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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 14/2021
pro týden:
5. 4. 2021 – 11. 4. 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.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání 4/2020 ze dne 30. 9. 2020,
schválilo nové webové stránky obce Loužnice. Stávající webové stránky
jsou již nevyhovující a při dnešní nutné legislativě časově a technicky
velmi náročné.

Oficiální spuštění nových webových stránek
proběhlo 1. dubna 2020.
Doufáme, že budou nové stránky pro občany obce přehledné a pro úředníky státní správy dostačující.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAVA POULIČNÍCH LAMP
V minulých měsících špatně svítila světla pouličních lamp z důvodu výměny čidla na
úseku „Kostřavec“, na čidla se kvůli koronavirové krizi dlouho čekalo, nyní již
fungují.
Lampy, které nesvítí, budou opraveny všechny na jednou, až bude k dispozici
plošina. Pokud si všimnete, že lampa nesvítí, upozorněte obecní úřad Loužnice.

V jakém časovém rozmezí svítí v Loužnici pouliční lampy:
zhasínají ve 23 hodin a rozsvěcí se ve 4:30 ráno.
Večer se rozsvěcejí podle čidla světla a tak stejně ráno zhasínají.

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

ZAČÍNÁ PSTRUHOVÁ SEZONA!
Pstruh obecný se loví od 16. 4. do 31. 8., lipan podhorní je hájený od 1. 12. do 15. 6.
Sezona začíná na všech pstruhových rybářských revírech Českého rybářského
svazu v sobotu 16. dubna. Po zimní přestávce, tak bude opět možné chytat na
těchto místech vybrané druhy ryb. Ani začátek rybářské sezóny totiž neznamená,
že je možno lovit všechny druhy ryb, které přijdou rybáři na háček. Například
lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, parma obecná a podoustev říční jsou na
pstruhových revírech hájeni až do 15. června. Kromě dob hájení musí navíc rybáři
třeba respektovat i denní doby lovu, které se během kalendářního roku mění,
počet docházek a povinnost zapisování těchto docházek Doba hájení všech druhů
ryb na pstruhových revírech zohledňuje nutnost ochrany lososovitých druhů ryb a
lipana v době jejich rozmnožování tak, aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu
lovících rybářů v místech jejich přirozené reprodukce a k ulovení ryby před
výtěrem.
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KÁCENÍ
Tento týden a ještě další dny bude probíhat kácení náletových dřevin u příjezdu do Loužnice.
Kácení provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ŘSD také oslovuje další majitele pozemků sousedících se silnicí I/10, aby vyřezali nebezpečné stromy, které by
mohli ohrozit průjezd silnicí.
Opatrně při průjezdu tohoto území.
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VELIKONOCE 2021
Jelikož celé velikonoční zvyky byly zrušeny.
Žádná koleda a pomlázka se v Loužnici nekonala.
Pro navození velikonoční nálady a přivítání jara vyzdobil obecní zaměstnanec prostor před obecním úřadem.
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ÚDRŽBA OBCE
Tento týden pan Praveček uklidil prostor kolem požární nádrže a dětského hřiště. Zavěsil houpačky, aby děti
mohli užívat pohybu na hřišti.

„ČARODĚJNICE“
Kdo ví, zda se budou moci pálit čarodějnice, bohužel hromada nemohla být spálena v loňském roce.
Doufáme, že letos to vyjde.

NA HROMADU PATŘÍ POUZE BIOLOGICKÝ ODPAD!!!
NE POLYSTYREN A JINÝ ODPAD!!!
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZÁSADĚ

ZÁPIS: http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Informace%20k%20z%C3%A1pisu.pdf
KRITÉRIA:
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Kriteria%20pro%20p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
%20d%C4%9Bt%C3%AD.pdf

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZÁSADĚ

https://www.mzszasada.cz/files/124/texty-v-pdf/prezentace-o-skole-2021.pdf
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OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance na pozici (dohoda o provedení práce na
dobu určitou):

„KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE“
Místo výkonu práce: Obecní knihovna obce Loužnice čp. 72.
Platové zařazení: dohoda o provedení práce
Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2021
Pracovní náplň: Knihovník odpovídá obci v Loužnici za řádný chod knihovny. Metodicky je řízen
metodickým oddělením Knihovny Jablonec nad Nisou.
Buduje, zpřístupňuje a pečuje o knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění
účelu svého zřízení, zabezpečuje jeho ochranu (balení a oprava knih).
Poskytuje výpůjční služby a vede evidenci výpůjček na počítači. Vede evidenci čtenářů, pečuje o
dodržování výpůjční lhůty a upomíná čtenáře po jejím uplynutí. Vede statistickou evidenci o knihovně,
vyplňuje roční statistický výkaz, zajišťuje meziknihovní výpůjční služby
Další služby: pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce, propaguje služby
knihovny v obci, pořádá instruktáž o knihovně a jejím využívání, komunikuje pomocí e-mailu, buduje a
zpřístupňuje fond regionální literatury, poskytuje informace o obci, zvyšuje si svou kvalifikaci, účastní se
vzdělávacích akcí a školení pořádaných knihovnami vyššího typu, pečuje o pořádek a estetický vzhled
knihovny, dodržuje otvírací dobu knihovny, která je vyvěšena na viditelném místě, o své činnosti
informuje obec.

Požadujeme: věk minimálně 18 let, vzdělání SŠ, vyšší odborné nebo VŠ, ochota k dalšímu
vzdělávání v oboru činnosti; znalost práce na počítači (Word, Excel, e-mail, Google a Google
nástroje); organizační schopnosti, dobré komunikační a prezentační schopnosti (mluvený i
písemný projev); časová flexibilita; morální a trestní bezúhonnost; obecně − spolehlivost a
pracovitost, odpovědnost a preciznost, řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Výhodou: uchazeč s trvalým pobytem v obci Loužnice a okolí.
Žádosti včetně životopisu můžete podávat na Obecním úřadě v Loužnici
osobně, každé pondělí od 16.30 – 18.00 hod., nebo písemně na adresu
obecního úřadu a to nejpozději do 31. 5. 2021 do 12 hod.. Toto výběrové
řízení bylo schváleno ZO dne 15.2.2021 usnesením č.1/21.

