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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 18/2021
pro týden:
3. 5. 2021 – 9. 5. 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.

SBĚR ELEKTROODPADU
1. května 2021 od 15.30 hodin do 16 hodin proběhl sběr elektroodpadu a ostatních odpadů.
Odpady budou předány zpracovatelům k odvozu.
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ÚDRŽBA OBCE
Tento týden kromě pravidelného úklidu obecních prostor, úklidu zastávek, hřbitova, sběrných míst a dalších
obecních míst, čekala na pana Pravečka opět práce na koupališti.
Připravuje podklad pro položení dlažby, kamenů a kamenných schodů.
Také vybral zámkovou dlažbu z místa před „saunou“, kde bude podium pro lepší zázemí při pořádání kulturních
akcí.
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ÚDRŽBA OBCE
Tento týden také pan Praveček vyčistil kanály u chodníku, a jelikož se hromadí plasty v kontejnerech, musel část
plastů vybrat a uložit do pytlů. Plasty se v naší obci vyváží každou středu v sudý týden.
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NEBEZPEČNÁ ŽELEZA
U mostku nad hřbitovem se objevila nebezpečná železa. Pan Praveček tato železa vyřezal. V dalších dnech bude
kanál označen, z důvodu bezpečnosti.
Pokud něco podobného co může ohrožovat, objevíte, oznamte vše na OÚ Loužnice.

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

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY V MOBILU
Jistě jste si všimli, že obec Loužnice má nové webové stránky.
Můžete si je také otevřít ve svém mobilním telefonu. Hlavní stránka jsou aktuality a úřední deska. Když srolujete
až dolů, objevíte: Struktura webových stránek, tak se vám ukáže vše, co stránky obsahují.
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OBCHOD LOUŽNICE
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 12.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
Zavřeno
Zavřeno

hod
hod
hod
hod
hod

RESPEKTUJTE NAŘÍZENÍ VLÁDY A BUĎTE OHLEDUPLNÍ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŠTA LOUŽNICE - OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00
14:45
08:00
14:45
08:00

-

11:00
17:45
11:00
17:45
11:00

Nové telefonní číslo pošta Loužnice: 954 246 823.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA V LOUŽNICI OZNAMUJE
KNIHY SI MŮŽETE VYPŮJČIT KAŽDÝ ČTVRTEK
od 17.00 do 18.00 hodin

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

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek 18.00 – 20.00 hod
pátek 18.00 – 20.00 hod
sobota 18.00 – 20.00 hod

Na čepu: Svijany, Rohozec.
Těšíme se na Vás v Hospůdce a na zahrádce před hospůdkou.
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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
SITUACE K 2.5.2021
CELÁ ČR

LOUŽNICE
Počet obyvatel - 241
Počet nově COVID pozitivních za posledních 14 dní - 0
Celkový počet nově hospitalizovaných za období posledních
14 dní - 0
Podíl COVID pozitivních na celkovém počtu obyvatel - 0,00
Statistiky od počátku pandemie K 2.5.2021:
Celkový počet pozitivně testovaných - 31
Celkový počet hospitalizovaných - 6
Celkový počet vyléčených - 29
Celkový počet zemřelých k dnešnímu dni – 2

Počet očkovaných v Libereckém kraji k 30.4.2021 – 124 478 (liberecký kraj má 443 690 obyvatel)
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KORONAVIRUS

