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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 47. / 2012
pro týden:
12. 12. 2012 – 19. 12. 2012

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI
Ve středu 5. 12. 2012, v podvečer, se ke zvoničce sneslo poselstvo z nebes, svatý Mikuláš a Andělé, z pod skály
vylezli z pekla čerti, aby prošli naší obcí a navštívili Loužnické dětičky. Nejdříve si prohlédli poničenou zvoničku a
následně se vydali navštívit naše Loužnické dětičky. V některých rodinách jsou děti hodné, tam se čertů bát
nemuseli a tak děti dostaly od Mikuláše a andělů něco dobrého z košíku, ovšem i v naší obci se našlo několik
zlobivých dětí, které museli čerti napomenout a připomenout jim, že příští rok, by si je mohli vzít sebou do pekla.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_MIKULAS_2012
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ZELIÁDA 2012
V sobotu 8. 12. 2012, proběhla v Hospůdce Na Záduší, již tradiční klání o nejlépe naložené zelí. Toto klání se
uskutečňuje v Hospůdce již od roku 1999. Letošní ročník byl 13., a stejně jako první klání v roce 1999, tak i letos
jej vyhrál pan Pavel Špidlen (vyhrál také v roce 2007). Sešlo se celkem 12 vzorků naloženého zelí.
Foto naleznete zde: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZELIADA_2012

JMÉNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pavel Špidlen
Luboš Havlíček
Martin Daníček
Jakub Růžička (červené zelí)
Martina Dimmerová (červené zelí)
Ivoš Němeček
Tomáš Matěásko
Jakub Růžička (bílé zelí)
Petr Kopal
Martina Dimmerová (bílé zelí)
Marcel Pohl
Michal Kazda

POČET
BODŮ
44
38
33
32
29
28
28
27
25
20
19
10
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OTEVÍRACÍ DOBA - VÁNOCE 2012

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

Julie

Dana

Simona

Lucie

Lýdie

Radana

Albína

10.

Zavřeno

11.

Zavřeno

12.

OTEVŘENO

13.

OTEVŘENO

14.

OTEVŘENO

15.

OTEVŘENO

16.

OTEVŘENO

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zavřeno

Zavřeno

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

Zavřeno

Daniel

24.

Adam a Eva
ŠŤEDRÝ DEN

Zavřeno

Miloslav

Ester

Dagmar

OTEVŘENO

Vlasta

26.

27.

28.

29.

30.

OTEVŘENO

Zavřeno

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

Boží hod

Štěpán

Žaneta

Od 21.00 hod

Silvestr

Šimon

25.

DISKOTÉKA

31.

Natálie

1.
Nový rok
Zavřeno

2.
Zavřeno

3.
Zavřeno

Bohumila

Judita

VÝROČNÍ
SCHŮZE
SDH
LOUŽNICE

VOLEJBALOVÝ
TURNAJ

OTEVŘENO

OTEVŘENO

4.

5.

David

6.

OTEVŘENO

SILVESTR

----------------------------------------------------------------------------
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Hivris@email.cz
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ZE SVĚTA

LIBERECKÝ KRAJ –
Do čtvrtečního poledne
vyjížděli hasiči v
Libereckém kraji již ke
dvanácti zásahům. Z toho v
osmkrát byl hlavním
viníkem čerstvý sníh na
vozovce. Komplikovaná
situace byla především v
okolí Turnova, kde se nehody staly v Příšovicích,
Ohrazenicích i Hodkovicích. Protože během dne nadále
sněžilo, tak jde očekávat problémy na silnicích i během
večera a zítřka. „K prvnímu čtvrtečnímu zásahu vyráželi
turnovští profesionálové po osmé hodině ranní, a to na
dálnici R 10 ke sjezdu na Příšovice. Cestou zpět pak „narazili"
na další dopravní nehodu, a to v Ohrazenicích, v místě sjezdu
na Liberec, kde osobní vozidlo zcela blokovalo pravý jízdní
pruh," popsala mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka
Štrauchová. Smrtelná nehoda se pak stala u Hodkovic nad
Mohelkou, kde šel řidič při menší nehodě dát na silnici
výstražný trojúhelník a srazila jej projíždějící dodávka.
Na nohou jsou ale i hasiči v horských oblastech, na
komunikaci č. 286 z Hrabačova na Vítkovice řidička se svým
autem skončila mimo silnici nad vodou a staly se i další
nehody. „Před půl jedenáctou byli jilemničtí hasiči potřební u
nehody v Roztokách u Jilemnice, kde nákladní auto sjelo do
příkopu a zablokovalo silnici. Na pomoc s vyproštěním byli
povoláni také semilští hasiči se svým jeřábem," dodala
Štrauchová. Taktéž v příkopu skončil řidič Peugeotu Boxer na
silnici I/13 u Jablonného v Podještědí. Hasiči zajistili vozidlo
proti požáru a po provedení likvidačních prací se vrátili na
základnu. Na žádost policistů dorazili dobrovolní hasiči z
Dubé do části obce Deštná na Českolipsku, kde o sebe
zavadily sypač s autobusem a bylo třeba zasypat a uklidit
uniklé pohonné hmoty.
HARRACHOV - V
Harrachově chystají na
sobotu 15. prosince
slavnostní zahájení lyžařské
sezony 2012/2013. Hlavní
program bude u dolní stanice
lanové dráhy Delta - Čertova
hora a představí v něm svoji
produkci sportovní firmy, ale
také zahraje skupina Rangers. Od 10 hodin se postupně v
moderované hudební produkci představí nové Harrachov
card, mnoho sportovních firem a o zábavu nejmenších na
sněhu se bude starat lyžařská škola Ploc. V 11.15 bude
následovat módní přehlídka zimního oblečení od 12.30 začne
koncert skupiny Rangers. Připraveno bude ve stáncích
bohaté občerstvení za příznivé ceny a hlavně budou platit
akční slevy na lyžování ve výši 30 procent.

