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Číslo: 42/2016
pro týden:
31. 10. 2016 – 6. 11. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

V pátek
4. 11. a sobotu
6. 11. 2016, si budete moci
pochutnat na vepřovém či
kuřecím plátku na přírodno,

DUŠIČKY

s hranolkami.
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.

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.

VE STŘEDU
JE HOSPŮDKA ZAVŘENÁ.
Od čtvrtka do neděle se
těšíme na Vaši návštěvu.
ZIMA SE POMALU BLÍŽÍ, MÁTE PŘEZUTÉ PNEUMATIKY?

ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 2. listopadu 2016, v pravé poledne proběhne pravidelná zkouška sirén.

Pozor, povinnost přezout na zimní pneumatiky platí
od úterý 1.11.
Povinnost jezdit na zimních pneumatikách platí pro
období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017.
Novela silničního zákona, která vešla v platnost 1.
července 2013, však bere v potaz také povětrnostní
podmínky, což českým řidičům zatím chybělo. Pokud
tedy dojde k podobnému scénáři jako nyní, kdy
meteorologové očekávají velmi teplý průběh
listopadu, pokutu za jízdu na letních pneumatikách
nečekejte. Problém však může nastat ve chvíli, kdy se vám v zimním období
přihodí dopravní nehoda, která by se při jízdě na správných pneumatikách
pravděpodobně nestala. Pojišťovna se totiž bude zajímat právě o jejich stav.
Pokud se prokáže nesprávné obutí v místech, kde bylo vzhledem k bezpečnosti
jízdy nutné (v horských oblastech se podmínky mění rychle), nezískáte na
opravu ani korunu.
Je tedy na zvážení, zda jezdit na zimních pneumatikách již od 1. listopadu při
teplotách okolo 15°C a při náhlém výkyvu počasí být překvapen, nebo přezout
až ve chvíli, kdy to situace vyloženě vyžaduje. První případ má to negativum,
že za jednu sezónu budete moci zimní pneumatiky pravděpodobně vyhodit. V
druhém případě sice měkkou směs zimního obutí ušetříte, po neočekávaném
nočním sněžení však ráno na silnici nevyjedete.
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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
Letošní svátek všech svatých uctila většina majitelů hrobů místního hřbitova. Ocenili nové zázemí na popelnice,
zdroj vody a posekáno.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_HRBITOV_OPRAVA
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V sobotu 29. 10. 2010 v 19:46
v porodnici v Jablonci nad Nisou,
se Barboře Farkašové (Loužnice 53),
narodila dcera

SOFIE
Sofinka vážila 2,30 kg a 43 cm.

Šťastným rodičům gratulujeme a malou Sofinku vítáme na světě!
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NA JACHTĚ KOLEM SVĚTA
Pondělí 28. listopadu od 18 hodin
KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Jaroslava Bernta z Loužnice o plavbě kolem světa
lodí SAYONARA, kterou si splnil svůj životní sen. Na cestě, která trvala 3
roky a 45 dnů, uplul 36 478 mil a navštívil 28 států.
Více na: http://www.sysayonara.cz/
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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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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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KNIHOVNA MODRÁ SOVA

