve středu 25. října od 17 hodin v Domě
Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou. Budou v ní k vidění samozřejmě historické materiály k Jizerské
padesátce, ale organizátoři pamatovali i na děti, které si budou moci udělat představu, jaké byly běžkařské začátky.
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TANVALD - Ve dnech 15. a 16. října 2016 proběhlo v areálu Vysočina
Arény v Novém Městě na Moravě Mistrovství Evropy ECF v mushingu.
Kynolog HZS Libereckého kraje, nstržm. Václav Vančura, který slouží
na stanici v Tanvaldě, dojel se svým psem Čertem pro zlatou medaili v
kategorii Scooter. Sportovního klání se zúčastnilo 600 závodníků. Trať
byla dlouhá 5,2 km s převýšením 230 metrů. Jednalo se o velmi
náročný terén s prudkým stoupáním a rychlými sjezdy, ve kterých
závodníci dosahovali rychlosti okolo 50 km/h.

ŽELEZNÝ BROD - Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na
náměstí pořádá od 21. října výstavu obrazů z Českého ráje a
fantaskních kompozic Richarda Náhlovského. Zaměřuje se tak na
současnou tvorbu malíře, který se 22. května 1957 narodil v
Turnově, v letech 1973 až 1977 absolvoval sklářskou školu v
Železném Brodě a v letech 1981 až 1987 Akademii výtvarných
umění v Praze u profesora Františka Jiroudka. V letech 1991 až
2007 žil a tvořil v Mariánských Lázních, ale přesto se každoročně na
tři čtyři měsíce do Českého ráje a Pojizeří vracel a s výsledky
tvůrčích pobytů seznamoval na několikadenních výstavách v
Rovensku pod Troskami.
V roce 2007 se zabydlel na jižním svahu Kozákova, nedaleko
Votrubcova lomu, známého naleziště polodrahokamů, odkud má skvělý pohled do Českého ráje který dodnes
zůstává hlavním zdrojem podnětů pro jeho malbu, ne však jediným, protože hledá inspiraci také v evropském
umění, především v expresionismu, ale také v povrchových strukturách pískovcových skal a kozákovských
achátech. Nenapodobuje je, ani neskrývá, že mu barevností pomáhají fantaskní malby vytvářet. Nové obrazy
každý rok na podzim vystavuje v Rovensku pod Troskami, ale příležitostně i na jiných místech v Česku a v
zahraničí. V čase příprav železnobrodské výstavu se pro několik motivů vrátil na Malou Skálu, kde již dříve
maloval, ale také do Frýdštejna.
Výstava obrazů Richarda Náhlovského bude v Železném Brodě přístupná denně od 9 do 17 hodin až do 11.
prosince.
TANVALD - Páteční večer a noc v Tanvaldě patřily
pohádkovým bytostem a jejich přívržencům. Ve sportovní hale
na Výšině se totiž konala tradiční Podzimní zábava. Vy máte
nyní možnost prostřednictvím našich fotografií si zdařilý večer
připomenout. Pořadatelé z TJ Seba Tanvald - oddílu basketbalu
svůj 6. ročník věnovali pohádkám. V zaplněném sále se mezi
450 účastníky pohybovali známí i méně známí hrdinové
moderních i tradičních pohádek. K tanci a poslechu hrály
kapely S (nad)váhou a Koneckonců. Samozřejmě nechybělo
ocenění nejlepších masek večera.
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KULTURA a POZVÁNKY
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ZMĚNA ČASU
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RESTAURACE OTEVŘENA
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONECKO - V sobotu 15. října odpoledne ve 14 hodin se na silnici první třídy číslo
14 mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Nissan
Micra jel ve směru od Jablonce nad Nisou, kde v pravotočivé zatáčce na mokrém
povrchu vozovky vlivem nepřiměřené rychlosti dostal přetáčivý smyk, narazil do svodidla
a sjel do stráně u silnice. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou,
která měla negativní výsledek. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené
škody činí částku 18.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou
vyřešili věc na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči vozidla udělili blokovou
pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - Tento týden v úterý 18. října v podvečer kolem devatenácté hodiny dosud neznámý muž přistoupil
k devatenáctiletému mladíkovi, který v té době procházel v Jablonci nad Nisou průchodem mezi ulicí Podhorská a autobusovým
nádražím. Chvíli spolu oba hovořili. Po této krátké rozpravě ovšem neznámy muž uvedenému mladíkovi z ruky vytrhl mobilní
telefon v hodnotě dvou tisíc korun a z místa činu utekl. Zloděj poškozenému nijak nevyhrožoval ani ho fyzicky nenapadl.
Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří v současné době celý případ šetří, ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.
ČERNÉ ÚDOLÍ