PLAVY - Mrazivé ráno zažili všichni
obyvatelé Krkonoš i Jizerských hor, ale
prudké ochlazení má už i první oběť. V
sobotu po poledni byl totiž v Plavech
nalezen muž bez známek života.
Přivolaný lékař na těle 67letého muže
nenašel známky násilí, takže s největší
pravděpodobností umrzl. Podle
místních žil muž jako tramp v
maringotce na okraji obce a našel ho
v sobotu jeho známý. Na místo přijeli
ihned po nálezu lékař a policisté.
„Lékař na těle neshledal žádné stopy,
které by nasvědčovaly útoku či násilí
jiné osoby. U sebe měl i osobní věci.
Muž byl ztotožněn jako 67letý, v okolí
známý muž," sdělila tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR Vlasta
Suchánková.
Případem se budou zabývat policisté z
Obvodního oddělení v Tanvaldě. Ti budou také zjišťovat
všechny okolnosti, které s tragickou událostí souvisejí.
Podle slov lékaře zemřel muž s největší pravděpodobností
v důsledku silného podchlazení. Jedná se tak o první oběť
v Libereckém kraji, kterou si vyžádaly noční mrazy.
Největší mráz byl přitom v noci z pátka na sobotu na
Jizerce, kde U rašeliniště v Kořenově-Jizerce naměřili
mínus 27,8 stupně Celsia, přímo v Kořenově pak bylo jen
o 0,4 stupně tepleji.
JIZERSKÉ HORY
- Výjimečný
přírodní úkaz byl
díky mrazu,
slunečnímu svitu a
vhodné konstelaci
v atmosféře vidět
na obloze nad
Jizerskými horami.
Brána do jiné
dimenze? Díra v
časoprostoru? Rozpad slunce? Ne. Jde o atmosférický
optický jev. V angličtině se mu říká Sundog, tedy v
doslovném překladu sluneční psi. Bývá tomu tak tehdy,
pokud jsou v atmosféře přítomny ledové krystalky
různých tvarů (sloupky, destičky případně pyramidové
krystaly) ve specifických orientacích. Občas se tak
poštěstí zahlédnout i jev mimořádně vzácný. Tento záběr
se podařilo zaznamenat nedaleko rozhledny Královka.
Autor: Lenka Klimentová

www.nasejablonecko.cz
http://jablonecky.denik.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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ČERNÁ KRONIKA

R10, I/10
LOUŽNICE - 6.12.2012 18:10 do 19:10; na silnicích 10, 28742 v obci Loužnice okres Jablonec nad Nisou,
délka 1.1km; obec Loužnice; uzavřeno, mimořádná událost; neprůjezdné v obou směrech v obci Loužnice

pro NA

KOŘENOV - 9.12.2012 19:15 do 10.12.2012 00:00; na silnici 10 v obcích Kořenov a Desná okres Jablonec
nad Nisou, délka 5.2km; očekává se dopravní problém; sníh na vozovce; na komunikaci sníh, neprůjezdné

