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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 08/2021
pro týden:
22. 2. 2021 – 28. 2. 2021

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl
nikým placen, ani sponzorován. V případě, že máte zájem podpořit Loužnický zpravodaj můžete zde: čú 123-585420237/0100.

DOPRAVNÍ NEHODA V LOUŽNICI
Čtvrteční ráno 18. 2. 2021 ochromil
naši obec led a na silnicích ledovka,
ta byla tak silná, že na příjezdu do
Loužnice od Držkova způsobila velkou
dopravní nehodu dvou osobních aut a
kamionu. Velké štěstí bylo, že nikdo
neutrpěl zranění, kamion vjel do
zahrady k rodinnému domu. Silnice
byla několik hodin uzavřena, také
kvůli vyprošťování aut a kamionu.
Po naléhavé intervenci starosty obce
v pátek proběhlo odebrání
kontaminované zeminy a odběr
vzorků vody ze studni.
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MRÁZ SEVŘEL LOUŽNICI
A PAK PŘIŠLO JARO
Uplynulý týden překonal mrazivou hranici, v pondělí 15. 2. 2021
byly teploty hodně pod -20°C.
Za dva dny byly teploty již kolem 0 °C
a v sobotu jsme si mohli na sluníčku užívat i 13°C
Zdroj: http://louznice.euweb.cz/index.htm

Nejnižší teplota

15. února v 7:31

-22,7 °C

Nejvyšší teplota

20. února v 14:17

13,7 °C

Nejvyšší teplota na
sluníčku

20. února v 14:15

18,7 ° C

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ÚDRŽBA OBCE
Vysoké smrky v centru obce jdou postupně k zemi. Z jejich dřeva bude vystavěn přístavek na Betlém a podium na
koupališti.
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
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ZE SPORTU
STOPY NA BĚŽKY
Do stopy můžete vběhnout přímo v Loužnici. Z Kostřavce a kolem Kostřavce a na Posranou hrobku je udělaná
stopa a v Kruhovce navazuje stopa do Zásady a dále do Držkova. Stále panují ideální podmínky.
A počasí nabízí zřejmě jedno z nejlepších lyžování této sezony. V sobotu byla upravena stopa z Huti do Loužnice a
v Loužnici na Kostřavci. V Zásadě je stopa udržovaná každý den. Zde aktuální informace v neděli 21. 2. 2021:
Červený okruh za školou, modrý na Držkov a zelený k Šisovně je upraven v široké stopě na bruslení i ve stopě na
klasiku. Přes noc lehce přimrzlo, takže vás v Zásadě čekají opět skvělé podmínky. A okénko na hřišti znova otevírá
již v 10 hodin. Přijeďte si užít skvělé běžkování do Zásady!

https://www.facebook.com/CrossCountrySkiZasada/
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BRUSLENÍ
Teplé počasí způsobilo, že bruslení na koupališti je nebezpečné a led není dostatečně silný.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KORONAVIRUS
PŘEHLEDNĚ: KDE VŠUDE JE POVINNÉ NOSIT RESPIRÁTORY OD 22. 2. 2021

Šátky, šály nebo podomácku vyrobené tkaniny už nebudou k ochraně dýchacích cest stačit. Od půlnoci
z pondělí na úterý vstoupí v platnost povinnost chránit se kvalitnějšími pomůckami, tedy respirátory,
nanorouškami nebo alespoň dvěma chirurgickými rouškami na sobě.
Respirátory nejméně třídy KN95 nebo FFP2 budou platit všude, kde je vyšší koncentrace lidí. Dvojitá
chirurgická rouška je pouze dočasným řešením, než si člověk pořídí respirátor, protože rouška na
rozdíl od něj nositele nechrání, a to ani ve dvou vrstvách.
Důvodem opatření je rozšíření nakažlivější britské mutace koronaviru.
Kde bude účinnější ochrana od pondělí povinná (místa budou upřesněna v pondělí):
➢ obchody
➢ prostředky veřejné dopravy
➢ nemocnice
➢ lékárny
➢ úřady
----------------------------------------------------------------------------------------------------OČKOVACÍ CENTRUM JABLONEC NAD NISOU
Očkovací centrum v Jablonci: v pátek jsme komplet vybavili výpočetní technikou očkovací centrum v
jablonecké městské hale u přehrady (18 plnohodnotných PC pracovišť). Místo volejbalu bude letos
očkování. Pokud všechno dobře půjde, mělo by se zde začít očkovat 22. 2. 21 (v závislosti na
dodávkách vakcín). Samozřejmě podle celostátně platných registrací.
Aby náhodou někoho nenapadlo, že by se zase Babiš přijel někam vyfotit: toto očkovací centrum zcela
od začátku vymyslela, zorganizovala, zafinancovala, a bude provozovat Nemocnice Jablonec za
podpory svého zřizovatele, tj. Města Jablonec, a to svými zaměstnanci a najatými brigádníky.
Pro informaci o rozsahu: na jednu očkovací sestru (počítá se 1 min. na pacienta) jsou 4 počítačová
pracoviště. Problém totiž není samotné píchnutí, to umí sestry velmi dobře. Problém je naprosto
děsivá agenda a evidence v několika povinných databázích. Naše evropská civilizace nezemře na
Covid, ale na buzeraci, administrativu, předpisy a vykazování každého prdu.
Bude-li někdy dostatek vakcín, pak je centrum připraveno jet na 8 organizačních koridorů se 4
očkujícími sestrami paralelně.
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DOPIS HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA PŮTY
Vážení a milí, paní starostky, páni starostové,
pokud jste aspoň trochu sledovali víkendové dění v naší
republice, jistě si dokážete představit, že tentokrát píšu už
jen z posledních zbytků sil. Hejtmani a hejtmanky museli
narychlo řešit situaci, do které nás dostala vláda, která
přišla o většinu ve sněmovně, a ta neschválila prodloužení
nouzového stavu po 14. únoru 2021.
Jsem přesvědčen o tom, že za současné epidemiologické
situace, kdy jsou uzavřeny tři okresy, Německo fakticky
zavřelo svoje hranice a v zemi převládají nové mutace viru,
nebyla jiná možnost než požádat vládu o vyhlášení nového
nouzového stavu. Je to mimořádný krok, proto jsme naši žádost podmínili změnou nebo úpravou těch
opatření, která nám přišla neopodstatněná, nelogická a neobhajitelná.
Je mi jasné, že i tak se náš vstřícný postoj nesetkal s pochopením u některých lidí, kteří toho mají až
nad hlavu. Rozumím tomu a zároveň necítím odpovědnost za výsledky, které vláda v rámci krize
dosáhla. Ale každý, kdo někdy měl za něco odpovědnost a musel o něčem rozhodovat, dobře ví, že
někdy musí udělat i taková rozhodnutí, která nebudou dvakrát populární. A někdy vybíráte ze dvou
špatných řešení to méně hrozné. A také je potřeba si říci, že stejně jako povodně, nelze ani současnou
koronakrizi vyřešit jen líbivými proklamacemi a populárním nicneděláním.
Něco takového ale zrovna vám, kteří jste každodenně plně zodpovědní za svá města a obce, nemusím
dlouze vykládat. Stejně tak, že naše nemocnice jsou už čtvrtý měsíc nepřetržitě plné pacientů a celou
situaci zvládají jen díky obrovskému vypětí lékařů, zdravotních sester a všech dalších lidí, kteří jim tam
pomáhají. Jsem si ale dobře vědom toho, že koronakrize staví do těžkých životních situací i mnoho
dalších lidí v naší společnosti. A i když možná ne tak viditelně jako ty v první linii, psychické, finanční a
často i zdravotní dopady jsou obrovské. Proto udělám vše, co bude v mých silách, abychom současné
období zvládli bez fatálních následků. Nic takového ale nebude možné, pokud se co možná nejvíc
obyvatel v našem kraji nebude dál chovat rozumně. Vím, že velká část veřejnosti je zodpovědná a
vlastně žádná nařízení nepotřebuje, protože se chová zodpovědně a rozumně.
Velkou roli v tom sehraje také rychlost, s jakou dokážeme proočkovat co možná největší počet
obyvatelstva. Věřím, že se podaří vyřešit problémy s dostatečným počtem vakcín a už brzy bude
možné začít očkovat i ve velkokapacitních centrech. A zatímco množství vakcíny ovlivnit nedokážeme,
rychlé a dobře organizované zázemí ano, a tak pět těchto center v našem kraji podpoříme částkou 1
milion korun. Pokud všechno půjde tak jak má, měli bychom začít v týdnu od 22. února. V březnu
chceme otevřít očkovací místa i na dalších dalších místech, samozřejmě pokud budeme mít dostatek
vakcíny.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem starostům a starostkám, kteří nám aktivně pomáhají v
očkování lidí v nejohroženějších skupinách ve svých městech a obcích, v domovech pro seniory a
domech s pečovatelskou službou. Fotografie, jak si pro ně osobně vyzvedáváte vakcíny v nemocnicích,
jsou toho víc než přesvědčivým důkazem. Pevně věřím, že nakonec budeme mít k dispozici i vakcínu
Astra Zeneca, kterou budou umět využít praktičtí lékaři k očkování ve svých ordinacích a v
domácnostech imobilních spoluobčanů.
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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https://www.czso.cz/csu/scitani2021
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CENÍK SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2021
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 má každý majitel nemovitosti povinnost platit za vývoz
odpadů v obci Loužnice.
Ceník za odvoz odpadů pro rok 2021 s výběrem, četností a objemem nádob

