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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 44/2016
pro týden:
14. 11. 2016 – 20. 11. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
V pátek 18. 11. a sobotu 19. 11. 2016, si budete moci pochutnat na ovaru a
zabijačkové polévce.
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.
Od čtvrtka do neděle se těšíme na Vaši návštěvu.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ve středu 16. 11. 2016, opět, nepůjde elektrická energie, v naší obci.

OBECNÍ HŘBITOV
Na obecním
hřbitově veškeré
práce ustaly,
voda v nádrži je
vypuštěná, aby
mráz neroztrhal
kohout.
Obnoveno bude
zase až s jarními
měsíci.

PŘÍPRAVA VÁNOČNÍHO STROMU
Práce na vánočním stromě pokračují,
chystá se elektrické zapojení, díra na
zasazení a upevnění stromu je také
připravena a vánoční osvětlení je
objednáno.
V sobotu 26. listopadu proběhne
slavnostní rozsvícení.
https://www.facebook.com/events/213388689088975/
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NAINSTALOVANÉ ZÁBRADLÍ
Zábradlí na
chodníku u
Bémů je již
nainstalováno
a chodník je
nyní bezpečný.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 44/2016
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ZE SPORTU

FLORBAL
KAŽDOU NEDĚLI
OD 14:00 DO cca
15:30,
SE HRAJE
V KULTURNÍM
DOMĚ, NA VELKÉM
SÁLE FLORBAL.
ČISTÉ PŘEZUTÍ SEBOU!
DĚTI BUDOU MÍT VOLNÝ PÁTEK
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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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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