DESNÁ - 10.12.2012 06:50 do 07:50; na silnici 10 u obce Desná okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná
vozidla; DN 2 OA se zraněním, čelní střet. 1 z vozidel mimo komunikaci, dopravu zajišťuje hlídka OOP Tanvald,
předáno SDN DI Jablonec nad Nisou, na místo jedou hasiči a RZS
DRŽKOV - 10.12.2012 14:00 do 16:00; na silnici 2886 u obce Držkov okres Jablonec nad Nisou, délka 61m;
očekává se dopravní zácpa; Zapadlé 3 x dodávky a 4 x OA, neudržovaná silnice.
HUNTÍŘOV - V průběhu noci z pondělí na úterý došlo v obci Huntířov ke krádeži zaparkovaného vozidla. Neznámý
pachatel nezjištěným způsobem odcizil vozidlo značky Škoda Roomster v barvě šedá metalíza. Spolu s vozidlem
přišla 34letá majitelka o dětskou autosedačku a řadu CD. Celkově způsobená škoda představuje částku 182 000
Kč. Policisté Obvodního oddělení Železný Brod vyhlásili pátrání po odcizeném vozidle a případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci, za což pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - V úterý 4. prosince v 14.10 zastavilo v ulici Podhorská v Jablonci n.N. před prodejnou potravin
vozidlo značky VW Golf. 44letý řidič z Benešova u Semil z vozidla vystoupil a odběhl si do obchodu. Bohužel
ponechal své vozidlo nezajištěné a dokonce i nastartované. Vzápětí přes výlohu obchodu spatřil, jak k vozidlu
přistoupili dva muži a s vozidlem odjeli neznámo kam. Muž přišel nejen o vozidlo, ale i o batoh s věcmi. Celkově
způsobená škoda představuje částku 28 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N. případ
zadokumentovali, vyhlásili pátrání po odcizeném vozidle a nyní pátrají po dvojici zlodějů, o kterých vědí, že jeden
byl zhruba 180 cm vysoké postavy a byl oblečen do tmavého oblečení. Druhý muž byl zhruba 175 cm vysoké
postavy a byl oblečen do červené bundy. Pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
JABLONEC N.N. - Do garáže v Hřbitovní ulici v Jablonci n.N. se v průběhu noci z pondělí na úterý vloupal neznámý
pachatel. Nejprve poškodil vložku zámku dveří garáže, vnikl dovnitř a odcizil elektrickou svářečku, kompresor,
elektrocentrálu, brusku, kanystry s benzínem a další pracovní pomocníky. Celkově způsobená škoda představuje
částku 115 000 Kč. Policisté Obvodního oddělení Jablonec n.N. případ zadokumentovali, zajistili stopy a pátrají po
pachateli, který se dopustil přečinu krádeže podle § 205/1a,b,3 trestního zákoníku, za což mu v případě dopadení
hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
DESNÁ- Ve středu 5. prosince se deset minut po osmnácté hodině stala v Desné v Jizerských horách dopravní
nehoda. Řidič s vozidlem zn. VW Passat jel ulicí Krkonošská ve směru na Tanvald, kde na přímém úseku vozovky
byl údajně nucen zpomalit za před ním zastavujícím nezjištěným vozem. Při tomto na zasněženém povrchu silnice
již s vozidlem nestačil dobrzdit, strhl jeho řízení vlevo do protisměru, kde se následně čelně střetl s protijedoucím
vozem zn. Toyota Corolla. Dechové zkoušky u obou řidičů měly negativní výsledek. Ke zranění osob při této
dopravní nehodě nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 55.000,- Kč. Policisté navíc na místě
zjistili, že viník nehody má na přední nápravě vozidla VW Passat pneumatiky, které neodpovídají předpisům pro
zimní provoz – jejich zimní dezén byl sjetý pod stanovenou mez. Policisté věc vyřešili na místě jako dopravní
nehodu s projednáním a jejímu viníkovi udělili blokovou pokutu.
JABLONEC NAD NISOU - Ve středu 5. prosince ráno třicet minut po čtvrté hodině neznámý pachatel rozbil
kamenem skleněnou výplň pátých dveří vozidla zn. Škoda Octavia, které v té době bylo zaparkované před domem
v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou. Ze zavazadlového prostoru následně odcizil platovou bednu, ve které byly
uloženy vrtáky různé velikosti, nástavec k příklepové vrtačce a SDS upínání – v celkové hodnotě 3.000,- Kč.
Poškozením okna pachatel způsobil škodu v předběžné výši 5.000,- Kč. Pachatel se uvedeným jednáním dopustil
trestných činů krádeže a poškození cizí věci, za které mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
JANOV n.N. - Dopravní policisté vyjížděli ve středu po osmé ráno k nehodě v Janově nad Nisou. I přesto, že
nehoda vypadala velmi nebezpečně, obešla se naštěstí bez jakékoliv újmy na zdraví. Řidičce Škody Octavie
skončila na přední části vozu radlice, která se utrhla z protijedoucího pluhu značky Tatra. Nárazem radlice se její
vůz stal neovladatelným a žena s octávií skončila mimo vozovku, kde vůz narazil do garážových vrat. Velkým
štěstím bylo, že žena jela ve vozidle sama. Naštěstí ani jí se nic nestalo a na autě má škodu za 125 tisíc korun.
Jak vůbec k nehodě došlo, proč se z pluhu radlice utrhla a veškeré okolnosti s tím související řeší dopravní
policisté.
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DOPRAVA – ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC
Pokud budete mít jakýkoliv problém se zimní údržbou silnic v našem kraji,
zde máte k dispozici telefonní čísla na dispečerskou službu.
Kontakty na dispečerskou službu pro silnice v Libereckém kraji
Pro silnice I. třídy v
Libereckém kraji jsou
Působnost
tato spojení na
Adresa
Spojení
(Okres)
nepřetržitá dispečerská
pracoviště: Místo, název
Nová Ves nad Nisou 611
Silnice LK a.s., středisko
468 27 Nová Ves nad
724 535 034
Jablonec nad Nisou
Nová Ves nad Nisou
Nisou
EUROVIA CS, a.s.
Londýnská 564,
Semily, Liberec, Česká
731 601 229
závod Liberec
460 11 Liberec 11
Lípa
Pro silnice II. a III.
třídy LK jsou zřízena
tato nepřetržitá
dispečerská pracoviště:
Místo, název
Silnice LK a.s.,
středisko
Nová Ves nad Nisou
Silnice LK a.s.,
středisko Jilemnice –
Hrabačov
Silnice LK a.s.,
středisko Česká Lípa –
Sosnová
Silnice LK a.s.,
středisko Liberec

Adresa

Působnost
(Okres)

Spojení

Nová Ves nad Nisou
611
468 27 Nová Ves nad
Nisou

724 535 034

Jablonec nad Nisou

Hrabačov 785 514 01
Jilemnice

606 034 017

Semily

Sosnová 97 470 50
Česká Lípa

725 905 035

Česká Lípa

České Mládeže 632/32
460 06 Liberec VI

724 631 451

Liberec
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POČASÍ

Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://mapy.in-pocasi.cz/ , http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,
http://yowindow.com/weatherwidget.php

STŘEDA
12.12.