Výběrové řízení proběhne téhož dne v budově OÚ Ložnice.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 724 179 359.
Marcel Tiler
Starosta obce
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KORONAVIRUS
NOUZOVÝ STAV
Prodloužen do 11.4.2021
Nařízení omezení pohybu
aktualizováno v sobotu 27. března 2021
Nyní je zakázáno překračovat hranice okresů a Hl. města Prahy, s několika stanovenými výjimkami a
daným postupem jak platnost výjimek prokazovat
Dle článku I. vláda ČR zakazuje:
1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště;
za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni
nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti
v takovém rekreačním objektu,
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto
okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.
Článek II. pak stanovuje výjimky z tohoto zákazu:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi
rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního
styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a
osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b)
ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní
péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a
rozvážkové služby, 2 f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu
X.,
10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou,
11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
12. cesta za účelem vycestování z České republiky.
Dle článku IV. vláda ČR nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím
výjimek podle:
1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu,
u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou
nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s
uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu
činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,
2. bodů II/2 až 12 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným
prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2 až 9 a 12; důvodnost využití výjimky podle bodu
II/12 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.
Dle článku VII. vláda ČR důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze
se členy vlastní domácnosti a s osobami, o které člen domácnosti pečuje.

https://covid.gov.cz/

8

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -5.4.-11. 4. 2021 / 14

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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JAK SE OBJEDNAT K OČKOVÁNÍ
PROTI COVID-19?
•

prvním krokem k očkování je REGISTRACE – https://crs.uzis.cz/ (Centrální registrační
systém), kde vyberete zeleně označený rozcestník – Očkování krok 1. registrace

•

poté zadáte telefonní číslo (mobilní!), abyste mohli přijmout SMS, zaškrtnete,
že souhlasíte se zpracováním osobních údajů

•

na telefon v SMS vám přijde PIN – zapíšete jej a potvrdíte

•

vypíšete základní kontaktní údaje – jméno, příjmení, číslo pojištěnce = rodné číslo,
zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu, email, telefonní číslo – to se většinou zobrazí
automaticky, protože již je zadáno v prvních krocích

•

kraj: očkovací místo – Liberecký kraj

•

očkovací místo – Jablonec nad Nisou – Nemocnice Jablonec nad Nisou

•

věk se zobrazí podle rodného čísla

•

dále zaškrtnete – čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé

ŽÁDOST ODEŠLETE – a čekáte, až vám přijde PIN 2 k objednání termínu
•

při obdržení PIN 2 – můžete objednat termín očkování – na hlavní
straně https://crs.uzis.cz/ vyberete zeleně označený rozcestník – Očkování krok
2. rezervace termínu

• zadáte číslo pojištěnce – rodné číslo, šestimístný PIN 2 (co přišel v SMS)
• vyberete očkovací místo – formulář termín a čas
• zkontrolujete údaje – čas, termín a dáte rezervovat
• vyjede formulář, na kterém se zobrazí další termín očkování – oznámení přijde na uvedený