http://www.blueowlbohemia.com/
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Sobota 29. října patřila v Modré sově, anglosaskému svátku, který je v Americe velmi populární – Haloweenu.
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ZE SVĚTA
LIBERECKO - Zatímco v roce 2008 bylo v celém Libereckém kraji
sotva 70 nekuřáckých restaurací, dnes jich je více než trojnásobek.
Například gastronomický průvodce a rezervační portál Restu.cz má
v Libereckém kraji aktuálně v nabídce bezmála 780 restaurací, z
toho 220 je nekuřáckých a postupně přibývají další. Jen zhruba
čtyři desítky restaurací registrovaných na portálu jsou čistě
kuřáckých. Dlouholeté zkušenosti má se zákazem kouření ve svých
restauracích a hotelech Lukáš Pytloun a na nedostatek zákazníků si
přitom nestěžuje. „Sám jsem nekuřák a nechtěl jsem chodit do
zakouřených prostor, do zakouřené restaurace nejdu, ani když tam
mám schůzku," řekl majitel hotelového řetězce, který první
nekuřáckou restauraci otevřel v Liberci už v roce 2007. Dnes vlastní
pět hotelů a penzionů v Liberci a další v Harrachově. Všechny jsou
nekuřácké, pouze jeden hotel v Liberci má oddělenou restauraci
pro kuřáky. „Kouří se tam ale až od 15 hodin, tedy ne přes obědy," poznamenal Pytloun. I když bylo otevření
nekuřácké restaurace před devíti lety riskantní, Pytloun nikdy nelitoval. Dnes už si podle něj klienti zvykli a stále jich
přibývá. „Je to trend, navíc číšníci si neničí plíce, neničí si zdraví, nemáme ve většině podniků ani kuřárny, kdo si chce
zakouřit, musí ven," řekl. Třeba v nedávno rekonstruovaném čtyřhvězdičkovém hotelu Imperial mohou hosté kouřit na
balkonech, kde jsou popelníky. „Pokud někdo kouří v pokoji, musí počítat s tím, že zaplatí navíc 1500 až 2000 korun,
protože celý pokoj se pak musí kompletně umýt a vyčistit," doplnil Pytloun. Čerstvou zkušenost se zákazem kouření
má Oto Novák, který už čtvrt století provozuje oblíbenou restauraci Porta Café nedaleko liberecké radnice. Přestože
sám 12 let nekouří, s úplným zákazem ve svém podniku dlouho váhal. Kouřit se tam nesmí od začátku letošního roku.
„První měsíc, dva byl sice asi dvacetiprocentní pokles, spousta lidí šla na kafe a cigaretu jinam, stál jsem si ale na
svém a myslím, že jsme na tom vydělali. Měl jsem to udělat už dávno," řekl Novák. Nekuřácká restaurace podle něj
přilákala nové zákazníky, a tak neprodělal. Hlavně těm mladším podle něj nevadí ani to, že s cigaretou musejí na ulici.
Kouření na veřejnosti omezují alespoň částečně téměř všechny evropské země. Česko patří k těm benevolentnějším od
roku 2006 se nesmí kouřit ve školách, kinech a divadlech, sportovních halách, budovách státních úřadů a ve veřejné
dopravě. Restaurace musí být označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké nebo mají oddělené prostory pro kuřáky. S
úplným zákazem kouření počítá vládní návrh zákona, který šel včera v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Někteří
poslanci ho ale chtějí zmírnit. Podle odborníků v ČR kouří zhruba třetina dospělých. Ne každá restaurace může být ale
podle Nováka nekuřácká, záleží na poloze, vzhledu, typu restaurace i klientele. Novák si myslí, že by mělo být na
majiteli, zda bude jeho restaurace pro kuřáky či nekuřáky. „Hosté ať si vyberou, kam půjdou," poznamenal. Je
přesvědčen o tom, že obyčejné pivnice v okrajových částech měst nebo na venkově může úplný zákaz kouření
zlikvidovat. Naopak Pytloun je pro zpřísnění zákona a plošný zákaz kouření ve všech restauracích. „Líbí se mi třeba v
Anglii, že můžu jít do jakékoliv restaurace, nikde se nekouří," poznamenal. I někteří kuřáci přiznávají, že mají raději
nekuřácké restaurace. „Když musím ven, kouřím mnohem míň," řekl jeden z nich.
JABLONEC N. N. - Třicátá celostátní taneční slavnost Tanecm
tanec … 2016 v Jablonci nad Nisou je za dveřmi. Na rozdíl od
loňského premiérového vystoupení v budově bývalých lázní se letos
opět přenese do tepla, tedy do jabloneckého Městského divadla a
Eurocentra.
Více zde:
Zdroj: http://jablonecky.denik.cz/kultura_region/tanci-se-u-nas-uzpo-tricate-20161026.html
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LIBERECKÝ KRAJ - Krajští silničáři hlásí, že jsou
připraveni na příchod zimního období a s ním
spojené údržby komunikací. Sjízdnost budou
zajišťovat na 2077 kilometrech silnic II. a III. třídy
po celém území Libereckého kraje. Plán zimní
údržby, který schválila rada kraje 18. října, jasně
určuje postupy prací, pořadí důležitosti silnic, dobu
výjezdů techniky i použití technologie. Zimní
období začne podle zákona už 1. listopadu a skončí
31. března 2017. Sjízdnost a údržbu silnic II. a III.
třídy bude podle smlouvy provádět společnost
Silnice LK a.s. Ve skladech má v současné době
připraveno 12.000 tun soli, 26.800 tun inertního
posypu a 155. 000 litrů solanky. „Stejně jako v
předchozích letech i letos došlo k rozšíření
chemického posypu na úkor zdrsňovacího.
Konkrétně se toto opatření týká silnic III. třídy v

