LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019
http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 07/2019
pro týden:
11. 2. 2019 – 17. 2. 2019

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE,
které se bude konat dne 18. 2. 2019 od 18.00 hod v budově OÚ
PROGRAM:
1.
Zahájení - určení ověřovatele zápisu
2.
Schválení navrhovaného programu
3.
Kontrola plnění z minulého zasedání
4.
Smlouva s městem Železným Brodem o zrušení místa tr
valého pobytu, projednávání přestupků, „RUIAN“
5.
Uplynutí účinnosti vázané smlouvy s Bohemia
Energy – dodavatel el. energie
6.
Nájemné v obecních nemovitostech
7.
Inventarizace majetku
8.
Různé – informace a návrhy starosty, místostarosty a
členů zastupitelstva
9.
Závěr
Marcel Tiler - starosta obce
Jana Matěásková – místostarosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V ZIMNÍM OBDOBÍ „JEDNOSMĚRKOU“
Dávejte pozor a buďte ohleduplní při projíždění silnice kolem „Kartonážky“.
V zimním období je silnice
tak úzká, že se stěží vedle
sebe vejdou dvě auta.
Silnice je v majetku Libereckého kraje a tak ji také
Silnice LK spravují. Je
možné, že vám ledový sníh
od pluhu rozbije okno, či
poškodí automobil. Vše řádně nafoťte a nahlaste na Obecní úřad Loužnice nebo přímo na Silnice LK.
https://www.silnicelk.cz/kontakt
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DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O VÝJEZD DO FRANCIE
Francie 2019
Týdenní výměnný pobyt rodin v Normandii pod záštitou městyse
Zásada a ve spolupráci s Obecními úřady Loužnice a Držkov se
koná od 8. 8. 2019.
Zájemci se hlásí u p. Jiřího Kozlovského (606705194), paní Jany
Matěáskové (606688277), paní Jany Báčové (739236891) nebo na obecních úřadech, a to do
8. 3. 2019.
Způsob dopravy – letecky či autobusem - učíme podle počtu účastníků, více se přikláníme k
variantě letecky.
Kalkulace ceny za dopravu letecky je také závislá na počtu účastníků, neboť se budeme finančně
podílet na ceně za autobus, který nás přepraví z letiště v Paříži do Demouville a zpět a bude s námi
jezdit na výlety.
Současná cena zpáteční letenky na požadovaný termín je orientačně 4 000,-Kč, v ceně je zahrnuto i zavazadlo. Ceny
letenek se průběžně mění, čím blíže k termínu odletu, tím bývají dražší. Proto je zapotřebí se včas rozhodnout a
dodržet termín přihlášení na zájezd do 8. 3. 2019.
Další informace poskytneme přihlášeným zájemcům – zejména přesný termín návratu a program pobytu.
J. Kozlovský, e-mail jikozlovsky@seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------JARNÍ PRÁZDNINY 2019
11. 2. - 17. 2. 2019
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
18. 2. - 24. 2. 2019
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
25. 2. - 3. 3. 2019
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
4. 3. - 10. 3. 2019
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
11. 3. - 17. 3. 2019
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
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ZE SVĚTA
RADČICE
Vypravte se do Radčic na procházku, paní Ružová připravila krásně vyzdobenou výlohu v centru obce.
Tentokrát zde najdete velké množství figurek Krakonoše, které se v našem kraji vyráběli z přírodních materiálů, a tato figura v jakékoliv velikosti nechyběla v žádné horské chalupě.
Dokonce si tato figurka zahrála v legendárním filmu Krakonoš a Lyžníci, stejně jako slavná „rádečák“ Martin
Kadeřábek.
(zkuste kliknout na obrázky, najdete překvapení)
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RADČICE
Páteční večer 1. února 2019 patřil kráse v knihovně v Radčicích. Dámy se zde dozvěděly spoustu informací
jak pečovat o pleť a jak se správně nalíčit.

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

5

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

Mistrovství ČR
Zásadský sprint a MID 2019
Kdy: o víkendu 16. a 17. února 2019
Kde: areál SK a okolí Zásady
Čas: so i ne start v 11:00 hod.
Co: pejsci, romantika, sport
Další info: www.fotbalzasada.cz a facebook
Máte chuť a zájem stát se součástí této akce?
Jste srdečně vítáni, sháníme dobrovolníky na trať i do zázemí!!
Kontakt: M. Princ 606 655 595, P. Růžička 777 775 011
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PLAVY
V Plavech se v sobotu 9. 2. 2019 opět létalo na saních. Sněhová nadílka přála, a tak mohli na skokanský
můstek do Plavů vyrazit stovky návštěvníků, aby podpořili statečné skokany na saních. Na startu se opět
předvedla řádka dvaceti bizarních a úsměvných strojů. Kreativita a nápaditost všechny potěšila a pobavila.
Letošní ročník byl již dvacátý.
https://www.facebook.com/liberec.rozhlas/videos/vb.211636789203389/350897428837836/?type=2&theater
https://www.facebook.com/zajisteniakci.cz/videos/vb.74681343926/614597935647200/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tjsokolplavy/videos/vb.1697322430283067/2502304533120278/?type=2&theater
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ŽELEZNÝ BROD –
Od čtvrtka 7. 2. 2019
začala probíhat
rekonstrukce věžních
hodin na radnici v
Železném Brodě. Akci
provádí hodinářská a
restaurátorská firma
Jana Marka z Turnova,
která vyhrála výběrové
řízení. Předmětem
celého díla je
kompletní
rekonstrukce
hodinového stroje, zajištění bezobslužného elektrického pohonu hodin s automatickým
samonatahovacím zařízením.
Předpokládaná doba opravy je odhadována na 3 měsíce. Po tuto dobu budou věžní
hodiny mimo provoz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
ŽELEZNÝ BROD

VÝSTAVA „SALON 6“
V pátek 1. února byl v Městské galerii Vlastimila Rady
zahájen šestý ročník výstavního projektu SALON. Již
tradičně je k dispozici městský výstavní prostor všem, kteří
tvoří z vlastního přesvědčení, bez ohledu na dosažené
vzdělání nebo zvolenou výtvarnou techniku. Autoři zde i
letos prezentují své originální malby, kresby, fotografie,
koláže, plastiky, sklo, keramiku, šperky a další umělecké
artefakty. Přijďte se podívat, jak tvoří vaši sousedé!
Výstavu organizuje Občanská beseda Železný Brod, z. s.
ve spolupráci s TIC Železný Brod a potrvá do 24. 2. 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMNÍ PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
V Železném Brodě se můžete během celého roku vydat po
stopách skleněného skřítka. Budete tak moci zhlédnout a
zároveň si vyzkoušet různá sklářská řemesla. Také si
nakoupit české sklo za nejlepší ceny přímo od výrobců.
Navštívíte zajímavá místa, nabízející poznání historie i
současnosti zdejšího sklářství.
Obnovený ročník přináší několik novinek, kterými se
budeme snažit přiblížit sklářské řemeslo nejen dětem. Do
projektu se zapojily mnohé sklářské firmy, muzea a
sklářská škola. Jako celoroční průvodce vám poslouží
herní plán, který si můžete vyzvednout v Železném Brodě
na turistickém informačním centru, nebo stáhnout na
www.zeleznybrod.cz. Nově máte možnost putovat po celý rok a průběžně získávat nové poklady. Pro návštěvníky, kteří
již skřítka Střípka mají z minulých ročníků, máme připravenou kolekci dalších skřítků s novým vzhledem.
Více informací dostanete na Turistickém informačním centru Železný Brod, tel: 484 353 333, 778 527 000.