Typ nádoby

Četnost odvozů

Celkem včetně DPH

110l, 120l

1x za 7 dnů

3300,-

110l, 120l

1x za 14 dnů

2300,-

110l, 120l

Kombinovaný svoz

2750,-

110l, pytel (8ks)

Dle přistavení

1000,-

Termín uhrazení je do 31. 3. 2021.
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 číslo popisné domu v Loužnici a do poznámky
Vaše jméno.
Pytle na tříděný odpad jsou zdarma!
K vyzvednutí na OÚ

POPLATEK ZA PSA
Za jednoho psa 80,- Kč
a za každého dalšího psa 120,- Kč
Možné je také bezhotovostní platba na účet
Číslo účtu: 12421451/0100 – Komerční banka, a.s.
U platby psa přes bankovní účet udejte do poznámky Vaše jméno a jméno psa.

Obecní úřad pouze přeúčtovává náklady spojené za svoz odpadů.

SVOZ POPELNIC
vývoz 1 x za 14 dnů
Tím, že konec roku 2020 skončil 53 týdnem = lichý a nový rok 2021 (začíná dle kalendáře 4. 1. 2021) – 1. týden
= lichý, dojde jen ke změně (lichý týden za sudý týden).
Četnost svozu čtrnáctidenních popelnic tedy zůstává zachována.
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBECNÍCH CEST
LOUŽNICE 11/2020 – 4/2021
Úseky, které se budou udržovat pouze pluhováním
•

Obecní silnice od křižovatky se silnicí I/10 u čp. 56 (Bémovi) ke křižovatce u čp. 3 (Tomíčkovi)

•

Cesta okolo kulturního domu, příjezdová cesta ke kulturnímu domu a ke kontejnerům

•

Cesta od čp. 95 (Slavíkovi) 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 (Němečkovi) a čp. 80 (Dlaskovi) a čp. 5 (Dimmerovi)

•

Cesta od čp. 104 (hasičská zbrojnice) k čp. 57 (Šourkovi) a dále kolem křížku k silnici I/10
k čp. 53 (Stoklasa)

•

Cesta od domu čp. 62 (Rathouský) k čp. 48 (Polákovi) a část cesty k čp. 56 (Skrbkovi)

•

Cesta na p.p.č. 1640/2 ze silnice k čp. 107 (Kordíkovi) nad garáž

•

Před budovou obecního úřadu

•

Před autobusovými čekárnami

•

Před hasičskou zbrojnicí

•

U domu čp. 66 (Vacíkovi- Kramářovi) – prostor pro otáčení vozidla sběru komunálního odpadu

•

Cesta ze silnice k čp. 7 (Bartoníčková) - Zvonička

•

Cesta ze silnice III/28742 čp. 90 (Halamovi) k domu čp. 31 (Daníčkovi) – Lacinka

•

Cesta ze silnice III/28742 mezi čp. 103 (Tomšovi) a čp. 63 (Matěáskovi) – 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 (Sochorovi)
•

Cesta ze silnice I/10 k čp. 85 (Tilerovi) a čp. 77 (Kazdovi)

•

Cesta č. 2414 od čp. 42 (Pazdrna) ke včelínu

•

Cesta č. 2080 od silnice I/10 k ev.č.2 (Justovi)

•

Cesta č. 2121 - od silnice 2170 (Kostřavec) k „Modřínu“

Chodníky
• Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi) k čp. 61 (Stehnovi) p.p.č. 823/3
•

Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi) k čp. 31 (Daníčkovi)

•

Chodník u silnice I/10 od čp. 85 (Tilerovi) k čp. 69 (Lancovi)