okolí obce Šimonovice," upřesnil ředitel Silnic LK Petr Šén.
Zimní údržba je rozdělena podle důležitosti. Silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy by v celé šířce a
délce měly být uklizeny do tří hodin. Zbývající úseky silnic II. třídy do šesti hodin a ostatní silnice III. třídy
udržované zpravidla jen pluhováním do dvanácti hodin. Kvůli velmi malému dopravnímu významu nebude zimní
údržba zajišťována asi na 70 kilometrech. „Na základě požadavku obce se v letošní sezóně bude nově udržovat
také úsek silnice III/2955 mezi obcí Horní Branná a křižovatkou se státní silnicí I/14," dodal krajský radní pro
dopravu Vladimír Mastník.
Zimní údržba státních silnic I. třídy v zimním období 2016/2017 na území Libereckého kraje bude zajištěna na
základě smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR a Sdružením ESAT (společnosti EUROVIA CS, a.s., Silnice LK
a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Technické služby města Liberce). Jedná se o zhruba 390 kilometrů
silnic a jejich údržba není součástí plánu zimní údržby.
„V rozpočtu Libereckého kraje je na zimní údržbu do konce letošního roku alokováno zhruba 37,3 milionu Kč, pro
rok 2017 je v návrhu rozpočtu částka 125 milionů Kč," řekl radní Mastník.
V případě, že vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období stanovené zákonem, zmírňují se závady ve
sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů. Podrobnější informace o zimní údržbě, včetně kontaktů na
dispečery zimní údržby jsou k dispozici na internetových stránkách kraje: http://doprava.kraj-lbc.cz/Dokumentyodboru-dopravy/zimni-udrzba-silnic-v-libereckem-kraji.
LIBERECKÝ KRAJ - Ošetření tří významných alejí plánuje v příštích
dvou letech Liberecký kraj. Obnovy se dočkají aleje z Albrechtic na
Vítkov, z Kamenického Šenova na Slunečnou a na Malé Skále. Úpravy
přijdou na zhruba 6,9 milionu Kč a Liberecký kraj na jejich realizaci
hodlá využít především finanční prostředky z Operačního programu
Životní prostředí. Už nyní proto podal projektové žádosti. Jejich
předložení schválila minulý týden rada kraje, odsouhlasila rovněž i
závazek spolufinancování a jeho předfinancování.
Všechny tři projekty jsou součástí druhé etapy projektu na zachování
významných alejí v Libereckém kraji. „Chceme zajistit stabilizaci alejí,
protože jsou důležitým krajinným prvkem. Stromy, které ji tvoří, je
nutné ošetřit, a pokud to bude potřeba, tak vysadit nové," řekl Vít Příkaský, radní pro resort hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.
Nejvíce nákladů si vyžádá úprava téměř čtyřkilometrové aleje z Albrechtic na Vítkov, kterou lemuje 556 stromů,
především javorů a jasanů. Na její obnovu je počítáno s částkou přes 5 milionů Kč. Alej Kamenický Šenov Slunečná je dlouhá 2,8 km a je tvořena 118 stromy a nejkratší lipová alej na Malé Skále má 44 stromů. Většina
stromů se nachází na pozemcích Libereckého kraje.
Hlavní část realizace je plánována na první polovinu roku 2018, protože práce musí probíhat v období
vegetačního klidu.
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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
JABLONEC NAD NISOU - Včera policisté s Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou – Mšeně ve zkráceném přípravném
řízení sdělili osmnáctiletému mladíkovi podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, kterých se dopustil
16. srpna letošního roku na parkovišti před prodejnou Penny Market v Jablonci nad Nisou v ulici Ivana Olbrachta. Tehdy tam
na místě veřejnosti přístupné totiž fyzicky několika ranami pěstmi fyzicky napadl o rok mladšího chlapce. Napadený přitom
utrpěl zranění, které si vyžádalo léčení až do 26. září. Podezřelému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest
odnětí svobody až na tři roky.
HUŤ – 23.10.2016 dopoledne v devět hodin se na sinici třetí třídy mezi obcemi Dolní Černá
Studnice a Huť stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Škoda Felicia jel ve směru od Dolní
Černé Studnice, při průjezdu pravotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti na mokrém
povrchu vozovky nezvládl řízení, vyjel vlevo do protisměru, kde se střetl s protijedoucím
vozidlem Škoda Fabia. Při tomto střetu utrpěla řidička Škody Fabie lehké zranění, jehož
charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u ní i u řidiče
vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 51.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu
v Jablonci nad Nisou.
PLAVY - Na železniční trati Železný Brod - Tanvald mezi obcemi Plavy a Návarov došlo ve čtvrtek po 17. hodině ke střetu vlaku
s člověkem. Nehoda se měla podle facebookové stránky České dráhy a.s. - omezení provozu přesně stát u tunelu nedaleko
hřbitova v Plavech. U nehody zasahovaly celkem čtyři jednotky hasičů, které se musely dostat na místo v hůře přístupném
terénu, sražený muž byl už bohužel nalezen mrtvý. „Jelikož šlo o událost v nepřístupném terénu pro mobilní požární techniku,
všechny zasahující složky IZS musely nechat zásahová vozidla poblíž návarovského mostu a dále pokračovat pěšky po kolejích
ještě 1,5 km," sdělila tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka Štrauchová. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že
muž vážným zraněním na místě podlehl. „Jednotka zabezpečila místo nehody. Ve vlaku cestovalo celkem 20 osob včetně
železničního personálu. Všechny osoby byly evakuovány pomocí speciálního kolejového vozidla drážních hasičů k dostupnému
místu a následně odvezeny k evakuačnímu autobusu HZS LK, který cestující přepravil do stanice Tanvald," popsal velitel zásahu
nprap. Bukvic Karel z tanvaldské stanice. Jak dodal, provoz na trati byl obnoven po více jak třech hodinách od ohlášení
události. Na místě zasahovaly jednotky HZS LK stanice Tanvald, HZS LK stanice Jablonec nad Nisou, SŽDC Liberec, dobrovolná
jednotka Držkov.
TĚPEŘE – Řidič Fabie nedal na svátek 28. října dvě hodiny po poledni přednost čtyřicetiletému muži jedoucímu na Jawa 350 v
Těpeřích. Při střetu utrpěl motorkář úraz dolní končetiny s masivním krvácením. „Byl převezen na traumatologii do Liberce,"
potvrdila mluvčí ZZS LK Lenka Moravcová. Řidič osobního vozu byl v šoku a otřesen, po ošetření zdravotníky ale zůstal na
místě. Co se stalo? „Na vině je řidič osobního vozu, který jel od Chlístova a chtěl odbočit na Alšovice, nedal přednost motorkáři
jedoucímu po hlavní silnici," vysvětlila policistka Ivana Baláková s tím, že alkohol policisté vyloučili. Úsek silnice byl úplně
uzavřen téměř hodinu. Pak jej řídili kyvadlově. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze Semil a jejich dobrovolní kolegové ze
Železného Brodu. Podle mluvčí krajských hasičů Zdenky Štrauchové následně odstavili havarovaný vůz i motorku ze silnice, tu
po nehodě uklidili, zasypali uniklé provozní kapaliny a následně umyli od biologických stop.
PĚNČÍN u Turnova - Těsně před půlnocí - 29.10.2016 23:59 vyjížděly 4 jednotky hasičů k požáru kůlny u rodinného domu
v Pěnčíně - (části obce Zásada). Začalo hořet v místě, kde bylo
uskladněné dřevo a uhlí. Požár se dál šířil přes přístavek s
malotraktorem a jeho příslušenstvím.
Ještě před příjezdem hasičů stihl majitel vyvézt 2 osobní automobily.
Když dorazily jednotky na místo, byl objekt rozměrů 8×7m v
plamenech. Hasiči na likvidaci použili 3 vodní proudy, zabránit šíření
se podařilo po půl jedné, do dvou hodin ráno však rozebírali
dřevěné konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. Aby mohli požár
úplně zlikvidovat, museli hasiči také přehrabat hromadu uhlí a
přerovnat dřevo. Vodu dopravovali na místo kyvadlově z místní
požární nádrže. Příčina a výše škody je předmětem dnešního
šetření.
Zasahující jednotky: HZS LK stanice Turnov, HZS LK stanice Liberec, dobrovolní hasiči, Turnov, Pěnčín
http://www.pozary.cz/clanek/149015-pozar-kulny-u-rodinneho-domu-v-pencine-zamestnal-ctyri-jednotky-hasicu/
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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,

