LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 16/2017
http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/
http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 16/2017
pro týden:
24. 4. 2017 – 30. 4. 2017

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POPLATEK ZA POPELNICE
POPELNICE:
1x týdně: 2.650,- Kč,
1x za 14 dní: 1.800,- Kč
Poplatek uhraďte do 30. 4. 2017

POPLATEK ZA PSA

Za jednoho psa 80,- Kč a
za každého dalšího psa 120,
Kč.

Poplatek uhraďte do 30. 4. 2017
Případné platby můžete poukázat:
č. účtu: 12421451/0100 – Komerční banka,
a.s. Jablonec nad Nisou
Variabilní symbol – Vaše jméno a čp.

PÁLENÍ V OBCI
Chystáte se pálit větve apd.? Nyní pálení
nahlaste ve formuláři, který najdete na
obecních stránkách.
http://www.louznice.com/2012/

AUTOBUS „PRAŽÁK – PĚTKA“ NEPOJEDE!
INFORMACE O UKONČENÍ PROVOZU DÁLKOVÝCH LINEK ČSAD
Vážení cestující,
dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. informuje, že
s platností od 2. května 2017 dojde k ukončení
provozu dálkových linek z Prahy do Libereckého
a Královéhradeckého kraje. (zdroj)
Z pohledu Libereckého kraje tak nebudou v
provozu tyto linky:
167220 | Praha-Jablonec nad Nisou-TanvaldHarrachov-Rokytnice nad Jizerou (t.č. v provozu sezónní spoje v
sobotu z Prahy, v neděli z Rokytnice n.Jiz.)
167221 | Praha-Jičín-Jilemnice-Rokytnice nad Jizerou (t.č. v provozu
jeden pár spojů v prac. dny, dva spoje o víkendu z Prahy, jeden v
sobotu a tři v neděli z Rokytnice)
167223 | Praha-Turnov-Tanvald-Harrachov (t.č. v provozu jeden pár
spojů v prac. dny a dále z Prahy jeden spoj v pátek, dva v sobotu a
jeden v neděli a z Harrachova dva v sobotu a v neděli)
169220 | Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn
(t.č. v provozu jeden spoj v neděli z Prahy do Vrchlabí a jeden v
sobotu ze Špindlerova Mlýna)
169221 | Praha-Jičín-(Jilemnice-)Vrchlabí-Špindlerův Mlýn (t.č. v
provozu jeden pár spojů v prac. dny, dále z Prahy jeden v pátek, dva
v sobotu a jeden v neděli a ze Špindlerova Mlýna jeden v sobotu a tři
v neděli a jeden v Vrchlabí)
Ostatní dálkové linky v těchto relacích zůstávají beze změny.
Děkujeme za pochopení.
Detailní spojení najdete zde:
http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/
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VELIKONOCE 2017
KOLEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK - 13.4.2017
Pokud jste si na Zelený čtvrtek odpoledne udělali procházku,
nebo jste projížděli Loužnicí, Líšným, Haraticemi či Jílovým u
Držkova, mohli jste potkat skupinky dětí s košíky a řehtačkami,
jak u každého domu koledují.
Nekoleduje se s pomlázkami, tak jako na Velikonoční pondělí, ani
se nepolévá vodou.
Děti chodí od domu k domu, kde za odříkanou koledu dostanou
odměnu, nejčastěji čokoládové vejce, zajíce nebo čokoládovou
tyčinku či jinou sladkost.
Alkohol se tento den nenalévá, čtvrteční koledování je určeno jen
dětem. V minulosti se dávala vařená vejce, v některých domech
dokonce syrová, to pak z nadílky nebylo nic. Někde dávali
dokonce i peníze.
Jedná se o velmi starý velikonoční zvyk, nikdo už ani netuší, zda je zde od samého začátku, či přišel později.
Nicméně tato stará tradice se stále dodržuje a účastní se jej většinou všechny děti a velice se na tento den těší.
Je populárnější než Velikonoční pondělí.
Na Jablonecku je málo obcí, kde se tento zvyk dodržuje, pak už snad jen na Moravě. Koledníci svým zpěvem
koled a řehtáním řehtaček, těch je bohužel stále méně, nahrazují vyzvánění zvonů, které odlétly do Říma.
Letošní koleda se opravdu vydařila, počasí přálo a tak chodilo hodně koledníčků.
Je krásné, že tato tradice je u nás stále živá a i s tím, že děti mají od čtvrtka prázdniny a dospělí pak svátek.
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KÁCENÍ
Jak jste jistě všichni zaznamenali, většina s potěšením, tak v naší obci probíhá
kácení míst, která byla zanesena silnými nálety.
Místa, která si z dětství pamatujeme jako louky a sluná stanoviště, za posledních
20 let zarostla tak, že se z vesnice stal les.
Dřevorubci, kteří kácení provádí, využívají vykácený materiál a tak obec nemusí
platit vysoké náklady na vykácení.
V případě, že by někdo měl o dříví zájem, ať se obrátí na Obecní úřad.
PŘÍPRAVA NA ČARODĚJNICE
V sobotu 22. dubna, v odpoledních hodinách, se zastupitelé obce a občané Loužnice, sešli na koupališti, aby
připravili prostory k oslavě pálení čarodějnic. Na koupališti probíhá oprava stánku, úprava plochy kolem stánku.
Vydláždění cesty k WC a instalace nové udírny a grilu. Stará udírna již nevydržela nápor let a letošní zimy.
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ODPOČINEK V OBCI
Mini lesík před koupalištěm, bude upravován a měl by sloužit k posezení pod stromy ve stínu.

http://www.kumpanicz.estranky.cz/
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KNIHOVNA MODRÁ SOVA
Sobota 16. dubna 2017, patřila v Modré sově Velikonocím a zvykům.
Lov- děti hledali 5 tuctů vajec schované po celé knihovně.
Šťouchání vajec na rampu a tanec Bunny Hop.

http://www.blueowlbohemia.com/
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LOUŽNICKÉ VÍTĚZSTVÍ
Na druhém místě se umístil tým Pavla Černého a Petra Kracíka a na třetím místě Josef Černý s René Krykorkou.