•

Chodník u silnice I/10 od čp. 53 (Stoklasa) ke křižovatce

Obecní cesty, chodníky a prostranství, které nejsou uvedeny v seznamu, se neudržují!
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ZE SVĚTA
ČESKÝ RÁJ
TROSEČNÍK to je nový kulturně-společenský emailový magazín z Českého ráje.
Jedná se o velmi poutavé a zajímavé čtení, které vychází každý týden a je distribuováno pouze e-mailem.
Pokud máte zájem dostávat toto periodikum do svých e-mailových schránek a následně je si jej v klidu domova
číst, stačí se přihlásit na e-mailovou adresu fefik.sorry@seznam.cz
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KRÁSNÁ – KITTELŮV DŮM
Tak ještě jednou, pozvání k vycházce a na výstavku za okny - nahlížení dovoleno. Bylinné okénko, masopustní
koutek, dávné metody léčení, kousek Kittelovy pracovny s tajemnou knihou, stará světnice… A v případě pěkného
počasí se můžete těšit i na krásné vyhlídky - do kraje.
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LIBEREC
Již v pondělí 22. února se otevře velkokapacitní očkovací centrum v budově D sídla Liberecký kraj. Nyní se toto
středisko vybavuje nábytkem, na podlahy se lepí orientační směrovky a na zdi se připevňují obrazy, abychom se
tu všichni cítili lépe. Předpremiérovou prohlídku si nenechali ujít ani hejtman Martin Půta, ředitel Krajská
nemocnice Liberec Richard Lukáš a další význační hosté. Buďte v obraze a sledujte Liberecký kraj.
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RÁDELSKÝ MLÝN
V úterý 23. února se vrátí práce na mimoúrovňovou křižovatku Rádelský Mlýn na hlavní trase I/35. Od tohoto
data bude převeden provoz z obou směrů (režim 2 + 2) do nové trasy I/35 (směr Liberec – Turnov) v režimu 1+1
a v tomto režimu zůstane doprava většinu stavební sezóny. Práce do konce roku 2021 pro ŘSD ČR provádí
sdružení firem pod vedením společností EUROVIA CS.
Přes zimní období pokračovali (a stále probíhají) dílčí práce na kanalizačních objektech na křižovatkových větvích
MÚK. Nyní budou zahájeny bourací práce na původním mostním objektu, frézování a odstraňování konstrukčních
vrstev komunikace na hlavní trase I/35 ve směru Turnov – Liberec a části připojovacích větví. Během měsíce
března pak dojde k rozběhu stavebních prací na většině zbývajících objektů stavby – především na uzlu hlavního
mostního objektu ve směru na Jablonec nad Nisou a silničního mostu nad komunikací I/65.
„Milníkem pro tuto etapu bude během letních prázdnin dokončit dva zbývající takty (z celkových tří) u hlavního
přemostění ve směru na Jablonec nad Nisou, následně bude nutné dokončit hlavní trasu I/35 a jako poslední
budou prováděny křižovatkové větve na silnici I/65 na odbočení na Jablonec nad Nisou,“ uvádí Iveta Štočková,
tisková mluvčí EUROVIA CS.
V závěrečné fázi bude docházet v rámci hlavní trasy k lokálním omezením s převedením provozu na nové
obousměrné trase pro dokončení zabezpečovacích prvků, dopravního značení a systému automatického postřiku
solankou.
Předpokládané dokončení prací je v polovině prosince 2021 se spuštěním veškerého provozu po nových
komunikacích I/35 a I/65.
„Při průjezdu stavbou prosíme řidiče o dodržování stanovených dopravních opatření. Plynulý provoz v omezení
zajistí plynulý průjezd místem, kontinuální zásobování stavby a především bezpečnost jak řidičů, tak i pracovníků
na stavbě,“ apeluje na řidiče Iveta Štočková.
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LIBERECKÝ KRAJ
Minulý týden sužoval většinu České republiky silný mráz. Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje s poklesem teplot zaznamenal větší
počet požárů sazí v komíně. Od 10. do 16. února se jednalo o 14
událostí tohoto typu.
I když je topná sezona v plném proudu, je třeba spalinové cesty
kontrolovat a udržovat v bezpečném a vyhovujícím stavu. Podle § 43 § 47, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Minimální požadavky na lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle
vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
jsou pro čištění spotřebiče při jmenovitém výkonu do 50 kW včetně při
celoročním provozu: 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně
na kapalná paliva, 1x ročně na plynná paliva. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na
pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět i svépomocí. Co je ale třeba zajistit, je
kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem - a to alespoň jednou za rok. Když už k požáru sazí v
komíně dojde, je nutné přestat topit a následně vybrat topeniště. Rozhodně se k hašení rozpáleného komína
nepoužívá voda, mohlo by dojít k popraskání komínového tělesa. Požár sazí v komíně není radno podcenit, proto
volejte vždy linku 112 nebo 150.
TURNOV
Turnovská radnice varuje před nebezpečím padajícího sněhu a ledu ze
střech budov na území města Turnova a vyzývá majitele nemovitostí k
zabezpečení průchodu na chodníku. Sněhové a ledové převisy jsou
nebezpečné a mohou ohrožovat chodce v bezprostřední blízkosti
nemovitostí. Po relativně teplejších dnech může docházet k částečnému
tání sněhu napadaného na střechy budov. K tání však může docházet i
nyní během mrazivých teplot při jasné obloze, kdy se slunce opře do
střech. Vzhledem k předpovědi počasí a oteplování vyzývá starosta
města Tomáš Hocke všechny majitele nemovitostí, aby zkontrolovali
stav svých nemovitostí a zajistili bezpečnost na přilehlých chodnících,
které jsou ledem a sněhem bezprostředně ohrožovány. Odklízení sněhu a ledu je povinností majitelů nemovitostí,
kteří mohou pro údržbu využít služeb Technických služeb Turnov, dále si mohou najmout plošinu od společnosti
Dehes.
ŽELEZNÝ BROD
Jedna myšlenka, která se stala realitou. Ve školní družině jsme se s
dětmi dohodli, že podpoříme sestřičky a doktory z nemocnic, kteří
se starají o covidové pacienty. Ale jak? No tak, jak to umíme a co
nás těší. Jedno středeční odpoledne jsme upekli spoustu muffinů,
ozdobili čokoládovou polevou a cukrovým posypem a zapíchli do
nich papírová srdíčka, která děti samy vyrobily. K našemu nápadu
se připojily i ostatní děti z první a druhé třídy, které s paní
učitelkami a asistentkami namalovaly a ozdobily krásná velká srdce.
Zapojily se i jiné paní učitelky, maminky, paní kuchařky, a tak se peklo nejen ve škole, ale i v rodinách dětí a paní
učitelek. S velkou ochotou se zapojili žáci páté třídy, kteří se o naší akci dozvěděli z online výuky od paní učitelky,
a tak se peklo, peklo a peklo. A protože tohle nám jde opravdu moc dobře, druhý den jsme všechny dobroty,
dárečky a obrázky rozvezli do nemocnic v Semilech, Jablonci, Liberci, Turnově a Tanvaldu. Dobroty dostali nejen
sestřičky a doktoři z covidových oddělení, ale i z oddělení následné péče, chirurgie, gynekologie, záchranáři,
sanitáři, zdravotníci z odběrového místa... Setkání s nimi všemi byla plná emocí, nechyběly slzy, smích, strach i
radost, ale hlavně vědomí, že v tom nejsou sami a že si jejich práce moc vážíme a myslíme na ně v této těžké
době. Děkujeme. Děkujeme všem, kteří se zapojili, a vyjádřili tak s námi obdiv a podporu zdravotníkům, kteří si ji
stoprocentně zaslouží.
http://www.nasejablonecko.cz/
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ČERNÁ KRONIKA
TANVALD - V sobotu 13. února večer krátce před devatenáctou
hodinou se stala dopravní nehoda v Tanvaldě v prostoru
křižovatky v ulici Pod Špičákem. Řidič s vozidlem Škoda Octavia
jel ve směru z přilehlého parkoviště a nedal přednost v jízdě
řidiči s vozem BMW jedoucím po hlavní silnici ve směru od
Tanvaldu do Josefova Dolu. Po následném střetu obou vozidel
byl vůz Škoda Octavia odhozen na hromadu sněhu. Alkohol byl u
obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které
měly negativní výsledky. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a
předběžná výše způsobené škody činí částku 200.000,- Kč.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc
vyřídil na místě jako dopravní nehodu s projednáním a jejímu
viníkovi udělili blokovou pokutu.
LOUŽNICE – ŽELEZNÝ BROD - Jednotka ze stanice Tanvald
zasahuje u nehody dvou osobních automobilů na silnici I/10. K
nehodě došlo v pátek 19. února ve 13.20 mezi Železným
Brodem a Loužnicí. Silnice byla neprůjezdná. Jednotka hasičů
provedla protipožární opatření. Jedna zraněná osoba v péči
Zdravotnické záchranné služby. Na místě už je přítomna i
Policie ČR. Aktuálně je v 15.42 silnice zprůjezdněna.

RIEGROVA CESTA - Hasiči v
sobotu 20. února po 17.
hodině zasahovali u pádu
osoby na Riegrově stezce u
Semil. Hasiči pomohli s
transportem zraněného
člověka na místo, odkud byla
vyzvednuta vrtulníkem. Na
místě zasahovalo lezecké
družstvo HZS Libereckého
kraje ze stanice Semily.