Den: -6/-2°C
Noc: -7/-9°C

NEDĚLE
16.12.

Den: 0/4°C
Noc: 0/-1°C

ČTVRTEK
13.12.

Den: -6/-3°C
Noc: -8/-9°C

PONDĚLÍ
17.12.

Den: -1/3°C
Noc: 0/-1°C

PÁTEK
14.12.

Den: -5/-1°C
Noc: -4/-8°C

ÚTERÝ
18.12.

Den: -2/2°C
Noc: 0/-4°C

SOBOTA
15.12.

Den: -1/3°C
Noc: 1/-3°C

STŘEDA
19.12.

Den: -2/2°C
Noc: -1/-5°C

PRANOSTIKY

13.12.
Lucie – noci upije, ale dne nepřidá
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
16.12.
O svaté Albíně schovej se do síně.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17.12.
O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.

Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy
třeba báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.

OBLOHA
Slunce

Vychází: 7:51
Zapadá: 16:00

Měsíc

13.12. - V juliánském kalendáři to byl den svátkem
zimního slunovratu, kdy byl nejkratší den a nejdelší
noc.

Vychází: 3:59
Zapadá: 13:48

Maximum meteorického roje Geminidy má nastat
14. 12. v 1 hodinu po půlnoci. Maximální hodinová
frekvence by měla dosáhnout 120 meteorů za hodinu.
K Zemi se přiblíží planetka Toutatis, nejvíce se
přiblíží k Zemi 12. prosince 2012 na vzdálenost 0,046
AU (6,9 miliónu kilometrů). To je přibližně
18násobek vzdálenosti Země–Měsíc. Během prosince
projde Toutatis velkou částí oblohy. Bude se
pohybovat souhvězdími Kozoroha, Vodnáře, Ryb,
Velryby, Berana, Býka a Blíženců. Letošní přiblížení
planetky Toutatis bude pozorovatelné i ze střední Evropy. V období od 8. do
31. prosince 2012 bude mít Toutatis jasnost vyšší než 12 mag. Nejvyšší
jasnosti dosáhne 16. prosince 2012 (10,7 mag). Jedná se o jeden z
nejpodivnějších objektů ve sluneční soustavě. Planetka má velmi
nepravidelný tvar a mimořádně složitou rotaci.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.

12.
13.
13.
16.
18.
18.
19.
19.

12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012
12. 2012

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Josef Daníček
Jana Hloušková Šourková
Jaroslav Růžička
Kristýna Živná
Radek Belda
Martin Šimek ml.
Jana Bartoníčková
Dominik Zajíc (Urbánek)

VÝROČÍ
11.12. 1901 – Jaroslav Marvan, český herec († 21. května
1974)
12.12. 1918 - Zřízení československé státní Vysoké školy
zvěrolékařské v Brně, první vysoké školy založené nově
vzniklou Československou republikou.
12.12. 1901 – Guglielmo Marconi provedl první
transatlantické bezdrátové spojení.
13.12. 1642 – Holanďan Abel Tasman objevil Nový Zéland.
14.12. 1935 – Pro nemoc abdikoval prezident Tomáš
Garrigue Masaryk.
14.12. 1911 – Roald Amundsen dobyl Jižní pól.
14.12. 1291 – Plichta ze Žerotína, rytíř († 28. září 1322)
14.12. 1939 – Josef Abrhám, herec
14.12. 1503 – Nostradamus, francouzský lékař a astrolog (†
2. července 1566)
15.12. 1920 – Vlastimil Brodský, český herec († 20. dubna
2002)
15.12. 1832 – Gustave Eiffel, francouzský konstruktér a
architekt († 1923)
16.12. 1851 – Karel Havlíček Borovský deportován do
Brixenu.
16.12. 1770 – Ludwig van Beethoven, německý hudební
skladatel († 26. března 1827)
16.12. 1775 – Jane Austen, anglická spisovatelka († 18.
července 1817)
17.12. 1938 – v časopise Mladý hlasatel vyšel první díl
kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara
17.12. 1903 – Bratři Wrightové uskutečnili první let letadlem.
17.12. 1489 – Petr V. z Rožmberka, český šlechtic (†2. až 6.
listopadu 1545)
17.12.1887 – Josef Lada, český malíř († 14. prosince 1957)
17.12. 1901 – Marie Rosůlková, česká herečka († 15. května
1993)
18.12. 1787 – Jan Evangelista Purkyně, fyziolog († 28.
července 1869)
---------------------------------------------------------------------VÝZNAMNÉ DNY
11.12. - Mezinárodní den hor
15.12. - Zamenhofův den - den narozenin L. L. Zamenhofa
(1859–1917), iniciátora jazyka esperanto
18.12. - Mezinárodní den migrantů