Na videa, kde uvidíte i vítězné týmy z Loužnice, se podívejte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Kn4aXp5NFWk
https://www.youtube.com/watch?v=VLLTfqP9IFk
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ZE SVĚTA
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DESNÁ – V letošním roce se bude Velká desenská pouť konat ve
dnech 27. a 28. května. V rámci Velké desenské poutě bude v
zahradě Riedlovy vily tradičně probíhat od 22. do 27. května již
XVI. ročník Sympozia Desná 2017 – dřevosochání motorovou
pilou.
Loni panovalo krásné počasí celou sobotu a ve velké dražbě se
vydražilo rekordních 201 tisíc korun (zatím nejvíce 180 tisíc korun
bylo v roce 2014). Na podporu a rozvoj turistického ruchu
(především na areál Protržené přehrady) po odečtení autorských
práv připadla částka 187.320,- korun. V předešlých letech byl
výtěžek věnován vybrané nadaci zabývající se podporou léčby a
návratu do života handicapovaných dětí.

LIBERECKÝ KRAJ - S rodinou bílých čápů žijí lidé v Jezvé na
Českolipsku řadu let. Až nyní mohou zájemci tyto ptáky
pozorovat po celém světě.
Díky nápadu a iniciativě Martina Šimončiče, místního
hospodského zapojit na věži barokního kostela webovou
kameru.
„Čapí rodina je místní rarita. Lidi chodí okolo, zajímají se, chtěl
jsem jim dát možnost se na ně zdarma podívat kdykoliv se jim
zachce," říká Martin Šimončič. Podle něj byl jediný zádrhel v
tom, najít technické řešení pro případ, že se na kameru připojí
více sledujících lidí. Nakonec ho vyřešil přes Youtube, který
video signál z Jezvé distribuuje do světa.
Martin Šimončič patří mezi vzácné lidi, u kterých zápal pro věc
nezná mezí. Kromě novinky, sledování čápů, je znám jako
nadšený pořadatel nejrůznějších akcí. S uskutečněním myšlenky
pozorovat z kostelní věže opodál hnízdící čapí pár mu velmi pomohl zdejší farář Stanislav Přibyl. Jak Šimončič
zdůrazňuje, spolupráce s ním prospívá kostelu i obci. „Náš kostel byl dříve takřka nedobytný. Když se stal farářem
Stanislav Přibyl, věci se daly do pohybu, začal kostel otevírat veřejnosti. Uspořádali jsme tam už několik koncertů a
další chystáme. Pan farář nám dokonce v hospodě křtil pivo," vypočítává Šimončič. Nadšenec Šimončič plánuje kameru
na věži kostela ponechat i poté, co čápi odletí do teplých krajin. „Nejspíš ji pak přesměrujeme, aby zabírala okolní
krajinu," říká a v hlavě se mu rýsují další nápady. „Chtěl bych uspořádat řezbářské sympozium," prozrazuje Šimonič.
Čápy v Jezvé je možné vidět on-line po zadání adresy do webového prohlížeče 1url.cz/2tkDF.
SYCHROV - 1st Veteran US Car Club Praha uspořádal další
ročník setkání amerických veteránů.
Již tradičně proběhla i Soutěž elegance 2017. Na historická
vozidla se přijely podívat stovky osob.

http://jablonecky.denik.cz/
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TANVALD - Na začátku měsíce dubna byly zahájeny
práce na revitalizaci městského stadionu na sídlišti
Výšina. Zhotovitelem projektu je na základě provedeného
výběrového řízení firma SWIETELSKY stavební s.r.o., se
sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice.
„Záměrem města je, z již zastaralého a jednostranně
využívaného sportoviště, vybudovat víceúčelový areál,
který bude sloužit celoročně sportovcům a široké
veřejnosti. Každý návštěvník si určitě vybere z rozmanité
nabídky ploch určených pro různá sportovní odvětví.
Mimo atletické dráhy zde vznikne in-line dráha, plochy
pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha s
prvky workoutu, boulder stěna, kurt pro plážový volejbal

a další," uvedl starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.
Dle projektu, jehož náklady představují částku 19 milionů korun, zde rovněž bude pro potřeby školní družiny
vybudováno venkovní víceúčelové hřiště. V zimním období se počítá s tím, že na spodním hřišti bude kluziště.
Součástí této revitalizace je i vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a vnější spojovací lávky do 2. NP
sousední budovy č.p. 589 ul. Sportovní.
„Město má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu,
neboť město Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále městem, kde to sportem žije," dodal starosta.
Celá akce by měla být hotova do 1. září 2017 tak, aby se začátkem nového školního roku mohl být areál předán
do užívání. V příloze si můžete prohlédnout situační plánek celé přestavby.
Zastupitelstvo města Tanvald na svém středečním zasedání rovněž schválilo mimořádnou dotaci TJ Jiskra
Tanvald na pokrytí nákladů, které jí v době realizace díla vzniknou v důsledku nemožnosti využívání hrací plochy
stadionu oddílem kopané.