PÁTEK
4. 11.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

Den: 10/14°C
Noc: 5/1°C

SOBOTA
5.11.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

STŘEDA
2.11.

Den: 7/11°C
Noc: 7/3°C

NEDĚLE
6.11.

Den: 5/9°C
Noc: 6/2°C

ČTVRTEK
3.11.

Den: 6/10°C
Noc: 6/2°C

PONDĚLÍ
7. 11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
31.10.
ÚTERÝ
1.11.

Den: 7/11°C
Noc: 2/-2°C

PRANOSTIKY
Teplý říjen - studený
listopad.
V listopadu hřmí - sedlák
vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici
ve zlato mění.
Když ještě v listopadu
hřmívá, úrodný rok nato
bývá.

1.11.
Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině
léto.
O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré
zimy se nadějem.
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána
mokrá, bude 1. Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často
v zimě pršívá.
2.11.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Slunce Měsíc 2.11. 2016
Vychází: 6:42
Zapadá: 16:19

Vychází: 8:53
Zapadá: 18:21

OBLOHA

CO SE DĚJE NA OBLOZE?

LISTOPAD 2016
Vysoko nad jihovýchodním obzorem září ráno planeta Jupiter. Na večerní obloze nalezneme nad jihozápadním obzorem Venuši a vysoko nad jihozápadním obzorem Mars.
Dne 15. 11. v 17 hodin dojde k těsné konjunkci
Měsíce s Aldebaranem, Aldebaran bude 0,5° severně.
Ke konjunkci dojde 15 minut před východem Aldebaranu nad obzor.
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FÁZE MĚSÍCE
07.11.

14.11.

21.11.
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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.
31. 10. 2016
31. 10. 2016
1. 11. 2016
7. 11. 2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Zdeněk Urbánek ml.
Šikolová Marie
Michal Vondrouš
Lucie Hrdličková

VÝROČÍ
31.10. 1821 – Karel Havlíček Borovský, spisovatel a novinář († 29. července 1856)
1.11. 1420 – Bitva pod Vyšehradem mezi husity a Zikmundovým vojskem
2.11. 1766 – Jan Radecký z Radče, rakouský polní maršálek († 1858)
2.11. 1935 – Iva Hercíková, spisovatelka († 27. ledna 2007)
3.11. 1910 – Karel Zeman, filmový režisér, výtvarník, loutkář († 5. dubna 1989)
3.11. 1957 – Michal Nesvadba, český mim a herec
4.11. 1982 – V brněnské nemocnici se narodilo první české dítě ze zkumavky.
4.11. 2004 – Senát ČR schválil zákon, který zrušil brannou povinnost.
4.11. 1598 – Arnošt Vojtěch z Harrachu, český šlechtic, duchovní a arcibiskup
pražský († 25. října 1667)
5.11. 1882 – na pražském Žofíně poprvé zaznělo souborné provedení Mé vlasti
5.11. 1890 – Jan Zrzavý, český malíř a grafik († 12. října 1977)
6.11. 1611 - Vymřel rod pánů z Rožmberka (Petrem Vokem v Třeboni)
VÝZNAMNÉ DNY
31.10. – Halloween, Samhain (31. říjen – 1. listopad), Světový den spoření
1.11. – Slavnost Všech svatých
2.11. - Památka zesnulých
3.11. - Mezinárodní den použitelnosti
5.11. - Mezinárodní den romského jazyka
6.11. - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a
ozbrojených konfliktů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