KRÁTCE:
17.2.2021 19:10 do 20:10; v ulici Česká v obci Tanvald okres Jablonec nad Nisou; nehoda, zdržení do 5 minut;
překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x BUS, bez zranění osob.
18.2.2021 11:15 do 13:20; na silnici 29037 v obci Lučany nad Nisou okres Jablonec nad Nisou; nehoda autobusu;
probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; OA x BUS, na místě vyšetřuje PČR, místo s opatrností průjezdné.
18.2.2021 05:50 do 08:50; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havarované
vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie OA do příkopu, bez zranění osob. Na místě
PČR.
19.2.2021 12:30 do 13:30; na silnici 10 u obce Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná
vozidla; neprůjezdná komunikace; 2 x OA se zraněním. Na místo IZS.
20.2.2021 13:55 do 14:55; na silnici 28216 v obci Malá Skála okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 x OA
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KULTURA a POZVÁNKY
POKUD BUDE OPĚT SVĚT ZASE NORMÁLNÍ:

AKCE V LOUŽNICI 2021
SOKOLKA CUP

Pokud bude příznivý čas, zorganizuje obec Loužnice a SDH Loužnice tradiční závody v sáňkování

HAHA PLES
Pokud bude příznivý čas, zorganizuje SDH Loužnice tradiční Hasičsko-haluškový ples

KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK
Ve čtvrtek 1. dubna 2021,
proběhne tradiční koleda, místních dětí, na Zelený čtvrtek

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
V pondělí 5. dubna 2021,
proběhne tradiční velikonoční pomlázka všech chlapců, mladíků a mužů.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pátek 30. dubna 2021,
proběhne klasické pálení čarodějnic v režii SDH Loužnice.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY-KUMPÁNI
V sobotu 8. května 2021,
Zahájí motocyklisté z Loužnice a okolí moto sezonu 2021

DĚTSKÝ DEN
PUTOVÁNÍ ZA LOUŽNICKÝMI STRAŠIDÝLKY
V sobotu 26. června 2021,
na koupališti v Loužnici, proběhne další dětský den.

SVATÝ VÁCLAV
V úterý 28. září 2021 proběhne tradiční mše u zvoničky v Loužnici

SLAVNOSTNÍ ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 27. listopadu 2021,
proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v Loužnici.
Připraveno bude občerstvení a malý kulturní program.

BARBORKY
V pátek 3. prosince 2021,
budou obcházet domy v Loužnici Barborky.

MIKULÁŠ
V neděli 5. prosince 2021,
se můžete těšit na obchůzku svatého Mikuláše se svojí družinou.

ŠTĚDRODENNÍ SETKÁNÍ + BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V úterý na štědrý den 24. prosince 2021 od 14 hodin
proběhne „Štědrodenní setkání“ u Betlému, kde si navzájem popřejeme krásné svátky a předáme si
betlémské světlo.
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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

PRANOSTIKY

22.2.
Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v
okovách posílá sedlákům výsluhy.
Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho
potrvá.
Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu
konec není.
Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout
ještě 14 dní.
Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním
svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu
konec není.
Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní
bez prodlení.
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.

FÁZE MĚSÍCE

27.02.

06.03.

13.03.

24.2.
Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
Na svatého Matěje do závěje naleje.
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
Jaký mráz bude večer v noci na svatého Matěje, takový bude za 40
dní pořád.
Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li
velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
Matěja - k létu naděja.
27.2.
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28.2.
Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ PRO TENTO TÝDEN
O co se starat na svém těle a na zahradě:
Ano (i)
Út
Ano (i)
St
od 01:02
VáhyVáhy
Ano (i)

7.12.
Přes azovat, Sázet, Suš it byliny, Kos it, Zavařovat
8.12.
Suš it byliny, Kos it, Zavařovat
9.12.

ubývá

PannaPanna

Slinivka, s třeva, t rávicí ús trojí

ubývá

PannaPanna

Slinivka, s třeva, t rávicí ús trojí

ubývá

Ledviny, močovod , moč. měchýř, ží ly, kůže
Suš it byliny, Kos it, Zavařovat

22.2. – 24.2. - Žaludek, sliznice, vaječníky, děloha,
vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický
systém, sternální kost.
25.2. – 26.2. - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní
tlak, srdeční puls.

Slunce

Měsíc 24.2. 2021

Vychází: 6:42
Zapadá: 17:18

Vychází: 13:41
Zapadá: 5:29

27.2. – 28.2. - Slinivka břišní, tenké střevo, slepé
střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník,
konečník, smyslové orgány: oči a uši.
Za Úplňku se žádný lékařský zákrok nedoporučuje!
CO SE DĚJE NA OBLOZE?
Americká sonda Perseverance přistála na Marsu.
Sonda Perseverance poslala z Marsu první barevné snímky. V kráteru Jezero má
sbírat vzorky a pátrat po známkách dávného života. Vypuštěn byl už i vrtulník
Ingenuity.
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3272030-americka-sonda-perseverancepristala-na-marsu-ted-zacne-plnit-svou-misi
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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.
TENTO TÝDEN OSLAVÍ NAROZENINY:

23.2.2021
23.2.2021
24.2.2021
24.2.2021
25.2.2021
27.2.2021
28.2.2021

Lucie Janíčková (Zerzubová)
Vojta Ondřej
Aneta Kvapilová
Lenka Hanšpachová
Martin Tiler
Jaroslav Šikola st.
Jarmila Novotná

VÝROČÍ
22.2. 1440 – Ladislav Pohrobek, český král
23.2. 1938 – Jiří Menzel, režisér
24.2. 1775 – Matěj Kopecký, český loutkový divadelník a národní buditel
25.2. 1969 – Na Václavském náměstí se upálil 19letý student Jan Zajíc.
25.2. 1570 – V Praze byl vidět poprvé živý slon a lev.
26.2. 1990 – Jiří Dienstbier a Eduard Ševarnadze podepsali smlouvu o
stažení sovětských okupačních vojsk z Československa.
27.2. 1912- Nataša Gollová, herečka († 29. října 1988)
28.2. 1931 – Gustav Ginzel, cestovatel, horolezec a podivín
VÝZNAMNÉ DNY
22.2. – Den Margarity, Den venčení psů, Světový den jόgy, Světový den
přemýšlení, Evropský den obětí (Evropský den zločinu), Den sesterství,
Mezinárodní den skautek, Den díků, Den skutků
23.2. - Památeční den vzpomínek obětem komunistického únorového
puče z roku 1948, Den banánového chleba, Den hraní tenisu
24.2. – Světový den barmanů, Den tortillových chipsů
25.2. - Pamětní den české inteligence a Konfederace politických vězňů
obětem komunistického převratu a totalitní doby, Den škeblové polévky
26.2. – Den pistácií, Den osobních kuchařů, Den vyprávění pohádek, Den
růžové barvy
27.2. – Den jahod, Den Pokémpnů, Den ledních medvědů
28.2. – Den zoubkových víl, Den květinového designu
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