Informační linka ke koronaviru 1221.
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.
Co nás od pondělí 3. května čeká?
V Libereckém kraji se otevřou mateřské školy pro všechny děti, a to bez testování a povinnosti nosit
roušky či respirátory.
Rotačně se do lavic vrátí i žáci 2. stupňů ZŠ a nižších gymnázií. Pro tyto žáky budou povinné dva testy
týdně.
V rotační výuce i nadále pokračují i 1. stupně ZŠ. Zde se musí všichni testovat jen jednou týdně.
Přestože dochází k rozvolňování opatření, prosíme o dodržování všech základních anticovid pravidel, tj.
RUCE, RESPIRÁTORY (NANOUROUŠKY), ROZESTUPY, ROZUM A RESPEKT. Děkujeme!
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Na Berany
Když se vydáte cestou k Modřínu a potom Hawaií dále na Stanovsko, které je nejstarší částí obce Huť a název
dostala podle toho, že se zde prováděl odchyt ptáků. Přes silnici cestou na Zahájí, dojdete lesní cestou ke „Staré
peci“. Zde se dozvíte, že zde stála od roku 1552 do roku 1721 - http://jizerpom.wz.cz/detail.php?id=173
Dále budete stoupat Beranskou cestou po zelené značce, až k osadě, kde se říká „Berany“ a je zde také penzion
Berany. https://www.penzion-berany.cz/index.htm. Celá trasa od Modřínu na Berany je dlouhá 3 km. Zde se
můžete občerstvit, najíst, napít, pokochat krásným výhledem a stejnou cestou sejít opět do Loužnice. Nebo přes
osadu Zbytky a Zásadu domů po silnici.
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ZPRAVODAJE Z OKOLNÍCH OBCÍ
V OKOLNÍCH 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.

10

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -3.5.-9. 5. 2021 / 18

ZE SVĚTA
ZÁSADA
Nedělní den 2. května 2021 patřilo fotbalové hřiště v Zásadě králíkům. Nestali se novou sekačkou fotbalového
trávníku, ale konal se zde další ročník závodů ve skákání králíků.
Tyto závody ZasTenHop pořádá SK Zásada ve spolupráci s českým svazem chovatelů. Závodní králíci absolvují
disciplíny skok do výšky, skok do dálky, parkur.
V závodění nebylo překážkou ani velmi špatné deštivé počasí.
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LIBERECKÝ KRAJ