email a telefonní číslo.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE 1221
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TIP NA VÝLET v Loužnici
KOLEM LIŠKOVA HÁJE
Když se vydáte ke kovárně a následně dál lesem, kde je vyjetá lesní cesta od minulého kácení, podél Kopańského
potoka, dostanete se na silnici I/10 pod Huňáčem, pak 286 metrů k mostku u Červeného domu a před mostkem na
cestičku podél potoka Žernovníka, dojdete do Bratříkova, kde se napojíte na cestu „Stará škola“ a tou se dostanete
opět zpátky do Loužnice. Je to pěkné, 4 km dlouhé kolečko kolem kopce, kde dříve probíhala těžba břidlice a
dalších nerostů
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ZE SVĚTA
HRUBÝ ROHOZEC
Za normálních okolností by tu proudily davy návštěvníků, kteří by se kochali pohledem na více než třicet bohatě
zařízených místností a nádvořím by se nesl dětský smích. Kvůli epidemii koronaviru však zůstává Hrubý Rohozec
stejně jako ostatní hrady a zámky uzavřený a nedočkavě vyhlíží možnost znovuotevření. Mezitím tu panuje i tak
čilý ruch.
Na vnitřním nádvoří zámku vyrostlo lešení, které ho „zdobí“ teprve týden. Řemeslníci zrenovují římsy, plechy, svody
a okapy, zatímco omítka zůstane původní. Práce zaberou celou sezónu a hotovo by mělo být do konce letošního
roku. „Jsem rád, že se podařilo do této rekonstrukce investovat, už to bylo potřeba. Návštěvníky lešení v případě
znovuotevření nebude
nijak limitovat,“ přiblížil
místní kastelán Jiří
Holub.
Nejedná se o jediné
opravy, které zde
probíhají. V parku dělají
nový plot, který byl
v havarijním stavu a
v loňském roce začaly
práce na vyhlídkové
plošině, takzvané
Jeskyňce, která se
odtrhává ze skalního
masivu. Nedávno se
rekonstrukce dočkal
i balkon, který vede do
věže s hodinami. Ten si
mimo jiné odbyl svou
premiéru ve filmu Vrah
skrývá tvář z roku
1966. Samozřejmostí je
úklid interiérů zámku a
nádvoří. „Paradoxně
nám koronavirus přinesl
čas na věci, které odkládáme léta letoucí. Příkladem může být vyklízení přibližně dvanácti sklepů a třídění věcí,“
popsal aktivity kastelán. Nadále pokračuje digitalizace starých knih pro Národní knihovnu v Praze. „Máme knihy,
které se datují až do roku 1508,“ doplnil Jiří Holub.
Ve sklepech objevili celou řadu pokladů, v minulosti například krabice plné dokumentace z let 1848 až 1941. Díky
nim si mohli místní zaměstnanci udělat obrázek nejen o zámku samotném, ale i o jeho obyvatelích. „Říkáme tomu
kancelářský poklad, který zachytil každodenní dění na zámku. Nechyběly účtenky například za 3 000 kartonů
cigaret, rentgenový snímek hraběte Theodora Des Fourse a zubní karta hraběte i jeho manželky,“ dodal kastelán.
Před jedenácti lety začali se změnami prohlídkových tras, které jsou kompletně dokončeny a návštěvníci mají na
výběr ze tří okruhů. Do budoucna už chybí jen zpřístupnění místnosti, ze které se stane zbrojnice. Za pomoci
fotografií, které zachytily celý zámek pro potřeby pojišťovny, se podařilo navrátit interiér a jeho vybavení do
původní podoby. „Prezentujeme vlastně zámek tak, jak vypadal v jeden jediný den. A to 23. května 1932. Podařilo
se nám dohledat téměř všechno, a tak není pro návštěvníky těžké představit si, jak se zde tehdejším obyvatelům
žilo,“ podotkl Holub.
Při příležitosti svátků jako jsou Vánoce a Velikonoce, nečerpají jen ze známých obecností, ale přibližují opět
zámeckou každodennost. „Díky žijícím pamětníkům, kteří na zámku pracovali, známe spoustu informací. Můžeme
tak ukázat, jak svátky trávila konkrétní rodina,“ upřesnil Holub s tím, že nejstarší velikonoční výzdoba v podobě
barveného vajíčka je z roku 1783.
Jak sám přiznal, už ta doba uzavření je dlouhá. Mají naklizeno, finišují leštění podlah a pak už jen vrátí nábytek na
původní místo. Chybí jim návštěvnický ruch, provázení. „Snažíme se být hodně aktivní na sociálních sítích a dávat
o sobě vědět. Občas si někdo řekne, že se už musíme válet, ale opak je pravdou,“ dodal se smíchem kastelán.
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VALDŠTEJN
„Valdštejn dětskýma očima“
Hrad Valdštejn vyhlašuje soutěž pro děti s názvem „Valdštejn
dětskýma očima“. Úkolem a hlavním cílem soutěže je
namalovat obrázek spojený s hradem Valdštejnem. Může to
být obrázek stavby, osobnosti či předmětu, který je součástí
vybavení hradu. Obrázek by měl být maximálně do velikosti
A3.
Do soutěže může zaslat každý autor pouze jeden obrázek.
Fantazii při tvorbě obrázku se meze nekladou. Důležitý je
nápad, kreativita a zajímavá technika. Z druhé strany
obrázku je potřeba uvést jméno autora, věk a kontaktní emailovou adresu.
Hotové obrázky můžete zasílat poštou nebo donést osobně
na Regionální turistické informační centrum, Skálova 84, 511
01 Turnov. Obálku nazvěte „Dětská soutěž – Valdštejn“.
Poslední termín odevzdání je 31. května 2021. Hraje se o
volné vstupenky na dětskou prohlídku Valdštejna s platností
do roku 2022. Oceněné obrázky budou navíc v létě vystaveny
přímo na hradě, a také virtuálně na oficiálním facebookovém
profilu Valdštejna.
http://www.hrad-valdstejn.cz/cs/aktuality/valdstejndetskyma-ocima.html?fbclid=IwAR1PX9iz7Lba37pvruMquoXlh6ophmkjngUQmxz0aEeHW3u6MT5gJnQWBZ8
SEMILY
Stezku pro pěší i cyklisty podél řeky Jizery
v Semilech doplnila naučná stezka. Je určená
především pro rodiče s dětmi.
Stezka má pět zastavení, včetně tří
interaktivních naučných cedulí. Jednotlivá
zastavení jsou orientována na informace
o řece Jizeře, místní fauně a floře a nechybí na
nich ani hravé prvky pro děti. Jedna
z interaktivních tabulí nové naučné stezky
nabízí možnost seznámení s ptáky žijícími
v této lokalitě. Díky QR kodu u každého
z obrázků si po jeho stažení mohou děti
poslechnout zpěv konkrétního opeřence.
Na jednotlivých interaktivních tabulích mohou návštěvníci najít například pexeso s motivy stromů, tabuli
znázorňující biotop řeky i s živočichy a mezi nejzajímavější prvky stezky patří tabule se zvuky ptáků.
ŽELEZNÝ BROD
Na území města již měsíc probíhají práce na
úpravě stromů a zeleně.
Jedná se především o nezbytný zásah na
jednadvaceti akátech trnovník na náměstí 3.
května, u kterých byl proveden „řez na
hlavu“, dvanácti slivoňů mirobalána, které
byly ošetřeny klasickým pravidelným
zdravotním řezem, či jednoho platanu
javorolistého na autobusovém nádraží.
V ulice Svahová bylo ošetřeno 5 lip
velkolistých řezem na hlavu.
Rozsáhlá jarní úprava zeleně proběhla i na
sídlišti Vápenka, kde proběhla likvidace poničených a polámaných jalovců.

15

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -5.4.-11. 4. 2021 / 14
LÍŠNÝ
V obci Líšný u Železného Brodu Líšeňští hasiči a Obecní úřad se rozhodli pomoci ZOO Liberec netradiční sbírkou.
Sbíralo se:

https://www.zooliberec.cz/novinky-materialni-pomoc-1.html
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TANVALD
Ve středu 31. března 2021 proběhlo první očkování
v nově otevřeném očkovacím centru ve sportovní
hale v Tanvaldě. Očkovací centrum pro občany
Tanvaldu a okolí zřídily město Tanvald a SmržoMedic, s.r.o. ve spolupráci s Libereckým krajem.
Proočkování úvodních 110 klientů těch nejstarších
věkových kategorií proběhlo v pohodové atmosféře,
kterou zajistila perfektní organizace na místě
samém a ukázněnost a vzájemná ohleduplnost
všech zúčastněných.
„Po prosincovém zřízení centra antigenního
testování se nám podařilo v Tanvaldě rozjet i
strategické očkování. S předpokladem zvyšování
dodávek vakcín bude moci náš partner, společnost
Smržo-Medic zabezpečit proočkování celého
Tanvaldska," sdělil přítomný starosta města Vladimír Vyhnálek. „Věřím, že občané Tanvaldu a okolí snahu města
Tanvald, společnosti Smržo-Medic a Libereckého kraje ocení a možnost očkování v blízkosti domova využijí," dodal s
nadějí v hlase spokojený starosta. My jenom závěrem dodáváme, že do očkovací centra v Tanvaldě je možno se
přihlásit prostřednictvím centrálního přihlašovacího systému.
TURNOV
Přichází výzva pro všechny! Zařaďte chůzi nebo
běh mezi své každodenní činnosti a udělejte
něco pro své zdraví i psychickou odolnost. Do
projektu Deset tisíc kroků se zapojilo i město
Turnov.
To, že je chůze nejpřirozenějším lidským
pohybem, všeobecně víme, ale teď zkuste tuto
aktivitu provozovat pravidelně a motivovat i
ostatní. Zapojit se mohou jednotlivci i třeba
pracovní týmy.
Celorepublikový projekt Deset tisíc kroků
podpořila řada měst a jedním z nich je Turnov
(města najdete zde https://www.desettisickroku.cz/zapojena-mesta
). První dubnová výzva startuje, takže není čas
otálet. A co vlastně zapojení do projektu obnáší?
Samozřejmě chodit a své kroky v rámci výzvy
monitorovat na jakémkoliv zařízení a následně ji v podobě printscreenu nahrát do svého profilu. Každý kilometr je
bodově ohodnocený, přičemž je zde zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Snahou je i těmto lidem umožnit umístění
na prvních místech „výkonnostního" žebříčku. Na účastníky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé
ceny. Cílem jednotlivce je nasbírat co nejvyšší počet bodů za časové období, pro které je výzva vypsána.
Cílem týmu je nasbírat co nejvyšší aritmetický průměr bodů na jednoho svého člena za časové období, pro které je
výzva vypsána. Účastnit se může jakákoliv osoba starší 18 let věku, která se do výzvy přihlásí tím, že vyplní
registrační formulář. https://portal.desettisickroku.cz/register Po registraci již nic nebrání tomu, abyste se přihlásili
do první výzvy, která trvá od 1. 4. do 30. 4. 2021
Pokud zrovna přemýšlíte nad trasou, pomohou vám stránky zapojeného města Turnova, kde najdete tipy na výlety
s různě dlouhými trasami. https://www.desettisickroku.cz/turnov Tak co, jdete do toho?