18.10.2016 - ráno krátce před osmou hodinou se na silnici první
třídy číslo deset mezi Loužnicí a Železným Brodem stala dopravní
nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru na Železný Brod, kde
po projetí mírné levotočivé zatáčky na přímém úseku začal
pravděpodobně předjíždět kolonu několika vozidel, přičemž dostal smyk,
přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem Mitsubishi. Po
tomto střetu ještě vyjel mimo komunikaci. Tento řidič při nehodě utrpěl
zranění, se kterým byl z místa převezen na traumacentrum Krajské
nemocnice v Liberci. Alkohol byl u něj vyloučen provedenou dechovou
zkouškou, která měla negativní výsledek. Řidička z druhého vozidla byla
se zraněním převezena na ošetření do jablonecké nemocnice a ke
zjištění alkoholu byl u ní vyžádán odběr krve. Předběžná výše
způsobené škody přesahuje částku 200.000,- Kč. Veškeré okolnosti
uvedené dopravní nehody jsou i nadále předmětem probíhajícího šetření
policistů z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

19.10.2016 - dopoledne se krátce po desáté hodině stala na
silnici první třídy číslo deset mezi Železným Brodem a Loužnicí
dopravní nehoda. Řidič s vozidlem BMW jel ve směru od Železného
Brodu, kde na rovném úseku na mokré vozovce dostal smyk, který se
mu nepodařilo vyrovnat, vyjel mimo komunikaci a narazil do
kovového svodidla. Ve voze jel řidič sám a při nehodě se nezranil.
Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která
měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku
72.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou
věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči
havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
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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
24.10.

Den: 6/10°C
Noc: 6/2°C

PÁTEK
28. 10.

Den: 7/11°C
Noc: 7/3°C

ÚTERÝ
25.10.

Den: 12/16°C
Noc: 8/4°C

SOBOTA
29.10.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

STŘEDA
26.10.

Den: 11/15°C
Noc: 8/4°C

NEDĚLE
30.10.

Den: 6/10°C
Noc: 4/0°C

ČTVRTEK
27.10.

Den: 10/14°C
Noc: 8/4°C

PONDĚLÍ
31. 10.

Den: 5/9°C
Noc: 3/-1°C

PRANOSTIKY
28.10.
Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy.
Šimona a Judy - zima je všudy.
Šimona a Judy - zima leze z půdy.
Šimona a Judy - kožich snese s půdy.
Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství
sněhu býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

OBLOHA
Slunce Měsíc 26.10. 2016
Vychází: 7:31
Zapadá: 17:31

Vychází: 02:45
Zapadá: 16:07



CO SE DĚJE NA OBLOZE?
25.10. Měsíc v konjunkci s Regulem ve Lvu
26.10. Venuše v konjunkci s Antarem ve Štíru
27.10. Merkur v horní konjunkci se Sluncem
29.10. Konjunkce Venuše se Saturnem
30.10. Měsíc v novu, konec platnosti letního času
31.10. Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 406
662 km)
V průběhu měsíce má maximum několik meteorických rojů, z nichž nejvýraznější jsou Orionidy.
Jsou způsobeny proudem částic, který za sebou
zanechává Halleyova kometa. Tímto proudem meteoroidů Země prochází přibližně mezi 16. a 26.
říjnem. Nejhustší částí prochází každoročně kolem
21. října, kdy maximální zenitová frekvence dosahuje 20–30 meteorů za hodinu. Měsíc je tou dobou v poslední čtvrti.
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FÁZE MĚSÍCE
30.10.

07.11.
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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.
25.
29.
31.
31.

10.
10.
10.
10.

2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Dagmar Tilerová
Karel Brokl
Zdeněk Urbánek ml.
Šikolová Marie

VÝROČÍ
24.10. 1862 – Daniel Swarovski, umělecký sklář († 23. ledna 1956)
25.10. 1932-Theodor Pištěk, filmový výtvarník.
26.10.1765 – Václav Thám, český herec a spisovatel († okolo 1816)
27.10. 1845 – Josef Václav Sládek, spisovatel († 28. června 1912)
28.10. 1492 – Kryštof Kolumbus přistál na Kubě.
29.10. 1787 – V Praze v Nosticově divadle se uskutečnila premiéra opery
Don Giovanni W. A. Mozarta
30.10. 1975 – V Suchdole se zřítilo jugoslávské dopravní letadlo typu DC-9
společnosti Inex Adria Airways.
VÝZNAMNÉ DNY
24.10. - Den OSN, Světový den informací o rozvoji, začíná Týden akcí za
odzbrojení
25.10. - den svatého Kryšpína
27.10. – Světový den audiovizuálního dědictví
28.10. – Státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu.
Prezident České republiky uděluje státní vyznamenání.
31.10. – Halloween, Samhain (31. říjen – 1. listopad), Světový den spoření
1.11. – Slavnost Všech svatých