V Libereckém kraji začne od
pondělí 3. května fungovat
mobilní pobočka České pošty.
Jde o službu, kterou podnik
nabízí v době pandemie
koronaviru obyvatelům obcí,
které svoji kamennou
pobočku nemají. Auto České
pošty s obsluhou bude
pravidelně jezdit například do
Jiřetína pod Bukovou,
Maršovic, Koberov, Kruhu,
Svijan nebo Vlastibořic.
„Mobilní pošta zajistí větší
bezpečnost občanů, kteří si
budou moci poštovní službu
vyřídit u sebe v obci a
nebudou muset kvůli ní
cestovat do obce s pobočkou České pošty. Zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby i výplaty
poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní poště. Samozřejmostí je možnost využít služeb Poštovní
spořitelny. Občané díky mobilní poště nezmeškají výplaty sociálních dávek," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Poštovní dodávku lidé poznají podle barevného polepu a loga.
Jízdní řád mobilní pošty v Libereckém kraji
Pondělí:
Jiřetín pod Bukovou (08:40 - 09:10), Jílové u Držkova (10:10 - 10:40), Radčice (11:15 - 11:45), Koberovy (13:10 13:40)
Úterý
Maršovice (08:35 - 09:15), Dalešice (10:00 - 10:30), Pulečný (11:10 - 11:55), Jeřmanice (13:20 - 14:00)
Středa
Svijany (09:15 - 10:00), Svijanský Újezd (10:40 - 11:10), Vlastibořice (12:30 - 13:00), Paceřice (13:40 - 14:10)
Čtvrtek
Kruh (09:25 - 09:50), Levínská Olešnice (10:35 - 11:00), Syřenov (11:50 - 12:20), Stružinec (13:35 - 14:00)
Pátek
Chuchelna (09:00 - 10:00), Radostná pod Kozákovem (11:00 - 11:45), Ohrazenice (13:10 - 13:40)
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JABLONEC NAD NISOU
O budoucnosti areálu bývalé výtopny Brandl v Jablonci nad Nisou se poslední roky hodně diskutovalo. Zejména pak
ve spojitosti s možností vybudovat zde Centrum pro nakládání s odpady. K realizaci tohoto záměru nakonec
nedojde a areál včetně komínu vymaže demolice z mapy.
K zemi by měly jít veškeré budovy včetně komínu, který patří k nejvyšším v České republice. Aktuálně probíhají
přípravné práce. „V tuto chvíli je u nás na stavebním úřadě žádost o demoliční výměr,“ potvrdila mluvčí jablonecké
radnice Jana Fričová.
Na Brandlu doposud sídlila společnost Jablonecká energetická, která by ale nadále nedokázala tak velký areál
efektivně využít. „Jablonecká energetická funguje na nových technologiích, teplo dodáváme z blokových kotelen a
tak velký areál, navíc vybudovaný pro vytápění párou, nepotřebujeme. Udržovat ho v provozu by stálo nemalé
peníze a náklady na jeho údržbu by se nakonec nutně musely promítnout do ceny za teplo,“ zdůvodnil přesun na
nové místo ředitel společnosti Boris Pospíšil.
Jablonec zde chtěl původně vytvořit nové místo pro nakládání s odpady. Od tohoto záměru ale město nakonec
ustoupilo. Areál tak nyní čeká kompletní demolice, která se týká i komínu. Před pár lety přitom Jablonecká
energetická uvažovala, že by komín využila jako horolezeckou stěnu. Ta by mohla patřit mezi nejvyšší na světě a
mohla se spojit s blízkou lezeckou arénou Makak. I v tomto případě ale zůstalo pouze u vize. „Původně jsme o tom
uvažovali, bohužel by se to v žádném případě ekonomicky nevyplatilo. Byl by to obrovsky ztrátový projekt a v
budoucnu neudržitelný, jakkoli by to bylo atraktivní. Museli jsme nakonec nabídku Jablonecké energetické s díky
odmítnout,“ přiznal Petr Roubíček ze zmíněné lezecké arény.
K odstranění všech objektů by mělo dojít ještě letos. „Cena by neměla přesáhnout dva miliony korun,“ dodal
Pospíšil. Náklady včetně likvidace odpadů uhradí Jablonecká energetická, která je ve vlastnictví města. Společnost
se během loňského roku přesunula do nových prostor v ulicích Vysoká a U Rybníka. Po areálu tak zůstane na
Brandlu nevyužitá průmyslová zóna a zatím není jasné, jak s ní město v budoucnu naloží.
Historie areálu na Brandlu sahá až do 19. století. V roce 1891 zde nechalo město postavit elektrárnu na Nise u
Brandlu, kde časem vznikla i plynárna a uhelná výtopna. Téměř o sto let později v roce 1986 zde byla úspěšně
dokončena nová výtopna Nový Brandl. Přesně po třiceti letech pak došlo k odstavení výtopny a postupného
odstranění parovodních rozvodů.
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HUŤ
Jako každý rok, tak ani letošní pandemie koronaviru nezastavila Huťské hasiče ve stavbě májové májky.
Při průjezdu částí obce kolem hasičárny se můžete potěšit pohledem na máj.
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PĚNČÍN – KRÁSNÁ
Kittelův dům
Poutní místa v Pojizeří. Výstava bude
otevřena od 4.5. 2021 v souvislosti s
otevřením muzea v nové sezóně v roce 2021
v běžné otvírací době.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v
sobotu 8. 5. 2021 krátkým procesím
inspirovaným barokní kulturou s pobožností
od Kittelova domu, kolem kostela sv. Josefa,
studánky v Krásné, morového sloupu
Nejsvětější Trojice a zpět k muzeu a to
formou respektující aktuální situaci.
Pobožnost povede P. Jan Jucha MS, poklady
české hudební kultury baroka nás obohatí
Michael Pospíšil a s výstavou nás seznámí
některý z jejích autorů.
Budeme se těšit na veřejnou účast a
účastníky žádáme, aby zachovávali vše, co je
nařízeno.