http://www.nasejablonecko.cz/

17

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -5.4.-11. 4. 2021 / 14

ZPRAVODAJE Z OKOLNÍCH OBCÍ
V OKOLNÍCHJ OBCÍCH A MĚSTECH VYCHÁZEJÍ ZPRAVODAJE.
Najdete v nich spoustu zajímavých informací a pozvánek.
S novým měsícem (některé jsou na web vkládány s měsíčním zpožděním, nejdříve vycházejí tištěné) vyšlo hned
několik zpravodajů, stačí kliknout na obrázek a můžete číst.
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ČERNÁ KRONIKA
JABLONECKO - V neděli se krátce před 19. hodinou objevil na benzinové čerpací stanici Benzina v Březové ulici v
Jablonci nad Nisou 36letý cizinec, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Protože neměl zakryté dýchací cesty,
vyzvaly ho zaměstnankyně benzinky k tomu, aby prodejnu opustil. Cizinec se ale rozhodl dělat problémy a domáhal
se toho, aby mu zavolaly taxi. Mluvil na ně česky s východním akcentem. Když mu nevyhověly, začal jim vyhrožovat
tím, že je znásilní a zabije. Po chvíli se přesunul ven před benzinku a poblíž stojanu na LPG si vyhlédl svou další
oběť, tentokrát mladého muže, který stál opodál u zaparkovaného auta. Jeho bezdůvodně zasypal vulgárními
urážkami a provokativně na něj křičel, že "blbě čumí". Potom do něj strčil a plivnul mu do tváře. Tím jeho útok
ovšem neskončil, dál ho slovně urážel a dal mu takzvanou "hlavičku". Mladík ho v sebeobraně složil na zem, ale
jakmile ho pustil, cizinec v jeho napadání pokračoval. Kopal do něj a házel po něm kameny, kterými ho několikrát
trefil do hlavy. Kromě toho mu hrozil, že ho zabije a vyvraždí mu celou rodinu. Odešel od něj až tehdy, když mu
mladý muž pohrozil přivoláním policie, v klidu ale rozhodně nebyl. Vrátil se zpět k benzince, kde zaujal pozornost
dvou kriminalistů libereckého krajského ředitelství, kteří se tu zastavili po službě. Ti o jeho předchozích incidentech
nevěděli, nicméně jim bylo na první pohled jasné, že není zcela v pořádku. Události pak nabraly rychlý spád.
Rozkurážený cizinec si to namířil rovnou k nim a začal na ně vulgárně pokřikovat. Během pár vteřin už stál před
nimi s bojovným výrazem, a v tu chvíli si jeden z kriminalistů všiml, že drží v ruce útočný nůž. Varoval ihned kolegu
a s namířenou služební zbraní po ústním prokázání své příslušnosti k policii ho vyzval, aby si lehnul na zem. Na to
agresor nijak nereagoval, proto ho druhý kriminalista za použití donucovacího prostředku hmatů a chvatů svedl na
zem a odzbrojil ho. Přitom cizincovi vypadl z oblečení druhý nůž, jednalo se o nůž vrhací. Zadrženého muže si
převzali přivolaní policisté z jabloneckého obvodního oddělení a v jeho dechu mu naměřili 2,30 promile alkoholu.
Jablonečtí policisté dnes ve zkráceném přípravném řízení 36letému cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinů
výtržnictví a nebezpečného vyhrožování, za které ho soud může poslat na dva roky do vězení. Vzhledem k tomu, že
navíc pobývá na území České republiky nelegálně, zahájí s ním Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství
Libereckého kraje správní řízení o jeho vyhoštění. Díky přítomnosti kriminalistů na benzinové čerpací stanici a
především jejich bleskovému zákroku, nedošlo k tomu, že agresivní muž, jenž se evidentně snažil za každou cenu
vyvolat s okolím násilný konflikt, nepoužil k útoku proti dalším lidem své nože, kterými byl vyzbrojen.
DRŽKOV – 2. 4. 2021 ve staré chalupě, v komíně výška cca 7m byl požár sazí.
Zúčastněné jednotky: JSDH Huť AP 20-M1R, JSDH DRŽKOV CAS 20, HZS Stanice Tanvald CAS 20.
HUŤ - Jablonečtí hasiči vyjížděli ve středu 31. března k nahlášenému požáru do budovy bývalé školy v PěnčíněHuti, kde v pátek 26. března vypukl požár. Nyní se tam rozhořel trám, hasiči použili k uhašení jeden proud vody.
D10 – TURNOV - Dobrých dvacet kilometrů pronásledovali policisté
sedmačtyřicetiletého muže, který se ve večerních hodinách proháněl na
své motorce po dálnici D10. Hlídka právě kontrolovala dodržování
vládního opatření ohledně pohybu mezi okresy a nezdálo se jí, že by
tento čas a ne zrovna přívětivé počasí lákalo k projížďce na motorce.
Vyrazila proto za motorkářem. Ten měl na kontrolu ale jiný názor. Místo
brzdy přidal plyn a začal předjíždět. „Potom si najel na středovou dělicí
čáru a bránil policistům v tom, aby ho mohli předjet a zastavit,“
popisovala mluvčí policie Ivana Baláková. Uhánějící motorkář se pokusil
policisty několikrát setřást. Třeba tím, že si najel k odbočovacímu pruhu
na Liberec, ale vzápětí změnil směr a pokračoval na Turnov. To zkusil
ještě jednou při sjezdu na Železný Brod. Velké starosti si pronásledovaný nedělal ani s kruháčem v Sobotecké ulici.
„Ten projel v protisměru a dostal se do smyku, který vyrovnal, a pak dál pokračoval protisměrem na Podháj,“
komentovala mluvčí. Až za touto obcí se podařilo policistům motorkáře dopadnout, když nezvládl odbočit na lesní
cestu a motorku položil. Jak se ukázalo, neujížděl jen tak. „Sedmačtyřicetiletý muž ze Středočeského kraje se
vyhýbal nástupu do věznice,“ uvedla Baláková a pokračovala: „Tam ho poslal Obvodní soud pro Prahu 1 za
opakované jízdy v zákazu řízení na dobu 6 měsíců.“ Současný zákaz řízení měl navíc platný až do roku 2027.
Dechová zkouška byla u řidiče negativní, orientační test na drogy odmítl. Nyní mu místo pár měsíců hrozí vězení až
na dva roky.
KRÁTCE:
31.3.2021 06:25 do 07:25; na silnici 10 u obce Malá Skála okres Jablonec nad Nisou, délka 148m; nehoda; zvěř na
vozovce; probíhá vyšetřování nehody; Střet OA se srnou, na místo jede PČR.
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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