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 24. 10. – 30. 10. 2016,
slaví svátek:
24.10. - NINA je ženské křestní jméno. Jeho původ
je pravděpodobně perský, pochází od jména Ninos,
které nosil zakladatel asyrského státu. Jeho význam je
obvykle uváděn jako „úžasná“. V hindském jazyce má
význam pěkné oči, ve svahilském jazyce matka, v
indiánských jazycích znamená mocná, vynikající, v
jazyce Kečuů má význam oheň a ve starořečtině se
vykládá jako květina.
25.10. - BEÁTA (nebo Beata) je ženské křestní
jméno. Původ má v latinském beata, což znamená
„blažená, šťastná“.
26.10. – ERIK je mužské křestní jméno
skandinávského původu, Erich je jiná podoba téhož
jména. Vykládá se jako „vážený vládce“ (Eirík(u)r).
27.10. – ŠARLOTA je ženské křestní jméno. Jméno
je variantou jména Karla a pochází z francouzštiny ze
slov znamenajících „muž“. Další variantou je Karolina.

ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

Na 28. října
1931
v Sokolovně
pořádána
slavnostní
akademie.
Divadla hrány a
též Mikulášský
večírek. Divadla
jsou málo
navštěvována,
vinou biografu.

28.10. – ŠIMON (také Simon nebo Simeon) je
mužské rodné jméno hebrejského původu, (hebrejsky
ןעְמִׁש
 ֹו, Šim‘on). Jeho význam je obvykle vykládán
jako „naslouchající“.
Juda (hebrejsky ה ְיּוהְ י, moderní přepis: Jehuda;
fonetický přepis: Jəhûḏā, „Ten, který chválí“) je
hebrejské jméno s variantami „Judah“, „Judas“ a
„Jude“.

Foto: ochotníci
z Loužnice

30.10. – TADEÁŠ je mužské křestní jméno
hebrejského původu. Jméno je nejasného významu,
nejčastěji se vykládá jako chytrý, rozumný nebo
smělý, odvážný.