6

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 44/2016

KNIHOVNA MODRÁ SOVA

http://www.blueowlbohemia.com/
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ZE SVĚTA
ZÁSADA – To, že se vánoce blíží, je každému úplně jasné a tak v Zásadě měli návštěvníci možnost shlédnout,
během uplynulého víkendu, ojedinělou výstavu rodinných betlémů, které na výstavu zapůjčili jejich majitelé.
K vidění zde tak byli k vidění betlémy, které jsou každý rok o adventu postaveny v domácnostech a majitelé je
střeží, protože to je rodinné stříbro, které se dědí z generace na generaci.
Hlavní organizátorky Evy Rydvalové se všichni ptají, proč je ta výstava tak brzo a je to právě z tohoto důvodu, že
o adventu všechny betlémy musí být opět zpátky u svých majitelů.
Většina návštěvníků využila k prohlídce betlémů nedělní odpoledne, kdy bylo nádherné počasí a vybízelo
k procházce, a kdo došel ještě dál až za Zásadskou sokolovnu viděl pohled na Krkonoše, Příchovice a celý náš
kraj, viděl, že žijeme také v takovém nádherném betlémě.
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VRATISLAVICE N. N. - Před třemi lety sundávali ve
Vratislavicích cedule s jeho jménem, v současnosti bude
osobnost slavného konstruktéra Ferdinanda Porscheho
připomínat muzeum v jeho rodném domě.
Ten jeho majitel Škoda Auto, rekonstruoval zvenčí do původní
podoby, vevnitř čekají na návštěvníky moderní otevřené
prostory.
„Objekt prošel několika přestavbami. My jsme zachovali to, co
bylo původní, přestože by bylo zřejmě jednodušší stavbu
zbourat a znovu postavit," pronesl mluvčí Škody Vítězslav
Kodym.
Muzeum je koncipováno do tří expozic, které přibližují nejen
život a dílo slavného rodáka, ale také počátky automobilového
inženýrství obecně. Hlavnímu sálu dominuje replika automobilu
Porsche lohner semper vivus. „Na podobném stroji přijel tenkrát
Ferdinand Porsche z Vídně představit svou snoubenku," vysvětlila vedoucí Škoda muzeum Andrea Frydlová. Rodinný
život slavného vynálezce pak připomínají především fotografie.
Další, na první pohled neviditelnou, část expozice tvoří informace, které se návštěvníci dozví prostřednictví aplikace na
tabletech. Ty totiž nahradí klasického průvodce. „V momentě, kdy se návštěvník přiblíží s tabletem k jednotlivým
exponátům budou mít k dispozici další informace, fotografie nebo krátké filmy," vysvětlila vedoucí.
A právě v této „interaktivní" části se návštěvníci mohou dozvědět také o nacistické minulosti geniálního konstruktéra,
která před třemi lety vzbudila ve Vratislavicích takové vášně, že se vedení obvodu rozhodlo sundat vítací cedule
připomínající slavného rodáka.
„Autorům projektu jsme kladli na srdce, aby představili osobnost Antona Porscheho v celé jeho šíři," sdělil Tomáš
Kraus z Federace židovských komunit, který také připomněl, že autor slavného Brouka není jediná slavná osobnost,
která za války pracovala pro nacisty. „Například Hugo Boss šil obleky pro esesáky," dodal Kraus. Podle něj projekt
muzea zapadá do konceptu Federace židovských obcí, a to ukázat minulost v celé šíři. „V našem týmu byli lidé, kteří
přežili holocaust a ti mají morální právo o tom rozhodovat," dodal. Podle starosty Vratislavic Lukáše Pohanky se kvůli
muzeu žádné protesty nekonaly. On sám už se ke sporu nechce vracet. „Mám radost, že muzeum vzniklo, a věřím, že
přitáhne turisty. Vratislavice jej rozhodně budou propagovat," dodal.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho koupila Škoda Auto v roce 2011, jeho rekonstrukce začala loni. Objekt prošel
razantní přestavbou, která jej měla vrátit do doby narození konstruktéra. Jeho součástí je i servisní budova, kde
návštěvníci najdou pokladnu a obchůdek se suvenýry.
Muzeum bude otevřené od pátku do neděle, a podle slov mluvčího jej chce Škoda Auto propagovat v rámci Škoda
Muzea v Mladé Boleslavi. Škodovka chce prodávat vstupné i v rámci balíčků do obou muzeí.
SEMILY - Ještě loni se museli Semilští spoléhat na zimu a nasazení
tenistů, letos si už zabruslí na profi kluzišti.
Umělé profesionální kluziště dosud v devítitisícovém městě nebylo.
Pouze místní tenisté vytvářeli v minulých letech ledovou plochu na
kurtech, už to ale dělat nechtějí. Při posledních mírných zimách led
dlouho nevydržel. „Ty poslední zimy to nestálo za nic, mrzlo vždy jen
pár dnů a to jim dlouho nevydrželo," popsal osmnáctiletý Jiří.
To se však letos změnilo. Lidé v Semilech budou mít o letošní zimě
poprvé možnost bruslit na profesionálním umělém kluzišti. „Mobilní
plochu získalo město z Turnova, který ji po dostavbě zimního stadionu
už nepotřeboval. Kluziště stálo 855 000 korun bez daně," přiblížil
místostarosta Tomáš Sábl.
Více zde: http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/v-semilech-uz-pripravuji-kluziste-20161110.html
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ZÁSADA - V pondělí 7. listopadu proběhlo v areálu
fotbalového stadionku SK Zásada slavnostní otevření
nově zrekonstruovaných prostorů kabin a nové klubovny.
„Rekonstrukce se mohla zrealizovat díky velkorysé
podpoře Nadace Preciosa, která je jednou z nejstarších
nadací v regionu a má široký záběr filantropie. Podpora
zázemí v Zásadě byla podtržení velmi dobré a úzké
spolupráce Preciosy Ornely právě ze Zásady a zaměření
Nadace Preciosy na rozvoj regionu," uvedl předseda SK
Zásada Miroslav Princ.
Slavnostního přestřižení pásky se proto zúčastnili jak
zástupci Nadace Preciosa, tak Preciosy Ornely, ale
nechyběli ani zástupci SK Zásada, starostka městysu
Zásada a další osobnosti. Rekonstrukce pozvedla úroveň prostor a provedení v oddílových barvách si klade za cíl
zvýšit sounáležitost s klubem jak pro starší hráče, tak především pro žáky a mladší odchovance. „Součástí akce
byla i prezentace snímků z úprav areálu od roku 2008 do současnosti a nutno říci, že se toho v areálu hodně
změnilo a vylepšilo," dodal Mirek Princ závěrem.
JABLONEC NAD NISOU - Na dvě stovky lidí přilákala v sobotu dopoledne na
jablonecké nádraží akce Pára patří minulosti. Symbolické loučení s párou zde
uspořádala společnost Jablonecká energetická u příležitosti dokončení II. etapy
revitalizace teplárenské soustavy. Páru z města definitivně pryč odvezla
historická lokomotiva Litovel a výlet vlakem si užily jak děti, tak dospělí. „Já
mám stejný vláček, ale je to jen hračka, vzal jsem ho sebou," chlubil se pětiletý
Honzík. K historické atmosféře přispělo i vystoupení skupiny Hudba u města
Vídně a také někteří cestující, kteří dorazili v dobových kostýmech.
HARRACHOV - Mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF) je soutěžní
putovní přehlídka outdoorových filmů. Za třináct let své existence se stal ve své
podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen
v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s
outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také
cestopisné. Také v letošním ročníku, který se koná 7. 10. - 10. 12. 2016, se
město Harrachov stalo spolupořadatelem tohoto festivalu, a zařadilo se tak mezi
50 dalších spolupořadatelských měst z ČR a SR.
V Harrachově se MFOF bude konat ve dnech 18. a 19. 11. 2016 vždy od 17
hodin v David wellness hotelu. Oba tyto dny začnou besedou se zajímavými hosty a následovat bude pásmo
neméně zajímavých filmů s outdoorovou tématikou.
Přednáška v pátek 18. 11. 2016 od 17 hodin
Podplukovník MUDr. Radek Pohnán byl dvakrát na misi v Afghánistánu, kde pracoval jako hlavní lékař a velitel
českého chirurgického týmu v polní nemocnici v Kábulu. Jaké to je vykonávat takovouto práci v podmínkách,
které si tady u nás neumíme v žádném případě představit? Jak náročná to pro něj byla profesní a životní
zkouška? Jací jsou Afgánci z jeho pohledu? Přijďte si poslechnout poutavý příběh, který vás zavede do prostředí
polní nemocnice, ale prozradí vám i něco z běžného života tamějších lidí, kteří mají v naší zemi nálepku
nebezpečných islámských radikálů.
Přednáška v sobotu 19. 11. 2016 od 17 hodin
Ing. Viktor Kořízek patří mezi naše nejlepší lavinové specialisty ČR. Krom toho je psovod lavinových psů a pořádá
kurzy o lavinách či skialpinismu. Jeho profesí je horský vůdce, kdy v zimě vyráží se svými klienty na skialpové
túry a v létě s nimi absolvuje klasické výstupy na čtyřtisícové vrcholy Evropy, jakými je například Mont Blanc či
Matterhorn. Ale pořádá expedice i do vzdálenějších míst naší Země, třeba do Jižní Ameriky. Chcete-li se na chvíli
přesunout prostřednictvím Viktorova vyprávění do míst, kde hrozí lavinové nebezpečí nebo na nejvyšší, sněhem
pokryté, vrcholy hornatých velikánů Evropy, neváhejte a přijďte! A možná spatříte i čtyřnohého lavinového
pomocníka. Vstupné je 20 Kč a platí se na místě.
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KULTURA a POZVÁNKY
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MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ ŽELEZNÝ BROD
O letošním Adventu a Vánocích bude minimuzeum otevřeno po všechny adventní soboty a neděle
a také 25., 26., 27. a 28. 12. vždy od 13 do 17 hodin.
Dále v rámci akce Zimní sklářské pátky (= prohlídka více sklářských firem)
o všech zimních pátcích od 11 do 14 hodin.
MIMO TO LZE DOMLUVIT OTEVŘENÍ I JINDY - INDIVIDUÁLNĚ,
NA TELEFONU 777 168 470.
TĚŠÍM SE NA VÁS.
Novinkou letošní zimy bude rozšíření výstavy skleněných betlémů v mé zahradě u domu v Hluboké
115 (hned vedle nad budovou minimuzea, v památkové rezervaci Trávníky).
Instalovala jsem tam své betlémy už dříve (viz foto), ale tentokrát bude tato venkovní expozice ještě
rozšířena a doplněna o další betlémy a další večerní osvětlení.
Zvu Vás tímto jak do minimuzea, ale i na adventní a vánoční procházku památkovou rezervací
Trávníky s výše uvedenou venkovní expozicí betlémů.
Přeji Vám krásný zážitek a radostné a pokojné Vánoce i Advent.
Alena Kortanová
http://minimuzeum.wixsite.com/betlemy