STAROČESKÝ HOROSKOP
Tento den (21.12.)
je určen, v keltském a staročeském
horoskopu stromu - BUK
Setkáte-li se s ředitelem velkého
podniku, který si jde za svým cílem
navzdory všem překážkám, bude
nejspíš narozený ve znamení Buku.
Tento člověk má zpravidla velké
ambice, které ovšem dokáže
naplnit. Jeho okolí jej má často za
lehkomyslného, ovšem jen proto,
že se soustředí na své cíle a
ostatní věci jej příliš nezajímají.
Svou pracovitost, cílevědomost, houževnatost a tah na
branku dokáže zúročit, ovšem mnohdy za cenu osobního
života. Proto mezi zrozenci tohoto znamení najdeme plno
workoholiků/ček. Své pracovní vypětí si ale po čase
uvědomí a ve zralejším věku se usadí a užívají si zajištěné
stáří naplno.
Zrozenci Buku potřebují ke svému životu pevné zázemí,
které se v jejich případě neobejde bez tolerantního a
trpělivého partnera. Přátel nemají mnoho, neboť své práci
věnují téměř veškerý čas. Touha po dosažení stále lepších
výsledků mu mnoho osobních vztahů s okolím nedovoluje.
„Zdravý jako buk“ – tohle přirovnání je trefné. Lidé
narození ve znamení Buku zpravidla netrpí po většinu života
nemocemi. Ty je dostihnou až ve stáří, kdy se mohou
projevit srdeční obtíže. V pozdějším věku jsou ohroženi
infarktem, který souvisí s celoživotním pracovním vypětím.
Práce je hlavní náplní života zrozence Buku. Je připraven jí
obětovat téměř vše, dokud nedostane silnější impuls k
tomu, aby zvolnil. Tímto impulsem však bývá často až
ohrožené zdraví nebo rozpad vztahu. Dojde-li jeho honba
za kariérou až sem, jen těžko se vrací zpět. Pokud se ale
povede vše urovnat, mívá Buk spokojené a klidné stáří.

Stránka 11 z 19

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 47.

2012

BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY
SKOŘICE
Skořici známe jako voňavé koření, kterým dochucujeme jídlo. V tradiční medicíně
ale byla využívána jako lék.
V našich krajích máme skořici neodmyslitelně spojenou s vůní Vánoc a zimy
To, čemu říkáme skořice, je odloupnutá a usušená kůra skořicovníku, stromu
dorůstajícího až úctyhodných 10 metrů. Nejznámějšími a nejčastěji pěstovanými
druhy jsou skořicovník cejlonský a čínský. Jak napovídají už samotné jejich názvy,
pěstují se především v Číně, na Cejlonu, na Jávě, na Filipínách, v Africe, v Brazílii
a dalších oblastech tropického a subtropického pásma. Usušená kůra skořicovníku
se následně zpracovává mnoha různými způsoby, jak pro kulinářské, tak pro
léčebné účely.
V Asii se skořice tradičně používá pro zahřátí těla, přidává se za tímto účelem
hlavně do bylinných čajů. Látky obsažené ve skořici nás dokáží vnitřně zahřát a
rozproudit krev v našich žilách. Mají celkově povzbuzující účinek na naše
tělo i mysl, zahánějí chmury, zlepšují náladu a působí jako přírodní
afrodiziakum.
Skořice podporuje chuť k jídlu a má celkově velmi příznivý vliv na naše
zažívání, pomáhá léčit průjmová onemocnění a působí i proti nadýmání.
Pro své dezinfekční a antibiotické účinky a schopnost prohřátí organismu
je účinná také při léčbě nachlazení, kdy ji nejlépe přidáváme do bylinkových
čajů. V Asii se také tradičně předepisuje pro léčbu onemocnění močových cest.
Ženám se skořice doporučuje především pro svou schopnost napravovat poruchy
menstruace, snížit její bolestivost a upravit pravidelnost. Při klimakteriu
skořice pomáhá omezit nepříjemné průvodní potíže. Podle posledních
výzkumů byl prokázán účinek skořice při léčbě cukrovky, kdy užívání skořicových
výtažků či skořice samotné úspěšně snižuje hladinu krevního cukru u
diabetiků. Stejně tak snižuje i hladinu cholesterolu v krvi. Skořice je také významný antioxidant,
chrání naše tělo před volnými radikály a čistí krev. Skořici můžeme užívat vnitřně buď výše jmenovaným
přidáním do čajové směsi, či přidáním do vhodného jídla. Pro vnější
aplikaci používáme skořicových výtažků především ve formě masážních
olejů a tělových krémů. Aplikují se k úlevě při bolesti svalů, při
svalových křečích, na revmatické bolesti kloubů a celkovému
prohřátí a regeneraci tkání. Účinné látky také pomáhají s
urychlením metabolismu v buňkách a zrychlením látkové
výměny, čehož se v posledních letech hojně využívá k
odstraňování celulitidy. Pro své dezinfekční a antibiotické
účinky se výtažky skořice přidávají i do ústních vod, léčí zánětlivá
onemocnění dásní. I když všeobecně se při vnitřním užití mírných
dávek na skořici nevyskytují žádné specifické negativní reakce, těhotné
ženy by ji měly raději konzumovat jen v malých dávkách. V ojedinělých případech se někdy může vyskytnout
alergická reakce na skořici.
Jsou pokrmy a nápoje, které by bez skořice ztratily své typické kouzlo. Vánoční cukroví, jablečný závin, perníčky,
sušenky a jiné pečivo, zavařeniny. V mnohých kulturách se skořice používá i na dochucení masitých pokrmů,
chutney, gurmánských omáček a marinád. Skořicová kůra se také uplatňuje při výrobě likérů a pálenek (malý tip:
zkuste do lahve rumu, koňaku nebo vodky vložit jeden svitek skořicové kůry a za 14 dní ochutnejte..)
Skořice se po mnohé generace také používá na aromatizování tabáku pro vodní dýmky, svíček, vonných tyčinek,
vánočních františků, vonných olejů a kadidel, samozřejmě také parfémů a jiných kosmetických výrobků.
Pohár zamilovaných
(zimní nápoj, který vás zahřeje, rozproudí vám krev a jistě vás příjemně povzbudí)
1 láhev červeného vína, šťáva z 1 citronu, šťáva z 1 pomeranče, 2-3 svitky skořicové
kůry, 6 hřebíčků, med nebo nerafinovaný cukr pro ochucení. Ve větším hrnci
smícháme víno a šťávu z citrusů, přidáme koření, necháme krátce přejít varem,
odstavíme z vařiče a podle chuti osladíme, podáváme horké.
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DŮM a ZAHRADA
ADVENTNÍ VÝZDOBA DVEŘÍ A VCHODU
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY

4 bílky, 140 g moučkového cukru, špetka vanilkového cukru, nastrouhaná kůra z 1
citronu, 140 g hladké mouky, 100 g neloupaných mandlí, máslo a hrubá mouka na
vymazání a vysypání formy.
Troubu rozehřejte na 180 °C. Z bílků ušlehejte sníh a postupně do něj zašlehejte
moučkový i vanilkový cukr. Pak opatrně vmíchejte citronovou kůru, mouku a mandle.
Hranatou formu na srnčí hřbet vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, přesuňte těsto a pečte ho v rozehřáté
troubě asi 30–35 minut – povrch by měl ztuhnout a krásně zezlátnout. Po upečení vyklepněte chlebíček z formy a
zabalte ho do alobalu a ještě do utěrky. Takto zabalený chlebíček nechte při pokojové teplotě odpočinout do
příštího dne. Pak ho nakrájejte ostrým, tenkým nožem nebo na kráječi na co nejtenčí plátky. Plátky rozložte na
plech vyložený papírem na pečení a dejte je do trouby předehřáté na 100 °C usušit; trvá to asi 5–10 minut. Od
trouby se raději nevzdalujte, abyste suchary nespálili. Ve finále by měly mít světlezlatou barvu a měly by být
křupavé.
NEPEČENÁ ROLÁDA
2 krabice esíček, 120 g rozehřátého másla, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu, 1 lžíce silné překapávané
kávy, 100 g moučkového cukru + cukr k poprášení pracovní plochy
Na krém: 125 g másla, 120 g moučkového cukru, 1 žloutek, 1 sáček vanilinového cukru
Sušenky pomelte v masovém strojku nebo rozmixujte. Vmíchejte máslo, kakao, rum, kávu a
cukr a vypracujte těsto. Na cukrem poprášené ploše nebo fólii rozválejte na plát. Teď připravte
náplň: změklé máslo utřete s cukrem a žloutkem, dochuťte vanilinovým cukrem. Náplní potřete těsto, opatrně
stočte do rolády a do druhého dne nechte v lednici ztuhnout. Před podáváním krájejte na řezy.
MAROKÁNKY

250 ml mléka, 4 zarovnané lžíce moučkového cukru, 20 g másla, 10 g hladké mouky, 1
lžička vanilkového extraktu, 80 g kandované pomerančové kůry, nakrájené na nudličky, 80
g kandovaných třešní, nakrájených na kostičky, 160 g loupaných mandlí, nakrájených na
nudličky, čokoláda nebo čokoládová poleva na potření.
V kastrůlku rozmíchejte mléko, cukr, máslo a mouku. Za stálého míchání přiveďte k varu a
vařte asi minutu do zhoustnutí. Vmíchejte vanilkový extrakt, kandované ovoce i mandle a
odstavte z ohně. Předehřejte troubu na 170 °C. Na plech vyložený pečicím papírem dělejte z hmoty lžičkou
hromádky. Zploštěte je nožem a pečte asi 10 minut dooranžova. Nechte vychladnout a pak sejměte z papíru. Ve
vodní lázni rozehřejte čokoládu nebo polevu a štětcem potřete spodní rovnou stranu marokánek. Nechte
zatuhnout na mřížce.
ZÁZVORKY
150 g krupicového cukru, 1 vejce + 1 žloutek, 1 lžička strouhané kůry z citronu, 5 g
mletého zázvoru, 150 g hladké mouky, 1/2 lžičky kypřicího prášku
Ušlehejte dohladka ručním šlehačem cukr, citronovou kůru, zázvor, vejce a žloutek;
zabere to asi 10 minut. Pak přidejte mouku prosátou s kypřicím práškem a propracujte
na těsto. Na pomoučněném válu vyválejte asi 3 mm silný plát. Vykrajujte různé tvary, přeneste je na plech
vyložený pečicím papírem a nechte přes noc v chladu. Poté pečte v troubě předehřáté na 170 °C asi 10–15 minut
dozlatova.
KOKOSKY
5 bílků, 500 g krupicového cukru, 250 g strouhaného kokosu, 1 lžička rybízové nebo linecké
marmelády, 2 lžičky bílého octa, 2 vrchovaté lžíce hrubé mouky
Bílky s krupicovým cukrem a kokosem dejte do ohnivzdorné mísy, postavte na hrnec s vroucí
vodou a šlehejte 3–5 minut do zhoustnutí. Odstavte, přimíchejte marmeládu, ocet a hrubou
mouku. Šlehejte do vychladnutí.
Předehřejte troubu na 170 °C. Plech vyložte pečicím papírem a lžičkou tvořte z našlehané hmoty vysoké hrudky.
Vložte do trouby a ihned ji ztlumte na 120 °C. Pečte asi 30–40 minut. Pak troubu vypněte a kokosky v ní nechte
sušit, dokud trouba úplně nevychladne.
SLANÉ KREKRY
125g polohrubé mouky, 125g tvarohu, 60g hery, sůl, 1 vejce, strouhaný sýr, červená
paprika, mák, sezam, na posypání. Z mouky, tuku, tvarohu a soli vypracujeme na vále
hladké těsto. Rozválíme jej na tenký plát a ostrým nožem nakrájíme na pruhy a ty pak na
příčně na obdélníčky asi tak 2x4cm. Krekry vyrovnáme na plech potažený pečicím papírem
a potřeme rozšlehaným vejcem. Navrch posypeme sýrem, paprikou, mákem, sezamem,
kmínem, jak je libo. Pečeme na 180°C asi 10 min., až se krekry nafouknou a budou mít nazlátlé okraje.
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LOUŽNICKÉ TRADICE