16

29.10. – SILVIE (také Sylvie, Silvia, Silva nebo
Sylva) je ženské křestní jméno latinského původu
(latinsky silva, les), českou obdobou řídce Lesana.
Mužským pandánem je Silvestr. V Římské mytologii je
Silvia bohyní lesa a měsíce, sestra Romeie.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
DÝNĚ
Dříve se na zahrádkách pěstovaly pouze „goliáše", obří dýně, které dosahovaly
hmotnosti kolem 60 kg i víc. Máte jistě v živé paměti to podzimní šílenství, kdy
bylo třeba celý obrovský plod (nebo i víc) zpracovat najednou a pomáhal
každý, kdo měl ruce, nohy. Vyráběli se z dýně kompoty „a la ananas", a aby
to hezky vypadalo, vykrajovali se kulatým udělátkem kuličky.
Dýně obsahuje provitamín A, vitamín B1, B2, B3, E, kyselinu listovou
(B9), omega-3-mastné kyseliny, z minerálních látek hořčík, draslík,
vápník, měď, selen, železo, zinek a fosfor. Je dobře stravitelná, při
pravidelné konzumaci upravuje činnost střev (dráždivý tračník, zácpa, průjem),
váže na sebe toxiny a pomáhá je vylučovat z těla.
Dýňová semínka obsahují nejvíce zinku ze všech rostlinných zdrojů, proto jsou velmi hodnotným doplňkem stravy
a doporučují se při téměř všech onemocněních. Zinek je protizánětlivý, působí příznivě na kůži, vlasy a nehty,
urychluje hojení ran i zlomenin. Semínka se doporučují při ekzému a dalších kožních problémech, jako prevence i
podpůrná léčba infekčních onemocnění, pro podporu obranyschopnosti, v rekonvalescenci po úrazech a
operacích.
Byl prokázán přímý vliv na nezhoubné zvětšení prostaty, zlepšuje i mužskou plodnost a sexualitu. Čistí
střeva od parazitů (hlísti, škrkavky, roupy), jsou vhodným doplňkem stravy při zánětu močových
cest a problémů s ledvinami i při srdečněcévních (kardiovaskulárních) onemocněních.
Preventivně chroupeme semínka upravená dle chuti (nasladko, naslano, pikantní, přírodní) alespoň 2x týdně,
léčebně užíváme menší hrstičku denně. Účinná jsou čerstvá i pražená.
Účinky dýně jsou na:
dráždivý tračník, zácpu, průjem, úprava činnosti střev, protizánětlivý účinek, kůži, vlasy, nehty zlepšuje jejich stav, hojení ran, hojení zlomenin, kožní nemoci, infekční nemoci - podpůrná léčba,
posílení imunity, obranyschopnosti, rekonvalescence po operaci a úrazu, zvětšení prostaty,
hypertrofie prostaty, paraziti ve střevech - hlísti, škrkavky, roupi, močové cesty - zánět močových
cest, ledviny - ledvinové nemoci a poruchy
Mezi nejoblíbenější odrůdu dýně patří Hokkaidó. Má sytou sladkou
chuť a nádhernou barvu. Obsahuje provitamin A - beta-karoten,
vitamin E, C, z minerálních látek má velké množství draslíku.
Výborně pomáhá při čištění organismu, dále se používá při
poruchách funkce žaludku, onemocnění slinivky a sleziny, je
tedy vynikající pro diabetiky.
Podle nejnovějších vědeckých výzkumů obsahuje dužina této dýně
zvláštní látky s preventivně proti nádorovým účinkem. Podle
provedených studií postačí denní konzumace 100 gramů dýňové
dužiny (po delší dobu) k tomu, aby až třikrát poklesla
pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění, zejména rakoviny
plic a prostaty.
Hydratující pleťová maska: Jednu polévkovou lžíci najemno nastrouhané dýně smícháme s 2 lžícemi zakysané
smetany a 1 lžičkou citronové šťávy. Vzniklou směs naneseme na obličej a dekolt a vše necháme 20 minut
účinkovat. Poté umyjeme.
Podzimní koktejl: Potřebujeme kousek dýně, 1 jablko, 1 hrušku, 2 mrkve. Zeleninu očistíme, jablko a hrušku
zbavíme jádřinců, pak vše dáme do odšťavňovače, hotovou šťávu ještě přecedíme přes plastové sítko a můžeme
servírovat!
Dýňová princezna: Potřebujeme 1 malou dýni Hokkaidó, 1 malou cuketu, 1 dl vody, 1 lžičku citronové šťávy, 2
lžičky agáve sirupu, špetku mořské soli. Zeleninu a ostatní přísady rozmixujeme, pak vše přecedíme přes plastové
sítko. Hotový nápoj nalijeme do vychlazených sklenic.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PEČENÁ PLNĚNÁ DÝNĚ
1 dýně (Hokkaido nebo muškátová) o hmotnosti cca 3–4 kg, 50 ml panenského olivového
oleje, sůl a čerstvě mletý pepř, 1,5 lžíce másla, 200 g čerstvých grilovacích klobásek,
nakrájených, 1 svazek jarních cibulek, nakrájených, 150 g drobných brambor, oloupaných,
2 menší mrkve, oloupané a nakrájené na půlcentimetrová kolečka, 1 pórek, pouze světlé
části, nakrájené na tenké plátky a pořádně propláchnuté, 1/2 celerového řapíku,
nakrájeného na půlcentimetrové kostičky, 80 g mraženého hrášku, 100 g drobných
žampionů, 1,5 lžičky hladké mouky, 140 ml mléka, 2 konzervy (po 400 g) malých bílých
fazolí, slitých a propláchnutých, 1 lžíce nahrubo nasekané čerstvé šalvěje, 1/2 lžíce lístků čerstvého tymiánu, cca
250 ml kuřecího vývaru. Troubu zahřejte na 175 °C. Dlouhým nožem odřízněte vršek z dýně a uschovejte ho.