9

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019
PLAVY – Když projdete hlavním vstupem
do sokolovny v Plavech, skoro se vám
zatají dech. Elegance, čistota, novota.
Jaký rozdíl oproti jiným sokolovnám nejen
na Jablonecku. Obec do obnovy té své
„nalila“ cirka pět milionů korun, další
milion má připravený na letošek. Zdejší
sokolovnu tak mohou Plavským závidět
široko daleko.
Nová okna, vstupní dveře, sociální
zařízení, vyšperkovaný sál, až exkluzivní
zázemí pro účinkující, přísálí se
sáhodlouhým barem. Ne, tohle opravdu
jen tak někde v sokolovně neuvidíte. „Vše
začalo na jaře roku 2017, kdy se na obec
přihlásili sami sokolové, že provoz a
údržbu stavby nezvládají a sokolovnu předají obci jako dar,“ popsal starosta obce Plavy Milan Hloušek.
Ještě ten samý rok začala rekonstrukce, jakou zažilo málo sokoloven v okolí. Největší investicí byla výměna topení.
„Bývalá kotelna byla doslova strašidelná. Byly tu dva litinové kotle na uhlí, po celé podlaze souvislá půlmetrová vrstva
vlhkých sazí a popela. Části kotlů jsme museli vytahovat jeřábem přes vikýř,“ vylíčil starosta.
Místní vzpomínají na poslední ples, který se tu konal v roce 2007. „To bylo strašné, na sále bylo sedm stupňů Celsia,
šla doslova pára od úst,“ zavzpomínala předchozí starostka obce Věra Mužíčková. Sál sokolovny přitom slouží i jako
tělocvična pro zdejší základní školu. Sokolové sem pro vylepšení teploty instalovali alespoň takzvanou saharu, která
hučí, až to pěkné není. Poté, co obec sokolovnu převzala, stačilo tři čtvrtě roku, aby se stav zcela změnil.
„Šli jsme po etapách, vždy ale po kompletních částech. Takže topení, elektřina, vstup plus sál, přísálí a zázemí. Práce
na sebe navazovaly,“ přiblížil Hloušek. Do sokolovny přibyl i nový inventář židle a stoly. Práce tu ale ještě nekončí. Na
letošek obec připravila další milion korun, aby zmizela socialistická přístavba restaurace.
Na dobových fotografiích je vidět, že místo ní býval malý parčík. Ten by tu měl opět vyrůst. Opravou a výmalbou má
projít i fasáda sokolovny, kvůli její členitosti není objekt možné zateplit. Rekonstruovaná sokolovna táhne. „Chceme
tady mít akci co čtrnáct dní. Měli jsme tu už několikrát divadlo, akce pro děti i čaje o páté. A lidé se ptají, kdy zase
mohou přijít,“ pochválila Veronika Hůzlová z místního obecního úřadu.
Ne všude ale mají sokolovny takové štěstí. Domy, které stojí v obcích i více než sto let, jsou mnohde ve špatné kondici.
Třeba sokolovna v Huti na Pěnčínsku je doslova v havarijním stavu. Podlahy v sále jsou zcela shnilé. „Sál jde použít jen
jako sklad,“ popsal starosta TJ Sokol Huť Richard Hübel.
A náprava je zatím v nedohlednu. V katastrofálním stavu je i sociální zařízení a vůbec celé zázemí sokolovny. Jednota
sice připravila projekt rekonstrukce budovy, na ni ale potřebuje 20 milionů korun. „I kdybychom dosáhli na nějakou
dotaci, spoluúčast se pohybuje na úrovni třeba patnácti, dvaceti procent. To jsou čtyři miliony, kde na to máme vzít?“
zeptal se Hübel. Jinde se ale alespoň dílčí opravy daří. Před několika lety zateplili s pomocí dotace sokolové svůj
svatostánek ve Bzí u Železného Brodu. Součástí akce bylo i nové vytápění.
BEDŘICHOV - První den legendární Jizerské 50 zakončil na
Bedřichově ohňostroj. I když předpověď počasí slibovala oteplení,
na stadionu už šla návštěvníkům pára od úst, protože večer začalo
lehce mrznout.
Ale kdo vydržel, nelitoval. Po vyhlášení výsledků Nyč sport sprintu
se diváci odebrali k pomníku 15 horolezců, aby se zúčastnili
slavnostního zahájení J50. A minutou ticha vzpomenuli na tragicky
zemřelé, kteří v roce 1970 zahynuli v Peru.
Pak se pozornost obrátila na závod historických lyžníků. Ti zakončili
závodní maraton prvního dne. Jejich trať sice měřila jen několik
stovek metrů, ale vzhledem k lyžařské výstroji a výzbroji, se kterou vyjeli do stopy, i to byl husarský kousek takovou
trasu zvládnout. https://jablonecky.denik.cz/ostatni_region/foto-jizerska-50-opet-bavi-sportovce-i-divaky-na-trat-vyjelilyznici-20190208.html
http://jablonecky.denik.cz/
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TURNOV - Nový zákon o územně správním členění státu, který chce mermomoci srovnat území všech obcí s
rozšířenou působností s hranicemi okresů, a jenž se hodně týká právě okresu Semily a ORP Turnov, došel v pondělí 4.
února 2019 k novému projednávání Vládou České republiky. Ve složité situaci převážil kompromisní návrh, který
doporučuje obce ORP Turnov, které jsou v okrese Liberec, začlenit do okresu Semily, a tak jednoduše situaci vyřešit.
Před Vánocemi byla na Turnovsku organizována petice za ponechání ORP Turnov ve stávajících hranicích a vznik
okresu Turnov, která byla s celkem 7800 podpisy
předána 10. ledna 2019 do Parlamentu České
republiky. Polovina požadavku petice by byla
návrhem splněna, takže by mohli být petičníci
alespoň částečně spokojeni.
Do ORP Turnov náleží i několik obcí z okresu
Jablonec nad Nisou (Malá Skála, Frýdštejn,
Jenišovice), ale u nich možná převáží začlenění do
ORP Železný Brod. Ani tato situace však není
definitivní, jak naznačil turnovský starosta,
protože zákon ještě bude projednávat parlament.
„Obce ORP Turnov nejsou spokojené, a my
chceme hájit jejich zájmy. Budeme žádat pro osm
obcí výjimku a vysvětlovat vše poslancům. Za
okres Turnov budeme bojovat do poslední chvíle,"
řekl pro Naše Pojizeří starosta Turnova Tomáš
Hocke.
Turnov i bez vlastního okresu zvětší svůj význam
Co by rozhodnutí a preference této varianty uspořádání, tedy ORP Turnov nechat v okrese Semily a přičlenit i obce z
ORP Turnov z okresu Liberec, znamenalo?
Turnov zůstane silným městem jako teď, navíc to posílí okres Semily na úkor už tak silného okresu Liberec. Varianta by
vyžadovala vznik detašovaných pracovišť některých úřadů v Turnově, což by Turnov jako město ještě více posílilo.
Stále by šlo ale přitom o mnohem levnější variantu než vznik nového samostatného okresu, což by přišlo stát na
několik miliard korun! (poznámka redakce: Vznik okresu Jeseník stál v prvním roce zřízení 1996 celkem 450 milionů v
tehdejších cenách). Díky rekonstrukci bývalého sirotčince a vzniku Nové radnice jsou v Turnově navíc k dispozici i
potřebné prostory pro detašovaná pracoviště v budovách ve Skálově ulici, kde dříve sídlily některé odbory MěÚ Turnov.
Změna se tak týká především menších obcí z okresu Liberec - Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice,
Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Ždárek. Obyvatelé těchto obcí by nadále
patřili do ORP Turnov, ale za okresními záležitostmi by nově nejezdili do Liberce, ani do Semil, ale navštívili by
detašované pracoviště úřadu v Turnově, a měli by tak na úřady ještě blíže než dosud!
Stále více věcí se ale dá a také řeší na úřadech elektronicky, což se týká nejen podnikatelských přehledů pro OSSZ, ale
také žádostí o důchod! V budoucnu se očekává osobní projednávání záležitostí na úřadech jen v případě nějakých
problémů. (Hodně podrobně jsme celou situaci rozebírali již před rokem v článku zde: Stát chce zlepšit dostupnost
úřadů, možná ale vše ještě zhorší)
Harrachov zřejmě přiřadí k okresu Jablonec
Abychom nezapomněli, tak změna okresu se bude týkat i obyvatel Harrachova, který patřil k ORP Tanvald, ale do
okresu Semily, a nově by byla přiřazen do okresu Jablonec nad Nisou. V tomto případě je větší navázání dopravní, ale
třeba i sportovních klubů na Jablonecko, a tento krok se tak jeví logický.
Níže vkládáme výběr z mnoha argumentů ministerstev a zapojených institucí, jedním z hlavních argumentů je ten
České správy sociálního zabezpečení, že při přiřazení celého ORP Turnov k Liberci by výrazně stoupla agenda OSSZ
Liberec a až o 30 % se snížila v okrese Semily, zatímco při přiřazení obcí ORP z okresu Liberec k okresu Semily by
došlo k mírnému snížení agendy OSSZ Liberec a v OSSZ Semily by šla situace bez velkých změn zvládnout.
Laicky přeloženo jde lépe zvládnout přesun 8 tisíc lidí než 40 tisíc a navíc se trochu vyrovná velikost okresů, i když
okres Liberec zůstane stále počtem obyvatel největším okresem Libereckého kraje. To platí třeba i pro změnu v
občanských průkazech, které si bude muset vyměnit nejmenší počet lidí, a tato varianta se tak jeví být nejmenším zlem
z možných variant.
http://www.nasejablonecko.cz/
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ČESKÝ RÁJ - Nedaleko Vyskře se nachází stavba,
která je ale uvnitř skály. Jmenuje se Mnich a roku
1914 do ní prorazili krátký tunel nazývaný Pekařova
brána. O samotné výstavbě, tedy ražbě do
pískovcové skály, se moc dokumentů ani fotografií
nedochovalo. Jisté je, že vznik Pekařovy brány je
spojený s výstavbou cesty z Valdštejna směrem na
Kost. „Tady pod Vyskří byla spousta mlýnů a bylo
potřeba svážet k nim svážet obilí a zase odvážet
zpracovanou mouku,“ vysvětluje starosta obce
Vyskeř Jan Kozák. Mlynáři prý dokonce na novou
cestu místo nevyhovující stezky přispěli nemálo
zlaťáky.
Zajímavostí Pekařovy brány, která skutečně splňuje
všechny parametry dopravní stavby, jsou její rozměry i tvar. Podle zápisu na oficiálním webu českých rekordů má
skalní dílo Pekařova brána na délku 5,2 metru v nejdelším a 3,4 v nejkratším místě, šířka je 5 metrů a výška 6,3 metru.
Měření proběhlo v rámci 700. výročí založení obce Vyskeř a Agentura Dobrý den zapsala Pekařovu bránu do České
knihy rekordů.
Druhou zajímavostí je tvar oblouku. Nejde o klasický půlkulatý, ale o lomený gotický oblouk. Vylámaný kámen byl
použitý ke stavbě silnice a opěrné zdi. Na pískovcového Mnicha se lze celkem pohodlně nechá vystoupat po kamenných
schodech.
Kdo ale chce trochu adrenalinu, může využít jednu ze čtyř lezeckých cest. Při návštěvě Vyskře nezapomeňte navštívit
kapličku sv. Anny na vrcholu Vyskeř, odkud vás čeká zajímavý rozhled po Českém ráji. A až projdete Pekařovou
bránou, můžete se vydat na křižovatce vlevo podél Žehrovky k Podtroseckým rybníkům.
LIBERECKÝ KRAJ - Šli jste poslední dobou po ulici
a všimli si varovného nápisu o padajícím sněhu? Ani
ten ale nezbavuje majitele odpovědnosti za
případná zranění kolemjdoucích.
Za tající a padající sníh na střechách mají vždy
odpovědnost majitelé budov. Nemůžou se jí zříct
ani tím, když na chodníku natáhnou pásku nebo
umístí nápis, který před padajícím ledem a sněhem
varuje. Když nás tající led nebo sníh zraní, je
nejlepší všechno zdokumentovat. Tedy například
vyfotit místo mobilním telefonem a podrobnosti si
zapsat, dál kontaktovat majitele budovy. Po něm se
pak dá vymáhat náhrada škody.
Hasiči led odstraní ze střech veřejných budov
Sníh a led ze střech veřejných budov – jako jsou
například úřady či školy – odstraňují většinou
hasiči. Podle mluvčí Pavlíny Bílkové jde o zásahy, které hasiči dělají pravidelně každou zimu. V posledním týdnu
vyjížděli na dvě takováto místa. „Šlo o budovu mateřské školy v obci Brniště na Českolipsku a ve druhém případě o
průchod na hlavním nádraží v obci Smržovka,“ popisuje Bílková.
Hasiče můžou lidé zavolat jen k veřejným objektům, rozhodně je nejde využít na to, aby sundali sníh ze střechy
soukromého domu.
Pokud se člověk zraní pádem na namrzlém chodníku, zodpovědný je za to opět vlastník, tedy většinou obec. I v tomto
případě je při zranění dobré si vše zapsat, vyfotit a najít i případné svědky. Náhradu škody je možné vymáhat po obci.