SVATÁ LUCIE
Svatá Lucie bývá líčena jako dcera bohatých a vznešených rodičů. Legenda vypráví, že se rozhodla pro panenský
život, všechny nabídky k sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Jednou si prý dokonce vypíchla oči, aby
tak odradila dalšího z nápadníků, ale jako zázrakem jí byl zrak vrácen. Zklamaný a odmítnutý pohanský nápadník
jí udal jako křesťanku a Lucie byla odsouzena k prostituci ve veřejném domě. Stráže, které měli za úkol jí tam
odvést, nedokázali se svatou Lucií hnout z místa. Nakonec jí podřízly hrdlo mečem a svatá Lucie kolem roku 304
zemřela.
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů. Je vzývána proti
krčním chorobám a nejčastěji bývá vyobrazena s mečem, se svítilnou a miskou, na
které jsou vidět dvě oči.
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení. Věřilo se, že
postavou velká, bíle oděná „Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu
nepostili, chtěla rozpárat břicha.
Někde chodilo po staveních Lucek více a děti, které se uměly hezky pomodlit
obdarovávaly, ostatním hrozily metlou.
Svatá Lucie byla chápána také jako ochránce proti čarodějnicím. Na Moravě se proti
čarodějnicím chránili tak, že od svátku sv. Lucie až do Božího narození odhodili jedno
poleno dříví a takto odhozenými na den Božího narození zatopili.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly,
nesměly v tento den prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by Lucka
přistihla při práci, naplnila by komínem světnici prázdnými vřeteny a ty by musela
obratem napříst. Na Valašsku dokonce vynášely přadleny své kolovraty ze světnice
na půdu. Nezřídka se za Lucky převlékali sousedky a kontrolovaly jiné, zda nepředou či nederou peří. Těm, které
přistihly při draní rozfoukaly peří po celé světnici a těm, které předly, rozmotaly napředené nitě.
Jak takový svátek Lucie vypadával v dobách, kdy si lidé o tradicích jen nečetli, ale sami je dodržovali? V českých
zemích byly zvyky velice různorodé. Lucii ve všech případech ztělesňovala
obchůzková postava. Zatímco Barbora klepala na okno a ohlašovala tak svůj
příchod, Lucie přicházela znenadání. Někde s ní chodíval po vsi, chalupu od
chalupy průvod masek, který dívka, převlečená za svatou Lucii, vedla.
V průvodu byly typické postavy – družičky, kněz, poustevník, kominík, řezník,
dráteník, krajánek a cikánská rodina. Zatímco postava Barborky byla čistě dívčí
záležitostí, s Luckou to bylo někde i jinak.
Svátek svaté Lucie patří dodnes k nejživějším tradicím ve Švédsku. V roce
1927 vyhlásil jeden stockholmský časopis soutěž o volbu Lucie. Dívku, která
zvítězila, korunovali Lucií a v průvodu byla provázena družičkami a chlapci –
nosiči hvězd. Tím se oslava Lucií rozšířila po celém Švédsku. Lucie dnes
přichází dokonce i do nemocnic. Lucie, které obcházejí v severských zemích,
mají na hlavě korunu se svíčkami, jako předzvěst konce nejtemnějšího období roku. Lucie zpívá a dává naději, že
po tmě se k nám vrátí světlo. Lucie ve Švédsku přináší světlo, v Čechách čistotu – což není v přeneseném
významu zase tak velká odlišnost. V roce 2001 poprvé Lucie v celé své kráse zavítala i mezi členy Severské
společnosti v Praze na Novotného lávce.
Lucie v magických praktikách:
Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik. Vesničané věřili, že o
tomto dni se scházejí čarodějnice, aby kuly pikle a škodily dobrým křesťanům. Svatá
Lucie byla považována za mocnou ochranitelku před jejich kouzly a čarami.
Nejnavštěvovanějším místem čarodějnických setkání o sv. Lucii v zemích Koruny
české býval prý vrch Radhošť, který byl odpradávna opředen mnoha pověstmi.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám, spojovaly se s ním různé zvyky.
Lucie je patronkou a ochránkyní švadlen. Snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v
tento den příst ani prát. Proto při svých obchůzkách nosila Lucka v ruce dřevěný
dlouhý nůž – kdyby zjistila, že má někde hospodyně rozdělané přádlo, tak mohla jí
nožem přádlo pocuchat. Byla však také symbolem čistoty – den jako dělaný pro
vánoční úklid. Lucie je také považována za patronku kočích.
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Z Loužnické kroniky:

Nedostatkem v práci JZD byla
poměeně malá účast
družstevníků na družstevních
schůzích. Bylo by jistě v zájmu
úspěšnější činnosti družstva,
kdyby se všichni družstevníci
pravidelně schůzí zúčastńovali,
aby byli stále účastni na
veškeré činnosti JZD.
Z uvedeného přehledu je
zřejmé, že družstevníci všechny
dodávky, až na vejce, vysoko
překročili. Po založení
drúbežárny zlepší se jistě i
situace v dodávce vajec.
PŘEDSTAVENSTVO JZD
Představenstvo JZD pracovalo
v tomto složení: Ladislav
Kodejš – předseda, Jiří Šourek – účetní, Josef
Adamička – pokladník, Josef Krupka – vedoucí
rostlinné a živočišné výroby, Bedřich Matoušek –
skladník, Marie Špidlenová – předsedkyně dozorčího
výboru.
Pokračování příště……..

(Foto: JZD Loužnice)
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PRO ZASMÁNÍ

Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu.
Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s
hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje.
Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje
pesimisty se ozývá pláč. "Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky
se budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje optimisty se ozývá
smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká:
"Tolik hnoje, to tu musí být někde koník!".
O Vánocích přijde klučina za tatínkem a zajímá se: „Tati, proč se u nás
Ježíšek svléká?” „Prosím tě, jak tě to napadlo?” „No, když jsem včera
přišel domů, maminka v ložnici říkala: Ježíši, rychle se obleč a vyleť
oknem. Manžel přišel!”
Byla takhle jednou perfektní ženská, co potkala perfektního chlapa. Po
perfektním randění měli perfektní svatbu a perfektní líbánky. Jejich celý
život byl perfektní. Jednou takhle o vánocích, všechno pod sněhem,
který se valil z mraků v hustých chuchvalcích, jeli tihle perfektní
manželé autem domů, když vidí, jak na ně v chumelenici někdo u
krajnice mává. Protože to byli perfektní lidi, samozřejmě zastavili a on
tam stojí Ježíšek, plný pytel dárků. Tak ho naložili. Když je poprosil, rádi
mu vyhověli, že mu pomůžou rozvést dárky. Tak tak jezdí po kraji od
domu k domu, až na jedné cestě dostali smyk a napálili to do stromu.
Přežil to jen jeden z nich. Kdo? No samozřejmě perfektní žena, protože
perfektní chlap a Ježíšek přece neexistují. A jak to vidí chlap? No, když
perfektní chlap a Ježíšek neexistují, tak musela řídit perfektní žena, což
vysvětluje tu autonehodu.
Maminka se ptá synka: „Co bys chtěl pod stromeček? Bratříčka, nebo
sestřičku?” A syn na to: „Sáňky, jestli tě to dole neroztrhne!”
„Tak jsem slyšel, že ti tchyně poslala na Vánoce kapra?” „Kdepak,
jenom jednou husu, a já blbec se s ní oženil!”
„Dal jsem manželce pod stromek psa.” „A proč psa?” „Už se těším, jak
mě s ním bude posílat večer ven!”
Pepíček se ptá na Štědrý den rodičů: „Určitě mi tohle všechno přinesl
Ježíšek?” Maminka na to: „Ano, a kdo jiný?” Pepíček se zamračí: „A co
jste mi teda přinesli vy?”
Soudce: „Můžete mi vysvětlit, proč jste se během noci vloupal pětkrát
do stejného obchodního domu?” „To je jednoduché - chtěl jsem dát
manželce pod stromeček šaty.” „To bych pochopil, ale ta ostatní
vloupání?” „To mně je potom čtyřikrát poslala vyměnit, protože se jí
nikdy nelíbila látka!”

MOUDRÁ VĚTA

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/
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jana.mateaskova@klikni.cz
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ZVONIČKA - LOUŽNICE

Zakoupením této pohlednice přispějete, částkou 30,- Kč,
na obnovu zvoničky v Loužnici,
poškozené vichřicí v červenci 2012.
Fotografie ZVONIČKA LOUŽNICE:
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_
-_ZVONICKA/

Pohlednice jsou k prodeji v obchodě v Loužnici u pana
Pohla a v Hospůdce Na Záduší v Kulturním Domě –
sokolovně v Loužnici.
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