Dýni vydlabejte tak, aby zůstala jen dužina. Vymažte ji olejem, osolte a opepřete. Dýni i víčko položte na plech
vyložený papírem na pečení a pečte 25 minut. Pak dejte, pokličku‘ stranou a nechte ji zcela vychladnout. Dýni v
troubě otočte vzhůru nohama a pečte ještě asi 25 minut, aby dužina byla měkká, ale ještě pevná. Pak dýni nechte
vychladnout na mřížce. Půl lžíce másla rozpusťte v hrnci. Přidejte klobásky a opékejte je za stálého míchání
dohněda; trvá to asi 7 minut. Přidejte zbývající máslo, jarní cibulky, brambory, mrkev, pórek a celer. Opékejte
doměkka asi 12 minut, občas zamíchejte. Přisypte hrášek a houby a nakonec vmíchejte mouku a asi 2 minuty
opékejte. Mírně ztlumte oheň, vlijte mléko a 5 minut zvolna povařte. Přidejte fazole, šalvěj, tymián, vývar a 125
ml vody. Přiveďte k varu a asi 20 minut vařte dohusta. Zahřejte troubu na 175 °C. Směs přelijte do dýně a dejte
péct, aby tykev doměkla. Ozdobte víčkem a podávejte.
DÝŇOVÁ POLÉVKA
2 lži ́ce másla, 1 malá cibule, nakrájená nadrobno, 500 g oč ištěné dýně hokkaido,
nakrájené na kostky (nemusi ́ se loupat, jiné dýně ano), 600 ml vývaru (drůbeži ́ho,
hovězi ́ho nebo zeleninového), 2 stroužky č esneku, utř ené, 100–150 ml smetany ke
šleháni ́, sůl a č erstvě mletý pepř , nastrouhaný muškátový oř i ́šek, 2 vrchovaté lži ́ce
zakysané smetany, dýňový olej na pokapáni ́, 4 lži ́ce dýňových semi ́nek na posypáni ́, krutonky z dýňového č i
jiného hodně tmavého chleba k podáváni ́, 1 sušená chilli paprič ka (nemusi ́ být). V rendli ́ku opeč te na másle cibuli
dosklovita. Př idejte dýni, opeč te ji ze všech stran, zalijte vývarem, př iklopte a uvař te doměkka. Odstavte a
rozmixujte dohladka. Př idejte č esnek a smetanu na šleháni ́, prohř ejte, podle chuti dosolte, opepř ete, okoř eňte
muškátovým oř i ́škem a promi ́chejte. Polévku podávejte s noč kem zakysané smetany, pokapanou dýňovým
olejem, posypanou semi ́nky a s opeč enými chlebovými kostič kami. Milovni ́ci ostrých chuti ́ si mohou polévku
posypat najemno rozemnutou chilli paprič kou.
SLADKOOSTRÁ DÝŇOVÁ SEMÍNKA
semínka z jedné dýně, 5 lžící krupicového cukru, ¼ lžičky soli, ¼ lžičky mletého
kmínu, ¼ lžičky skořice, ¼ lžičky zázvoru, špetka chilli koření, 1½ lžíce
arašídového oleje. Na tuhle chuťovku (je ideální třeba k vínu) v míse promíchejte
3 lžíce krupicového cukru, ¼ lžičky soli, ¼ lžičky mletého kmínu, ¼ lžičky skořice,
¼ lžičky zázvoru a špetku chilli koření. Ve velké pánvi s nepřilnavým povrchem rozpalte 1½ lžíce burákového
oleje, vhoďte do něj semínka z jedné dýně, přidejte 2 lžíce krupicového cukru a míchejte asi minutu, až se začne
cukr rozpouštět a semínka karamelizovat. Pak je přesuňte do mísy s kořením a pořádně promíchejte. Nechte
vychladit.
DÝŇOVÝ KOLÁČ
Těsto: 300 g jemně mleté špaldové mouky + na pomoučnění válu, 200 g studeného
másla, nakrájeného na kostičky, 1 lžička soli, 100–150 ml studené vody
Náplň: 3 hrnky dýňového pyré (dužina ze 2 středních upečených dýní), 250 g
třtinového cukru, 6 vajec + 1 vejce na potírání těsta, 2 lžíce kukuřičného škrobu, 1
lžička soli, 1,5 lžičky skořice, 1,5 lžičky mletého zázvoru, 1 lžíce vanilkového cukru,
špetka strouhaného muškátového oříšku nebo květu podle chuti, 1 drcený hřebíček. Na pomoučeném vále
vypracujte ze všech surovin těsto. Pracujte rychle a používejte studené suroviny z lednice, aby se těsto
neroztékalo. Vodu dolévejte postupně, potřebujete tuhé máslové těsto. Vyválejte ho na tenkou placku o 1–2 cm
větší, než je průměr formy, kterou chcete použít. My jsme koláč pekly ve formě o průměru 29 cm, vysoké zhruba
4 cm. Těsto vložte dovnitř a okraje seřízněte. Zbytek použijte třeba na lístečky, kterými můžete vršek koláče
později ozdobit. Korpus ve formě lehce propíchejte, aby se vám nevyboulil, a pečte ho ve vyhřáté troubě na 180
°C zhruba 10 minut. Mezitím pečlivě promíchejte všechny ingredience na náplň. Až korpus lehce zchladne, vlijte
do něho náplň a dejte péct na 160 °C klidně hodinu, dokud i vnitřní část náplně lehce neztmavne a neztuhne. Je
lepší péct koláč pomalu a déle, než zkoušet těsto špejlí, protože to zásadní, co je na tomhle dezertu tak skvělé, je
právě jeho neporušený sytě oranžový tvar. Zhruba po půl hodině pečení koláč ozdobte zbylým těstem, třeba jako
já ve tvaru lístků, a potřete rozšlehaným vejcem. Nechte dopéct ještě 30 minut, vychladnout a jezte.
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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.
Během procházky po našich lesích, obzvláště kolem „Liškáče“, jste mohli potkat mloka černého s jasně žlutými
skrvnami. Jako děti jsme se ho báli, ale věděli jsme, že asi bude vzácný, tak jsme si jeho výskytu považovali.