5.4.
Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro
žence.(bude hojná úroda)
6.4.
Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to
tvoje vina
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí

7.4.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude
hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.
8.4.
Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla
a potrav.
Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
11.4.
Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.

FÁZE MĚSÍCE

12.04.

20.04.

27.04.

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

5.4. - Kolena, klouby, páteř a páteřní svalstvo,
čéška, kosti, šlachy a vazivo, kůže, vlasy, slezina,
orgán rovnováhy.
6.4. – 7.4. - Lýtka, kotníky, holenní kost, achilovka,
bérce, svalstvo předloktí, hormony štítné žlázy.

Slunce

Měsíc 7.4. 2021

Vychází: 6:13
Zapadá: 19:24

Vychází: 5:00
Zapadá: 14:14

8.4. – 9.4. - Chodidla, prsty u nohou, podvěsek
mozkový, šišinka mozková, endorfin, melatonin.
10.4. – 11.4. - Hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny,
krev.
Na zahradě: Plít (plevel teď nemá sílu na obnovu), Zmlazovací řezy

ÚKAZY NA OBLOZE

Planety:
Merkur – koncem měsíce večer nad severozápadním obzorem
Venuše – koncem měsíce večer nízko nad severozápadním obzorem
Mars – v první polovině noci
Jupiter – ráno nad jihovýchodním obzorem
Saturn – ráno nad jihovýchodním obzorem
Mars je stále dobře pozorovatelný v první polovině noci, na konci měsíce se k
němu večer přidá Merkur, nad západoseverozápadem a za soumraku bude možné
spatřit i Venuši. Ráno nad jihovýchodním obzorem uvidíme dvě největší planety
Sluneční soustavy –
Jupiter a Saturn. Ve
dnech 6. a 7. 4. ráno
na jihovýchodě
spatříme seskupení
Měsíce, Saturnu a
Jupiteru. Konjunkce
Měsíce s Marsem
nastane 17. 4. a
viditelná bude večer.
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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:

5.4.2021
5.4.2021
7.4.2021
10.4.2021

Anna Bláhová
Martin Dimmer
Magda Slíčková
Ema Krupková

VÝROČÍ
5.4. 1355 – Karel IV. byl v Římě korunován římským císařem.
6.4. 1951 – Josef Rakoncaj, horolezec
7.4. 1621 – Albrecht z Valdštejna je jmenován vrchním velitelem německých
vojsk
8.4. 1934 – Karolina Slunéčková, herečka
9.4. 1891 – Vlasta Burian, herec, zpěvák, divadelní ředitel
10.4. 1741 – Marie Terezie po porážce rakouských vojsk v bitvě u Molvic na
Odře ztrácí větší část Slezska.
11.4. 1792 – Ve Francii byla vynalezena gilotina.
VÝZNAMNÉ DNY
5.4. – Den karamelu, Den geologů
6.4. – Den armády, Světový den stolního tenisu
7.4. – Světoví den zdraví, Den neuklízení, Den bobrů, Den piva
8.4. – Mezinárodní den Romů, Den milovníků ZOO
9.4. – Den jednorožců, Den Winstona Churchilla, Den ASMR
10.4. – Den hráčů golfu, Den sourozenců, Mezinárodní den zavíracích
špendlíků
11.4. – Světový den Parkinsonovy choroby, den domácích mazlíčků, Den
ponorek
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

RŮZNÉ UDÁLOSTI V OBCI 1933
I v tomto případě zůstalo jen při
tom doufání.
Snad vinou nastalé krise
rozmnožily se krádeže i v naší
obci. V měsíci duben – květen
odcizen elektromotor ve stodole
řídícího učitele Ludvíka a malý
elektromotor u paní Adamičkové v
sekárně čp. 36.
V září vloupal se zloděj do
konsumu v čp. 76 a odcizil hlavně
potraviny.
Brzo na to vykraden hostinec u „U
Studničků“ a to dokonce dvakrát