12

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 44/2016

RESTAURACE OTEVŘENA
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NOVÝ WEB PRO VŠECHNY MAMINKY JE SPUŠTĚN
Paní Lenka Havrdová ze Zásady, v těchto dnech, spustila velký a krásný
projekt pro maminky, ale také babičky a tatínky, prostě pro všechny,
kterým není lhostejná bezpečnost, starost i radost jejich dětí.
Podívejte se sami!
Zapojte se také a buďte vždy informováni kvalitními informacemi.

http://mamain.cz/

https://www.facebook.com/mamain.cz/?fref=nf
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONEC NAD NISOU - V pondělí 7. listopadu ráno krátce před šestou
hodinou se v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulici Palackého a
Mánesova stala dopravní nehoda. Řidič s dodávkovým vozidlem Fiat Ducato jel
vedlejší ulicí Mánesova směrem do centra města, kde uvedenou křižovatku
chtěl projet v přímém směru. Při tom ovšem přehlédl řidiče s vozem Peugeot
205, který jel z pravé strany po hlavní ulici Palackého. Následně tak došlo ke
střetu těchto vozidel, při kterém se zranili řidič a jeho spolujezdkyně z vozu
Peugeot 205. Charakter jejich zranění a doba léčení jsou předmětem
probíhajícího šetření. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 65.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z
Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
TURNOV – 8.11.2016 kolem 14. hodiny projížděl Turnovem 51letý řidič osobního vozidla značky Renault Espace, který ztrácel
kontrolu nad řízením. Poprvé na sebe upozornil, když při odbočování z ulice 28. října do ulice Kinského neudržel auto na silnici
a vyjel na chodník, který přejel a naboural zde do plotu. Ačkoliv ho poškodil, pokračoval ve své zběsilé jízdě dál přes ulice
Kinského, 5. května, Hluboká a Palackého, kde v křižovatce s ulicemi Trávnice a A. Horákové opětovně vyjel na chodník a
zezadu srazil po chodníku jdoucího 63letého muže. Nechybělo málo a mohl přejet i ženu, která šla vedle 63letého chodce. Řidič
sice zastavil a z auta vystoupil, ale namísto toho, aby se o zraněného muže postaral, vynadal mu, že si za své zranění může
sám. Potom z místa odjel, aniž by mu poskytl jakoukoliv pomoc. Po této události ještě ujel několik desítek metrů a dostal se do
protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím osobním vozidlem značky Ford. I od této nehody ujel. Své vozidlo pak odstavil
na ulici a pokračoval pěšky. Vypátrat se ho podařilo místním strážníkům, kteří získali od náhodné svědkyně jeho popis. Zadrželi
ho v baru v Turnově asi 30 minut po prvním karambolu. Ačkoliv z něj byl silně cítit alkohol, tvrdil, že si dal první skleničku až po
jízdě. Přivolaní policisté mu přitom v dechu naměřili 2,57 promile alkoholu a na jejich výzvu se podrobil i lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem krve. Policisté ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Není vyloučeno, že ještě může být rozšířeno o ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci
řidičem dopravního prostředku. Třiašedesátiletého chodce transportovali zdravotníci zdravotnické záchranné služby s blíže
nespecifikovaným poraněním do liberecké nemocnice. Zda se bude šofér renaultu zodpovídat i z ublížení na zdraví z nedbalosti
bude záležet na tom, jak se zdravotní stav pacienta bude vyvíjet. Hmotnou škodu policisté odhadli na 55 000 korun.
TANVALD – 10.11.2016 v noci ve 22 hodin se v Tanvaldě v ulici Pod Špičákem stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem
Škoda Fabia jela ve směru od centra města na Smržovku, kde se při průjezdu pravotočivé zatáčky údajně zalekla srny stojící na
silnici, začala intenzivně brzdit, dostala smyk, vyjela vlevo a narazila do vzrostlého stromu. Řidička si na místo události zavolala
asistenční službu k odstranění nepojízdného vozidla. V té době kolem půl dvanácté projížděla kolem policejní hlídka z
Obvodního oddělní v Tanvaldě. Ta v jejím dechu následně naměřila hodnotu alkoholu 0,83 promile. Řidička k této skutečnosti
uvedla, že před jízdou alkohol nepožila a přibližně čtyři deci vína si dala až po havárii. Po řádném poučení řidička odmítla
podrobit se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Řidičský průkaz jí policisté na místě zadrželi. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 15.000,- Kč. Celou událost i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
KRÁTCE:
FRÝDŠTEJN - 10.11.2016 07:05 do 08:05; na silnici 28719 u obce Frýdštejn okres Jablonec nad Nisou; od restaurace Kovárna
k lomu; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; střet OA se srnou, bez zranění a úniku kapalin.
ZLATÁ OLEŠNICE - 8.11.2016 14:55 do 16:55; na silnici 29058 v obci Zlatá Olešnice okres Jablonec nad Nisou; u prodejny
potravin, u koupaliště; nehoda nákladního vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; 2 havarovaná vozidla; kamion s
návěsem x OA bez zranění.
DRŽKOV - 8.11.2016 11:15 do 13:05; na silnici 10 v obci Držkov okres Jablonec nad Nisou; u pekárny Mašek; všechny nehody
byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; dodávka 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
15.11.

Den: 0/4°C
Noc: -3/-7°C

PÁTEK
19. 11.

Den: 5/9°C
Noc: 4/0°C

ÚTERÝ
16.11.

Den: 1/5°C
Noc: 0/-4°C

SOBOTA
20.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

STŘEDA
17.11.

Den: 2/6°C
Noc: 4/0°C

NEDĚLE
21.11.

Den: 4/8°C
Noc: 5/1°C

ČTVRTEK
18.11.

Den: 5/9°C
Noc: 5/1°C

PONDĚLÍ
22. 11.

Den: 7/11°C
Noc: 5/1°C

PRANOSTIKY
16.11.
Na svatého Otmara nevidět komára.
19.11.
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
21.11.
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu
chystá.

Slunce Měsíc 16.11. 2016
Vychází: 7:05
Zapadá: 15:59

Vychází: 18:11
Zapadá: 08:48

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce
létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k
létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale
dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se
přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se
brzo uchytí.

OBLOHA
CO SE DĚJE NA OBLOZE V LISTOPADU
2016?
Planety:
Venuše- večer nízko nad jihozápadem
Mars– večer nad jihozápadem
Jupiter– na ranní obloze
Saturn– za soumraku nízko nad jihozápadem
Uran– na obloze téměř celou noc v Rybách
Neptun– v první polovině noci ve Vodnáři
15.11.
nem
17.11.
21.11.
23.11.