MLOK SKVRNITÝ
Mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra) je středně velký
ocasatý obojživelník a
nejrozšířenější evropský zástupce
čeledi mlokovitých rozšířený v
západní Asii, jihozápadní a
zvláště v jižní a střední části
Evropy
Mlok skvrnitý je robustnější
obojživelník protáhlého tvaru s
krátkými končetinami, poměrně
dlouhým a silným ocasem a dosti
velkou hlavou se zakulacenou
tlamou a vypouklýma očima.
Velikost i zbarvení se výrazně
mění dle několika poddruhů.
Dospělý jedinec je dlouhý 18–28
cm. Nejčastěji se objevují mloci s
černě zbarveným tělem se žlutými skvrnami nebo pruhy. V některých lokalitách se objevují i poddruhy se skvrnami
pomerančově oranžovými až červenými. Svým zbarvením se blízce podobá americkým axolotlům a stejně jako u nich
má jeho barevné skvrnění funkci varovnou a odrazující. Pohlaví se od sebe zbarvením neliší.
Mlok skvrnitý obývá výhradně vlhké lesní lokality, louky nebo pole, mnohdy v blízkosti vodních toků, avšak mimo
období kladení larev žije často daleko od vody. Preferuje listnaté nebo smíšené lesy v podhorských lokalitách do
nadmořské výšky 1 200 m n. m, nejčastěji 200–600 m n. m.
Aktivní je především v noci a za soumraku, přes den se ukrývá pod listy, kmeny stromů, větvemi, v dírách v zemi nebo
pod kameny, kde je chráněn před přímým slunečním zářením. Za deštivých nebo vlhkých dnů však často vylézá ze
svých úkrytů i ve dne. Mlok je charakteristický svým pomalým pohybem. Jeho potravou se stávají nejčastěji malí až
středně velcí bezobratlí živočichové – žížaly, stonožky, drobný hmyz, pavouci, červi, slimáci . Na přelomu října a
listopadu se před nepříznivým zimním počasím schovává do podzemí, kde se drží stálejší vyšší teplota.
Na svou obranu používá jed (což je směs toxinů, jejímiž hlavními složkami jsou samandarin, samandaron a
samandaridin), který produkuje především v příušních žlazách v zadní části hlavy, a pak ve žlazách nacházejících se po
stranách hřbetu a na ocase. Samandarin je nejúčinnější látkou mločího jedu, ale ani tak pro člověka není příliš
nebezpečný. Pokud se však dostane např. do očí způsobuje silné pálení. Menším živočichům, kteří se ho snaží
napadnout, ale může způsobit silné svalové křeče a zvýšení krevního oběhu v celém těle, spojené s obtížnějším
dýcháním; jed ve větším množství pak může takového živočicha i zabít. Díky této schopnosti nemá téměř žádného
přirozeného nepřítele, největším nebezpečím je pro něj člověk.
Mlok skvrnitý pohlavně dospívá ve 3. až 4. roce života. Při páření samec samici uchopí zespodu, odloží spermatofor na
podklad a sklouzne na stranu, takže samice klesne na spermatofor. Páření probíhá koncem léta a na podzim. V našich
podmínkách je mlok živorodý případně vejcoživorodý; vajíčka se tedy vyvíjejí v těle samice. V březnu až květnu
následujícího roku klade samice do pomalu tekoucích potoků, studánek či jezírek přibližně 40 (max. 70) larev o délce
2,2–3,2 cm, které před proměnou dorůstají velikosti až 8 cm (obvykle do 6 cm). Larvy jsou masožravé, živí se rybím
potěrem, drobnými korýši nebo členovci, často se u nich také projevuje kanibalismus. K proměně u nich dochází po
třech měsících, v červenci až srpnu. V přírodě se dožívají průměrně 20, v zajetí až 50 let.
Mlok skvrnitý je v Česku dle vyhlášky 395/1992 Sb. silně ohroženým druhem. Vinu za tento stav nese lidská
činnost především vzestupem automobilismu a ničením a znečišťováním přírodních vodních toků, jezírek a studánek.
Na mloka se vztahuje též Bernská konvence, podle níž je zařazen mezi přísně chráněné druhy; odchyt v přírodě je
zakázán, živé jedince lze získat jen z registrovaných chovů. Druhy žijící na území našeho státu lze chovat v zajetí jen na
základě udělené výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
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DŮM a ZAHRADA
ROZSVIŤTE DÝNĚ!
Také je Vám nepříjemné, když supermarkety do nás začínají hustit vánoce již od konce září? Podzim sice přináší
mlhy a chlad, ale také barevnou pestrost všech listů a přichází čas tmy a tak je ideálním spojením dýně a svíčka.
Na našich zahradách je stále častěji vidět vypěstované dýně, stávají se oblíbenou součástí jídelníčku a dýňová
polévka je vynikající. I když Haloween je anglosaský svátek, nicméně je pěkným spojením s našimi dušičkami.
České děti sice 31. října nechodí v kostýmech po koledě, ale vyřezávané dýně si zamilovaly také. Co na tom, že se
Halloween slaví v anglicky mluvících zemích. Udělejte svým dětem radost a nechte jim dýni v sobotu večer svítit
za oknem či na zahradě.
VYŘEZÁVÁNÍ DÝNĚ NENÍ ŽÁDNÁ VĚDA
Žádné speciální nářadí nepotřebujete, vystačíte s běžným kuchyňským nožem. Na
vydlabání si připravte co největší lžíci z tvrdého kovu, osvědčila se i kovová
salátová lžíce nebo lžíce-naběračka na zmrzlinu.
Nejprve si na dýni obyčejnou tužkou lehce předkreslete linie, které budete
vyřezávat. Návrh si můžete připravit na papír. Pak odřízněte vrchní část dýně,
která bude sloužit jako poklop. Silnou dužninu dýně přitom prořezávejte zešikma.