KRAJ - Obecní a městští kronikáři mohou zazářit v soutěži O
nejlepší kroniku Libereckého kraje. Třetí ročník této soutěže
vyhlašuje Liberecký kraj ve spolupráci s Ještědskou pobočkou
České archivní společnosti a Severočeským muzeem v Liberci. Tři
nejúspěšnější kronikáři v obou kategoriích získají za svou činnost
finanční odměnu. Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční v
rámci Dnů evropského dědictví 7. září v Severočeském muzeu v
Liberci. Cílem soutěže je podpora a ocenění práce městských a
obecních kronikářů a upozornění široké veřejnosti na význam
kronik jako uchování pravdivého obrazu současnosti budoucím
generacím. „Domnívám se, že jde o skvělý způsob, jak zviditelnit
náročnou a záslužnou práci kronikářů z našeho kraje," láká k
zapojení do soutěže Květa Vinklátová, radní pro resort kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. Soutěže se mohou zúčastnit všechna města a obce Libereckého kraje,
protože odborná komise posoudí jejich kroniky ve dvou kategoriích. První z nich jsou obce s počtem do 2000
obyvatel, druhá je kategorie s počtem nad 2000 obyvatel. Zápisy v kronikách jsou hodnoceny za období dvou let,
a to za roky 2014 - 2015. Vyplněnou přihlášku do soutěže musí obce v písemné podobě zaslat do 31. května
2017 na adresu sídla Ještědské pobočky České archivní společnosti. Soutěžní svazek následně obce zapůjčí
svému okresnímu archivu. Během června a července budou kroniky ohodnoceny. „Odborná komise bude
hodnotit obsah a strukturu zápisů, stylistickou úroveň, posoudí grafickou a výtvarnou stránku a v neposlední
řadě se zaměří i na přílohy ke kronice," dodává radní Květa Vinklátová. Nejúspěšnější kronikáři získají za své
kroniky v každé kategorii od Libereckého kraje peněžitou odměnu: 1. místo: 5000 Kč, 2. místo: 3000 Kč, 3.
místo: 1500 Kč. Peníze půjdou z rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Soutěž je
vyhlašována od roku 2013 jednou za dva roky. Dosud bylo oceněno celkem 12 kronikářů. V roce 2015 se
přihlásilo celkem 17 měst a obcí a těmi nejlepšími byly vyhlášeny kroniky v Turnově a v Dubé.
http://www.nasejablonecko.cz/
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.kinobrod.cz

http://galerie.detesk.cz/
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http://www.klubnarampe.cz/cs/program.html
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ČERNÁ KRONIKA
LOUŽNICE – TANVALD- Ve středu 12.4.2017, krátce před
polednem, prováděli policisté krajského dopravního družstva, v
rámci opatření Velikonoce, silniční kontroly vozidel na
Jablonecku. V obci Loužnice stavěla hlídka řidiče černého vozu
Audi s německou RZ. Řidič nejprve na pokyn policisty k
zastavení zpomalil, pak ale přidal plyn a policista musel uskočit,
aby jej řidič nesrazil. Vysokou rychlostí, kolem 150 km/h, a navíc
velmi riskantní jízdou, kdy ohrožoval i další řidiče, pak začal
policistům ujíždět, a to ve směru na Velké Hamry a Tanvald.
Dopravní policisté jej po celou dobu pronásledovali a zapojila se
i další hlídka, z obvodního oddělení Tanvald. Ta se ujíždějícího
řidiče snažila zastavit zátarasem, který vytvořila z policejního
vozidla. Ale ani na to řidič nereagoval, do služebního vozu
naboural a ujížděl dál. Přitom zranil policistu, který poté, co postavil auto jako překážku na vozovku, opouštěl na
poslední chvíli vozidlo. Je na ošetření v nemocnici. V pronásledování pokračovali dopravní policisté, kteří řidiče
původně stavěli. Těm se ho podařilo zadržet na kruhovém objezdu v Tanvaldu, kde mu nadjeli a znemožnili další
jízdu. Přitom řidič Audi služební vůz naboural a v něm se zranil jeden z policistů. Ujíždějící řidič je na lékařském
ošetření a následně si jej převezmou kriminalisté z Jablonce nad Nisou. Krátce po jedné hodině odpoledne
zadrželi policisté v Novém Městě pod Smrkem další vozidlo i s řidičem, které bylo rovněž dnes ráno odcizeno v
Německu. Podle zatím předběžně zjištěných poznatků spolu oba případy souvisí.
TANVALD - Dne 9. srpna roku 2015 ve večerních hodinách, volal na linku tísňového volání muž, který se
nepředstavil, a sdělil operátorům linky informaci, že „na panelákách v Tanvaldu – Šumburku, jsou bomby“. Další
oznámení učinil anonym ještě o hodinu později. Okamžitě se rozjela policejní akce. Do uvedené lokality byly
operačním střediskem Krajského ředitelství v Liberci, nasměrovány policejní hlídky. Do akce se zapojilo na deset
policistů, ale i policejní technik a samozřejmě psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání výbušnin.
Policejní hlídky prověřovaly nejen panelové domy v nahlášené lokalitě, kdy kontrolovali celkem osm panelových
domů, a to od střechy až po sklep, ale také přilehlé ulice a okolí. Prověrkám neunikla ani místa, kde byl
předpoklad sdružování se většího počtu lidí, jako například autobusová nádraží, okolí heren a barů. Po zhruba pěti
hodinách trvání opatření, byla zkontrolována všechna místa, která anonym na tísňovou linku uvedl, žádné bomby
naštěstí nebyly nalezeny. Nikdo nebyl zraněn a nedošlo ani ke škodám na majetku. Z panelových domů nemuseli
být evakuováni žádní lidé. V průběhu vyšetřování se kriminalistům podařilo zjistit majitele telefonu, který
opakovaně šířil poplašnou zprávu na linku tísňového volání. Jednalo se o 20letého mladíka z Jablonecka. Jako
důvod svého jednání policistům po vypátrání uvedl, že jej naštvalo, jak jeho sousedka, se kterou mají v domě
neustálé problémy ohledně hluku, nereaguje na upozorňování ostatních nájemníků domu. Kriminalisté mladému,
20letému muži, sdělili obvinění ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy, za což mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
JABLONEC NAD NISOU –Přibližně v polovině běžné „koledovací doby“ velikonočního pondělí, ukončili v Jablonci
nad Nisou, dopravní policisté, pouť motorizovaného koledníka. 41letý muž z Rychnova, zřejmě potřeboval
„obkoledovat“ větší počet známých, „rozesetých“ po různých oblastech Jablonecka. Využil pro přepravu své
osobní motorové vozidlo, opomněl však jeden důležitý fakt - alkohol za volant nepatří. Zapomětlivému muži tuto
skutečnost záhy připomněli policisté. Ti, po celé období velikonočních svátků, prováděli opatření na silnicích, které
bylo zaměřeno na kontroly řidičů a vozidel, a dohlíželi nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích. I
přes medializaci této dopravně bezpečnostní akce, informace evidentně minula cíl a nezasáhla 41letého
„Rychnováka“. Předepsaným způsobem jej při řízení vozidla zastavili dopravní policisté a provedli u něho
orientační dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu. Přístroj vykázal pozitivní hodnotu, téměř 2 promile.
Policisté ve zkráceném přípravném trestním řízen sdělili 41letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok.
KRÁTCE:
17.4.2017 00:40 do 01:40; na silnici 282 u obce Koberovy okres Jablonec nad Nisou; před obcí Koberovy ve
směru od Turnova; zvěř na vozovce; mrtvá srna
17.4.2017 09:45 do 10:45; v ulici Masarykova v obci Železný Brod okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2
havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2 x OA bez zranění. Na místě PČR.
19.4.2017 13:10 do 15:00; na silnici 28724 u obce Frýdštejn okres Jablonec nad Nisou; nehoda odstraněna; střet
dodávky a motocyklu, bez zranění
22.4.2017 16:05 do 17:05; v ulici Údolní v obci Desná okres Jablonec nad Nisou; u čp. 194.; silnice uzavřena,
nehoda; havarované těžké nákladní vozidlo; Zaklíněné NA pod źel. viaduktem
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
24.4.