- Vycházející Měsíc v konjunkci s Aldebara- Maximum meteorického roje Leonidy
- Měsíc v poslední čtvrti
- Konjunkce Saturnu s Merkurem
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FÁZE MĚSÍCE
21.11.

29.11.

07.12.
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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.
14.
20.
20.
21.

11.
11.
11.
11.

2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Filip Udatný
Magda Halamová
Radek Živný
Eliška Dańková

VÝROČÍ
14.11. 1840 – Claude Monet, francouzský malíř († 5. prosince 1926)
15.11.1975 – Otevřena obnovená Labská bouda.
16.11. 1875 – Anna Honzáková, první promovaná doktorka medicíny na české
lékařské fakultě v Praze († 13. října 1940)
16.11. 1900 – Eliška Junková, automobilová závodnice († 5. ledna 1994)
17.11. 1989 – Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze
provázel „Sametovou revoluci“ .
18.11. 1883 – Po požáru bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze
Smetanovou Libuší.
19.11. 1989 – V pražském Činoherním klubu založeno Občanské fórum.
20.11. 1989 – Sametová revoluce: Počet lidí na demonstracích v Praze vzrostl
na půl miliónu.
VÝZNAMNÉ DNY

14.11. - Světový den diabetu
15.11.- Den vězněných spisovatelů
16.11. - Mezinárodní den tolerance
17.11. - Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den
studentstva, Mezinárodní nekuřácký den
19.11. - Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, Světový den toalet
20. 11. - Den industrializace Afriky, Světový den dětí, Světový den chronické
obstrukční plicní nemoci
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE
z kroniky:

Bylo to dne 21. Listopadu 1916.
Odpoledne přišli dva páni, vypůjčili sobě
řebřík a rovnou ke zvoničce. Zpráva se
rychle rozšířila obcí, lid se shromáždil u
zvoničky a reptal. Drzé počínání obou
pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc
shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich
Jindra a naposledy zazvonil, lidé byli velice
dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to
slza vzdoru. Jakmile dozněl poslední úder
zvonu, hned byl přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl,
aby zvon odmontoval. Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu
dolů. V tom začalo vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka střídala
nadávku, a když zvon odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež)
házet kamení, plivat a nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu
v Mladé Boleslavi. Nakonec vše dobře dopadlo a trestán nebyl nikdo. Zvon vážil
44 kg a na jedné straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem
spojených obcí od Arnošta Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého
zrušení roboty v zemích Království českého. Zvonem bylo naposledy zvoněno
při pohřbu Josefa Krupky čp. 3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916.