https://liberec.rozhlas.cz/
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ČERNÁ KRONIKA
LUČANY – 4. 2. 2019 dopoledne v půl deváté se stala dopravní nehoda na silnici
první třídy číslo čtrnáct v Lučanech nad Nisou. Řidička s vozidlem VW Caddy
přijížděla v centru města k uvedené hlavní silnici po vedlejší komunikaci a při
vjíždění na ni najela příliš do křižovatky, čímž nedala přednost v jízdě řidiči s
vozem Škoda Fabia, kterému najela do jízdní dráhy. Tento řidič, aby zabránil
střetu, strhl řízení a narazil do sloupu veřejného osvětlení a následně do oplocení
přilehlého pozemku. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ke zranění osob nedošlo a
předběžná výše způsobené škody činí částku 32.000,- Kč. Policisté z Dopravního
inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili jako dopravní nehodu s projednáním
a řidičce VW Caddy udělili blokovou pokutu.
RÁDLO - 4.2.2019 dopoledne se stala dopravní nehoda v katastru obce
Rádlo na silnici první třídy číslo 65. Řidič s nákladním vozidlem MAN a
návěsem jel ve směru od Jablonce nad Nisou na Liberec, kde nezvládl řízení,
vyjel se soupravou mimo komunikaci do příkopu plného sněhu a ještě narazil
do dopravní značky a stromu. Při této nehodě se řidič havarovaného
nákladního vozidla lehce zranil. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše
způsobené škody činí částku 103.000,- Kč. Okolnosti této nehody i nadále
šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou
KLOKOČÍ - I přes proměnlivé počasí, které během víkendu zasáhlo Liberecký kraj, neeviduje Hasičský záchranný sbor
LK zvýšený počet výjezdů. Ve čtyřech případech vyjížděli k záchraně zvířat. Jednou z těchto událostí byla i záchrana
koně v Klokočí u Turnova, který ve stáji ulehl na bok a nemohl se svépomocí zvednout.
„Hasiči zvířeti zafixovali kolem těla záchrannou síť a pomocí kladky se jim ho během krátké chvíle podařilo dostat na
nohy. V průběhu zásahu jednotky spolupracovaly s přivolaným veterinářem. Na místě zasahovaly jednotky
profesionálních hasičů z Turnova, Semil a Liberce," upřesnila tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Pavlína Bílková.
Během deštivé soboty 2. února vyjeli profesionální hasiči devatenáctkrát. Pomáhali odklízet následky dopravních
nehod, otevírali zabouchnuté dveře bytů či odstraňovali několik popadaných stromů. Od nedělní půlnoci do 14. hodiny
odpolední zaznamenali hasiči šest událostí. „V souvislosti s počasím a hustým sněžením na území celého kraje
očekáváme během noci a zítřka zvýšenou intenzitu výjezdů k událostem typu technická pomoc," dodala mluvčí hasičů.
Od nedělní 14. hodiny vyjeli hasiči v Libereckém kraji v patnácti případech k odstranění popadaných stromů, které
zatarasily komunikaci, nebo ohrožovaly projíždějící vozy. V těchto případech vyjížděli nejčastěji hasiči na Českolipsku
například v Doksech, Holanech nebo obci Ralsko. K dopravním nehodám a odstraňování jejich následků vyjížděli hasiči
devětkrát. Vážná dopravní nehoda dvou dodávek, která se neobešla bez zranění se stala v Raspenavě. Další havárie
zaznamenali v Hodkovicích nad Mohelkou, Tatobitech nebo Příšovicích.
TURNOV - Čtyři jednotky hasičů byly ve středu 6. 2. 2019 po třetí hodině odpolední povolány k požáru v průmyslovém
objektu v Turnově, v městské části Soběslavice. Ve výrobní hale došlo k požáru bubnové sušičky na piliny, kterou firma
využívá při výrobě dřevěných briket. V době příjezdu hasičů bylo místo silně zakouřeno, hasiči proto zasahovali v
dýchací technice. Na ochlazení stroje, ve kterém piliny hořely, použili hasiči jeden vodní proud. Po té celou sušičku
rozebrali, piliny, které byly uvnitř vyhrabali a dohasili je mimo objekt. Požár se jim podařilo lokalizovat za hodinu, po
dalších dvaceti minutách byl zcela zlikvidován. Hasiči objekt odvětrali a zkontrolovali pomocí termokamery. Z místa
nebylo nutné nikoho evakuovat, protože sami zaměstnanci, kteří zjistili, že v bubnové sušičce hoří, událost neprodleně
ohlásili operačnímu středisku a výrobní halu sami opustili. Příčinou požáru bylo vznícení pilin při sušení uvnitř stroje.
Škoda je odhadována na 50 000 korun. Hasiči včasným zásahem uchránili majetek v hodnotě pěti milionů korun.
JANOV NAD NISOU - Požár rodinného domku v Janově nad Nisou byl ohlášen včera (6. 2. 2019) ve 21:16 hodin. K
události vyjeli profesionální hasiči z Jablonce nad Nisou a dobrovolné jednotky z Janova nad Nisou, Josefova Dolu a
Jablonce – Pasek s pěti cisternovými vozy a výškovou technikou. V zakouřeném prostředí zasahovali hasiči v dýchací
technice a na odvětrání prostoru použili přetlakovou ventilaci. Požár uhasili několika vodními proudy. Na místě byl i
vyšetřovatel příčin vzniku požáru. Příčinou požáru byla závada na spalinové cestě a požár zasáhl stavební konstrukce
podkroví. Odhadnutá škoda je 500.000 Kč. Na základnu se jednotky vrátily zhruba za dvě a půl hodiny.
ZÁSADA- 7.2.2019 12:00 do 14:00; na silnici 28743 u obce Zásada okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá
vyšetřování nehody; 2x OA bez zranění, na místě PČR, pohyb osob na vozovce-vyšetřování.
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KULTURA a POZVÁNKY