30.10.1967
Skončila světová výstava Expo 67 v Montrealu v Kanadě. Zde vystavovalo 61 států
své výrobky ve svém pavilonu. Výstavou prošlo 50 milionů návštěvníků. Generální
komisař Čs. Pavilonu v Montrealu, Galuška poskytl v poslední den výstavy
zpravodajům ČTK interview, ve
kterém označil Expo 67 za
nepochybně největší a
nejúspěšnější ze všech dosavadních
světových výstav. K našemu
úspěchu řekl, že odborníci dokonce
tvrdí, že se Československo dostalo
v Montrealu ještě výše než v
Bruselu. Na Expo 67 se neudělovaly
oficiální ceny. Kritériem úspěchu
nebo neúspěchu je návštěvnost,
zájem a reakce publika, komentáře
a názory tiskových orgánů. Jestliže vycházíme z těchto ukazatelů, pak je možno
bez přehánění konstatovat, že byl československý pavilon nejúspěšnější ze všech
pavilonů. Této výstavy se zúčastnil též náš občan dr. M. Hrubý, který potvrzuje s
obdivem vysokou úroveň našeho pavilonu.
Foto: JUDr. Miroslav Hrubý na Expo 1967
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VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
Tento týden 31. 10. – 6. 11. 2016,
slaví svátek:
31.10. – ŠTĚPÁNKA je ženské jméno
odvozené od mužského jména Štěpán.
Stejného původu jsou jména Štěpána, Štefana
a Štefanie a cizojazyčný ekvivalent Stefanie.
Vykládá se jako Věncem korunovaná.
1.11. – FELIX je mužské křestní jméno
latinského původu, v překladu znamená
„šťastný“ nebo „šťastlivec“. Zastaralá podoba
jména je Felicián.
2.11. - TOBIÁŠ je mužské křestní jméno
hebrejského původu. Vzniklo pořečtěním
hebrejského jména ( ּוהָּיִ בֹוטTovijahu) nebo
( ּוהָּיִ בֹוTovija či Tuvja) a vykládá se jako
„Hospodin je dobrotivý“ případně „mým
dobrem je Hospodin“.
3.11. - HUBERT je mužské jméno
germánského původu. Je odvozeno ze jména
Hugberaht s významem „duchaplný člověk,
skvělé mysli“ (hugu - mysl, bert - jasný). Další
podobou je Hugbert i Hugo.
4.11. - KAREL jméno vzniklo ze
staroněmeckého slova karl, což znamená
„svobodný muž“. Pod vlivem slávy císaře Karla
Velikého se velice rozšířilo a v češtině, polštině,
chorvatštině, srbštině a maďarštině
zdruhovělo: označuje krále
5.11. - MIRIAM je ženské rodné jméno
hebrejského původu (hebrejsky םייְ ר במ, Mirjam).
Jeho význam není zcela jasný. Může být
vykládán z egyptštiny jako „milovaná Bohem“.
6.11. – LIBĚNA je spojeno se slovanským
původem. Významově se vykládá jako „libá“,
tedy „milá, příjemná“ či „přívětivá“.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 42/2016