17

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 14. 11. – 20. 11. 2016,
slaví svátek:
14.11. - SÁVA je mužské křestní jméno
hebrejského původu. Vykládá se jako „děd,
stařec“. Další variantou jména je Sába.
15.11. - LEOPOLD je mužské křestní jméno
staroněmeckého původu, které se vykládá jako
„pro lid (v lidu) statečný, smělý“..
16.11. - OTMAR (nebo také Otomar) je mužské
křestní jméno německého původu. Jeho význam je
obvykle uváděn jako „šťastný díky bohatství“ nebo
prostě „bohatý a šťastný“ (ót - šťastný či bohatý,
mar - slavný).
17.11. - MAHULENA je ženské křestní jméno.
Jméno Mahulena, které dnes najdeme v
občanském kalendáři, je českého původu a snad
vzniklo uměle. Nejznámější nositelka tohoto jména
byla bezpochyby ta, kterou známe ze Zeyerova
dramatu Radúz a Mahulena.
18.11. - ROMANA je ženské jméno římského
původu, pocházející z latiny. Mužská forma tohoto
jména je Roman. Význam tohoto jména je
„Římanka“.
19.11. - ALŽBĚTA je ženské rodné jméno
hebrejského původu (hebrejsky ילֱא
ִ עבֶׁש
ַ , Eliševa)
a znamená Zaslíbená Bohu, resp. Bůh je má
přísaha. Familiérně, podomácku či slangově též
Běta, Bětuše, Bětuška, Bětka. V češtině
samostatně existují další dvě varianty téhož
jména, Eliška a Elizabeta.
20.11. - NIKOLA je mužské i ženské křestní
jméno. Toto jméno je přejato z francouzštiny, ale
jeho původním domovem je Řecko. Jedná se
vlastně o jednu z variant jména Mikuláš či
Níkoláos, jak zní původní tvar. Překlad tohoto
jména je „vítězný lid“. Další variantou je Nikol a
Nikoleta.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
JALOVEC OBECNÝ – KOŘENÍ NA ZVĚŘINU
Jalovec je neopadavý, dvoudomý, pomalu rostoucí, až 10 m vysoký keř nebo strom rozmanitého tvaru
(kuželovitý, sloupcovitý, rozložitý, často s více kmeny). Borka šedá až hnědočervená, podélně brázditá, tenká,
snadno se odlupující. Jehlice v 3četných
přeslenech, 1 až 1,5 cm dlouhé, na svrchu
žlábkovité, s bělavým proužkem, opadávají ve
věku 3 až 4 roky. Samčí květy 4 až 5 mm velké,
vejcovité, žluté, samičí cca 2 mm velké, zelené.
Plody (jalovčinky) kulovité, 6 až 10 mm v
průměru, zprvu zelené, později modré až černé a
ojíněné, dozrávají po 2 letech, 3. rokem
opadávají. Kvete v IV až V.
Jalovec najdete na pastvinách, skaliskách,
okrajích a světlinách borových, dubových nebo
březových lesů, vřesoviště, rašeliniště, stanoviště
slunné, na půdách suchých nebo střídavě
vlhkých, písčitých, často málo výživných, obvykle
nevápnitých.
V ČR dříve poměrně hojně od nížin po nižší horské polohy, v současnosti roztroušeně až vzácně. Celkově roste v
mírných a subtropických oblastech severní polokoule, v teplých krajích však jen v horách.
Sbírají se plody čili jalovčinky čili Fructus juniperi a to v době plné zralosti, tedy na podzim 2. roku, když jsou
zbarveny do modra. Suší se v tenkých vrstvách na suchém a vzdušném místě. Vedle plodů se v době od podzimu
do zimy sbírá i dřevo, jehož účinek je však slabší nežli plodů.
Droga obsahuje asi 0,5 až 2% silice (např. pinen, terpinolen, kamfen, kafr, borneol, geraniol,
sabinen aj.), asi 30% sacharidů (glukosa, fruktosa), asi 9% pryskyřice, katechinové třísloviny,
flavonoidy, hořčinu juniperin, leukoanthokyaniny, vitamín C, organické kyseliny, soli vápníku a
draslíku, kaučuk, terpinol, prchavý olej aj.
Jalovec působí výrazně diureticky a zároveň antisepticky, takže bývá využíván při zánětlivých
chorobách močových cest nebo při zadržení tekutin v těle (jalovcová silice zrychluje zpracování
tekutin v ledvinách). Vedle toho při vnitřním použití zlepšuje trávení, povzbuzuje chuť k jídlu,
působí proti nadýmání a pomáhá při revmatismu. Vnitřní užití jalovce je však poněkud
problematické, neboť vedle příznivých účinků zároveň poněkud dráždí ledviny. Zevně se užívá na
bolestivé klouby či při bolestech páteře (zvyšuje prokrvení pokožky a působí hojivě).
Vnitřně se podává buď ve formě nálevu z drcených jalovčinek (1 čajová lžička jalovčinek na šálek vody se přivede
k varu a nechá se 10 až 20 minut luhovat, podává se 2x denně, nejdéle však po dobu 6 týdnů) nebo se podávají
přímo syrové plody (při revmatismu se podává první den 3x denně 1 jalovčinka, druhý den 3x denně 2 jalovčinky
atd. atd. až 21. den 3x denně 21 jalovčinek a pak se jde zpět tak, že se naopak každý den jedna jalovčinka ubírá,
při poruchách trávení se vrací zpět 15. den, tedy při dávce 3x denně 15 jalovčinek. První kůra by měla být
aplikována nejvíce 1x za rok, druhou (menší) kůru lze brát 2x ročně. Zevně se jalovec aplikuje nejčastěji ve formě
masti nebo oleje.
POZOR: Jalovec by nikdy neměli užívat lidé, kteří mají nebo v
minulosti měli nemocné ledviny a dále kojící a těhotné ženy (jalovec
pravděpodobně podporuje děložní stahy). Nikdo by jej pak neměl
užívat dlouhodobě, tedy déle než 6 týdnů. Podle některých autorů
rovněž zhruba u 30% nemocných sennou rýmou se po jeho užití
objevují různé, zejména kožní alergické reakce. Vzácně se může