Studánka na Krásné. K areálu
neodmyslitelně patří i studánka sv.
Josefa. Pramen nese letopočet k roku
1737. Její léčivé účinky jsou popsány
v řadě kittelovských pověstí. Voda ze
studánky sloužila nejen k vodoléčbě,
kterou Kittel využíval už v 18. století,
dávno před Kneipem i naším dr.
Priessnitzem. Dříve se tradovalo, že
voda svým složením odpovídá vodě v
Jáchymovských lázních, tehdy
módních i u císařského dvora, a to
včetně nízké radioaktivity. Moderní
rozbory sice prokázaly naprosto
mimořádnou kvalitu místní vody,
která je svým složením velice vhodná
pro každodenní pití, ale radioaktivita
nebyla prokázána. Dodnes si sem
jezdí lidé pro vodu, někdo pro zázračnou, jiný pro léčivou, další pak pro výbornou, čistou a pramenitou. Původně
otevřenou studánku nechal zastřešit a stavebně upravit Johann Christoph Juppe, další z Kittelových vděčných
pacientů a dnes je nad vchodem plastika Panny Marie. Studánka sv. Josefa je nejznámější ze šestice dochovaných
historických zdrojů vody v okolí Burku a kostela.
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TURNOV
V Nádražní ulici v Turnově právě kvetou sakury.
Dlouhá alej stromů proměnila celou ulici na růžovo.
Letos sakury vykvetly o něco později než vloni
především kvůli nadprůměrně studenému dubnu.
Růžové koruny plné květů lákají místní i přespolní,
aby si k nim přivoněli a vyfotili si je. Každým rokem
je z Nádražní ulice senzace a lidi si kvetoucí stromy
fotí ze všech možných úhlů.
Domovem sakury je mnoho asijských států,
například Japonsko, Čína, Indie, Vietnam a Korea.
Sakura je v tamějších kulturách předzvěstí dobrého
bohatství, je symbolem lásky, zalíbení a také
reprezentuje jaro. Strom má růžové květy, často
plnokvěté, uspořádané v krátkých hroznech; kvetou
od dubna do května. Plodem je drobná, kulovitá
nebo vejčitá peckovice. V zemi původu roste obvykle
v lesích, lesních pláštích a na křovinatých stráních,
často je vysazována okolo lidských sídel.

16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -3.5.-9. 5. 2021 / 18
JIZERSKÉ HORY