za sebou.
I tu měl zloděj spadeno na potraviny a různé likéry a víno.
Ve všech případech zloděj zůstal nevypátrán.
Krádeže v lese rozmnožili se měrou nebývalou, ač v tomto případě jsou to
hlavně lidé z okolních vesnic, kteří tyto krádeže provádí.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
5. 4. 2021 – 11. 4. 2021
5.4. - MIROSLAVA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Miroslava, rozšířená v
Česku už od 19. století, je vlastně obdobou
Slavomíry, Bedřišky či Frederiky, ale bývá
pokládána i za český překlad Ireny. Lidově též
Mirka.
6.4. - VENDULA (nebo také zdrobněle
Vendulka) je ženské křestní jméno slovanského
původu. Původně se jednalo o domáckou formu
jména Václava a někdy je považováno za formu
mužského jména Vendelín.
7.4. - HEŘMAN (také Herman nebo Hermann)
je mužské křestní jméno germánského původu s
významem „válečník, pán vojska“ (heer, mann).
8.4. - EMA je ženské křestní jméno německého
původu. Vzniklo z německého jména Erma.
Jedná se o zkrácenou domáckou formu jmen
začínajících na Erm- (Ermenhild, Ermentrud…) či
Irm-. Další variantou jména je Emma. Vykládá
se jako „pečovatelka, celá milovaná, veselá“.
9.4. - DUŠAN je mužské křestní jméno
srbského původu. Všeobecně se soudí jako
zkrácená varianta jména Duchoslav. Jméno
Dušan se objevilo ve 13. století.
10.4. - DARJA (varianty jsou Daria a Darya) je
ženské křestní jméno. Jde o jméno perského
původu, vykládá se jako držitelka dobra anebo
moře.
11.4. - IZABEL je ženské křestní jméno
hebrejského původu. Další variantou jména je
Isobel. Význam jména se vykládá jako Bůh je
moje přísaha.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Jedním z prvních poslů jara je podběl, jeho krásné žluté květy svítí do dálky jako malá
sluníčka.
Podběl najdete na polích, štěrkovištích, podél cest v lomech, v příkopech a
nezarostlých půdách.
Roste hojně ve všech nadmořských výškách kromě poloh nejvyšších, celkově roste
téměř v celé Evropě, v severní Africe a v Asii.
Sbírají se květy a listy. Květy se sbírají časně zjara za suchého počasí a rychle se
suší ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 40 °C. Listy se sbírají v
květnu až červnu, suší se na slunci, při pomalém sušení zvláště za vlhčího počasí
hnědnou a objevují se na nich černé skvrny.
Podběl obsahuje slizové látky (faradiol), v listech tříslovinu, hořčiny, kyselinu gallovou,
mléčnou, jablečnou, vinnou, kávovou, polysacharid inulin, cholin, cukry a minerální látky
(hlavně zinek a draslík), v květech flavonoidy, žluté barvivo xantophyl, stopy silice, inulin,
glykosidické hořčiny, tanin, dextrin, bílkoviny a fytosteroly.
V květech i listech byly nalezeny i nežádoucí pyrolizidinové alkaloidy (tussilagin, senesionin, senkirkin).
Podběl uvolňuje hleny, urychluje hojení ran, listy působí mírně močopudně, zejména jsou ale jednou z
nejdůležitějších bylin užívaných na léčbu astmatu, neboť tlumí kašel a podporuje vykašlávání. Může se uplatnit i
jako pomocné léčivo při cukrovce, neboť zinek zlepšuje využití inzulínu. Zevně lze podběl použít na omývání
ekzémů, při zánětu žil, na vředy nebo špatně se hojící rány, suchý zábal čerstvých podbělových listů působí
protirevmaticky a obecně na bolesti kloubů (zábal by měl trvat asi hodinu).
Na pásový opar se doporučuje přiložit čerstvé listy, které byly před tím krátce ponořeny do vařící vody. Podběl také
urychluje zrání furunklů a má účinky antialergické.
Při nachlazení či nemocích horních cest dýchacích se krátce povaří 10 g drogy ve ¼ l vody, nechá se deset 10
vyluhovat, přecedí se, osladí medem a vypije.
Přestože obsah škodlivých alkaloidů není vysoký, nedoporučuje se užívat podběle dlouhodobě a ve vysokých
dávkách, k vnitřnímu použití je lépe vzít sušenou drogu, neboť sušením se obsah alkaloidů snižuje.
Samostatně by se také podběl neměl podávat dětem a těhotným a kojícím ženám, ve směsích, kde je podběle
nejvíce 15%, by však neměl být jakkoliv nebezpečný.
Léčivé účinky podbělu vyjadřuje i latinské rodové jméno rostliny Tussilago farfara, které je složeninou dvou slov:
tussis=kašel, ago=odháním.
Čaj proti kašli
Dejte do směsi stejné díly podbělu, divizny, tymiánu
a lípy a spařte asi 20 minut 1-2 g na hrnek, nechte
pod pokličkou.
Sirup na zánět průdušek
Čerstvé listy bylinky omyjeme a pokrájíme. Na dno
skleněné nádoby dáme vrstvu listů, zasypeme
vrstvou krystalového cukru, poté přikryjeme další
vrstvou listů, opět zasypeme cukrem a postup
opakujeme, až je sklenice plná. Necháme slehnout a
ještě doplníme. Poslední vrstvou musí být cukr.
Nádobu vzduchotěsně uzavřeme a zakopeme na
zahradě. Zakryjeme dřevěnou deskou a hlínou a
necháme osm týdnů pracovat. Po uplynutí doby
nádobu vykopeme, vzniklý sirup převaříme a plníme
do sklenic. Uchováváme v lednici, užíváme denně
jednu čajovou lžičku sirupu, či jako sladidlo do čaje.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
JARNÍ SALÁT
1 ks hlávkového nebo ledového salátu, 1 ks svazku ředkviček, 1 ks malé červené
cibule
Zálivka: 1 lžíce oleje, 1 lžíce citrónové šťávy, petrželka, cukr
Hlávkový salát zbavíme zvadlých listů, překrojíme na čtyři díly, pod tekoucí vodou
dobře propláchneme a necháme okapat. Ředkvičky omyjeme a nakrájíme na tenká
kolečka, cibuli očistíme a také nakrájíme na tenká kolečka 3. Do mísy natrháme salát,
přidáme nakrájenou cibuli, ředkvičky a vše zlehka promícháme se zálivkou připravenou z oleje, citrónové šťávy,
mletého bílého pepře, cukru a na drobno nasekané petrželky.
JARNÍ ZELENINOVÁ POLÉVKA
1,5-2 l vody nebo zeleninového vývaru, 1 svazek petrželové a libečkové natě, 1 hrst
čerstvého nebo mraženého hrášku, 2 lžíce másla, 2 ks středně velké mrkve, 1 ks
mladé kedlubny, 1 ks pórku, 1 ks vejce, pepř, sůl. Můžete do polévky přidat jarní
bylinky: kopřivy, popenec, pampelišku apd…
Na rozehřátém másle orestujeme všechnu nakrájenou zeleninu. Zalijeme ji vývarem
nebo vodou, osolíme, opepříme a přidáme svazek zelených natí, vaříme do změknutí zeleniny. Vytáhneme natě a
přidáme vejce, které rozkvedláme v polévce vidličkou. Nakonec polévku dochutíme a přidáme posekané bylinky …
pažitku, libeček, petrželku.
JARNÍ KUŘÁTKO
1 ks celého kuřete, alobal nebo potravinářská fólie
Na marinádu: 60 ml pomerančové šťávy, 30 ml čerstvě vymačkané šťávy z limetky,
30 ml sójové omáčky, 60 g medu, 30 g na velmi jemno nasekaného zázvoru, 30 g
nasekané čerstvé bazalky, 2 ks jarní cibulky, 1 ks chilli papričky, špetka soli
Nejprve si připravíme marinádu, jarní cibulku nakrájíme na jemno, chilli papričku
zbavenou jadřince nasekáme na drobno, pomerančovou šťávu smícháme se sójovou