Den: 11/15°C
Noc: 6/2°C

PÁTEK
28.4.

Den: 9/13°C
Noc: 6/2°C

ÚTERÝ
25.4.

Den: 12/16°C
Noc: 7/3°C

SOBOTA
29.4.

Den: 8/12°C
Noc: 6/2°C

STŘEDA
26.4.

Den: 9/13°C
Noc: 6/2°C

NEDĚLE
30.4.

Den: 8/12°C
Noc: 6/2°C

ČTVRTEK
27.4.

Den: 8/12°C
Noc: 6/2°C

PONDĚLÍ
1.5.

Den: 10/14°C
Noc: 6/2°C

PRANOSTIKY
24.4.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jiří a Marek – mrazem nás zalek.
Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
Jasný Jiří – pěkný podzimek.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po ním.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za okny dobře.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

Slunce

Měsíc 26.4. 2017

Vychází: 5:36
Zapadá: 19:53

Vychází: 5:57
Zapadá: 19:52

25.4.
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Marka schová se do žita vranka.
Jiří a Marek – mrazem nás zalek.
Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.
Na svatého Marka sej oharka (= okurky)!
Na svatého Marka, kdo nemá chleba, ať kouše jabka.
28.4.
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
30.4.
Posledního dubna před soumrakem se mají do obytného
stavení, stodol, úlů, chlévů, sklepů a na studnice zastrkovat
březové, vrbové, bukové, bezové, angreštové větvičky a kapraď,
aby dům nenavštívily čarodějnice a neškodily.

OBLOHA
ÚKAZY NA OBLOZE
V DUBNU 2017
26.4.
Měsíc v novu (12.16 UT)
27.4.
Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 359 327 km)
Venuše v maximu jasu (–4,57m)
28. 4.
Zákryt Aldebaranu Měsícem (18.22–19.10 UT)

FÁZE MĚSÍCE
26.04.

03.05.

10.05.

KVĚTEN 2017
Na květnové večerní obloze nalezneme nízko nad západem Mars. Jupiter, který je po
opozici se Sluncem bude na obloze většinu noci kromě rána a Saturn, kterého opozice
teprve čeká, svítí na obloze po většinu noci kromě večera. Ráno, nízko nad
východním obzorem, nalezneme Venuši.
V pondělí 8. 5. v 0 hodin se ocitne Měsíc v konjunkci s Jupiterem, Měsíc bude 1,2°
severně. Měsíc, Jupiter a nejjasnější hvězdu souhvězdí Panny – Spicu budeme moci
pozorovat 7. a 8. 5.
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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.
24.
24.
25.
29.
30.
30.
30.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Alexandra Rajtrová
Jaroslav Nechanický
Libor Tiler
Radek Slíček
Jana Vondroušová
Eva Živná
Jan Krupka

VÝROČÍ
23.4. 1420 – Jiří z Poděbrad, český král od roku 1458 († 22. března 1471)
24.4. 1912 – Založen Český skaut – Junák.
25.4. 1973 – Pavel Šporcl, houslový virtuos
26.4. 1943 – Dominik Duka, dominikán a 36. arcibiskup pražský a primas
český, kardinál
27.4. 1913 – Zita Kabátová, herečka († 27. května 2012)
28.4. 1925 – Otto Šimánek, divadelní a filmový herec († 8. května 1992)
29.4. 1938 – Hynek Bočan, režisér
30.4. 1883 – Jaroslav Hašek, spisovatel († 3. ledna 1923)
VÝZNAMNÉ DNY
23.4. - Světový den knihy a autorských práv
24.4. - Světový den sdružených měst, Mezinárodní den skautů a skautek,
Světový den laboratorních zvířat
25.4. - Světový den malárie
26.4. - Mezinárodní den oscilátoru, Světový den duševního vlastnictví,
Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
27.4. - Světový den grafiky
28.4. - Mezinárodní den smutku, Světový den bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
29.4. - Mezinárodní den tance
30.4. - Mezinárodní den pracoviště
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