Dokážeme Víc: Blázni do Jizerek vytvořte s námi Stezku Svobody
Vytvořte spolu s námi v Jizerkách Stezku
Svobody. Atraktivní okruh malebnou
přírodou nabídne vedle radosti z pohybu
také možnost vrátit se v myšlenkách k
historii a vzdát hold základní lidské
potřebě - svobodě. Přispějte, prosím, na
dokončení společného díla obyvatel třech
obcí, kteří ve jménu dobré věci nezištně
spojili své síly.
Jsme sousedé a chalupáři z Horního
Maxova a Stezku Svobody tu společně
stavíme s obyvateli Lučan nad Nisou a
Jindřichova. Žijeme spokojeně obklopeni
krásnou přírodou. Většina staveb je však
prostá, vše je ztvárněno levně a účelně
jako za starých časů. To, co nám tu
opravdu schází, je něco zdánlivě
nepotřebného. Něco obohacujícího, co
naší krajině přinese nový rozměr. A tak
naše komunita před dvěma lety
zrealizovala myšlenku výsadby lip
svobody ve všech třech obcích našeho
města Lučany nad Nisou. Doplnily je kruhové lavičky z dílny našeho architekta, na jejichž výrobě se podílelo také
několik místních řemeslníků. Stezka Svobody propojí všechny tyto lípy a tím i naše město, stane se jeho živou
tepnou. Na téměř třináctikilometrovém okruhu vznikne celkem dvanáct zastavení. Tato zastavení budou mít
podobu žulových sloupků, na jejichž vrcholu bude usazena skleněná krychle s vybraným citátem o svobodě. Vše
doplní informační tabule.
Pomozte nám přeměnit sen ve skutečnost a dokončit naší stezku, která bude zároveň vaše.
Náš tým je již nyní velmi široký. Jeho součástí je také ústav sociální péče Domov Maxov. Díky němu získává naše
činnost důležitý sociální rozměr. Klienti a zaměstnanci Domova
přímo participují na aktivitách v rámci našich společných
projektů, Stezku Svobody nevyjímaje.
Rádi bychom, aby Stezka Svobody byla obohacující pro
každého, kdo se po ní vydá. Staňte se součástí našeho týmu a
podpořte svým příspěvkem toto unikátní propojení občanské
iniciativy, krásné přírody, pohybu a umění.
V současné chvíli jsou vysazeny lípy svobody, trasa Stezky je
vyznačena, jsou vybrána místa zastavení a v SUPŠS Železný
Brod probíhá výroba skleněných krychlí a studentská soutěž na
téma ztvárnění citátů. K realizaci nám zbývají finální úpravy
krychlí, instalace jednotlivých zastavení v terénu, postavení 3
laviček a vytištění průvodce, který provede Stezkou nejen Vás,
ale zábavnou formou i vaše děti. A s tím nám můžete pomoci
právě Vy. Přispějte, prosím, na dokončení Stezky Svobody a
zanechte společně s námi hodnotný odkaz příštím generacím.
Pokud nám i tak zbydou nějaké finance, peníze využijeme na
slavnostní otevření Stezky, 8.5.2021
Vítězný příspěvek bude odměněn vlastnoručně upečenou
bábovkou od dvojnásobné medailistky z mistrovství světa v jízdě v boulích Nikoly Sudové (Matějcové), která právě
v Horním Maxově společně se svou rodinou žije.
Projekt byl podpořen Českou spořitelnou a Nadací Via v programu Dokážeme víc. Každou korunu, kterou darujete,
nám Nadace České spořitelny zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! Tak se k nám honem přidejte a těšte se na
bábovku!
Všechny dárce srdečně zveme na slavnostní otevření Stezky Svobody, které se uskuteční 8.5.2021 u
kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Horním Maxově.
https://www.darujme.cz/projekt/1203718?fbclid=IwAR0T3btUsC4P8D8OirVOU3zQW6jgPb3DPUxqZAzZQc46PLYny5w15xrUcs#informace
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JABLONECKÉ PASEKY - Nový dopravní automobil získali
dobrovolní hasiči z Jabloneckých Pasek. Jeho nákup podpořily
příspěvky z Ministerstva vnitra a Libereckého kraje, zbytek
uhradilo statutární město Jablonec nad Nisou. Pořizovací cena
vozu Volkswagen Crafter byla 1 milion 244 tisíc korun. „Jeho
nákup podpořily dotace z Ministerstva vnitra - Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky - ve výši 450 tis.
Kč a z rozpočtu Libereckého kraje město získalo 300 tis. korun.
Zbytek doplnil Jablonec ze svého rozpočtu," řekl vedoucí oddělení
krizového řízení jabloneckého magistrátu a bezpečnostní ředitel