AKCE V LOUŽNICI 2019
ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:
HA HA PLES
Sobota 23. března 2019 od 20 hodin
Vás SDH Loužnice zvou na Hasičsko Haluškový ples.
K tanci a poslechu bude hrát kapela „Proč ne“

KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK
Ve čtvrtek 18. dubna 2019,
proběhne tradiční koleda, místních dětí, na Zelený čtvrtek

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
V pondělí 22. dubna 2019,
proběhne tradiční velikonoční pomlázka všech chlapců, mladíků a mužů.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V úterý 30. dubna 2019,
proběhne klasické pálení čarodějnic v režii SDH Loužnice.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY-KUMPÁNI
V sobotu 4. května 2019,
Zahájí motocyklisté z Loužnice a okolí moto sezonu 2018

DĚTSKÝ DEN - PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI STRAŠIDÝLKY
V sobotu 22. června 2019,
na koupališti v Loužnici, proběhne další dětský den. Již nyní se můžete těšit na Loužnická strašidla a také
na kouzelníka a klauna Cucína. Pláštěnky sebou.

SLAVNOSTNÍ ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 30. listopadu 2019,
proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v Loužnici.
Připraveno bude občerstvení a malý kulturní program.

BARBORKY
V úterý 3. prosince 2019,
budou obcházet domy v Loužnici Barborky.

MIKULÁŠ
Ve čtvrtek 5. prosince 2019,
se můžete těšit na obchůzku svatého Mikuláše se svojí družinou.

ŠTĚDRODENNÍ SETKÁNÍ + BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V úterý na štědrý den 24. prosince 2019 od 14 hodin
proběhne „Štědrodenní setkání“ u Betlému, kde si navzájem popřejeme krásné svátky a předáme si
betlémské světlo.
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DOBITÍ SEVERÁKU O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH OD 3. 2. DO 17. 3. KAŽDÝ PÁTEK A NEDĚLI
10.00-16.00
Akce pro děti 1-15let.
Místo konání je U smrčků pod Kampou na Severáku. Od deseti se budou těšit Jirerkovi na připravené hry i pro nejmenší děti (děti budou plnit nejrůznější úkoly, při jejich splnění budou blíž pokladu) za splnění úkolů na ně čeká malá
sladká odměna. Do 12.45 probíhá zápis do slalomu pro děti i dospělé. Slalom probíhá od 13h na měřeném úseku u Arniky.
Vyhlášení proběhne cca v 15.30.
JIZERKOVI V MASKÁCH 24. 3. NEDĚLE 10.00-16.00
Akce pro děti 1-15let.
Místo konání je U smrčků pod Kampou na Severáku. Od deseti se budou těšit Jirerkovi na připravené hry i pro nejmenší děti (děti budou plnit nejrůznější úkoly, při jejich splnění budou blíž pokladu) za splnění úkolů na ně čeká malá
sladká odměna. Malování na obličej. Do 12.45 probíhá zápis do slalomu pro děti i dospělé. Slalom probíhá od 13h na
měřeném úseku u Arniky.
Vyhlášení proběhne cca v 15.30.
Pro děti které přijdou v maskách speciální odměna.
V případě špatného počasí změna vyhrazena, sledujte aktuální info. na našich stránkách.
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http://www.kinobrod.cz/
ÚNOR 2019
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http://www.klubnarampe.cz/cs/
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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://www.hydronet.cz/content/cz/Default.aspx

PONDĚLÍ
11.2.

Den: 2/6°C
Noc: -1/-5°C

PÁTEK
15.2.

Den: 2/6°C
Noc: 2/-2°C

ÚTERÝ
12.2.

Den: 0/4°C
Noc: -3/-7°C

SOBOTA
16.2.

Den: 3/7°C
Noc: 3/-1°C

STŘEDA
13.2.

Den: 0/4°C
Noc: 1/-3°C

NEDĚLE
17.2.

Den: 2/6°C
Noc: 1/-3°C

ČTVRTEK
14.2.

Den: 3/7°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
18.2.

Den: 0/4°C
Noc: -1/-5°C

PRANOSTIKY

12.2.
Svatá Eulalie - se střech se lije.
13.2.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v
březnu ke kamnům s ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto

Slunce

Měsíc 6.1. 2019

Vychází: 7:15
Zapadá: 16:47

Vychází: 8:11
Zapadá: 18:25

14.2.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka
Svatý Valentínek - jara tatínek.
16.2.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

OBLOHA

CO SE DĚJE NA OBLOZE?
11.2.
Venuše nedaleko hvězdokupy M22
12.2.
Měsíc v první čtvrti (22.26 UT)
13.2.
Konjunkce Marsu s Uranem
18.2.
Konjunkce Venuše se Saturnem

04.02.