DIVADLO
11.dubna měla premiéru „Paní Marijánka,
matka pluku“, kterou divadelní kroužek sehrál
v tento den 2x. Dopoledního vystoupení pro
školy se zúčastnilo asi 250 dětí a večer pak
asi 240 dospělých.
Pohostinsky sehrál tuto hru náš kroužek
25.dubna ve Vlastiboři (asi 80 lidí) a pro
úspěch se opakovala ještě jednou 26.dubna v
neděli v Loužnici, kde ještě byla o něco menší
návštěva, jen asi 70m lidí, což je na třetí
opakování na naši obec poměrně hodně.
Na podzim začal divadelní kroužek nacvičovat
novou hru „V 7 budete za mřížemi“ (mimo
jiné byla uvedena asi před dvěma měsíci v
televizi pod názvem „Past“), kterou uvedl o
vánočních svátcích a také se velmi líbila. V této hře vystupuje pohostinsky
i jeden ochotník ze Zásady – pan Sl. Tomeš..
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VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
24.4. 30.4.2017
24.4. - JIŘÍ je nejčastější české mužské jméno. Původ
jména Jiří není zcela jasný. Podle převládající teorie
pochází slovo „Jiří“ z řeckého γεωργός (geórgos), což je
složenina z gē/ji (γῆ/γη), „země“ a érgon/érgo
(ἔργον/έργο), „práce“. Geórgos tedy znamená „rolník“,
„zemědělec“.
25.4. - MAREK je mužské křestní jméno latinského
původu, které je odvozené ze jména Martius, tj.
„zasvěcený bohu války“ Martovi.
26.4. - OTO ČI OTA je česká forma německého jména
Otto. Jméno Otto je pokládáno za zkrácenou domáckou
formu jmen začínajících písmeny Ot jako Ottokar,
Ottomar, Otfried atd.
27.4. - JAROSLAV (též Jarin, Jarda, Jarek, Jára, Jarouš,
Slávek) je mužské jméno. Jedná se o jméno slovanského
původu, odvozené ze slova „jaryj“, jehož význam je
jednak „vznětlivý“, jednak „silný, mocný“.
28.4. - VLASTISLAV je staré mužské slovanské jméno.
29.4. - ROBERT je mužské křestní jméno germánského
původu. Rupert či Ruprecht pochází ze staroněmeckého
jména Hruodperaht/Hroberahtus. Jeho význam je obvykle
uváděn jako „slavný a skvělý/jasný“ (hruod a
bert/peraht).
30.4. - BLAHOSLAV je mužské jméno slovanského
původu, které vzniklo překladem latinského jména
Benedictus, jeho význam tedy je „požehnaný“. Můžeme se
s ním setkat i jako s příjmením.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC (také Noc čarodějnic,
Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se
odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o
velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek.
Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara. Na některých místech se staví májka.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
POPENEC BŘEČŤANOVITÝ (GLECHOMA HEDERACEA)
Popenec je vytrvalá, 10 až 40 cm vysoká bylina. Lodyha plazivá až
vystoupavá, kořenující, lysá až řídce chlupatá, po odkvětu se často
ohýbá k zemi a na uzlinách kořenuje. Listy řapíkaté, čepel
ledvinovitá až srdčitá, vroubkovaná, řídce chlupatá až lysá.
Lichopřesleny 2 až 7květé, koruna dvoupyská, fialová až
modrofialová, zřídka růžová nebo bílá, horní pysk okrouhlý, na
vrcholu vykrojený, plochý, dolní pysk 3laločný, střední pysk největší
a vpředu vykrojený, oboupohlavní květy většinou delší nežli samičí.
Kvete v III až VI.
Roste ve vlhkých lesích, pasekách, vlhkých až krátkodobě
zaplavovaných loukách, křovinách, okrajích cest, vlhkých polích,
zahradách, preferuje půdy vlhké až mokré, hlinité, hlinitojílovité
nebo hlinitopísčité, humózní, dusíkaté, zásadité až slabě kyselé.
Sbírá se nať a to v době květu. Suší se ve stínu nebo při umělém
sušení za teplot do 40 °C.
Popenec obsahuje hořčinu glechomin, silice (asi 0,06%),
třísloviny (asi 6,7%), pryskyřice, cholin, saponiny,
organické kyseliny, vitamín C a minerální látky (zejména
draselné).
Droga rozpouští hleny, působí protizánětlivě, hojivě, dezinfekčně a močopudně. Dále tlumí průjmy,
zlepšuje trávení, podporuje látkovou výměnu, detoxikuje játra, tlumí záněty a svědění kůže. Zevně
ve formě obkladů a koupelí se užívá na špatně hojící se rány nebo ekzémy.
Pro vnitřní použití se připravuje odvar z jedné čajové lžičky drogy na sklenku vody, zřídka se užívá i čerstvá
vymačkaná šťáva (30 až 50 g denně) při chorobách cest dýchacích, kašli, zahlenění nebo při zánětu dolních cest
močových, jako kloktadlo se doporučuje při zánětu dutiny ústní (25 g drogy se vloží do ½ l studené vody, nechá
se přejít varem a 20 minut se luhuje). Pro zevní použití se připravuje odvar koncentrovanější nežli při užití
vnitřním. Na křečové žíly se osvědčila popencová mast, na bronchitidu zase popencový sirup (40 g
drogy se dá do 1 l studené vody, přivede se k varu, nechá se 15 minut luhovat, scedí se, smíchá se se stejným
množstvím medu a opět se vaří dokud směs nedosáhne konzistence sirupu).
POPENEC V KUCHYNI
V kuchyni se pro svou příjemnou vůni a "divočinovou" chuť
připomínající něco mezi šalvějí a bazalkou, používá mladá nekvetoucí
nať, případně ještě měkká kvetoucí nať, která podporuje trávení, čistí
krev a rozpouští hleny. Výborná je na chleba s máslem, do
pomazánek, bramborové polévky, karbanátků, omáček, na
maso, dokonce se upravuje i jako špenát. Nať si dokonce
můžete usušit, podrtit a používat jako koření celoročně.
Jakmile budou dostupné čerstvé rané brambory, připravte si omeletu
s popencem. Brambory neloupejte, jen je důkladně omyjte,
nakrájejte na jemnější kolečka, na pánvi na sádle osmahněte a
přidejte pokrájenou zelenou cibulku. Rozšlehejte vejce, osolte,
přidejte nadrobno nasekaný popenec a nalijte na pánev.
Bramborový salát s popencem je také výborný. Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a nakrájejte
na kostičky. Na kostičky pokrájejte i cibuli, pak ji přelijte vařící vodou, kterou po dvou až pěti
minutách slijte. Vajíčka uvařte natvrdo a pokrájejte nadrobno. Připravte si podle chuti tolik nálevu z