Vratislav Pavlín. „Město zřizuje tři jednotky dobrovolných hasičů.
Naší snahou je, aby byli perfektně připravení k zásahu, což je
podmíněné také patřičnou výbavou," komentoval nákup nového
vozu jablonecký primátor Jiří Čeřovský. „Nový automobil bude sloužit pro práce na vodě, jeho základní vybavení
doplňuje i nafukovací člun," uvedl Michal Prokop, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky.
JABLONECKO - Další částí odborné přípravy, kterou příslušníci
HZS Libereckého kraje každý rok absolvují, je praktický výcvik na
tekoucí vodě. Na řece Kamenici v Jizerských horách cvičila
jednotlivá družstva ze stanic HZS Jablonec nad Nisou a Tanvald.
V reálných podmínkách si tak hasiči prohlubují návyky a
dovednosti, při provádění záchrany, nebo sebezáchrany z vodního
toku. Ty potřebuje mít každý z nich zcela zautomatizované.
„První na řadě byl trénink v používání „házečky" (plovoucí lano v
obalu). Tento jednoduchý a účinný prostředek, požívaný pro
záchranu ze břehu je v každé brašně s vybavením pro práci na
vodě u HZS LK. Mimo jiné si procvičili ovládání plavidla, kde hraje
významnou roli koordinace celé posádky. Posledním úkolem bylo s
pomocí lan, smyček a karabin vytvořit jednoduchý tažný systém
přes řeku. Tak mohou hasiči na břehu plavidlo přetahovat z jedné strany řeky na druhou, zatím co posádka lodi
„má volné ruce" pro práci. Po ukončení výcviku je vždy provedena kontrola a údržba veškerých věcných
prostředků, které byly použity, aby mohly být zařazeny opět do pohotovosti," popsal tiskový mluvčí HZS
Libereckého kraje Jakub Sucharda.
HRUBÝ ROHOZEC - Už téměř 30 let trvající restituční kauza rodu
Walderode se vrací k semilskému soudu. Nejvyšší soud v Brně vyhověl
dovolání Lesů ČR, města Turnov a Státního pozemkového úřadu.
Podle něj okresní soud chyboval, když mezitímním rozsudkem vyšel
vstříc restituentům. Rozhodnutí zveřejnil Nejvyšší soud ve středu 28.
dubna na elektronické úřední desce, plyne z něj, že Karel des Fours
Walderode po válce nezískal zpět řádně československé občanství.
Walderode přišel o majetek jako Němec na základě Benešových
dekretů. Justice se proto zabývala také tím, zda se za druhé světové
války neprovinil proti československému státu. Legitimitu restitučního
nároku založil semilský soud na tom, že Walderode po válce znovu
získal v roce 1947 československé občanství. To měl po listopadu
1989 osobně potvrdit i tehdejší ministr vnitra Jan Ruml. Ředitel Národního památkového ústavu se sídlem na
Sychrově Miloš Kadlec rozhodnutí o navrácení kauzy na začátek uvítal. Přiznává, že je totiž obtížné investovat do
majetku, konkrétně zámku Hrubý Rohozec, když se může ukázat, že památkový ústav není jeho vlastníkem.
Finance tak do zámku podle něj plynou, ale vždy jen odstraňování havarijních stavů. Rozhodnutí, že Walderode je
oprávněnou osobou k vydání, je již od roku 2019 pravomocné, neznamenalo to ale automatické navrácení
majetku a Lesy ČR, město Turnov a další instituce proto podaly dovolání k nejvyššímu soudu. Jedná se o majetek
v hodnotě kolem tří miliard korun, kromě zámku Hrubý Rohozec a dalšího i pozemky v lokalitě Daliměřice, Malý
Rohozec a v průmyslové zóně Vesecko v Turnově. Za vyřízení restituční kauzy šlechtického rodu Walderode ve
prospěch města Turnov a státu bojoval turnovský aktivista a čestný občan Turnova Josef Kunetka, který se ale
rozhodnutí kauzy po 30 letech nedočká, zemřel totiž ve věku 87 let v roce 2018.
http://www.nasejablonecko.cz/
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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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Vypravte se do kulturních organizací Libereckého kraje.
Své brány vám otevřou již 4. května.
Stále ale budou platit některá omezení – nebudou například možné skupinové prohlídky, bude nutné
dodržovat rozestupy a limitovaný bude i počet návštěvníků.
Oblastní galerie Liberec Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Severočeské muzeum v Liberci Muzeum
Českého ráje v Turnově