Tak, aby měl poklop zkosené okraje a nepropadával se dovnitř.
Lžící poklop zbavte měkkých vláken a rosolovité dužniny se semeny. Stejně tak ji
vyberte i z vnitřku dýně. Příjemnější je natáhnout si na to gumovou rukavici.
Stejně důkladně jako poklop pak očistěte i vnitřek dýně. Vydlabanou dužninu ani
semena nevyhazujte, můžete je dále zpracovat. Čím více dužniny vydlabete, tím
lépe půjde dýně prosvítit. Slabší stěna dýně ale zase nebude tak odolná a o
dekoraci tedy dříve přijdete.
Na vyčištěné dýni můžete začít vyřezávat jednotlivé části obličeje, případně jiný
motiv na boku dýně. Nejlépe se dílky vyřezávají krátkým nožíkem na zeleninu,
jakýmsi lehce viklavým pohybem. Dužnina je měkká, takže na to není potřeba
nějaká výrazná síla. Každý dílek po vyříznutí opatrně vyjměte.
Vydlabaná a vyřezaná dýně už čeká jenom na osvětlení. Tradiční je samozřejmě
svíčka. Ta ale dýni vydatně zahřívá, což jí moc nesvědčí. Pokud ji zevnitř nasvítíte
nějakým vhodným elektrickým osvětlením s LED diodami, vydrží vám mnohem
déle. Klidně můžete použít třeba vánoční řetěz.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
DUŠIČKY SVATEK VSECH SVATÝCH
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky. Oba
tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na
hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, kde pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu
pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.
Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové bohoslužbu. V Pelhřimově se vyprávělo o jisté
kmotře, která se o dušičkové noci probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si myslela,
že již ráno. Oblékla se a
spěchala do hřbitovní kaple „U
panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u
oltáře stál kněz. Kmotra se velmi
styděla, že přichází na bohoslužbu
pozdě a tak se rychle posadila na lavici
a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a
rozhlédla se kolem sebe. Viděla mnoho
lidí, kteří jí byli velmi povědomí.
Vzpomínala, odkud je zná, když v tom
si uvědomila, že to jsou všechno
sousedé po smrti. V tom do ní šťouchla
její nedávno zemřelá sousedka a řekla
jí, že je na mši duchů a že duchové
živého člověka po skončení mše
roztrhají na kousky. Poradila jí, aby si
svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra poslechla a ráno, poté co se o zážitku z předešlé noci svěřila
sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli kožíšek roztrhaný na malé kousíčky. Hodně hospodyň
dělalo dušičky z dvojího těsta. Pro rodinu bylo určeno pečivo z bílé mouky a pro čeládku z mouky černé. Díky
tomuto lakotnému jednání se mezi čeládkou brzy rozšířila jednoduchá říkanka, kterou se snažila čeládka
pokárat hospodyni za rozdílné dušičky. Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše
zemřelých na jednu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy. V Čechách v ten večer plnil hospodář
lampu máslem místo oleje, aby si dušičky mohly opáleniny, způsobené očistcem natřít a trochu ochladit. Bývalo
zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo místy chápáno jako částečné
vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela,
musely se dušičky vrátit do očistce.
Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo - housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo
„kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo,
zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u
kostela či hřbitova. Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy.
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky (lat. In
commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi
dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou
tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či
položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí. V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným
dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“.Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na
mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo
(† 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po
celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež
Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915
Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev. Anglikánská církev slavení této památky zrušila, avšak
někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto
důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo potlačit.
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VÝROČÍ - Dne 26. října to bude přesně 31 let (26.10.1985), kdy v noci kolem 2 hodiny ranní, zachvátil oheň
střechu rodinného domu čp. 63. (u Linků a Hrubých - Matěáskovi)
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 53 let, kdy byl slavnostně otevřen „Kulturní dům“ v Loužnici. V roce
1957 (jak to hlásá kámen v podezdívce sokolovny), byl položen základní kámen, 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
(60let). Slavnostní otevření s kulturním programem proběhlo 27. 10. 1963.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