vyskytnout i alergie projevující se bolestí ledvin. V takovém případě
je třeba terapii okamžitě ukončit a ani v budoucnosti ji raději již
nikdy neopakovat.
Jalovčinky se užívají jako koření zejména ke zvěřině, ale i k dalším
pokrmům nebo při uzení masa (zlepšují trávení a potlačuje nadýmání, což může být docela užitečné, že?)
Z jalovce se vyrábí řada alkoholických nápojů, jako např. jalovcová, borovička a zřejmě nejznámější z nich je gin,
jenž "vynalezl" v 17. století holandský lékař Franciscus Sylvius, když se snažil vyrobit močopudnou tinkturu.
Jalovcový olej se také přidává do některý aperitivů (např. do jeneveru)
Jalovcové vonné a velmi odolné dřevo se používá v řezbářství, v minulosti se z něj vyráběly i hole a dýmky.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
SKOČDOHUBKY
250 g mleté vepřové plece, 1 ks malá cibulka, 4 lžíce majonézy, snítka čerstvého tymiánu,
sezam bílý a černý, pepř, sůl, papír na pečení, olej
K masu přidáme jemně nasekanou cibulku, osolíme, opepříme. Namočenýma rukama
tvarujeme kuličky o průměru cca 3 cm nebo menší. Na talíři smícháme černý sezam s bílým
a v těchto semínkách kuličky obalujeme, povrch kuliček nemusí být důkladně semínky
zakrytý. Kuličky klademe na plech s pečícím papírem, lehce potřeme olejem a upečeme 10
minut v troubě při 190 °C nebo je opečeme na nepřilnavé pánvi. Po upečení necháme 3
minuty odpočinout, naaranžujeme na talířek nebo do misky, zapíchneme několik párátek a
podáváme s majonézou.
RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA NA MÁSLE
kapusta růžičková 500 gramů, máslo 50 gramů, smetana 100 mililitrů, tymián 2 snítky,
sůl, pepř
Růžičkovou kapustu očistěte od zvadlých lístků a odkrojte suché košťály. V hrnci přiveďte
k varu osolenou vodu a kapustičky v ní povařte 10 minut. Pak sceďte. V hluboké pánvi
rozpusťte máslo a kapustičky do něj vsypte. Zalijte smetanou, přidejte snítky tymiánu.
Osolte, opepřete a duste, než smetana zhoustne. Kapustičky podávejte jako přílohu k
masu nebo samostatný pokrm s vařenými brambory
SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY S JABLKY A KŘENEM
50 g červené řepy, 50 g jablek, 1 ks kousek křenu, 1 lžička cukru, citrónová šťáva, voda,
sůl
Očištěnou červenou řepu za syrova nastrouháme. Řepu smícháme s postrouhaným,
oloupaným jablkem a trochou čerstvě nastrouhaného křenu. Zeleninu zalijeme zálivkou
připravenou z trochy vody, citrónové šťávy, cukru a soli. Připravený salát necháme 2
hodiny uležet v chladu.
MARTINSKÁ PAŠTIKA
400 g vepřového bůčku s kostí, 300 g vepřové plece bez kosti, 300 g husího (kachního)
masa, 90 g pitné vody do sušeného mléka, 50 g vepřových jater, 50 g drůbežích (kachních)
jater, 48 g bílé veky, 40 g hladké mouky, 32 g vajíček, 30 g cibule, 10 g sušeného mléka
odstředěného (do veky), 0,8 g mletého muškátového květu, 0,8 g mletého pepře, 16 g soli,
hliníková fólie.
Očištěná a odblaněná játra jemně umeleme se žemlí, rozmočenou v mléce připraveném ze
sušeného mléka a vody. Přidáme prosátou hladkou mouku, koření, vejce, na jemno
strouhanou cibuli a vše vyšleháme. K vyšlehané játrové směsi přidáme na jemno umleté,
předem prosolené a proleželé vepřové maso, vypečené husí (kachní) sádlo a šťávu a znovu
vše dobře promícháme. Nakonec vmícháme na kostky nakrájené pečené husí (kachní)
maso. Promíchanou směsí plníme paštikové formy vymazané částí vypečeného husího sádla, uzavřeme je a paštiku
táhneme v 80 °C nejdéle 2 hodiny. Paštiku necháme ve formách vychladnout, vyklopíme ji a balíme do hliníkové fólie.
MEDOVÉ ŘEZY
Na těsto: 500 g hladké mouky, 200 g cukru, 200 g tuku, 2 ks vejce, 2 lžíce medu, 2
lžíce vlažného mléka, 2 lžíčky sody, 1 bal. vanilkového cukru, špetka soli
Ořechová směs: 300 g ořechů, 120 g másla, 80 g cukru krupice, 3 lžíce medu, 1 bal.
vanilkového cukru
Na krém: 500 g másla, 100 g cukru, 0,5 l mléka, rum, kaše ze dvou pudinků
Do mísy vložte mouku promíchanou se sodou, solí, cukrem. Dále přidáme změklý tuk,
med, vlažné mléko a vejce a vypracujeme řidší těsto. Těsto rozdělíme na dvě poloviny,
jednu polovinu dáme na vymazaný a moukou vysypaný plech a povrch srovnáme.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 15-20 minut. Druhou polovinu těsta rozválíme na druhém, tukem vymazaném,
moukou vysypaném plechu a poklademe teplou ořechovou směsí a dáme péci na 150 °C asi 20 minut. Obě vychladlé,
upečené části řezů spojíme krémem a necháme v chladu odležet (ořechová část patří nahoru!). Příprava ořechové
směsi: Ořechy nasekáme nahrubo, vložíme do hrnce spolu s cukrem, máslem, medem a opékáme dozlatova. Příprava
krému: Z 0,5 l mléka a dvou vanilkových pudinků uvaříme hustou kaši, dáme ji vychladnout, změklé máslo vyšleháme s
cukrem a rumem a postupně přidáváme studenou kaši z pudinku.
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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.