FÁZE MĚSÍCE

12.02.

19.02.

19.2.
Konjunkce Merkuru s Neptunem, Měsíc v úplňku (15.53 UT) – supermoon, Měsíc v
perigeu (nejblíže Zemi – 356 761 km)¨
27. 2.
Merkur v největší východní elongaci (18,1° od Slunce), Planetka č. 349 Dembowska v
opozici se Sluncem (10,3m)
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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.

10. 2. 2019
11. 2. 2019
13. 2. 2019
17. 2. 2019

Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny
Oslaví narozeniny

Vítek Kvapil
Tomáš Matěásko st.
Miloslava Hrubá
Ivo Němeček

VÝROČÍ
11.2. 1808 – Antracitové uhlí bylo poprvé experimentálně spáleno
jako palivo.
12.2. 1736 – Sňatek Marie Terezie a budoucího císaře Františka I.
Štěpána Lotrinského ve Vídni. Z manželství vzešlo 16 dětí.
13.2. 1992 – Oficiální připojení ČSFR k Internetu. Jako první bylo
připojeno ČVUT v Praze.
14.2. 1945 – Skončilo spojenecké bombardování Drážďan.
15.2. 1921 – Proběhlo 1. československé sčítání lidu.
16.2. 1862 – V Praze vzniká organizace Sokol
17.2. 1959 – Byla vypuštěna první meteorologická družice.
VÝZNAMNÉ DNY
11.2. - Světový den nemocných, Evropský den tísňové linky 112
14.2. - Sv. Valentýn – svátek zamilovaných
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

NAŠE OSVOBOZENÍ
Když v polovině ledna 1945 zahájila Rudá armáda svoji mohutnou
ofenzivu a jejich tankové brigády se nezadržitelně hnaly k Odře, pak
i dále za Odru k Nise tu jsme již tušili, že nastává konečná a také
rozhodná fáze této strašlivé války. Dne 28. ledna tohoto roku
v neděli poprvé jsme slyšeli vzdálené dunění východní fronty. Od té
doby pak jak Rusové postupovali, stávalo se toto dunění stále
silnější a hrozivější.
Dne 17 února pak po celý den i následující dostoupila tato kanonáda
svého vrcholu, takže jsme očekávali brzké rozhodnutí.

VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
11. 2. 2019 – 17. 2. 2019
11.2. - BOŽENA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Je to česká varianta jmen
Benedikta, Teodora, Beatrice, Beáta, tj.
„blahoslavená“, „bohem obdařená“. Dříve měla
Božena svátek na Martu 29. července
12.2. - SLAVĚNA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Jeho význam je obvykle
uváděn jako „Slovanka“. Jinými podobami téhož
jména jsou také Slávka a Sláva.
13.2. - VĚNCESLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu s významem Více slavný.
Později se z tohoto jména vyvinula také
modernější forma Václav.
14.2. - VALENTÝN (podle kalendáře, ale
častěji spíše Valentin) je mužské jméno
latinského původu pocházející z výrazu valens,
tj. zdravý, silný. Jeho ženskou obdobou je
Valentýna.
15.2. - JIŘINA je ženské křestní jméno
řeckého původu – ženská varianta jména Jiří.
16.2. - LJUBA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Pochází z výrazu dodnes
zachovaného v ruštině ljubov či němčině Liebe
(v 11. století lioba) – láska, související s
latinským slovem libido – touha.
17.2. - MILOSLAVA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Jedná se o ženský
protějšek mužského jména Miloslav. Obě dvě
tato jména mají význam „slavící milost“ nebo
prostě „milý“.

38

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
HŘEBÍČEK
Hřebíček, který v raném středověku přiváželi do Evropy arabští kupci, byl nejpozději od 13. století pevnou součástí
pokladnice léčivých rostlin. Ale již v Loršském lékopisu má hřebíček podivuhodně velký význam. Doporučuje se v něm
jako vyzkoušený prostředek při žaludečních a střevních problémech, proti ledvinovým kamenům a
menstruačním obtížím. Klášterní léčitelství jej klasifikuje jako hřejivý a vysušující, čímž se podle tehdejších
představ hodil především k posílení trávení. Byl však pokládán i za prostředek na zvýšení potence a svou
příjemnou vůní měl pomáhat při bolení hlavy.
Hřebíčkovec patří do čeledi myrtovitých (Myrtaceae). Tento stálezelený, až 15 metrů vysoký strom roste na ostrovech
jihovýchodní Asie a poloostrovech, například na Srí Lance, v Malajsii, na Madagaskaru a v Indonésii.
V léčitelství se používají poupata hřebíčkovce (známé koření hřebíček), která obsahují horniny a vysoký podíl silice.
Silice sestává především z eugenolu, který má antibakteriální a narkotizující účinky, ale působí i mírně leptavě.
Vědecky uznávané je použití hřebíčkové silice při zánětech sliznice v ústech a hltanu a k místnímu tlumení bolesti v
zubařství. V empirickém léčitelství je obvyklé použití hřebíčku a hřebíčkové silice i při bodnutí hmyzem, kožních
chorobách a akné.
K ošetřování zánětů sliznic se používá pěti- až desetiprocentní silice, ředěná například olivovým olejem. V zubařství se
používají přípravky s obsahem silice až 30 %.
V koncentrované formě může hřebíčková silice způsobovat dráždění tkání (hlavně sliznice).
Účinky hřebíčku:
žaludeční potíže
střevní potíže
ledvinové kameny
menstruační potíže
zvýšení potence
okrajově na bolesti hlavy
antibakteriální účinky
záněty úst, dásní, zubů
zánět hltanu
bolesti zubů - tlumení bolestí
bodnutí hmyzem
akné
kožní nemoci
TINKTURA
je vhodná především pro výplachy ústní dutiny, při bolestech zubů a paradentóze, tinktura se může také kápnout na
vatu, která se přiloží na postižené místo (ránu, dáseň, zub,…), je možno ji zakoupit v lékárnách a nebo si lze tinkturu
vyrobit kapky vyrobené farmaceutickým průmyslem užívejte dle doporučeného předpisu
Návod na tinkturu: Do 0,5 litru lihu (alespoň 60 %) naložíme 10 g hřebíčku a polovinu větší tyčinky skořice, takto
necháme minimálně 14 dní louhovat. Nálev přecedíme a uschováme v tmavé uzavřené láhvi - používáme 2 x denně na
vyplachování.
OLEJ
olej je vhodné použít na bolestivé klouby a vmasírovat jej do postiženého kloubu je možné jej používat také vnitřně,
kdy se doporučuje 1 kapka oleje na sklenici vody
AROMATERAPIE
vhodné při zánětech dýchacích cest (kašel, rýma, zánět dutin, zánět plic, astma) aromaterapie zajistí také
vydezinfikování místnosti, je zde nutné dodržet doporučené dávkování, aby nedošlo k podráždění sliznic dýchacích cest
SUŠENÝ HŘEBÍČEK - PRÁŠEK
na podporu dásní a prevence zubního kazu je také vhodné žvýkat sušený hřebíček, navíc vám dodá příjemnou vůni
v ústech prášek z hřebíčku je možné požít denně - na špičku nože naberete množství prášku a zapijete vodou
KOŘENÍ
hřebíček se přidává do různých pokrmů (úprava masa, zvěřiny, do zavařenin, kompotů, cukrovinek, perníku, likéru,
ochucených nápojů - punč, svařené víno atd.) musí se s ním nakládat velmi opatrně, neboť je velmi aromatický.