POČASÍ 1958
Únor
Až do 17. 2. bylo velmi mírné počasí, bez mrazů, 15. 2. bylo +15°C, sníh
vytál, 16. 2. se objevili špačci. Pak mírné
ochlazení, mrazy -3 až -7°C. 20 – 23. 2. silně
sněžilo, napadlo 70 – 80 cm nového sněhu.
28. 2. silné ochlazení, mráz
-17°C.
Březen
Nové sněžení, trvale zimní počasí. Do 25. 3.
denní teploty kolem 0°C, noční mrazy -10°C.
14. 3. byl mráz -17°C. 20. 3. napadlo v
západních Čechách až 40 cm mokrého sněhu, který způsobil značné škody
na ovocném stromoví. Teprve 25. 3. nastalo slabé oteplování, pozvolna
obleva.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
22. 2. 2021 – 28. 2. 2021
22.2. - PETR pochází z řečtiny (πέτρος Petros),
kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či
„skála“ . Jméno je ekvivalentem a synonymem
aramejského slova/jména kéfa. Podle Nového
zákona takto (tj. Kéfa, v řečtině Petros)
pojmenoval Ježíš Šimona, syna Jonášova, který
byl jedním z jeho apoštolů.
23.2. - SVATOPLUK je prastaré slovanské
jméno, které se vykládá jako silný, silný v plucích,
ve svém vojsku.
24.2. - MATĚJ je mužské křestní jméno. Původně
hebrejské jméno (hebrejsky מתתיה, Matitja nebo
מתתיהו, Matitjahu) znamená „Hospodinův dar“,
proto se někdy překládá jako Božidar či Theodor.
Starší podobou jména je Matyáš.
Později se z původního jména odlišila ještě podoba
Matthaios, tedy Matouš.
25.2. - LILIANA (řidčeji také Lily, Lilien) je
ženské křestní jméno latinského původu. Je
odvozeno od jména květiny lilie (latinsky lilium).
26.2. - DOROTA (Dorotea, Dorothea) je ženské
křestní jméno řeckého původu. Pochází z řeckého
jména Doróthea, jehož význam je „boží dar“.
27.2. - ALEXANDR (nebo také Alexander) je
mužské jméno pocházející z řeckého Alexandros –
„obránce mužů“.
28.2. - LUMÍR je mužské křestní jméno
slovanského původu. Jméno má význam
mírumilovný a pravděpodobně pochází z
padělaného Rukopisu královédvorského z 19.
století.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ČERTŮV DRÁP
Harpagofytum ležaté (též harpagofyt ležatý, latinsky Harpagophytum procumbens) je nízká, plazivá trvalka s
široce rozvětveným kořenovým systémem s primárními kořeny a tlustými zásobními kořeny. Listy masité,
laločnaté. Z červenofialových, nálevkovitých květů se vyvíjejí zdřevnatělé plody (oříšky) s mohutnými,
harpunovitými, 12 cm dlouhými zpětnými háčky, které se všeho chytají. Naše domácí druhy zvonečníku
(Phyleuma spec.) se někdy lidově nazývají stejně jako harpagofytum "čertí drápy". S rodem Harpagophytum však
nemají nic společného, patří do čeledě zvonkovitých (Campanulaceae).
Kde roste? Polopouště
jihozápadní Afriky. Vlivem
stoupající poptávky je
tento druh ohrožen a je
snaha omezit sběr ve
volné přírodě na rozumnou
míru. V poslední době se
zdají být úspěšné pokusy s
pěstováním v oblasti
Kalahari.
Co se sbírá? Kořen
harpagofyta Harpagophyti radix,
rozmělněné a usušené
sekundární zásobní kořeny
(hlízy postranních kořenů).
Droga obsahuje často také
hlízy druhu H. zeyheri, na něž se pohlíží jako na rovnocenné, přestože v lékopisech uvedeny nejsou.
Harpagophytum procumbens.
Jaké látky obsahuje? Hlavní složka - (hořké) iricloidglykosidy s harpagosiclem (ester kyseliny skořicové a
harpagidu), procumbid, harpagid a kumaroylharpagid (především v H. zeyheri), deriváty fenyletanolu (obzvlášť
acetosid), flavonoidy (kempferol, luteolin ), vodorozpustné uhlovodíky (např. stachyóza).
Za hlavní účinnou látku se považuje harpagosid, na působení se určitě podílejí i neznámé látky, protože nejlepších
léčebných výsledků se dosahuje celkovými výluhy.
Účinky na zdraví
Kořen harpagofyta slouží především jako hořčina podněcující vylučování žaludečních šťáv. Používá se proto při
nechutenství a zažívacích potížích (nestojí-li tomu v cestě žaludeční vředy ani choroby žlučníku). Ve všeobecnou
známost však droga vstoupila pro své protizánětlivé účinky, schopnost zmírňovat bolest a pravděpodobně chrání i
chrupavky. Využívá se k podpúrné terapii chorob podmíněných opotřebením pohybové soustavy, například
chronických, nespecifických bolestech zad, kloubních potíží a zánětů úponů šlach.
V homeopatii se z rostliny vyrábějí přípravky na chronický revmatismus.
Optimální účinek se projeví po minimálně třítýdenním užívání dostatečně vysoké dávky.
ÚČINKY ROSTLINY:
bolesti kloubů - chrání a pomáhá regenerovat chrupavku
artróza - opotřebovaná chrupavka kloubů
artritida - zánět kloubu nebo kloubů
bolesti zad, bolesti páteře
zánět šlachy (tendinitis), zánět úponu šlachy
nechutenství
trávicí potíže - podporuje vylučování žaludečních šťáv
zánět - protizánětlivé účinky
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
PRECLÍKY
30 g čerstvého droždí, 1 lžička krupicového cukru, 500 g polohrubé mouky + na
vál, cca 250 ml vlažného mléka, 50 g másla či voňavého domácího sádla, 1 velké
vejce + 2 žloutky, 1 lžička soli.
Na kvásek smíchejte rozdrobené droždí, 1 lžičku cukru, 1 lžíci mouky a 150 ml
vlažného mléka, nechte cca 10 minut stát, až začne nabývat a na povrchu se
začnou tvořit bublinky. Zbývající mouku dejte do mísy, přilijte vzešlý kvásek, trochu
mléka (nejprve cca 50 ml, pak přidávejte postupně podle potřeby), změklé máslo či
sádlo, vejce, 1 žloutek a sůl a vypracujte lehké vláčné těsto. Přikryjte ho utěrkou a
nechte asi 1–1,5 hodiny v teple kynout, až zdvojnásobí objem. Troubu zahřejte na
190°C, horkovzdušnou na 170°C. Vykynuté těsto zpracujte a na pomoučněném
válu z něj vyválejte co nejtenčí hádky a z nich vytvarujte preclíky, potřete je zbylým prošlehaným žloutkem. Pečte
asi 20 minut dozlatova.
JARNÍ KLÍČKOVÁ POMAZÁNKA
250 g měkkého tvarohu, 4 lžíce tučné zakysané smetany, sůl a
čerstvě mletý pepř, hrst směsi klíčků (řeřicha, vojtěška, rukola,
ředkvička, pískavice...), hrst klíčků mungo, hrst nasekaného kopru,
nasekaná jarní cibulka na ozdobení.
Dobře rozmíchejte tvaroh se zakysanou smetanou, ochuťte solí a
pepřem a přidejte klíčky. Zdobte koprem a případně nasekanou jarní
cibulkou.
ZÁVIN SE ŠPENÁTEM A NIVOU
3 stroužky česneku, 1 sušená chilli paprička, 300 g mraženého listového špenátu, 3 lžíce
smetany ke šlehání, sůl, 150 g rozdrobené nivy, listové těsto, 1 vejce.
Na másle opečte 3 pokrájené stroužky česneku a 1 rozdrobenou sušenou chilli papričku;
přidejte 300 g mraženého listového špenátu, 3 lžíce smetany ke šlehání, osolte a
přiklopené poduste doměkka. Prochladlou náplň promíchejte s 150 g rozdrobené nivy a
rozložte na vyválené listové těsto, sviňte, závin potřete vajíčkem a v troubě předehřáté na
200 °C upečte dozlatova.
NUDLE SE ZELÍM
1 středně velká hlávka zelí, sůl, 150–200 g slaniny, na nudličky, oříšek
másla, 1 velká cibule, nakrájená najemno, 400 g širokých nudlí, 1
kelímek zakysané smetany.
Zelí jemně nakrouhejte, posolte a nechte deset minut vypotit.
Zahřejte nepřilnavou pánev s vyšším okrajem a nechte na ní asi tři
minuty škvařit slaninu. Pak přidejte máslo a osmahněte doměkka
cibuli; trvá to tři minuty. Zelí vymačkejte, propláchněte a dejte na
pánev ke slanině a cibulce. Často míchejte, ale ničím nepodlévejte. Duste alespoň deset minut doměkka. Mezitím
si podle návodu na obalu uvařte široké nudle. Sceďte je a promíchejte se zelím, krátce zahřejte, sejměte z ohně a
promíchejte se zakysanou smetanou – už nevařte. Podávejte horké.
KOLÁČE
KVÁSEK: 100 g hladké pšeničné celozrnné mouky, 40 g droždí, 100
ml mléka, špetka krupicového cukru,
NA TĚSTO: 700 g hladké pšeničné celozrnné mouky, 400 ml mléka,
100 g krupicového cukru, 4 žloutky, 300 ml rostlinného oleje + na
potření koláčů, 1 lžička soli, 1 lžička vanilkového cukru, nastouhaná
kůra z 1 citronu
NA MAKOVOU NÁDIVKU: 200 g mletého máku, cca 200 ml mléka,
cca 5 lžic krupicového cukru, 1 lžíce vanilkového cukru, 3 kapky
hořkomandlové esence (nemusí být), 1 vejce. Hrozinky a mandle na ozdobení.
Ve velké míse smíchejte suroviny na kvásek a nechte ho cca 10 minut vzejít. Ke kvásku přidejte suroviny na těsto
a uhněťte těsto. Vložte ho do mísy, zakryjte a nechte vykynout. Na makovou nádivku povařte mák s mlékem,
mandlovou esencí a cukrem. Když je nádivka hotová, stáhněte hrnec z plotny a vmíchejte vejce. Plech vyložte
pečicím papírem nebo jej vymažte olejem a vysypte moukou. Z vykynutého těsta odebírejte kousky, tvarujte je do
kuličky, tu zploštěte a udělejte do ní důlek (nejlépe to jde dnem skleničky), naplňte nádivkou, ozdobte a
skládejte na plech. Okraje potřete olejem a koláčky pečte při 200 °C dozlatova asi 20-30 minut.
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DŮM a ZAHRADA