octa, soli a cukru, aby všechen vsákl do brambor. Pokrájené brambory smíchejte se spařenou cibulí,
zalijte je nálevem, pak vmíchejte nadrobno nasekaný popenec, opepřete a dobře promíchejte. Salát
posypte připraveným vajíčkem a nechte v chladu uležet.
Na náplň do bylinkových brambor si připravte tavený sýr, nať popence, máslo, utřený česnek a vejce. Brambory
se slupkou upečte v troubě do poloměkka a vydlabejte je. Do misky přidejte k vydlabané bramborové hmotě
ještě tavený sýr, nadrobno pokrájený popenec, kousek másla, utřený česnek podle chuti a vajíčko a dobře
rozmíchejte. Hmotou naplňte vydlabané brambory a nechte je v troubě ještě 20 minut zapéct.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
KŘUPAVÉ BRAMBOROVÉ LUPÍNKY
Sůl, tymián - 2 snítky, olej olivový- 4 lžíce, sýr Parmazán -50 gramů, brambory - 400 gramů
Omyté a oloupané brambory nakrájíme na plátky, propláchneme je studenou vodou,
osušíme v papírové utěrce a rozložíme na plech vyložený papírem na pečení. Plátky
pokapeme olejem, posypeme parmazánem, lístky tymiánu a osolíme. Vše zakryjeme listem
papíru na pečení a zatížíme druhým plechem. Lupínky pečeme v troubě při 160°C asi 20
minut, poté odkryjeme a pečeme dalších 15 minut.
BRAMBOROVÝ SALÁT S ČERSTVÝM KORIANDREM
brambory - 1 kilogram, kmín římský - 1 lžička, šťáva z 1 citronu, česnek - 1 stroužek, koriandr 1 svazek (čerstvý),
olej olivový - 5 lžic, pepř mletý, sůl
Oloupeme česnek a nasekáme. Vymačkáme šťávu z citronu. Z koriandru
odstraníme tuhé části a lístky nasekáme nadrobno. Oloupeme syrové
brambory a nakrájíme na stejně velké kostičky. Brambory a česnek hodíme
do vroucí vody a vaříme, dle kvality brambor a velikosti kousků 15 - 20
minut, tak aby brambory zůstaly pevné. Mezitím si připravíme nálev z
citronové šťávy, cuminu, sekaného koriandru, soli, pepře a oleje. Brambory
slijeme a ještě horké zalijeme připraveným nálevem. Přikryjeme pokličkou a za občasného zamíchání necháme
vychladnout. Pokud použijeme studené brambory, zbylé např. z předešlého dne, necháme salát odpočinout delší
dobu, aby se chutě dobře rozvinuly.
OPILÉ HOVĚZÍ
hovězí maso- 500 gramů, zelenina kořenová (2 mrkve, 1 petržel, kousek celeru), cibule 1 kus (velká), víno
červené - 1,5 decilitrů, smetana - 1,5 decilitrů, máslo - 50 gramů, ocet, cukr,
pepř mletý, sůl.
Hovězí maso omyjeme, osušíme, osolíme, opepříme a celé ho vložíme do
kastrolu se zeleninou. Vše podlijeme trochou vína, kastrol zakryjeme, vložíme
do trouby vyhřáté na 200°C a pečeme, dokud není maso téměř měkké. Během
pečení maso podle potřeby průběžně podléváme zbylým vínem a přeléváme
vypečenou šťávou. Před koncem pečení maso odkryjeme, aby získalo hezkou
barvu, a dopečeme doměkka. Upečené maso vyjmeme a uchováváme v teple.
Do omáčky v kastrolu vmícháme smetanu (tím ji zahustíme), podle chuti omáčku přisladíme cukrem a okyselíme
octem. Pak ji propasírujeme přes síto, ještě krátce povaříme a případně znovu dochutíme. Pečené maso
nakrájíme na plátky, rozdělíme je na talíře, přelijeme omáčkou a podáváme s houskovým knedlíkem nebo s
chlebem.
SMETANOVÝ KRÉM S OVOCNOU OMÁČKOU
smetana na šlehání - 5 decilitrů, smetana zakysaná - 90 gramů, cukr - 70 gramů, mléko zahuštěné sladké - 60
gramů (Salko), želatina - 1,3 lžiček (prášková), vanilkový lusk - 1 kus (nebo několik kapek vanilkové esence), sůl
1 špetka, tuk (na vymazání formiček)
Na omáčku: ovoce 400 gramů (rybíz, jahody, maliny, ostružiny apd.), cukr 200
gramů.
Pokud máme vanilkový lusk, podélně ho ostrým nožem rozřízneme a
vyškrabeme černá semínka uvnitř. Smetanu ke šlehání nalijeme do kastrolu,
přidáme cukr, špetku soli a vydlabaný obsah vanilkového lusku (nebo
vanilkovou esenci), promícháme a společně svaříme. Želatinu namočíme do
dvou lžic studené vody a necháme ji nabobtnat. Pak ji přidáme do horké
smetanové směsi a za stálého míchání necháme rozpustit. Do smetanové
hmoty vmícháme salko a na závěr zakysanou smetanu. Hmotu naplníme do malých formiček vymazaných tukem
a necháme ztuhnout v chladničce. Mezitím rozmačkáme ovoce, zasypeme je cukrem, přidáme trošku vody a směs
vaříme do zhoustnutí. Hotovou omáčku přecedíme, aby v ní nezůstaly kousky slupek a semínka, a necháme
vychladnout. Formičky se ztuhlým krémem částečně ponoříme na několik sekund do teplé vody, aby se krém
uvolnil, a ztuhlý krém opatrně vyklopíme na dezertní talířky. Krém kolem dokola zalijeme vychladlou rybízovou
omáčkou a podáváme.
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DŮM a ZAHRADA
Blíží se pálení čarodějnic a s ním i lampionový průvod. Vyrobte si svůj lampion a buďte originální.
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ČARODĚJNICE
Připravte se na čarodějnice a přijďte v originálním kostýmu, zde jsou důležité šaty, ale hlavně klobouk,
lucerna, berle, koště a čarodějné doplňky.
Jen nezapomeňte, že bude zima!
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Sv. Jiří
24.4. - Svatý Jiří se narodil ve 3 století n.l. v urozené rodině.
Křesťanskou víru, zdědil po svém otci, který byl jako křesťan umučen.
Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císaře
Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po svém vyznání ke
křesťanské víře uvězněn a mučen. Své víry se nevzdal, a proto byl roku 303
popraven.
Legendy praví, že bez zranění přestál a přežil mnoho mučení. Před
svou popravou prý Jiří prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho
pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile svou prosbu dořekl, z
nebe se ozval hlas a ujistil ho, že se stane, jak žádá. Jiří byl pak sťat
před branou palestinského města Lydda (Diospolis).
Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla
toho dne pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá.
V tento den vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili lidi po
celé léto.
Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání v
přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž
toužila děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze
vsi.
Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá.
Dalším zvykem tohoto dne bylo probuzení země. Podle pověr se nesmělo šlapat na zemi, tedy na pole
a zahrady, aby se mohla probudit a lidská noha jí "nezabila". Tedy - neoralo se, žádné zemědělské
práce, ani práce na zahradě a v sadě nebyly dovoleny.
Perličkou je kosmetické doporučení dívkám - o Jiřím se musela chránit pleť obličeje, aby nedošla
újmy. Např. na Hlinecku se doporučovalo na ochranu pleti žabí vejce.
Svátek Jiřího byl velmi důležitým dnem z hlediska hospodářství pro
zemědělce. V této době se začalo vyhánět dobytek na pastvu a slavil se první výhon na zelené. To byla
také příležitost k evidenci dobytka, u které asistoval pasák, který se pak o zvířata staral. Bylo to
zároveň takové
opatření, aby nemohlo dojít k nesrovnalostem s pasákem ohledně ztrát na dobytku. Platem takového
pasáka byly především potraviny. Je nasnadě, že při tomto počítání stád vzniklo mnoho pověr a
zvyků, které měly zajistit zdraví dobytka a hodně mléka kravám, včetně vysokých přírůstků masa.
Dobytek se u příležitosti prvního výhonu zdobí věnci z květů, červenými
pentlemi a nesměla chybět ani svěcená voda. Někde bylo zvykem, že byl přítomen i kněz. Dokonce
bylo tento den zvykem požehnat i vojenské koně.
Svátek sv. Jiří nám připomíná každoroční památná pouť na svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a
konala se vždy následující neděli po tomto svátku. Lidové podání zachovalo zajímavé rčení o posvátném Řípu:
"Když se psaly tři šístky (666), byla na Řípu pohanská svatyně, když se psaly tři devítky (999), stál tam křesťanský
kostelík."
Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí. O kouzelném jetelíčku se
říkalo: "Jetelina o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt". Jak je
vidět, tak se sedmička ne vždy spojovala se štěstím.
Svatý Jiří se stal patronem rytířských řádů, také horníků, sedlářů, kovářů a bednářů a hlavně rolníků. Proč zrovna
rolníků? To je dáno jeho jménem, jež je vlastně složeninou vzniklou ze slov geos=země a orge=stavět. Také jméno
Geórgos je řeckého původu; je složeno z gé=země, ergon=práce; interpretuje se stejně jako v latině, tedy jako
zemědělec či rolník.
Za dob feudalismu na Svatého Jiří odváděli poddaní vrchnosti tzv. jarní plat, což byl nájem za půdu, placený obilím
a dalšími naturáliemi, také penězmi. Další takový "nájem" byl odváděn o svatém Havlu na podzim.
Dnes se konají různé svatojiřské poutě, trhy a také zábavy, na mnohých místech se zdobí památky na svatého Jiří.
Mnozí ještě pamatují různé zvyky ohledně ochrany před drobnou havětí a také sbírání květin a bylin, stejně jako o
filipojakubské noci, házení věnečků na vodu a věštění dívek, zda-li se vdají a jak daleko od domu se dostanou.
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ČARODĚJNICE
V Loužnici je tradice pálení čarodějnic stále oblíbené.
Celá vesnice se sejde na koupališti, kde je již od dubna připraveno místo na vatru –
sem dávají všichni přírodní materiál ze svých zahrad. Rodiče s dětmi se schází u
Hasičárny, odkud se vyráží na lampionový průvod v doprovodu hasičského auta, když
průvod dorazí na koupaliště, je zapálena vatra s čarodějnicí.
Na koupališti je pro všechny připraveno občerstvení, hudba a každý si může pustit na
koupaliště papírový lampionek se svíčkou, ty pak krásně osvětlují celé koupaliště.
Upalování či pálení čarodějnic patřilo a do dnešní doby patří k velmi živým zvykům.
Magická filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z nocí, kdy prý zlé
síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly
nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt zakopané a ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal
před silami úspěšně bránit, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v
povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými
mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech
létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z
jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při
reji byla volena královna sabatu, která potom vládla
hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo
pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez
chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný
žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s
oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se
jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel
může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i
čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, ze spojení s ďáblem a před
uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
před vrata domu i chlévu se pokládali narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice
vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její
moc pominula, stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se
zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi
se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskaly čarodějnice na
návsi biči a také se střílelo z pušek. Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně
potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích velmi starého původu.
Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především
proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry
na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil
oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel
tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i
barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým
objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili
jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s
hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí
"honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen
byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
Ti, kteří touží po miminku, by měli vědět, že Filipojakubská noc je považována za plodnou. Dokonce se říká, že
děti počaté v tuto noc jsou celý život šťastné.
Přemýšlíte, proč se noci říká Filipojakubská, když Filip a Jakub mají svátek jindy? Je to proto, že dříve byl 1.
květen dnem svatého Filipa a Jakuba (apoštolové). Tento den také nastával přechod mezi studeným (tmavým)
a teplým (světlým) obdobím roku.
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1. KVĚTEN - LÁSKY ČAS
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle
bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí,
zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či nějaká
jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal
proslulé verše: Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky
čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký zvyk
nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického básníka
kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod rozkvetlou třešní
(nebo břízou), protože, jak praví lidová moudrost, dívka na prvního
máje nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen
záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst. Známé jsou například
tradiční jarní studentské slavnosti - majálesy.
První květen, nevychází-li na víkend jako v tomto roce, je tradičně dnem, kdy lidé využívají klidu státního svátku,
kdy relaxují a načerpávají nové síly po oslavě "májky".
První květen je totiž tzv. svátek práce. Vedle oficiálního pojetí je první květen ale především svátkem lásky.
Tradice, které se na tento den váží
Stavění májky - v předvečer 1. května chodili muži a chlapci do lesa, kde vybrali nejkrásnější a nejvyšší strom a
poté jej ozdobili pentlemi a věnci. Májka je tradičním symbolem jara, jedná se vždy o jehličnatý strom, nejčastěji
jedli, smrk nebo borovici. Po celou noc je pak májka bedlivě hlídána, aby ji muži z vedlejších měst a vesnic nemohli
podříznout.
Nejstarší známý doklad o vztyčení májky pochází pro zajímavost z roku 1422.
Dříve někdy chlapci vztyčovali malé májky, zpravidla ozdobené břízy, před domy svých dívek jako výraz lásky.
Jedna z dalších tradic je vysypávání cestiček lásky. To je ovšem zvyk spíše
škodolibý, který se používal jako poukázání na fakt, že v dané domácnosti
není vše tak, jak by mělo, například že jeden z partnerů je tomu druhému
nevěrný. V určitých oblastech byl však ten to zvyk interpretován zcela
odlišně a tzv. chodníčky lásky z pilin, písku nebo čehokoli jiného, co pro
tento účel vhodně posloužilo, spojovaly obydlí zamilovaných.
Zapomínat nesmíme ani na polibek pod rozkvetlou třešní, což je novodobá
tradice. Žena, která dostane od svého milého polibek, bude po celý další rok
krásná a přitažlivá. Nebude-li žena na 1. máje pod rozkvetlou třešní políbena,
do roka uschne. A to, milí pánové, nedopusťte, a pokud jste si ještě nevyhlédli
tu svoji třešeň, je ten nejvyšší čas.
Vedle svátku lásky je 1. květen svátkem práce. Jím si připomínáme vypuknutí
stávky amerických dělníků v roce 1886, kdy odboráři, socialisté a anarchisté v
Kanadě a USA bojovali za osmihodinovou pracovní dobu.
A jak to bylo v minulých dobách? Pamatujete si prvomájové průvody?
V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové průvody, které
procházely městem, často před tribunou s místními
představiteli moci. Účast na oslavách prvního máje
byla obvykle nepsaně povinná a nadřízení a učitelé
měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a
žáků. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i
různé zájmové organizace (např. organizace
Svazarmu či Červený kříž). Kromě pěších účastníků
městem projížděly i alegorické vozy.
Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější
transparenty a mávátka. Navíc v českém prostředí
nahrával propagaci této akce i ten fakt, že 5. květen
a 9. květen (což jsou významné dny z konce 2.
světové války) byly časově blízké. Užívalo se tehdy
zcela běžně propagační sousloví „slavné májové
dny“ a na mnoha letácích a plakátech bývaly
uvedeny všechny tyto dny společně, tedy 1., 5. a 9.
květen.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945
OHLAS POLITICKÉ UDÁLOSTI
Bylo to především Německo, odkud přicházely ty znepokojivé zprávy, jež pilně sledovány občanstvem.
Hitler domohl se moci, stal se diktátorem, chtěje utvořiti říši a tím Německo přivésti ku bývalé moci a slávě.
Vystoupení Německa ze společnosti národu dalo podnět úvahám o možnosti válečných konfliktů, čemuž
nasvědčovaly téměř denní lety vojenských letadel nad naším krajem. Bohudík byly všecky tyto dohady mylné a
přejeme si, aby byly i nadále.
Vypsání půjčky práce v našem státě mělo ohlas i u nás neb doufali jsme, že bude nějaká práce veřejná, při které
bychom alespoň na čas našli zaměstnání.

RŮZNÉ UDÁLOSTI V OBCI
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.

Foto: Stodola u Ludvíka, sekárna paní Adamičkové, hostinec u Studničků s hospodářem a sokolové.
Pokračování příště…
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PRO ZASMÁNÍ

MOUDRÁ VĚTA
„Snažme se žít tak, aby až zemřeme, truchlil i majitel pohřebního ústavu.“
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