39

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
FAZOLOVÁ POMAZÁNKA
červené fazole, saturejka, cibule, máslo, česnek, majoránka, sůl.
Fazole den předem namočíme do vody. Druhý den do vody přidáme špetku saturejky a
uvaříme je doměkka. Scedíme a necháme vychladnout. Cibuli nakrájíme nadrobno, česnek
nasekáme na malé kousky. V kastrůlku rozehřejeme máslo a krátce orestujeme cibulku.
Přidáme česnek a necháme jen zavonět. Přidáme fazole, ochutíme majoránkou a solí. Pokud
je třeba, můžeme podlít trochou vody a nechat ji přejít varem. Následně rozmixujeme
ponorným mixérem do hladké konzistence a necháme vychladnout. Mažeme na krajíčky
chleba nebo na bagetku.
PŘÍLOHOVÉ NOKY
350 g hrubé mouky, lžička prášku do pečiva, lžička soli, 1 vejce, 3 lžíce oleje,
250 ml mléka, máslo nebo olej
Vejce vyšleháme se solí, přidáme olej, mléko a téměř všechnu mouku. Vše
promícháme na hustější kašičku, kterou necháme asi 20 minut odstát. Pak
přisypeme zbylou mouku, smíchanou s kypřidlem, těsto dobře promícháme a
dáme vařit mírně osolenou vodu do většího hrnce. Do vroucí vody házíme
svižně nočky, které odkrajujeme hranou lžičky z těsta v míse. Po vyplavání už
jen krátce povaříme. Čas je relativní, záleží na velikosti nočků a nejlépe to zjistíme tak, když jeden vyndáme,
rozkrojíme a ochutnáme. Pokud je hotový, všechny slijeme do cedníku a necháme okapat. Aby se neslepily, přidáme do
nich rozpustit kousek másla na slabé plátky nebo pokapeme mírně olejem a zatřepáním v cedníku promícháme. Nebo
je po scezení můžeme promíchat rovnou se sosem z masa nebo dušeným zelím. To už záleží na chuti každého.
Podáváme všude tam, kde se hodí kynutý nebo bramborový knedlík či gnocchi. S pečeným nebo dušeným masem,
špenátem, zelím...
HOVĚZÍ NA ZÁZVORU
600 g hovězí loupaná plec, 2 lžičky mletého zázvoru, šťáva z 1/2 citronu, 100
g rozpuštěného másla, sůl, pepř, 4 stroužky česneku, 100 g slaniny, 1/2 l
vývaru z kostí, 2 větší cibule
Hovězí maso prošpikujeme proužky slaniny a potřeme směsí másla, citronové
šťávy, zázvoru, soli a pepře, lisovaného česneku. Uložíme do chladničky na 24
hodin. Pak pečeme ve vyhřáté troubě a průběžně během pečení poléváme
výpekem a podléváme teplým vývarem z kostí a přihodíme rozsekanou cibuli..
Šťávu můžeme zahustit trochou hladké mouky, ale není to nutné. Maso po
změknutí vyjmeme, naporcujeme a na chvilku vložíme do výpeku. Je-li nutno
výpek dochutíme pepřem a citronem.
MASOPUSTNÍ ŠIŠKY
300 g hladké mouky, 60 g krupicového cukru, 30 g droždí, 40 g
rozpuštěného sádla, 200 ml mléka, 3 žloutky, 2 lžíce rumu, špetka soli,
Skořicový cukr: na 90 g cukru dáte 10 g skořice.
Do mísy nasypte mouku, do které udělejte důlek. Do něj rozdrobte droždí,
zasypte ho trochou cukru, zalijte vlažným mlékem a nechte vzejít kvásek.
Trvá to asi 15 minut. Ke stěně mísy nasypte špetku soli a ke kvásku
přidejte zbylé suroviny - cukr, mléko, žloutky, rum a sádlo. Hnětacím
hákem nebo pěkně ručně vařečkou vypracujte hladké, nelepivé těsto. V
případě, že by bylo těsto řidší, přidávejte postupně mouku. Vykynuté těsto
přendejte na pracovní plochu a lehce ho propracujte. Těsto rozdělte na cca
15 kousků. Každý kousek by měl mít cca 50 g. Z jednotlivých bochánků
vyválejte hada o délce 25 cm. Těsto v polovině přehněte a stočte. Těsto by nemělo být nutné podsypávat. Pokud ano,
použijte minimum mouky. Větší množství mouky na těstě by se při smažení usazovalo na dně nádoby a připalovalo.
Takto připravené šišky nechte pod utěrkou kynout dalších 15 minut. Mezitím rozpalte 1 litr oleje, do kterého jsem,
vkládejte šišky. Ty smažte 1 minutu pod pokličkou. Po minutě smažte z druhé strany odkryté. Dejte pozor, abyste šišky
nesmažili příliš zprudka. Šišky by pak byly hodně tmavé. Smažte je pozvolna, ať jsou hotové i uvnitř a na povrchu jsou
krásně dozlatova. Usmažené šišky přendejte na ubrousek okapat a poté je obalte ve skořicovém cukru, který si snadno
připravíte doma - na 90 g cukru dáte 10 g skořice. Kdo nechce šišky obalovat v cukru, nemusí. Při servírování je stačí
lehce poprášit moučkovým cukrem nebo je podávat pouze s marmeládou.
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DŮM a ZAHRADA
OCET, NEJEN NA OKURKY
Ocet - tak tento osmiprocentní vodný roztok kyseliny octové určitě nechybí na žádném v žádné kuchyni. Je výrazně
kyselý a pořádně zapáchá. Používá se k dochucování jídel, ale naše babičky znaly jeho široké využití.
Chromové armatury postříkáme octem a vyleštíme hadříkem. I rodinné stříbro oživí obdobná
péče.
Skvrny z koberce zmizí, pokud použijeme tento recept: 2 lžíce soli rozmícháme v polovině
šálku octa nebo smícháme po lžíci octa a kukuřičného škrobu.
Očistí stěrače, i nálepky z auta.
Námraza nemá šanci: 3 díly octa a díl vody natřít na okno.
Čistí ledničku, pokud v ní máte smrad, můžete tam nechat houbu s octem nebo talířek s
umletou kávou.
Očištění mikrovlnné trouby - l šálek vody a čtvrt šálku octa - vařit 5 min. Když vychladne,
namočit tam houbu a umýt.
Mastné skvrny na sporáku a kachličkách umýt neředěným octem. Pak přetřít čistou vodou.
Nádobí - 3 lžíce octa dát do přípravku na mytí nádobí.
Do pánve - dát 2 šálky octa a 10 min. povařit. Nebude připékat.
Očistí otvíráky na konzervy a skvrny na nádobí - i skleněném. I termosku.
Boj proti molům - do nádoby dát 1,5 šálku jablečného octa a několik kapek prostředku na
nádobí, nechat v komoře a moli se utopí.
Když se dusí maso, do vody přidat pár lžic jablečného octa - nesrazí se.
Pár kapek dát do vody, v níž se vaří vejce.
Krásné vlasy - 1 lžička jablečného octa, 2 lžíce olivového oleje a 3 bílky - 30 min. na hlavě a
pak umýt šamponem.
Svalová únava - do vany přidat 2 šálky jablečného octa, je to lék proti bolavým svalům a únavě, ale i proti modřinám.
Ráno se umýt pod pažemi octem a nechat uschnout, vyhnete se zápachu.
Výborně působí při mytí oken, když se přidá do vody s čisticím prostředkem.
Neředěný jablečný ocet dát na stařecké skvrny a nechat působit 10 minut - vyblednou.
Pokud nehty před lakováním potřeme octem, vydrží lak déle.
Potřít včelí bodnutí, zmírní otok a štípání nebude tak nesnesitelné.
Odstraní plísně ze sprchového závěsu. Na kolejničky ve sprše nalijeme trochu octa a kartáčkem vydrhneme.
Vyčistí i spáry mezi kachličkami a chromové kohoutky, zrcátka a kliky. Ocet a soda hydrogenuhličitá vyčistí vanu a
kachličky.
Šrouby a matice - přidat trochu octa, pokud jsou rezavé.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ZABIJAČKY
K zimnímu období vždy
patřila zabijačka. Ve
většině domů v naší obci,
byl chlívek a v něm jedno
či dvě prasata. Ta se
dovezla jako selátka
z místního JZD a po celý
čas, od pozdního jara do
zimy, se vykrmovala
zbytky z domácností,
vařenými bramborami a
šrotem.
Všichni chovatelé si
s chutí obhlíželi svoje i sousedovi prasátka a těšili se na čas zabijačky.
Když nastal čas zabijačky, nikdy se na sousedy nezapomnělo a vždy se
roznášela „výslužka“ na ochutnání, prdelačka – zabijačková polévka,
jelita, jitrnice a tlačenka.
Každý měl svého oblíbeného řezníka, každý řezník měl svoje vyhlášené
jelita, jitrnice a tlačenku a každá hospodyně byla ráda, když jí maso
naporcoval přesně podle jejího přání a přesně tak, aby to měla
v mrazáku po ruce. V době kdy ještě nebyli mrazáky, tak se maso
zavařovalo do sklenic. Proto se v dřívějších dobách zabijačky konaly
výlučně v zimních mrazivých měsících, kdy bylo možné množství sádla,
masa, ale hlavně výrobků z vnitřností lépe uchovat. Z tohoto důvodu se
v tomto období na vesnicích odbývalo nejvíce svatebních hostin, při
nichž vedle ovarů, jitrnic, jelit a pečeného masa nesměly chybět ani na
sádle smažené kobližky, šišky a boží milosti.
Dnes, už se staré zvyky zabijaček tolik nedodržují, ale hlavně v době
mrazáků a mrazicích boxů, se zabijačky mohou konat celoročně. Ostatně
si k ní ani nemusíte žádného pašíka vykrmovat. Jednoduše v řeznictví
zakoupíte třeba jen očištěnou půlku prasete a zabijačku si kdykoliv
uděláte jenom z ní.
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Nevěřili byste, co se všechno může přihodit houbaři. O tom si přečtěte příběh
druhý.