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
KAŠTANOVNÍK SETÝ - JEDLÝ
Dnes jsou ulice plné stánků s klobásami či hotdogy, ale na pražené kaštany narazíte zřídka – nezbývá než si
počkat na vánoční trhy, kde se ještě sem tam objevují, anebo si udělat výlet do Francie, kde jsou považovány za
delikatesu. Využití kaštanů v kuchyni má letitou tradici – již před mnoha tisíci lety si na nich pochutnávali pralidé.
Do Evropy se kaštany dostaly z Malé Asie a v antických kronikách se traduje, že právě díky tomuto plodu přežila
vyhladovělá řecká armáda tažení do Asie ve čtvrtém století před naším letopočtem. V Čechách se kaštany začaly
pěstovat ve 13. století a jedlá varianta si rychle získala velkou oblibu. Plody
se totiž dají poměrně snadno uskladnit, a tak měly kaštany pro nejchudší
obyvatele v omezeném zimním jídelníčku své důležité místo.
jedlé kaštany, kaštanovník jedlý
Kaštany ale rozhodně nejsou jídlem pouze pro chudé. Jejich specifickou
nasládlou příchuť si oblíbili především největší evropští gurmáni, Francouzi –
nevystačí si pouze s praženými kaštany, ale z rozemletých plodů vyrábějí
pyré, omáčky či polévky. Ve Francii má kaštan nezastupitelné místo i v
cukrářství – oblíbená je kaštanová mouka, základ pro mnoho dezertů, a
samozřejmě legendární nugát Marron glacé.
K velkým milovníkům kaštanů patří Američané, kteří tradičního posvícenského krocana často plní kaštanovou
nádivkou, oblíbený je i kaštanový sirup. V Asii jsou tyto plody často používány jako náhražka za zde nepříliš
rozšířené brambory a specifické využití kaštanů objevili na Korsice – vyrábějí z nich pivo a víno.
Kaštanovník setý (Castanea sativa) je mohutný, opadavý a teplomilný strom, který dorůstá až do 35 m výšky. Je
příbuzný buku, má vznosnou korunou vejčitého tvaru. Dožívá se i několika set let. Rozšířený je zejména na
Blízkém Východě, ve Středomoří a jižní Evropě. Největšími evropskými vývozci jedlých kaštanů jsou Španělé,
Italové, Francouzi. V teplějších oblastech jej lze ale s úspěchem pěstovat i u nás.
Kaštany jsou velmi bohaté na vitaminy skupiny B, bílkoviny, zdravé tuky i
sacharidy. Zralé ostnité číšky se sklízejí setřásáním. Vyloupaná jádra je
nezbytné dosušit.
Semena kaštanovníku můžeme koncem zimy zasadit do květináčů 10 cm
hlubokých a nechat je vyklíčit na okenním parapetu při pokojové teplotě. Trvá to
asi šest až devět týdnů. Na zvolené místo semenáče přesadíme, až zesílí –
nejdříve však následující rok. Rostliny pěstované z nažky sice rychle rostou, ale
hodí se spíše jen jako okrasné dřeviny, protože plodí jen málo nebo neplodí.
Kvalitní odrůdy se očkují nebo roubují - tyto sazenice je třeba zakoupit ve školce
či specializovaném zahradnictví se širokým sortimentem. Nejvhodnějším termínem k výsadbě je podzim, po opadu
listů. Římané během svých vojenských tažení rozšířili pěstování kaštanovníků i na území dnešního Německa a na
britské ostrovy. Z tvrdého a velmi odolného dřeva těchto stromů se dodnes vyrábějí čluny, sloupky, sudy a
pražce. Syrové kaštany jsou trpké, konzumují se pouze po tepelné úpravě. Z kaštanové mouky, medu a karamelu
byl kdysi v jižní Francii připraven první nugát (marrons glacés).
Základní úprava jedlých kaštanů: Kaštany důkladně opereme a ostrým nožem nařízneme špičku každého plodu do
kříže. Vložíme je do velkého hrnce a zalijeme vodou, aby byly ponořené. Hrnec zakryjeme pokličkou, vodu
uvedeme do varu, snížíme příkon tepla a mírným varem kaštany vaříme asi 20 minut. Vodu nesléváme, ale
nádobu odstavíme na pět až sedm minut. Z hrnce pak nabíráme děrovanou naběračkou jen tolik kaštanů, kolik
jich stačíme oloupat, dokud jsou horké. Odstraníme vnější i vnitřní slupku. Pokud kaštany zchladnou a nedají se
dobře loupat, přihřejeme je. Nespotřebované kaštany v menších množstvích rozdělíme do mikrotenových sáčků,
které uložíme do mrazáku. Můžeme je tak kdykoliv rozmrazit a použít. Pokud si na kaštanech chceme pochutnat
bez složitých úprav, stačí je naříznuté upéci v troubě na plechu při 200 °C. Kaštany jsou obvykle hotové v
okamžiku, kdy kuchyň naplní příjemná charakteristická vůně. V krbu je lze připravit i na přímém ohni.
Kaštany v čokoládě
Půl kila uvařených, ale nerozvařených kaštanů prolisujte a smíchejte se 100 g
moučkového cukru. Vytvořte hustou hmotu a udělejte z ní váleček, ze kterého nakrájejte
stejnoměrné kousky. Potom tvořte kuličky zašpičatělé do tvaru kaštanu. Napichujte je na
špejle a namáčejte do čokoládové polevy tak, aby poblíž špejle zůstal neobarvený. Polevu
nechte uschnout na obráceném cedníku.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KRŮTA S KAŠTANOVOU NÁDIVKOU
1 krůta o váze cca 6 kg, 180 g změklého másla, 230 g co nejlibovější anglické slaniny, sůl a čerstvě mletý pepř
Na šťávu: 2 lžíce hladké mouky, vývar z krůtích drobů,
Na nádivku: drůbky z krůty nebo asi 300 g kuřecích srdíček a jater, 4 jemně
nakrájené šalotky, 2 jemně nakrájené řapíky celeru, 200 g vařených a
nakrájených kaštanů, kůrky ze 2 bochníků bílého toustového chleba,
6 vajec, 50 g másla, 100 ml mléka, 200 ml armagnaku, sůl a černý pepř,
svazek nakrájených bylinek (šalvěj, tymián apod.)
Kůrky drobně nakrájejte a osmahněte na kousku másla. Pak je namočte do
mléka. Na másle orestujte
dozlatova šalotku a celer. Přihoďte pokrájené drůbky, kaštany, sůl, pepř a
poduste, dokud není maso měkké. Nechte trochu vychladnout, poté
přidejte chléb, vejce, bylinky a armagnac. Všechno dobře promíchejte.
Nádivku připravte podle návodu výše. Můžete přitom použít vidličku, ale
nejlepší je pracovat vlastníma rukama, směs bude stejnorodá a vláčná.
Množství nádivky je dostatečné na to, abyste mohli krůtu ‚podnadít‘, to jest vsunout část nádivky mezi kůži a
maso. Kůži okolo krku uvolněte prsty a vytvořte jimi jakousi kapsu. Rozetřete trochu nádivky a kůži zase pečlivě
přehrňte, aby nádivka při pečení nevybíhala. Zbylou nádivku vložte do břišní dutiny a lžící ji lehce upěchujte.
Nepřežeňte to s množstvím, nádivka při pečení vybíhá! Nadívá se mimo jiné proto, že maso je pak zevnitř
vláčnější a šťavnatější, než kdyby se krůta pekla ‚jen tak‘. Zbude-li vám nějaká nádivka, rozetřete ji do pekáčku a
pečte asi půl hodiny, třeba ke konci pečení krůty.
Aby nádivka při dlouhém pečení zůstala opravdu tam, kde má, využijte volné kůže: přetáhněte ji přes otvor a
okraje spojte jehlou na ptáčky. Můžete je také sešít běžnou jehlou a silnější bílou nití. Nádivka tak nedostane
šanci utéct, po upečení bude mít stejnoměrný tvar a bude hezky pevná. Velký pekáč vyložte silným alobalem;
použijte dva, jeden na šířku pekáče, druhý na délku. Musí být tak dlouhé, abyste do nich krůtu pohodlně zabalili.
Položte krůtu na záda a pořádně ji promasírujte změklým máslem, zvláště stehenní kosti. Osolte, opepřete a
prsíčka poklaďte plátky slaniny tak, aby se překrývaly. Troubu předehřejte na 220 °C. Zabalte a vložte do trouby.
Pečte 40 minut při 220°C. Snižte na 170° a zvolna pečte 3 až 3½ hodiny. Odkryjte fólii a sejměte slaninu, zvyšte
na 200 ° a pečte ještě půl hodiny. Krůtu nechte půl hodiny stát. Šťávu a tuk z alobalu slijte do pekáčku, nakloňte
jej a lžící odstraňte tuk. Šťávu zaprašte moukou, vešlehejte vývar a svařte dohusta. Osolte a opepřete.
KAŠTANOVÁ POLÉVKA
Deset oloupaných kaštanů uvařte doměkka (půl hodiny), sceďte a rozmixujte na
hladkou kaši. Tu ochuťte solí, pepřem a muškátovým květem. Na másle si zpěňte
kostičky cibule, plátky stroužku česneku a nastrouhanou lžíci zázvoru. Zalijte
zeleninovým vývarem, vmíchejte kaštanovou kaši a provařte. V závěru vmíchejte
hrst posekané rukoly a na talíři dozdobte zakysanou smetanou.
KAŠTANOVÁ NÁDIVKA DO PALAČINEK
Kilo jedlých kaštanů oloupejte a uvařte v sójovém mléce doměkka. Prolisované
kaštany smíchejte s 200 g medu, dření z vanilkového lusku a 100 ml ananasové
šťávy. Dobře promíchané pyré používejte do palačinek, můžete také přidat do
lívanců, vaflí…
KAŠTANOVÝ DORT
Oloupejte půl kila jedlých kaštanů, uvařte je v mléce
doměkka a větší část jich prolisujte (umelte), trochu si
nechte na ozdobu. V míse utřete do pěny 80 g másla,
žloutky ze šesti vajec, 180 g cukru a prolisované kaštany.
Doplňte 100 g posekaných mandlí nebo oříšků a jemně
vmíchejte sníh ze šesti bílků. V dortové formě –
vymazané a vysypané - pečte zvolna půl hodiny a potom kontrolujte klasicky špejlí, jestli ještě chvilku
nepotřebuje dopéci. Vychladlý dort rozřízněte a vyplňte šlehačkou. Tou potřete i vršek dortu a ještě posypte
posekanými kaštany, které jste si ponechaly po uvaření na ozdobu.
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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.