V dobách našeho dětsví, jsme často slýchávali během letních měsíců, silné dupání a funění a mysleli si, že
to jsou zloději, ale byl to ježek. Ve stodolách mezi složeným senem nebo dřívím měl ježek zimní pelíšek.
V dnešní době potkat tohoto nočního tvora je velkou vzácností.
JEŽEK

Ježek západní (Erinaceus europaeus),
známý též pod názvem ježek obecný, je
středně velký západoevropský
hmyzožravec, spolu s ježkem východním
jediný zástupce čeledi ježkovitých
(Erinaceidae) v ČR.
Vyskytuje se v podstatě na celém území
České republiky.
Obývá území od nížin až po 800 m n. m.,
výjimečně jej můžeme spatřit až 1 100 m
vysoko. Žije na okrajích lesů, pasekách, v
křovinách, v parcích a zahradách nebo ve
městech.
Ježek západní je se svou délkou 22–27
cm a hmotností mezi 0,9 až 1 kg o něco
větší než jeho příbuzný, již výše zmíněný
ježek východní. Na světlé hlavě má
tmavý pruh táhnoucí se od čenichu k
očím a tvarovaný do písmena V. Břišní
strana těla je u dospělého jedince
šedohnědá až šedá s podélnou hnědou
skvrnou, u mláďat hnědá bez skvrny. Bodliny, kterých může mít ježek západní na těle až 8 500, má uhlazené a
pravidelně pruhované, směřující dozadu a dlouhé 20–30 mm.
Ježek západní žije, až na období rozmnožování, samotářským životem. Je aktivní v noci, kdy je často slyšet jeho
pronikavé funění a dupání, ve dne odpočívá ve svém hnízdě vystlaném trávou a umístěném v méně dostupných
místech, např. pod kameny nebo mezi kořeny stromů. Ačkoli je všežravec, dává přednost především živočišné stravě,
zvláště pak bezobratlým živočichům, mezi které patří slimáci, žížaly, brouci nebo jiný hmyz. Zvláště pak preferuje
žížaly, stonožky Glomeris marginata a Tachypodoiulus niger nebo zástupce čeledi střevlíkovitých Carabus nemoralis.
Občas se přiživuje i žábami, malými hlodavci, mladými ptáky, ptačími vejci nebo plody. Potravu vyhledává díky svému
výborně vyvinutému čichu.
Pokud se cítí ohrožený a spatří např. predátora (lišku, psa),
schoulí se do bodlinaté koule, která většinu živočichů
odradí. Umí dobře plavat, šplhat, a pokud je k tomu
donucen, tak dokáže i poměrně rychle běhat. Nepříznivé
zimní období přečkává hibernací (zimním spánkem), do
které upadá v říjnu a která trvá většinou až do března,
ačkoli přesné hibernační období závisí na výšce teplot.
Páří se od května do října, přičemž se samec se samicí
nejprve honí, poté svou družku kouše, naráží do ní, prská a
syčí a vyčkává na samiččino svolení k spáření. Samice má
obvykle jeden vrh ročně, který obsahuje 4–9 mláďat, která
rodí po 31–35 denní březosti. Mláďata se rodí holá, slepá a
bez bodlin. První bílé a měkké bodlinky jim začínají vyrůstat
už hodinu po porodu. Do bodlinaté koule se dokáží schoulit
po 11 dnech a vidět začínají již po dvou týdnech života. V
přírodě se ježek západní dožívá průměrně 2–3 let.
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DŮM a ZAHRADA
CHYSTÁTE SE NA VÁNOCE MÍT UMYTÁ OKNA?
Už máš vyčištěná okna? Zejména někdy kolem listopadu („předvánoční úklid“) je tato otázka v krajích dokonalých
hospodyněk na denním pořádku. Vyblýskaná okna rovná se dokonalá hospodyňka… Nebo ne?
Naštěstí už nikoliv. Některé z nás jsou vděčné za žaluzie, které skryjí podzimní nečistoty na oknech, jiné vsadí na
záclony a nakonec proč se obtěžovat? V zimě je holá hloupost lézt po oknech s hadrem v ruce a riskovat
nachlazení, v létě je hloupost mýt okna, aby se na nich v následujících dnech úchvatně lepila pylová zrníčka a
prach letních dešťů… Jestliže ovšem na mytí přece jen dojde, určitě oceníte tyto skvělé tipy…
Mytí oken krok za krokem:
Nejprve ukliďte okolí - Ještě než se pustíte do mytí skel a rámů,
měli byste očistit garnyže, případně stěnu a strop, kde se mohou
nacházet jemné pavučiny a prach.
Nezapomeňte na žaluzie a parapety - Používáte-li žaluzie či
obdobnou stínící techniku, měli byste omýt nejprve tyto doplňky a
jejich systémy sloužící k uchycení.
Mytí oken začněte u rámů - Rámy by při mytí oken měly přijít na řadu jako první. U lehce zašpiněných si
vystačíte s teplou vodou, v případě většího nánosu nečistot pak do vody přidejte pár kapek obyčejného přípravku
na mytí nádobí (ne však na dřevěné rámy), nikdy nezkoušejte čistit rámy abrazivními prostředky (písky apod.),
které by je nenávratně poškrábaly. Pokud jsou na rámech zaschlé skvrny, které nejdou odstranit, raději investujte
do nákupu speciálních prostředků. Odborníci doporučují mýt v této fázi okna utěrkou z mikrovlákna, vždy však
musí být dostatečně vyždímaná.
Nakonec je třeba vyčistit a vyleštit skla - Jakmile očistíte rámy, přichází na řadu část, která spousty lidí děsí.
Čištění skel je totiž v jejich představách zdlouhavou činností, při které snad ani nelze dosáhnout dokonalých
výsledků bez šmouh. Opak je pravdou, jde to, záleží pouze na pomůckách, které použijete. Profesionálové mají
pro tento krok nachystaný rozmývák, stěrku a mikrovláknovou utěrku na leštění. Rozmývákem se rozumí návlek
na stěrku s hustým chlupem (seženete v drogerii), vystačíte si ovšem i s utěrkou z mikrovlákna nebo houbou. Na
tuto pomůcku si nanesete přípravek na čištění skel a důkladně ho rozetřete. Voda by vám neměla stékat, spíše
byste měli krouživými pohyby roztírat prostředek tak, aby se vytvořila pěna. Poté přichází na řadu stěrka s
gumovým lemem, kterou prostředek ze skel stáhnete. Je-li okno výrazně zašpiněné, pak ho před stíráním ještě
omyjte čistou vodou. V obou případech však stěrkou eliminujete riziko vzniku velkých šmouh a skvrn. Po použití
stěrky je nutné okno vyleštit. K tomu se nejlépe hodí speciální utěrka z mikrovlákna. Krouživými pohyby sklo
vysušíte a zbavíte ho šmouh nebo map, chcete-li, můžete v této fázi využít ještě přípravek na dokonalé vyleštění.
Lidové rady a tipy na mytí oken - S babskými radami jste se už určitě
někdy setkali. Lze je využívat při spoustě domácích činnostech a situacích,
mytí oken nevyjímaje. Jaké babské rady na mytí oken jsou nejznámější?
přidáte-li do teplé vody pár kapek octa, zbavíte skla nečistot snadněji a navíc
se budou krásně lesknout, k závěrečnému leštění můžete využít i staré noviny
(ne křídový papír), chce to ovšem dostatek sil, aby byl výsledek perfektní
můžete rozpustit sáček vanilkového pudingu v kyblíku vlažné vody (cca 5 litrů),
kam přidáte i kapku prostředku na nádobí, okna se nejen umyjí, ale také
provoníte byt.
Mytí oken lze zvládnout poměrně rychle, musíte se však dobře připravit a práci
si nekomplikovat špatným postupem. Inspirujete-li se tím, který jsme vám
přinesli v tomto článku, pak se budete moci chlubit čistými a nablýskanými
okny, přes které bude radost pohledět.
Posledním šlágrem na mytí oken je přidání necelého 1 dl nejobyčejnějšího šamponu (březový, kopřivový) do
kbelíku s vlažnou vodou. Okna umyjete, mikrovláknový hadr vymácháte, vyždímejte a okna setřete. Na šmouhy,
bubliny a jiné stopy nehleďte, záhy zmizí. Jedná se o rychlý a účinný způsob mytí oken (i u auta).
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LOUŽNICKÉ TRADICE
MYSLIVOST