PES
Tento příběh je skutečný. S houbami má společného pramálo, jak vyplývá z
následujícího textu, ale bez nich by ani dlouhých, více než deset let,
nevznikal.
Jedna z lokalit, kam jezdím již asi dvacet let na houby, se jmenuje Vlastiboř.
Houbařsky bohaté lesy v okolí a krásná příroda, relativně stranou civilizace mě přitahují, rád do těchto míst jezdím i
mimo houbařskou sezónu.
Před více než patnácti léty jsem se sem přepravoval autobusem, asi kilometr od zastávky k lesu jsem docházel pěšky.
Od poslední budovy ve vesnici, na cestě k lesu mi od určité doby v ústrety pravidelně přibíhal pes. Žádná doga, jen
taková černobíle strakatá vesnická směs, vysoká ani ne půl metru. Pes mě nevítal, ale vyháněl tím nejtvrdším
způsobem, který ovládal. Krvavé oči, nenávistný pohled, vrčení, přecházející do chroptění, na občasné volání svých
pánů reagoval neochotně, nebo vůbec. Nikdy jsem mu neublížil, jestli tak v některém z minulých životů a on se mezi
nimi uměl přemísťovat. Psa jsem vždy míjel tak, že jsem k němu byl otočen čelem, takže jsem do lesa mnohdy
nacouval. Cestou zpět se vše opakovalo, byť za pro mě zhoršených podmínek – obvykle jsem obtěžkán košíkem couval
na autobus.
A roky běžely. Dle pejskaři ověřeného poměru, že sedm let psích odpovídá jednomu roku lidskému, ztrácel pes formu
rychleji, než já. Intenzita jeho útoků slábla, v posledních létech už jen
z dálky zaštěkal, abych věděl, že ještě žije a že o mě ví.
Až dnes. Přijel jsem autem, u otevřené kapoty jsem se převlékal, když
jsem psa zahlédl. Už ani neštěkal. Napadal na jednu nohu, místy
vypelichaná srst, viditelně sešlý věkem. Volným krokem se přiblížil,
bez hlesu se na mě úkosem podíval a z toho pohledu bylo jasné, že to
není smiřovačka, jak jsem si původně myslel.
Otočil se tak, aby byl připraven ke zpáteční cestě a necelý metr ode
mě se vykálel. Dva takové bobky, jak od zajíce, zjevně ho to stálo
značné úsilí. Dvakrát to zahrábl zadními běhy, jen tak nedbale, aby
splnil svoji genovou povinnost a bez hlesu a jediného pohledu zase
volným krokem odešel.
Prostě to nevzdal, pokořil mě, možná již naposledy.
Od té doby jsem psa již neviděl. Jen asi dva týdny po uvedené
příhodě jsem přišel z lesa a auto mělo čerstvě „pocikané“ přední kolo.
To na straně řidiče.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

SAMOSTATNÁ ŠKOLA V LOUŽNICI
V roce 1902 usnesla se místní školní rada podati žádost o proměnu expositury loužnické v samostatnou
školu, o čemž komisionální úřední řízení zahájeno 19. července 1902. Dohoda členů místní školní rady byla
jednotná a postoupena záležitost ta c.k. okresní školní radě k dalšímu řízení, kteráž svůj souhlas ve prospěch samostatné školy v Loužnici projevila.
Původně byla jednotřídní škola v Loužnici povolena od nového roku 1904 rozhodnutím c.k. zemské školní
rady ze dne 5. října 1904 rozhodnutím c.k. zemské školní rady ze dne 5.října 1903 číslo 36.423 uskutečnění
se stalo počátkem školního roku 1904-5.
Dosavadní učitel pan Jan Hlaváček byl dán pro pedagogickou nezpůsobilost do penze rozhodnutím c.k.
zemské školní rady z 25. srpna 1904 číslo 34.520, o čemž mu sděleno přípisem c.k. okresní rady školní ze
dne 6. září 1904 č. 2178.
Místní školní radě oznámeno zřízení samostatné školy tímto přípisem:
Pensionováním Jana Hlaváčka z Loužnice a ustanovením Josefa Jodasa ze Zásady správcem jednotřídní
obecné školy v Loužnici stala se škola tato od 16. září 1904 školou samostatnou, na správě školy bratříkovské neodvislou, ač obě
školy mají
společnou
místní školní
radu. Josef Jodas bude zasedati v místní
školní radě
s hlasem poradným. Místní
školní rada nechť pořídí pro
školu tuto
zvláštní stampiglii, opatří
potřebné
úřední knihy
(kroniku, inventář, jednací protokol)
a čeho dále
třeba zařídí.
Foto: loužnické děti I. třída
Pokračování příště….
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PRO ZASMÁNÍ
Je to kluk! Je to kluk!!! Vykřikl jsem, když jsem ho jemně svíral
v náručí. Měl jsem co dělat, abych potlačil slzy v očích…
Už nikdy, opravdu nikdy nevkročím do thajského nevěstince!
Nastupují proti sobě Franta Voháňka, 180 na 85 a Rus Saša
Medveděv, 2 metry 20, 130 kilo, neporaženej šampión... Trenér si k
sobě naposledy zavolá našeho borce: "Hele, Franto, proti němu stejně
nemáš moc šanci, ale hlavně tě nesmí dostat do toho svýho preclíku.
To je jeho speciální chvat, ze kterýho se ještě nikdy nikdo nedostal.
Pamatuj si to, hlavně ne do preclíku... A drž se!" Borci naběhnou do
ringu, chvíli se tak jako okopávaj, oplácávaj, tahaj za rukávy, až
najednou Franta letí vzduchem, švác ho na zem a už je v preclíku.
Zkroucenej, jak vánočka, chytá dech a sleduje po očku rozhodčího,
kterej se chystá odpískat konec. Když tu si všimne těsně u svý hlavy
trenek, kterým koukaj z nohavice koule. Tak s obrovskou námahou
natáhne krk a vší silou se do nich zakousne. Ozve se hroznej řev a
najednou letí vzduchem pro změnu Saša, práskne sebou na zem, na
něj náš Franta, až Rusovi vyrazí dech. Za pár vteřin je po zápase a
ohromenej trenér nadšeně plácá vítěznýho Frantu po zádech:
"Člověče, to bylo něco naprosto fantastickýho! To ještě nikdy nikdo
nedokázal! Jak se ti to, prosím tě, podařilo? Já myslel, že už je
hotovo..." "To já v jednu chvíli taky", oddechuje Franta, "ale to byste,
trenére, nevěřil, jakou v sobě člověk najde sílu, když si kousne do
svejch vlastních koulí..."
Čtyři kamarádi se už dávno dohodli, že pojedou na pořádnou pařbu
pod stany. Dva dny před odjezdem najednou říká jeden z nich: "Sorry,
kluci, ale manželka mě nechce pustit, tak si to užijte beze mně..."
Ostatní jsou samozřejmě namíchnutí. Ale mají už všechno nakoupené,
a tak se rozhodli, že jedou. Za dva dny přijedou na místo, čtvrtý
kamarád už je tam, stan postavený, ohništi hoří oheň, pivo se chladí a
dřevo nachystané na celý víkend. Ptají se ho, jak je to možné, když
jim říkal, že nemůže. "No,páni, včera večer si sedím na gauči, piju
pivo, koukám na fotbal. Najednou se manželka přikradla, zakryla mi
oči a když mě pustila, tak tam stála v průsvitném spodním prádle.
Potom mě vzala do ložnice. Tam hořely svíčky, po zemi plátky růží a
na posteli pouta. Řekla mi, ať ji přivážu k posteli. Když jsem to udělal,
pokračovala: "Teď si můžeš dělat, co jen chceš." "CHLAPI, TAK JSEM
TADY!"