KLÍČENÍ
Klíčení semínek je velice snadné, zvládnou jej i malé děti, je ovšem velmi důležité dbát na některá základní
pravidla.
Pečlivě přebírejte semínka před naklíčením. Nakupujte semínka
určená pouze pro klíčení, nikoli na sadbu na záhon, která jsou
chemicky ošetřená. Odstraňte to, co tam nepatří – puklé,
prasklé, rozlomené či jinak poškozené kusy. Vysbírejte i
semena s nepřirozenou barvou (např. tmavě hnědé až černé).
Vysbírejte i úlomky trávy, hlínu a kamínky.
Proplachujte a proplachujte
Jestliže budete klíčící rostlinky proplachovat čistou vodou,
nedáte příležitost plísním a hnilobě k rychlému množení. Plíseň
a hniloba se tvoří vlivem vlhkosti a tepla, ale každý průplach
čistou vodou funguje jako dokonalý filtr. V chladnější místnosti
(cca 18 stupňů Celsia), stačí průplach dvakrát denně studenou
vodou. Ale u vyšších teplot, a především v létě, se doporučuje
proplachovat minimálně třikrát, nejlépe čtyřikrát až pětkrát, a
opět studenou vodou. U některých klíčících rostlinek, např.
hořčice, řeřichy nebo ředkvičky se objeví drobné chloupky, to
však není plíseň, ale velmi jemné kořínky. Dobře je rozeznáte
např. pod lupou.
Misky a sklenice snadno umyjete pod tekoucí vodou jemným
kartáčkem, anebo v myčce, s použitím běžného saponátu.
A co semínka tvořící gel – např. lněná semínka, pohanka,
seznam, chia semínka, řeřicha, rukola se vyplatí před klíčením
namočit do studené vody na čtvrt hodiny, poté je důkladně
propláchněte v jemném cedníku, čímž se zbaví části
problematického slizu, a po vložení do nakličovacích nádob je
pouze pravidelně vlhčete postřikovačem, ale už
neproplachujte. Dobré je klíčit je v misce (nikoli ve sklenici), a
misku nezakrývejte a zajistěte přísun čerstvého vzduchu
(pravidelně větrejte). Tím se sníží pravděpodobnost výskytu
plísní. Někdy se však i přes veškerou snahu nedaří plesnivění
zabránit a pak tedy můžete vsadit na jistotu – klíčení na
hygienických vatových tamponech a sklízet delší mladé
rostlinky střiháním nůžkami a semínka pak vyhodit i s
tamponem.
Pozor na velká semena - u větších semen jako slunečnice,
cizrna atd doporučujeme delší dobu namáčení a klíčení
většího množství najednou. Semena vyžadují větší vlhkost, aby začala klíčit.
CO KLÍČIT?
zelené fazolky mungo
hrách
hnědá čočka
oves
ječmen
žito
špalda
pohanka
slunečnicové semínko
sezamové semínko
hořčičné semínko

lněné semínko
chia semínka
ředkvičky
mrkev
červená řepa
cizrna
řeřicha

https://shop.culinabotanica.cz/
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LOUŽNICKÉ TRADICE
1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 21.2.2021 - ČERNÁ, PRÁZDNÁ, PUČÁLKA
Tento den se dospělé ženy obléknou do černého smutečního šatu, čímž vyjádří úctu k tomuto dni a celému půstu.
V dnešní době již nemusíme oblékat smuteční šaty, ale zvolíme
vlastní způsob projevu vážnosti.
Celý tento den by se měl vést v úctě, spíše tichosti v usebrání a
rozjímání. Můžeme jej také strávit v modlitbách nebo manuální
prací, při které budeme dbát na to, abychom byli v klidu a v
přítomnosti.
Dříve většinou hospodyně v
tento den pečlivě poklízely a
připravovaly postní pokrm
pučálku.
Pučálka se připravuje tradičně
k obědu. Je to pokrm z
předklíčeného (pučeného)
máčeného hrachu, který se
nechává máčet předem aspoň
dva dny. Voda se pravidelně
mění (aspoň dvakrát za den),
a tak pučálka nenadýmá. Připravuje se se solí a pepřem pražením v rostlinném oleji. Dříve se používal se často
lněný olej. My můžeme použít třeba slunečnicový, řepkový nebo jakýkoliv jiný rostlinný olej, neboť je půst a
živočišnými tuky nemastíme. Pučálku je také možno připravit i na sladko s medem, což chutná zejména dětem.
Pokud někomu nevyhovuje pučálka, udělá si jakýkoli pokrm z hrachu, ať už je třeba to polévka, či hrachová kaše.
Můžeme použít různé druhy hrachu, i římský (cizrna).
Černá neděle se také nese ve jménu postních preclíků. Ty se zadělávají z
pšeničné mouky nebo špaldy, vaří se a pak hustě posypou solí a mákem
a dopékají se v peci nebo troubě. Pečou se buď v sobotu večer, nebo o
neděli.
V krajích kde se nepekly preclíky, kupříkladu na Jihlavsku, se pekly koláče
mazané černým mazáním a to buď makovým, nebo povidlovým.
S preclíky se také pojí další název pro tuto neděli – liščí. Říkalo se jí tak
na Berounsku, Hořovicku, Křivoklátsku a Rakovnicku, kde bylo zvykem
péci postní preclíky v noci na neděli, tak aby o tom děti nevěděly. Pak
hospodyně ráno před svítáním vstala, dala preclíky na pentli nebo vrbový
proutek. Kolik bylo dětí, tolik bylo proutků nebo pentlí. Potom šla vzbudit
děti a řekla jim, že kolem běžela liška a nechala jim na zahradě něco
dobrého. Děti vyskočily, běžely se umýt, pomodlit a hledat preclíky.
Někde také obcházela žena převlečená za lišku a klepala na dveře. Když
jí otevřeli, vběhla do světnice a začala honit děti, pak jim dala preclík.
Odešla, když dostala nějaký úplatek.
S První nedělí postní byla či stále je i jinde spojena řada lidových zvyků, ve kterých často figuruje oheň. Doloženy
jsou především ve Francii, Belgii, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Oheň často zažehávají ti, kdo se ve vesnici
naposledy oženili či provdali.
Ve Francii je zvyk chození s pochodněmi či zakládání ohňů. Těmto obyčejům byla připisována moc zajistit
úrodnost sadů, zahrad, vinic a polí a jejich ochrana před nemocemi a pohromami.
Na První neděli postní pak byly zažehávány hranice na kopcích a ve městě plane oheň okolo žerdi nazývané
makral „čarodějnice“. V Morlanwenzu se pálil slaměný panák a děti a mládež která okolo ohně tančila, zpívala a
přeskakovala jej, aby si zajistila dobrou úrodu, šťastné manželství a ochranu před kolikou.
V jihozápadní části Německa, Lucembursku, Švýcarsku a západním Rakousku se často pálila v tento den
„čarodějnice“, „stařena“ či „babička zima“. Zuhelnatělé kousky zbylé z upalování byly umísťovány do polí, aby je
ochránily před škůdci. Také se chodilo s pochodněmi nebo byla z kopců pouštěna ohnivá kola.
Na vrchovině Eifel v Porýní mládež sbírala po domech proutí a slámu a pak ji na kopci narovnala kolem vysokého
buku, ke kterému vodorovně přivázala dřevo do podoby kříže. Tuto „chatrč“ či „zámek“ poté zapálili a s
obnaženými hlavami a hořícími pochodněmi obcházeli za hlasitých modliteb. Někdy též byl upalován dřevěný
panák. Ze směru dýmu se věštilo, na kterých polích bude bohatá úroda. Zvyk upalovat figurínu čarodějnice má
svou analogii v západoslovanském zvyku vynášení Smrti, konaném zpravidla až Pátou neděli postní a upalování
jiných figur na konci masopustu.
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2. NEDĚLE – 28.2.2021 - PRAŽNÁ NEDĚLE