omáčkou, medem, pomerančovou kůrou, chilli papričkou a jarní cibulkou, dochutíme
nasekanou bazalkou, zázvorem a solí, zamícháme. Marinádu dáme do mísy a
vymácháme v ní naporcované kuře (několikrát kusy masa v marinádě otočíme, aby
se dostala všude). Mísu zakryjeme alobalem nebo fólií a dáme do lednice na několik hodin marinovat. Gril rozpálíme
na střední žár, jednotlivé porce kuřete položíme na rošt grilu kůží dolů, zaklopíme víkem a grilujeme 12 minut,
potom maso otočíme, grilujeme dalších 12 minut, během pečení maso potíráme zbylou marinádou. Že je kuře
hotové poznáme, když zapíchnete vidličku hluboko do masa a vytékající šťáva bude čirá.
JARNÍ ZMRZLINA
Budete potřebovat jen 4 banány
Banány nakrájejte na kolečka a dejte do mrazáku. Ideálně je
položte na větší podložku, aby se neslepila k sobě. Podložku
dejte do sáčku, aby banán nenatáhl vůně dalších potravin v
mrazáku. Když kolečka zmrznou, rozmixujte je. Zmrzlinu
můžete hned jíst, ale bude už povolenější. Pokud ji máte rádi
ledovou, dejte banánový krém ještě zmrznout.
Čokoládová: 3 banány, 6 lžic čistého neslazeného kakaa, 4 lžíce smetany, 1 lžičku vanilkového extraktu (nebo pravé
vanilky)
Jahodová zmrzlina: 3 banány, 1 hrnek nasekaných mražených jahod, 2 lžíce sladké smetany
Skořicová: 3 banány, 6 lžic kondenzovaného mléka, 1 lžička mleté skořice
MOUČNÍK MRAKY
Těsto: 1/4 l vody, 15 dkg cukr moučka, 15 dkg sádla, 15 dkg hladké mouky,
7 ks vajec
Na krém:1 litr mléka, 4 bal. vanilkové pudinky, malinko polohrubé mouky,
250 dkg másla, vanilkový cukr, cukr moučka, rum.
Dáme vařit mouku se sádlem a vodou, jakmile se sádlo rozpustí, vmícháme
mouku a nad ohněm mícháme asi 2 min.
Odstavíme a po jednom za stáleného míchání přidáme vejce. Vymažeme a
vysypeme dva plechy a těsto rozetřeme, dáme do vyhřáté trouby péct.
Krém: 250 dkg másla a moučkový cukr šleháme a přidáme vychladlý pudink
(mléko + pudink + polohr. mouka), přidáme vanilkový cukr a trošku rumu.
Na vychladlou placku natřeme krém a přiklopíme druhou plackou.
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DŮM a ZAHRADA
DUBEN V ZAHRADĚ
➢ Jestliže jste v minulém roce po sklizni neprořezali peckoviny, můžete vše dohnat právě teď. Vyšší teploty nejsou
na závodu, ba naopak: Urychlují hojení ran a zabraňují klejotokové rakovině.
➢ Abyste zabezpečili dobrý výnos jarního česneku, musíte ho vysadit nejpozději do desátého dubna.
➢ Vyséváme kořenovou zeleninu, salát, ředkvičky (pokud je už máte vyseté, nevadí, budou dozrávat průběžně),
později i červenou řepu, hrách či letní salát.
➢ Sestřiháváme víceleté bylinky, které obrůstají z
nadzemních částí a užívají se jako koření. Ty
bylinky, jež pěstujeme ze semen, přesazujeme v
poslední třetině měsíce.
➢ Ke konci měsíce můžete do skleníků a fóliovníků
vysazovat okurky a rajčata. Nejvhodnější dobou
pro sázení veškeré zeleniny je večer.
➢ V době plné mízy, tedy koncem měsíce, můžete
začít s přeroubováním stromů za kůru. Nejlepší
výsledky bývají v době kvetení stromů.
➢ Duben představuje ideální dobu pro založení
trávníku. Pečlivě připravte půdu, dodejte jí
humus i živiny a zvolte travní směs vhodnou
právě do vaší zahrady.
➢ Pokud již trávník máte, postarejte se o něj.
Odstraňujte pravidelně mechový porost, svědčící
o nevyrovnaném hospodaření s vodou, živinami
a vzduchem. Do půdy se dostává málo vzduchu
a ta je potom kyselá.
➢ Zakročte proti plevelům objevujícím se jak v
záhoncích, tak i na pěšinkách.
➢ Odstraňujte odkvetlé květy cibulovin dříve, než
se začnou vytvářet semeníky. Listy na rostlině
nechte, dokud nezežloutnou. Již odkvetlé
rostliny podpořte hnojivem s nízkým obsahem
dusíku.
➢ Pusťte se do jarního řezu růží. Odstraňte suché
a poškozené výhony, potom zkraťte výhony
silnější, a to na tři až pět oček. Čím slabší je
výhon, tím silněji je třeba ho zkrátit. I růže je dobré přihnojit.
➢ S vynesením nádobových přezimovaných rostlin počkejte nejlépe na delší deštivé období. Mladé listy jsou totiž
citlivé na světlo a zatažená obloha jim zajistí ochranu před sluncem.
➢ Hlízy jiřinek nechte narašit v bedýnkách s vlhkou zeminou, případně je vsaďte rovnou do květináčů. Uložte je na
světlé a teplé místo, kde počkají až do půlky května na přestěhování ven.
➢ Pusťte se do osazování venkovních truhlíků.
➢ Trvalky okopeme, pohnojíme a zavlažíme.
➢ Záhony s trvalkami vyčistíme od odumřelých nadzemních částí a starého listí.
➢ Krátce klíčící letničky, mezi které patří například netýkavka, vyséváme do truhlíků za oknem, nebo do skleníku.
➢ Semenáčky letniček přepichujeme do pařeniště.
➢ Na záhony vyséváme letničky, kterým nevadí nižší teploty.
➢ Vysazujeme listnaté keře bez kořenových balů.
➢ Sestříháme keře, které kvetou až v létě.
➢ Stále ještě můžeme vysazovat listnaté živé ploty.
➢ Můžeme řízkovat túje, tisy nebo jalovce.
➢ V případě potřeby přesazujeme vzrostlé dřeviny.
➢ Odstraníme suché, nemocné a namrzlé větve stromů.
➢ Vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům odstraníme suché květy. U vřesovců kvetoucím na jaře tak učiníme až po
odkvětu.
➢ Na skalce nahrazujeme uhynulé skalničky novými. Popřípadě osazujeme novou skalku.
➢ Vyséváme okrasné dýně pro podzimní sklizeň.
➢ Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami.
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OHNIŠTĚ
K večeru patří oheň, opékání buřtů a grilování, přemýšlíte, že si vytvoříte ohniště na zahradě?
Zde je trochu inspirace:
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LOUŽNICKÉ TRADICE
PŘIŠLO JARO….
Stále je nouzový stav, ale pro závodníky na silnici I/10 neplatí….
Každý rok se všichni obyvatelé naší obce těšíme, až přijde po období sněhu, ledu a větru konečně jaro.
Když už jaro nastane a kolem Kopańského potoka je bílo a není to sníh, ale koberce bledulí a podél lesních remízků
na Zadním kopci se objeví drobná kvítka lýkovce, přijde do naší obce také ruch a řev…..
Není to nic jiného, než začátek motorkářské sezony, kdy závodníci z celé ČR si jezdí projet silnici mezi Železným
Brodem a Loužnicí I/10, nejedná se o žádnou klidnou projížďku, ale o závody, kdy řev motorek ruší klid a jarní zpěv
ptáků v celém údolí Kopaňského potoka. Vše skončí až prvními plískanicemi, chvíle klidu jsou jen při špatném
počasí, kdy se na motorce nedá jezdit.
A tak všichni, kdo jezdíte, či pojedete touto nebezpečnou silnicí, dávejte velký pozor a pokud se budete cítit
ohroženi, neváhejte a volejte na 158, silnice přeci patří všem účastníků silničního provozu!
Uvidíme, co nám letošní sezona opět přinese….