MOUDRÁ VĚTA
„Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail:
jana.mateaskova@gmail.com

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

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBECNÍCH CEST LOUŽNICE
11/2018 – 4/2019
Úseky, které se budou udržovat pouze pluhováním
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní silnice od křižovatky se silnicí I/10 u čp. 56 ke křižovatce u čp. 3
Cesta okolo kulturního domu, příjezdová cesta ke kulturnímu domu a ke kontejnerům
Cesta od čp. 95 k silnici III/28742 - Sokolka (k odbočce k požární nádrži)
Odbočka ze silnice III/28742 k požární nádrži a domu čp. 110 u požární nádrže
Cesta k domu čp. 42 a čp. 80 a čp. 5
Cesta od čp. 104 (hasičská zbrojnice) k čp. 57 a dále kolem křížku k silnici I/10 k čp. 53
Cesta od domu čp. 62 k čp. 48 a část cesty k čp. 56
Cesta na p.p.č. 1640/2 ze silnice k čp. 107 nad garáž
Před budovou obecního úřadu
Před autobusovými čekárnami
Před hasičskou zbrojnicí
U domu čp. 66 – prostor pro otáčení vozidla sběru komunálního odpadu
Cesta ze silnice k čp. 7 - Zvonička
Cesta ze silnice III/28742 čp. 90 k domu čp. 31 – Lacinka
Cesta ze silnice III/28742 mezi čp. 103 a čp. 63 – úklid křižovatky

Úseky, které se neudržují
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se
vymezují takto:
Místní komunikace
•
Cesta ze silnice k čp. 87
•
Cesta ze silnice I/10 k čp. 85 a čp. 77
•
Cesta č. 2414 od čp. 42 ke včelínu
•
Cesta č. 2080 od silnice I/10 k ev.č.2
•
Cesta č. 2121 - od silnice 2170 k „Modřínu“
Chodníky
•
Chodník
•
Chodník
•
Chodník
•
Chodník

u
u
u
u

silnice I/10
silnice I/10
silnice I/10
silnice I/10

od čp.
od čp.
od čp.
od čp.

56
56
85
53

k čp. 61 p.p.č. 823/3
k čp. 31
k čp. 69
ke křižovatce

OSTATNÍ CESTY JSOU VE VLASTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE A O JEJICH ÚDRŽBU SE STARAJÍ SILNICE LK.

V případě, že máte zájem o protažení Vaší cesty, obraťte se na firmu:
Josef Černý - autodoprava a zemní práce Loužnice,
tel.: 483 385 582, e-mail: autodoprava-cerny@seznam.cz
Špatné úseky, kde je silnice neudržovaná, si můžete prohlédnout, případně nově zadat zde:
https://www.vymoly.cz/
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Mapka znázorňuje pouze obecní cesty Loužnice
Silnice I/10 protínající obec Loužnici vlastní Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Silnice kolem „Kartonážky“, na Radčice a na Kostřavec
a do Huti přes „Hybnerák“ je v majetku Libereckého kraje,
údržbu zajišťuje Krajská správa silnic Libereckého kraje.
http://www.ksslk.cz/cz/menu/29/kontakty-zimni-udrzba/
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ODPADY V ROCE 2019
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 má každý majitel nemovitosti povinnost platit za vývoz odpadů
v obci Loužnice.
Viz tabulka s výběrem, četností a objemem nádob.
Termín uhrazení je do
31. 3. 2019.
Platby za odpad je možné platit osobně v čase úředních hodin na Obecním úřadě.
Vždy každé pondělí od 16.30
do 18.00 hodin.

Možné je také bezhotovostní
platba na účet
Číslo účtu: 12421451/0100 – Komerční banka, a.s.
Variabilní symbol udávejte vaše jméno a číslo popisné domu v Loužnici.
Pytle na tříděný odpad jsou zdarma
Obecně závazná vyhláška o odpadech:
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka%202%20%202017%20poplatek
%20za%20odpady.pdf

POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2019
Za jednoho psa 80,- Kč a za každého dalšího psa 120,- Kč
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PŘEHLED VÝVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V LOUŽNICI

Popelnice a pytle na komunální odpad – SVOZ KAŽDÝ PÁTEK

Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek v ranních či odpoledních hodinách. V zimních měsících je možné, že
Vám popelnice nebyla vyvezena, je to většinou z důvodu, že popelnice byla naplněna horkým popelem.
Případně kontaktujte Obecní úřad nebo přímo firmu Marius Pedersen: tel.: +420 493 645 111.
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REKLAMA
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http://www.tommat.cz/
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FITNES CENTRUM V ŽELEZNÉM BRODĚ OPĚT OŽÍVÁ
Můžete se těšit na Davida a Martu Huškovi,
které znáte z Loužnice

Jsme menší, ale o to více akční fitness centrum s přátelským personálem. Na fitness baru Vás rádi pohostíme, v posilovně, ve které nechybí klasické posilovací stroje a moderní cvičební pomůcky, se postaráme o
Vaši lepší zdatnost. V aerobním sále poskytujeme velké množství skupinových lekcí, jak pro batolata, předškolní a školní děti, rekreační i profesionální sportovce, tak pro seniory. Vylepšete své zdraví správným cvičením. Dětská herna s profesionálními chůvami zabaví Vaše ratolesti a Vy si mezi tím můžete dopřát odpočinek v sauně, vířivé koupeli nebo v soláriu. Samozřejmostí jsou i pobytové balíčky v našem prostorném
apartmánu. Spokojený klient je u nás na prvním místě.
Těšíme se na Váši návštěvu.

http://fitnessbrod.cz/
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https://www.facebook.com/lucia.pedikura
53

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

54

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

55

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

56

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 07/2019

57