Tato druhá velikonoční, postní, neděle dostala název od postního pokrmu, který
se tento den tradičně připravuje a to je pražmo. Pražmo jsou máčená a pražená
nejčastěji nedozrálá obilná zrna. Z pražma se připravuje polévka jménem
praženka a kaše.
Protože nedozrálé obilí se již několik desetiletí nepraží, místo praženky se
připravuje oukrop - česneková polévka.

Na tuto neděli se v některých krajích pekli koláče slazené medem, které mají
černé mazání – mák nebo povidla. Proto se v těchto krajích říká této neděli černá.
Tradičně se k obědu připravuje a na stůl pražmo, kterým uctíme úrodu a ryba, která symbolizuje pokoru půstu a
připravenost naslouchání nebo se vaří šoulet. Šoulet je zapečený hrách s kroupami a česnekem.
Na pražnou neděli se muži scházeli v hospodě a s vážností
a bez zábavy rokovali o úrodě a obilí a kolik čeho kdy kdo
zasadí, aby bylo dobře nebo dnes probírají byznys či plány
do nadcházejícího roku. Nu, a při té příležitosti popíjí
režnou, která se pálí z obilí, čímž zároveň vzdají úctu obilí,
úrodě a zemi. Úctu zemi by měl dát každý, i když nemá
pole, protože všichni jíme chléb a všichni využíváme plody
země.
A ženy, „aby vydržely rokování mužů“, sejdou se v některé
chalupě popřípadě bytě a popíjí sladké likéry a rosolky. Na
pražnou neděli je to tradičně likér ořechový. Rosolka je
sladký alkohol, bylo to většinou v alkoholu nakládané lesní
ovoce přiměřeně doslazované medem či cukrem. Rosolky byly pro zajímavost i trnkové.
I když se o neděli výjimečně pije alkohol, maso se nejí, proto se může připravit ryba, která je tradičně
považována za postní pokrm a ne za maso. K alkoholu můžeme přikusovat méně tučné sýry, či tvarohy nebo jíst
rybí pokrmy či luštěniny.
Takže rokujme, ale nezapomeňme, že se rokuje s vážnou tváří o důležitých
věcech, jinak popřeme tento postní den. A počněme rokovati včas, ať jsme fit na
pondělní práci...
ROSOLKA
Sváteční likér s omamnou vůní a mocnými léčivými účinky. Rosolka se těšila velké
oblibě zejména v 19. století. Lahodný likér je často zmiňován v románech z
měšťanského prostředí v období biedermeieru a také v dílech venkovského
realismu. U nás byla rosolka hitem v době národního obrození a popíjel ji prý i
Karel Hynek Mácha! Původně se rosolka připravovala z masožravé rostlinky
Rosnatky okrouhlé. Vzhledem k jejímu častému sběru se však tato rostlina stala
ohroženou a je CHRÁNĚNÁ zákonem s klasifikací "silně ohrožená".
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MATĚJ - 24. 2.

Za blížící se konec zimy a předzvěst jara se vždy
považoval svátek svatého Matěje, který připadá na 24.
února. K tomuto dni se také váže celá řada lidových
pranostik:
Na svatého Matěje, sluníčko se usměje.
Na svatého Matěje, pije skřivan z koleje.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.

Rozšířeným lidovým zvykem bylo v tento den obcházení
sadů ještě před východem slunce a vzývání svatého
Matěje. Aby ochránil stromy před mrazem a zajistil
dostatek plodů, přičemž lidé stromy třásli nebo do kmenů klepali větvemi. My tento zvyk se již neprovozuje, ale je
pěkný, co říkáte?
Bylo to tak, že hospodář chodil od stromu ke stromu, do každého několikrát udeřil a pak ho pohladil. Děti chodily
do zahrad někdy až navečer. Byly bosé a také tloukly do stromů. Při tom se nemohly podívat nahoru do větví,
protože věřily, že v nich sedí sv. Matěj, který by jim nic nenadělil. Dokud nepřednesly celé říkadlo, nesměly se
podívat ani do kořenů.
“Svatej, milej Matěji, máme k tobě naději, abys nám udělil jablek, hrušek, švestek a všeho jinýho.”
Kdo nestihnul od podzimka do dopoledne na sv. Matěje zasít podzimní žito a zasel ho až odpoledne, žito se mu
jen plazilo.
Apoštol sv. Matěj.
Matěj byl synem zbožných a bohatých rodičů v městě Betlémě. Byl
tak velmi zbožný, že se stal jedním ze 72 učedníků Ježíšových. Byl
přítomen na Ježíšových kázáních, při zázracích i zmrtvýchvstání.
Po ukřižování a nanebevstoupení Páně se měl doplnit počet jeho
apoštolů. Matěj a Josef Barsabáš byli navrženi k volbě na místo
Jidáše Iškarionského. Při losování měl větší štěstí Matěj, na kterého
pak vstoupil Duch Svatý. Poté Matěj začal kázat svým spoluobčanům
a později se vydal dál, prochodil Etiopii, Kapadocii a Macedonii a
všude mezi lid šířil svaté Evangelium. V Macedonii však byl zajat,
přivázán na kříž, kamenován a 24. února roku 63 n.l. sťat sekyrou. Jeho ostatky jsou uchovány v benediktinském
klášterním kostele v Trevíru a jeho hlava se uctívá v bazilice St. Maria Maggiore v Římě.
PRVNÍ POUŤ
Zatímco sedláci chystali pluhy na pole k orbě, v
Praze se konala první pouť roku. Ta největší,
matějská. Pořádala se u kostela sv. Matěje v
Dejvicích, a to již od roku 1595. Původní kostel
nechal postavit roku 971 kníže Boleslav II. Z
vděčnosti, že na tomto místě vyvázl se zdravou
kůži při napadení medvědem. Jedna verze
praví, že knížeti pomohl sám svatý Matěj, jiná,
že medvěd byl ochočený a patřil tamnímu
chalupníkovi, který se jmenoval Matěj..
Matějská pouť postupně pozbývala na
tradičním charakteru a proměnila se v lidovou
veselici, které se účastnily davy lidí. Od roku

1963 se pořádá na Výstavišti v Holešovicích.