Při procházce v okolí Loužnice, máte šanci, potkat, či zahlédnout bažanty. V době podzimní bylo dříve jejich
maso velmi oblíbené a nyní máte možnost získat bažanta během poslední leče.
BAŽANT OBECNÝ
Samec bažanta patří svým zbarvením a velikostí k
nejnápadnějším ptákům naší krajiny. Největší část těla
je pokryta hnědě až medově zabarveným peřím s
černými konečky. Letky jsou zabarvené šedozeleně.
Krk tohoto nádherného ptáka zdobí výrazný bílý lem,
který odděluje hnědavou hruď od modrozeleně
zbarvené, kovově lesklé hlavy. Mimo to ho zdobí
dlouhý ocas s hnědě a černě pruhovaným peřím.
Samička je poněkud nenápadnější. Příroda jí oblékla
do hnědočerného skvrnitého kabátu. Je menšího
vzrůstu a má kratší ocas
V 5 století před naším letopočtem byl objeven v Asii. V
zemědělské krajině střední Evropy se objevil v 11. století. Od této doby se jeho oblíbené stanoviště
nezměnilo. I dnes ho lze vidět v remízkách a neobhospodařovaných koutech v zemědělské krajině.
Většinu svého života tráví na zemí, vzlétá pouze když mu hrozí nějaké nebezpečí. Při letu je velmi hlučný.
Na loukách a polích sbírá semena, plody a zelené části rostlin. V prvních týdnech života se živý i malými
živočichy. Díky svému velmi obtížnému letu má bažant mnoho nepřátel, jeho hlavní zbraní proti nim je
velký počet potomků.
Bažanti patří mezi polygamní druh, to znamená, že sameček není věrný pouze jedné samici. Právě díky
polygamii je tento druh životaschopný - kdyby tomu tak nebylo, mohlo by se stát, že by tento druh již
dávno vyhynul. U bažantů totiž docházi velmi často k úmrtí mláďat, především kvůli nepřízni počasí a
nedostatku živočišné potravy. Po oplodnění snese samička 8 - 12 vajíček (někdy i více), ze kterých se po
23 - 24 dnech líhnou mláďata. Snůška je dobře ukryta v mělké hnízdní jamce v rákosí či křoví. Po 10 - 12
dnech jsou mláďata schopna letu. Na matce jsou závislá 70 - 80 dní od vylíhnutí.
Podle vyhlášky č.245 je bažant hájen od dubna do září. V ostatních měsících ho lze lovit (ve vyhlášce jsou
bližší informace).
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DŮM a ZAHRADA
Vypěstujte si vlastní česnek, nyní je ten správný čas.
Kvalitní česnek je v posledních letech velmi žádaný. Obchody ale většinou
nabízejí česnek čínský, který je sice levnější, ale nemá valnou chuť ani vůni.
Řešením je vypěstovat si česnek na vlastní zahradě: právě nastal čas k jeho
výsadbě.
Pokud stihnete podzimní výsadbu, můžete se těšit na sklizeň již v polovině
července. Čím začít? Pořiďte si stroužky určené k zasazení. Pouze ale od
člověka, který česnek dlouhodobě pěstuje.
Příprava půdy pro česnek je velmi důležitá. Nejlépe mu vyhovují středně
těžké, hlinité struktury se středně vysokým obsahem živin. Do záhonů
zaryjte nadrobno posekanou trávu s listím, po rozhrabání půdy přidejte na
povrch kompost a lehce jej zapravte pomocí železných hrábí.
Pokud jste na záhonech pěstovali například fazol nebo hrách, rýt nemusíte.
Tyto luštěniny obohacují půdu o sloučeniny dusíku, čímž zlepšují její
kondici. Stačí řádné nakypření pomocí hrábí.
Na velkých plochách využijte malou mechanizaci v podobě rotavátoru. V
přemokřených půdách česnek neroste, protože jej napadají houby rodu
Fusarium.
Česnek, podobně jako cibule, nesnáší přímé hnojení chlévským hnojem. Při
prohnojení záhonů tímto materiálem a následným zasazením stroužků rostliny
výrazně zakrní a nedají téměř žádnou úrodu.
Když už máte nachystanou půdu, pusťte se do výběru sadby. Volte palice s co
možná největším průměrem. Vždy platí pravidlo: čím jsou stroužky
rozměrnější, tím větší bude úroda.
Před výsadbou pečlivě zkontrolujte, zda stroužky nemají poškozené obalné
šupiny, jinak by se mohlo stát, že nevzejdou, případně je napadnou houby.
Nevyhovující kusy použijte v kuchyni.
Stroužky, které budete sázet, namořte předtím pomocí přípravku Sulka.
Rostliny tak ochráníte před napadením vlnovníkem a háďátkem.
Namořené stroužky uložte po dobu jednoho týdne na chladné a suché místo s
přístupem světla. Pak je teprve sázejte, a sice pět centimetrů hluboko, deset
centimetrů od sebe. Rozestup mezi jednotlivými řádky musí být patnáct až
dvacet centimetrů.
Osázený záhon udusejte pomocí lopaty a poprvé zavlažte. Po vzejití v jarním období půdu prokypřete, zavlažte a
pohnojte pomocí vícesložkového hnojiva typu NPK.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
VÝSTAVA LOUŽNICKÝCH FOTOGRAFIÍ
29. října uběhlo 6 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