Postava myslivce se objevovala v různý
pohádkách, např. postava čerta bývá často
zobrazována v mysliveckém stejnokroji. S
myslivostí byl také spojen vznik různých
hudebních děl, která tvoří nedílnou součást
mysliveckých ceremonií.
Myslivcům byla odedávna připisována čarovná
moc. Jejich takřka neustálý pobyt v lesním šeru
a tichu vzbuzoval v lidech představy o jejich
kouzelné moci a spojení s tajemnými silami.
Říkalo se, že prý myslivci v lese trhají čarovné
byliny, že kule do zbraní lijí zvláštním způsobem a zvěř je prý poslouchá
na slovo. Dokonce se proslýchalo, že mají myslivci spolky s ďáblem a
možná proto si lidé představovali lidskou podobu vyslance pekel, tedy
čerta jako myslivce. Pytláci se neodvažovali vystřelit na myslivce, protože
věřili, že by se kulka od myslivce odrazila a zasáhla střelce.Když přišel
někdo nový do mysliveckého učení, dal si mistr pozor na to, co jeho učeň
zastřelil jako první. Trefil-li čtyřnohé zvíře, znamenalo to, že zůstane u
myslivců dlouho. Zastřelil-li ale ptáka, tvrdilo se, že mysliveckou službu
brzy opustí. Myslivcům a rybářům, kteří šli na lov, nepřál nikdo zdaru, protože se věřilo, že by se jim pak lov
nevydařil. Pokud měl někdo za to, že je jeho ručnice začarovaná, měl potřít hlaveň zastřeleného zvířete. K
myslivosti patří v první řadě mimořádná míra etiky. Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti jiné bytosti, musí být k
tomu morálně připraven a to zvláště dnes, kdy myslivec nechová zvěř proto, aby ji usmrcoval pro obživu, ale
usmrcoval jen jedince churavé, slabé, do chovu nevhodné a nad kmenové stavy přespočetné proto, aby
zachoval celek přírody. Musí tedy o životě zvěře a o přírodě vůbec vědět mnoho, aby své rozhodnutí obhájil
před sebou samým i svými druhy. Rytířsky musí vidět ve zvěři nikoliv jen živý terč, ale partnera s právem na
rovnost šancí. Z toho důvodu není možno pokládat myslivost za druh sportu. Myslivost má však hlubší smysl, je
to široký pojem, zahrnující i složku hospodářskou, lov popřípadě střelba je pouze jednou z jejich stránek.
Střelectví jako takové je ovšem druhem sportu. Při střeleckém sportu je cílový objekt lhostejný, střelba je
účelem. V myslivosti hraje při střelbě na lovu cílový objekt rozhodující úlohu, pro myslivce je též předmětem
ochrany, péče a uváženého výběru. Střelba je zde pouze prostředkem.
I když to žádný zákon nezakazuje, v duchu myslivecké etiky myslivec například nevystřelí na panáčkujícího
zajíce, nebo na bažanta, pokud neletí. Musí-li odstřelit slabou srnu se špatně vyvinutým srnčetem, střílí nejprve
mládě, které by bez matky s jistotou uhynulo. A to je pouhý zlomek modelových situací, kde záleží na
myslivecké etice. Právě tedy tato patří na první místo do souboru mysliveckých zvyků a tradic. A jest si jen
přáti, aby myslivci naplnili skutky parolu, kterou myslivecký spisovatel František Vodička
deklaroval v roce 1948 ve své knize “Zvěř a myslivost ve světle věků”: Kdo je dobrým
myslivcem, je i dobrým člověkem.
POSLEDNÍ LEČ –Završením veškeré snahy a odměnou je v neposlední řadě zážitek z
poslední leče. Myslivecká zábava "POSLEDNÍ LEČ" byla každoroční tradicí konanou i
v naší obci. Poslední leč je zopakováním všech úspěchů, zklamání, hodnocení lovů, předání
zkušenosti mladším začínajícím myslivcům, ale také povídky opředené mysliveckou latinou u
sklenky dobrého vína. Příjemnou atmosféru navodí hudba, tanec a zvěřinová večeře. Pro veřejnost je jistě
zajímavá zvěřinová tombola.
Myslivecké knoflíky
300 g hladké mouky, 200 g tuku, 80 g práškového cukru, 1 vejce, 1 žloutek, 1 lžíce rumu,
špetka vanilky. NÁPLŇ: 2 bílky, 100 g pískového cukru, 100 g nastrouhaných ořechů, půlky
ořechů na ozdobení.
Odleželé těsto rozválíme a vykrájíme z něj kolečka o průměru asi 3 cm. Přendáme je na plech a ve
vyhřáté troubě je dobleda upečeme. Mezitím z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh a promícháme jej s
ořechy. Na kolečka doprostřed nastříkáme trochu sněhu, poklademe půlkami ořechů, vložíme zpět do
trouby, teplotu snížíme na 170 °C a těsto dopečeme. Pečivo ihned sesuneme na podložku, po vychladnutí je
uložíme v chladu a necháme odležet.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

1927

První období samostatného úřadování obce Loužnice, tímto rokem končí a jsou vypsány nové volby na den 24.
dubna 1927. Za tím účelem konána dne 3. dubna v Sokolovně občanská schůze, kde také sestavena byla
jednotná kandidátka.
Proti kandidátce v této schůzi podané nebylo žádných námitek, a proto též stala se právoplatnou.
Zvoleno 12 následujících členů obecního zastupitelstva:
A.Ludvík, Frant. Pavlata,
Frant. Prokop, Josef Kurfiřt,
Karel Hnídek, Jáchym Linka,
Frant. Adamička, Vojt. Linka,
Jos. Adamička, Jos. Krupka,
Jos. Pavlata, Fr. Vágner.
Dne 8. května zvolen za
starostu řídící učitel A.
Ludvík, náměstkem Jos.
Adamička, radní I. Jách.
Linka, II. Vojt. Linka.
Velikých starostí činí obci
nově postavená silnice, neb
okres oddaluje jejich převzetí
do své správy a obec je
nucena tyto spravovati.
Teprve v dubnu převzal
okres hlavní silnici. Odbočky
zůstaly prozatím obci.
Zvažuje se o zřízení
samostatné pošty v Loužnici
a za tím účelem podnikány
potřebné kroky. Ve škole
provedeny různé opravy,
nové podlahy, zděná příčka
aj.

foto: hlavní silnice od
„Červeného domu k Loužnici,
pod Vandrovou sklálou.
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Manžel čte manželce článek o tom, kolik slov muži a ženy
používají denně - 30 000 ženy a 15 000 muži.
Žena odpoví: "To proto, že my ženy vám mužům musíme
všechno opakovat." Muž se na to otočí k ženě a ptá se: "Co?"
Muž a žena se srazí v autech. Obě jejich auta jsou úplně na
maděru, ale ani jednomu z nich se nic nestalo.
Když se vysoukali z aut, povídá žena muži: "Tak vy jste muž,
to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše auta!
Nic z nich nezbylo, ale my jsme zraněni nebyli. To musí být
znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít
spolu až do smrti." Muž přitakal: "To jo, to muselo být určitě
znamení od Boha!" Žena pokračovala: "A podívejte se na
tohle, další zázrak. Moje auto je totálně na mraky, ale tahle
láhev vína je naprosto v pořádku. Bůh si určitě přeje,
abychom toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." Potom
podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl, otevřel láhev a
polovinu vypil. Pak ji podal zpět ženě. Ta vzala láhev, zavřela
ji a vrátila muži do rukou.
Ten se jí zeptal: "Vy nebudete?" Načež mu odpověděla: "Ne.
Já počkám na policii."
Víte, co teroristi dávají druhým k narozeninám?
Bomboniéru.
Víte, co udělá bezdomovec jako první, když najde notebook?
Podívá se, co je v koši.
Policie napsala do novin, že hledá rasově zaměřeného vraha.
Tak jsem jim zavolal, ale oni mi odpověděli, že to není
nabídka práce.
Omyl: „Když jsem se před ránem vracel z hospody,
dcera mi prozradila, že se nám v noci někdo vloupal
do bytu!“ „No, a co se stalo?“ „No co, dovezli ho do
nemocnice…“ „Cožéé?“ „No, manželka se v noci
probudila a v domnění, že jsem to já, ho seřezala
válečkem a potom na něj poštvala ještě psa…“

Kolik vypiješ piv na posezení? No záleží podle toho. Když
jsem s manželkou tak dvě a když bez ní, tak i deset!
Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o
vlaštovkách?" "To jsou velice moudří ptáci. Když začne škola,
odletí do teplých krajin."

MOUDRÁ VĚTA
„Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
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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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CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB?
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