22. 2. až 8. 3. - Matějská obleva
Jde o jednu z velmi významných teplotních epizod roku, která je doložena v mnoha pranostikách. Byla
považována za praktické ukončení nepřetržité zimy a od tohoto období se začínaly přípravy na zahájení jarních
zemědělských prací. Pravděpodobnost výskytu srážek je poměrně vysoká a pohybuje se kolem 75 - 80%. Je při
tom zajímavé, že konec tohoto teplého úseku je různě pohyblivý a někdy se protáhne až do prvních březnových
dní. Poněkud delší období matějské oblevy bývá často přerušeno krátkým úsekem náhlých chladných dní a to
přibližně 4 - 6 dní koncem února.
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

HOUBAŘSKÝ RÁJ NA HLUŠINĚ.
V létech 1999 – 2002 jsem několikrát pracoval v západních Čechách, přesněji mezi
Sokolovem a Chodovem. Tedy v jednom míst tolik diskutované „měsíční krajiny“,
vzniklé vlivem po mnoho desetiletí trvající těžbou uhlí ze Severočeské uhelné pánve.
Že právě zde změnil pán tvorstva ráz přírody k obrazu svému je nesporný fakt. O
tom se ale na tomto místě nechci rozepisovat, alespoň ne v negativním pohledu, ale
naopak.
V lokalitě, ohraničené obcemi Vintířov – Lomnice – Dolní Nivy – Vřesová je úložiště
hlušiny, vyvezené z okolních povrchových dolů. Rozlohou tvoří obdélník, o délce cca
osm a šířce asi dva a půl kilometru.
Na tuto lokalitu byla po léta hlušina dopravována především vlaky a ukládána velkými
strojními zakladači do vrstev, vysokých cca deset, až patnáct metrů. Vrstvy zeminy
byly ukládány s ohledem na snížení rizika sesuvu půdy a přirozený odtok vody. Bylo
sem přivezeno asi 800 milionů mᶟ zeminy a nadmořská výška uvedené lokality se
zvýšila v průměru o padesát metrů.
Při podrobnější prohlídce návštěvník zjistí, že zde vynikly nové vršky a údolíčka, s
drenážemi, potoky a odkalovacími jímkami. Vše bylo zalesněno, z počátku přirozeným
náletem semen především břízy, olše a osiky, mezi které byly později uměle vysázeny
smrčky. Dnes již bohatý porost trávy a bylin si Matka příroda zorganizovala také
sama.
Že se do nového světa nastěhoval postupně hmyz, drobní hlodavci, tím i ptáci a
dravci je samozřejmé. A dnes, v této bývalé krajině hrůzy narazíte i na ježky, lišky,
jezevce, zajíce, srnčí i černou zvěř.
Mycelium mnoha druhů hub se sem dostalo částečně převozem zeminy z rušených
lesů a ornice v místech těžby, částečně sporami. Výsledkem jsou každoroční
houbařské žně, stejné, jako v jiných částech země, těžbou uhlí nedotčené. Od jara
zde rostou hřiby kováře i koloděje, mnoho druhů katmanek a holubinek,
muchomůrky červené, kozáci, křemenáče a ve vyvrcholení houbařské sezóny hřiby
obecné. Nejsem schopen vyjmenovat celou škálu druhů hub zde rostoucích, ale
možná by nebylo od věci uvedenou oblast z hlediska mykologie zmapovat.
Celou lokalitou vede naučná stezka, doplněná vícejazyčnými informačními tabulemi, s
populárním způsobem popisu vzniku této nové části Krušných hor. Po květnové
procházce uvedenými místy zůstane příjemný pocit z toho, že i oblast těsně přilehlá a
měsíční krajinu stále připomínající, má v budoucnu určitou naději.
Červen 2002,
Petr Hampl – ČMS Velké Hamry.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

ŠKOLNÍ ROK 1916 – 1917

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
V obou třídách bylo v minulém školním roce průměrně nazameškaných půldnů 85,53%, zameškaných
omluvených 10,86%, neomluvených 3,61%. Proti roku minulému zhoršila se školní docházka o 0,98%.
příčinou toho byla doba válečná. Děti vypomáhali při různých pracech hospodářských i domácích,
docházkách pro různé potraviny i do druhých vesnic, jezdili do kraje pro obilí, v nepřítomnosti matky
dohlíželi na menší děti, v době zimní také mnohé děti neměli obuvi a oděvu, některé matky neposílaly
děti do školy z nedbalosti a neuvědomělosti.
STATISTIKA

Všech školou povinných dětí bylo i na
počátku školního roku 76. Ve věku
školou nepovinném byly 2 děti. Tři
chlapci a 2 děvčata chodila do
měšťanské školy v Železném Brodě.
Všichni žáci přijatí do školy zdejší byli
Češi a katolíci a bydleli v osadě zdejší.
DARY ŠKOLE
C.k. okresní školní rada v Semilech
darovala škole zdejší dva obrazy „jeho
Veličenstva císaře a krále Karla I.“, 3
nové čítanky a hudební skladbu pro
piano od Antonína Řepky „Modlitba
mocnářova“
Foto: děti před školou v Loužnici
Pokračování příště….
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PRO ZASMÁNÍ

Děvče hovoří otci: "Tati, jeden chlapec ve škole mi
povídal něco, čemu jsem moc nerozuměla...Říkal,
že mám pěkné čelní sklo, krásný kufr, super
karosérii a moje nárazníky jsou bezchybné."
Otec na to: "Pověz mu, že jsi ještě v záruce a když
se opováží zvednout kapotu, aby zkontroloval
hladinu oleje, tak mu urvu výfuk!"
Potkala žirafa myšku a říká: "Ty ani nevíš, jaké to
je dobré mít takový dlouhý krk."
"Hmmm", myška na to. "Díky svému krku dosáhnu
na ty nejvyšší a nejchutnější lístečky na stromě."
"Hmmm."
"A když, je polykám, to tak krásne dlouho trvá,
nez to projde celým mým krkem."
"Hmmm." "A když se pak napiju pramenité vody,
ona tak krásně dlouho a dlouho sklouzává do
žaludku a celou mne ochlazuje." "Hmmm,"
rozpovídá se myška "a už jsi někdy zvracela?"
Sejdou se zvířátka na poradě. Hroch povídá: "Zítra
pojedeme na výlet." Žába po něm opakuje: "Zítra
pojedeme na výlet." Hroch pokračuje: "Sraz bude
v 7:30 u lesa." Žába po něm zase opakuje: "Sraz
je v 7:30 u lesa." Hroch povídá: "A ta zelená čůza
zůstane doma." A žába si povzdychne: "Chudák
krokodýl, ten se tak těšil."
Prosba o pomoc zoufalé kolegyně:
Kolegyně dostala od kámošky pěkné trojbarevné
koťátko. Je milé a přítulné, ale bohužel její manžel
je alergický na kočičí srst a tak ho musí dát pryč.
Kdyby ho někdo chtěl, jmenuje se Tonda, má 50
let, 175 cm a prošedivělé vlasy.
Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a
nadšeně vypravuje mamince: "Mami, to ti bylo
prima, představ si, jak jsem tak letěl, všichni mi
tleskali!"

MOUDRÁ VĚTA

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají.
Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2020
TomMat, http://www.tommat.cz/kontakt.htm
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: info@TomMat.cz

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě,
není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech TomMat.
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TIPY NA VÝLET

https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/LOUZNICKE_LAVICKY/
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http://www.tommat.cz/
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UBYTOVÁNÍ V SRDCI JIZERSKÝCH HOR

BEDŘICHOV

https://www.bajama.cz/cs/

Co nabízíme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parkování u chaty
ubytování ve 12 pokojích ve dvou patrech
domácí česká kuchyně, jídelna s barem pouze pro ubytované
nekuřácké prostředí
možnost uspořádání svateb, firemních školení, abiturientských večírků, lyžařské školy, školy v přírodě
letní terasa s grilem, ohniště
prolézačky a pískoviště pro děti
uzamykatelná kolárna a lyžárna
servis na kola i lyže
obchůdek se sportovním zbožím, pro ubytované 10% sleva na zboží
možnost průvodce na kole
po dohodě možnost zajištění instruktora lyžování s licencí
wi-fi připojení zdarma
společenská místnost
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REKLAMA
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https://www.facebook.com/lucia.pedikura
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