https://www.youtube.com/watch?v=jU4fdBZIr0E
https://www.youtube.com/watch?v=xPfCb-t_NJg
https://www.youtube.com/watch?v=BgwGnef6AUI
https://www.youtube.com/watch?v=Q-8SNWFufHw
https://www.youtube.com/watch?v=s0AdZx6a3PI
https://www.youtube.com/watch?v=vGNMe51LmAw
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Houbařské jaro 2021

První letošní penízovky smrkové pod Stanovým – 31. března. Bledulky a sněženky se objevily již dříve, ale
penízovky, vyrůstající z tlejících zbytků smrkových šišek mají v okolních lesích asi premiéru. Jejich kloboučky jsou
zatím opravdu malé, ale na porci polévky, kde jsou penízovky připraveny na másle a pórku to vydalo.

Foto a text: P. Hampl.
HTTPS://WWW.MYKO.CZ/CLANEK1979/
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

ŠKOLNÍ ROK 1917 – 18
ŠKOLNÍ ROK
Školní rok trval od 16. září 1917 do 13. července 1918. Počat i ukončen byl slavnými bohoslužbami v chrámě
Držkovském.
BOHOSLUŽBY
V den narození dne 17. srpna, v den
jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále
Karla I. dne 4. listopadu jakož i v den
jmenin dne 27. dubna a v den
narozenin Jejího veličenstva císařovny
Zity, účastnili se žáci školy zdejší se
sborem učitelským slavnostních
bohoslužeb v chrámě držkovském. Ve
škole byla pořádána školní slavnost.
Dne 22. listopadu 1917 účastnili se
žáci v průvodu správce školy
zádušních bohoslužeb za úmrtí císaře
Františka Josefa I.
CVIČENÍ NÁBOŽENSKÁ
Žáci II. třídy školy zdejší účastnili se
přijímání svátostí dne 23. října 1917.
V období jarním pro nemoc učitele
náboženství P. Vojtěcha Burjánka se
zpověď neodbývala. Náboženská
zkouška byla 4. července 1918 v chrámě Držkovském.
DĚTSKÝ DEN
K uctění památky Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. tvůrce hesla: Vše pro dítě pořádán 20. prosince
1917 Dětský den.
Pro českou Zemskou komisi sebráno bylo 5 K.
INSPEKCE
Dne 6. června 1918 vykonal přehlídku zdejší školy pan Josef Portaš, c.k. okresní školní dozorce v Semilech
OČKOVÁNÍ
Očkování dětí školních i menších konal na škole zdejší dne 24. května 1918 obvodní lékař pan MUDr. Richard Marek
z Držkova.
POLODENNÍ VYUČOVÁNÍ
Na škole zdejší bylo polodenní vyučování od 16. září 1917 do 1. května 1918, poněvadž třídní učitel Alois Ludvík
zastupoval učitele mobilizované v Radčicích.
CELODENNÍ VYUČOVÁNÍ
Dne 1. května 1918 vrátil se třídní učitel Alois Ludvík zpět na své místo do Loužnice a vyučovalo se na škole zdejší
celodenně. Jen od 16. do 30. června bylo opět polodenní vyučování, poněvadž třídní učitel Alois Ludvík byl c.k.
hejtmanstvím v Semilech jmenován komisařem pro soupis osevu.
Foto: pohled na Kostřavec
Pokračování příště….
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Rubrika, kde je porovnání fotografie z minulosti se současnými pohledy.
Červený dům, v pozadí Klubák.
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PRO ZASMÁNÍ

Přijde žena na sociálku pro podporu a sebou si přivede patnáct
dětí. Vejdou do kanceláře a žena zavelí: „Pepo sednout!“ A
všechny děti se posadí. Úřednice chvíli kouká vyjeveně a pak
se osmělí a zeptá se, jak se děti jmenují, aby si je zapsala. „To
je jednoduché, kluci jsou všichni Josef a holky Josefína.“
Opravdz? „Ano, hrozně to zjednodušuje život.
Ráno zavelím, Pepo vstávat! A všichni vstanou. Pak zavelím,
Pepo jídlo! A všichni se nasnídají a tak to jde celý den. No a co
když potřebujete zavolat na konkrétní dítě? Pak ho zavolám
podle příjmení.
Ona: „proč si koupil ten rum? Ty ho snad piješ?“
On: „však jsi mi volala, že ho mám koupit!“
Ona: „Já říkala kurkuma!!! Ne kup ruma.“
Kohn a Kohnová jsou v obchodě s kožešinami. „Jakej bys mi
poradil kožich, Aron?“ „nedokážu říct, Sára, tady je každá rada
drahá…“

MOUDRÁ VĚTA
Je nemožné chodit lesem a mít špatnou náladu.
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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