SKLÁŘSTVÍ
Krize ve sklářství se stupňuje, takže začíná se jevit občanská nezaměstnanost. Jest to především výroba kroužků,
kde začalo se vyrábět jen zboží nebroušené (šmirgl), zavedeny nové stroje na plochování (plochovačky), mnozí
dokonce tyto kroužky sypaly do rumpláků a to mělo za následek, že ceny rychle klesaly. Ve výrobě zboží
korálkového nastává též nedostatek objednávek a ceny jsem mnohem nižší jak v předešlém roce.
ZÁBAVY atd.

Kromě divadel a obvyklých plesů konal se dne 8.
března koncert virtuosa Muziky z Plavu, návštěva byla
veliká.
Na velikonoční pondělí konala se v sokolovně
„Okrsková akademie“. Hojná účast, všem se
zamlouvala.
V srpnu opět příprava na obžínky.
Tentokrát změněno slavnostní místo. Však stará smůla
i tu způsobila, že průvod ani na připravené místo (na
Kodejšově u Plchova) nedošel a museli se účastníci
opět vrátit do sokolovny.
V roce 1925 zemřelo v Loužnici 8 lidí, narodily se 5
dítky.
Zemřelí byli pochováni na místním hřbitově.

foto: baličky kroužků loužnické firmy Josefa Linky rok 1910, sokolové Loužnice před sokolovnou
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Povídá děda babce: "Rum je jed, ale když není, je to
otrava."
V baru sedí několik větrem ošlehaných kovbojů a popíjí
whisky. Přisedne k nim náhodný turista a povídá: „Solidní
podnik, jen se divím, že je tu podlaha vysypaná pilinami."
„Pilinami," ušklíbne se jeden z kovbojů, „to je nábytek,
který tu včera stál."
V baru se baví dva kovbojové: „Vidíte tam ten ksindl?"
„Tam, kam ukazujete, stojí dvacet mužů." „Myslím toho, s
tím sombrerem!" „Pane, všichni mají sombrero."
„Panebože, myslím toho v té kostkované košili!" „Vždyť
mají všichni kostkované košile!" „Vy jste nějaký pedant!
Všimněte si toho s těma dvěma kolty za pasem." „Ale
vždyť mají všichni dva kolty za pasem." „Aby vás čert
vzal," naštve se první, tasí kolty a vyprázdní oba
zásobníky. Pak procedí mezi zuby: „Myslel jsem toho, co
zůstal stát." „Aha, a co je s ním?" Pistolník si povzdychne:
„Ani si nedovedete představit, jak ho nesnáším!"
To je divné," stěžuje si pan Řezník u baru, „pořád chodím
domů namazaný a přesto mi to v manželství skřípe."
Objal přítel přítele a povídá mu: "Takhle už to dál nejde,
celý večer za mne platíš. Teď je konečně řada na mně půjč mi stovku a objednej dvě malá piva."
Zpráva z novin: "V obchodě v centru Brna došlo k
přepadení. Přivolaní policisté začali okamžitě střílet a
pronásledovat pachatele. Mezi raněnými a mrtvými nebyl
zločinec nalezen."
Velitel vybral jednoho příslušníka policie a sdělil mu, že
pojede na měsíc na školení. Policajt z toho byl tak
šokovaný, že vyběhl před budovu a dívá se na Měsíc.
Potká ho kamarád a ptá se, na co tak vyjeveně hledí.
"Ale, velitel mě poslal na měsíc na školení, tak se dívám,
jak je to daleko."

MOUDRÁ VĚTA
„Ze života se nikdo nedostane živý.“
TIRÁŽ
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26

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 41/2016

REKLAMA

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