ROK 1926
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Veškerá činnost obecního zastupitelstva jeví se ve snaze uvésti do rovnováhy obecní finance. Jest to úkol nemalý,
neb obec je značně předlužena a příděly od berního úřadu jsou malé, což vysvětluje se tím, že velcí poplatníci,
čekají na vyřízení rekursů a zatím neplatí daně.
Na hřbitově dokončena úptava cest a kolem těchto zasazeny lípy a jasany.
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ ZÁLEŽITOSTI
Obecní přirážky činily 200% k ostatním daním.
Jednotě Sokol svěřeno pořádání župního sletu dorostů.
Již počátkem roku, konány přípravné práce, které vyvrcholily v měsíci červenci neb slet konán 31.července na
pozemku řídícího učitele Ludvíka u Liškova háje. Však vše bylo krásně připraveno tak počasím byla veškerá práce
zmařena.
31. července byl tak hanebný den, jakých ani v dubnu není. Pršelo od rána a přitom zima jak v listopadu.
Návštěva byla slabá, tím i finanční úspěch malý. Občanstvo ukázalo se být velmi pohostinné vůči hostům.
Hasičský sbor na oslavu 40 výročí svého založení konal dne 13. června sjezd hasičstva.
Odpoledne bylo pod mrakem, odpoledne hezky, takže návštěva byla dosti veliká.
V sokolovně sehrány divadla, celkem 7, jeden dětský večer a Mikulášský večírek.

foto: Ochotníci Loužnice
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
První den v práci: „Dobrý den, jsem váš nový
šéf. Mé jméno je Kotek. Ti co koktají, mi
budou říkat Pavel.“
Přijde uchazeč o zaměstnání do cirkusu. V
rozhovoru se ptá šéf cirkusu zájemce :
“ A co byste chtěl dělat?“ „No já bych chtěl
pracovat jako krotitel tygrů.“ Šéf: „Tak to vás
musím zklamat, toto místo je momentálně
obsazené, zkuste to zítra.“
Jestliže jste ten typ člověka, co vidí nádobu z
'poloviny prázdnou', laskavě to přelijte do
nějaké menší a přestaňte konečně fňukat...
Zajímavé: Brněnští Němci říkali koněspřežce
kvůli hromadám trusu Scheisse Linie,
zkráceně Scheilinie, a tak vznikla v hantecu
šalina. A proto my v Praze máme tramvaj a v
Brně holt jen šalinu....

České svátky:
1. vražda,
2. vznik neexistujícího státu,
3. upálení,
4. dva muži, co vyvinuli řeč, kterou nemluvíme, a písmo, kterým
nepíšeme
Manželka: Pozor, likviduju všechno, co je starýho.
Dcera: Tátu si ještě necháme. Nebo ne?
Když v Itálii vyřežou ze dřeva panáčka, chce se stát opravdovým
chlapcem. Když totéž provedou u nás, chce všechno sežrat.

MOUDRÁ VĚTA
Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili.
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
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Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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REKLAMA

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