----------------------------------------------------------------------------------
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POČASÍ

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
3.5.
Svatý kříž - ovcí stříž.

Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena
dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.

4.5.
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
8.5.
Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z
domu ven.
FÁZE MĚSÍCE

03.05.

11.05.

19.05.

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

3.5. - 4.5. - Lýtka, kotníky, holenní kost, achilovka,
bérce, svalstvo předloktí, hormony štítné žlázy.
5.5. – 7.5. - Chodidla, prsty u nohou, podvěsek
mozkový, šišinka mozková, endorfin, melatonin.

Slunce

Měsíc 5.5. 2021

Vychází: 5:21
Zapadá: 20:06

Vychází: 3:30
Zapadá: 13:16

8.5. – 9.5. - Hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované
svaly, penis, žlučník, tepny, krev.
Zahrada: Plít (plevel teď nemá sílu na obnovu), Zmlazovací řezy, Sušit byliny,
Kosit trávu

ÚKAZY NA OBLOZE

-------------------------------------------------Úchvatný záběr Kosmické stanice před
Sluncem pozorovaným přes speciální Halfa filtr. Detaily jsou až neuvěřitelné.
Foto: Mehmet Ergün

V úterý 27. dubna nastal o půl sedmé ráno úplněk a o 11 hodin se Měsíc na své
dráze přiblížil k Zemi „jen“ na 357 370 km. V úterý večer se tak nad obzor
vyhoupnul druhý největší měsíční kotouč letošního roku. Nic „velkého“ to ještě
nebylo. Největším úplňkem letošního roku bude ten, který nastane 26. května
2021.
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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:

6.5.2021
6.5.2021
7.5.2021
8.5.2021
8.5.2021

Nikol Matěásková
Šimon Slíček
Ladislav Hloušek
Lada Špidlenová
Michal Dimmer

VÝROČÍ
3.5. 1942 – Věra Čáslavská, sportovní gymnastka
4.5. 1802 – V Rakousku (a tedy i v Česku) byla zrušena doživotní vojenská služba.
5.5. 1932 – Stanislav Zindulka, herec
6.5. 1947 − Oldřich Vízner, herec
7.5. 1840 – Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudební skladatel
8.5. 1886 – V Atlantě uvádí lékárník John Pemberton do prodeje „šumivý lék“
Coca-Cola.
9.5. 1945 – Tankové jednotky Rudé armády vstoupily do Prahy.
VÝZNAMNÉ DNY
3.5. – Den paranormálních jevů, Mezinárodní den svobody tisku, Světový den
smíchu
4.5. – Den Star Wars, Mezinárodní den hasičů, Den kandovaných pomerančů
5.5. – Den nehtů, Mezinárodní den porodních asistentek, Mezinárodní den
hygieny rukou, den astmatu
6.5. – Mezinárodní den proti dietám, Den bez domácích úkolů, Den nápojů, Den
golfu
7.5. – Den Cosmopolitanu, Den hesel
8.5. – Den vítězství, Světový den Červeného kříže, Den volného obchodu,
Světový den oslů, Den kosatců
9.5. – Den Evropy, Den ztracených ponožek, Den břišního tance, Den Fair trade,
Den vlaků, Den větrných mlýnů
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

8. KVĚTEN 1945
V úterý dne 8. května po celý den a
noc kanonáda jest stále silnější též i
v okolí slyšet jednotlivé výstřely.
Partyzáni drží pozice pod Držkovem
a u Hamrsek. Němci ustupují přes
Plavy k Tanvaldu a dále k Jablonci.
Dole v Hamře se bojuje, jsou mrtví a
zranění. Praha stále bojuje svůj
hrdinný boj. Večer došla zpráva, že
Rusové jsou už v Ploubném.

VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
3. 5. 2021 – 9. 5. 2021
3.5. - ALEXEJ, resp. Alex je slovanské
jméno řeckého původu, které znamená
obránce, ten který brání (z řec. alexein).
Počeštěnou verzí ruské domácí formy
Aljoša je jméno Aleš. Další varianta je
Alexis.
4.5. - KVĚTOSLAV je mužské křestní
jméno slovanského původu, jedná se o
obdobu z latiny pocházejícího jména
Florián.
5.5. - KLAUDIE je ženské křestní jméno
latinského původu. Pochází ze slova
claudus - „kulhavý“, přenesený význam je
"náležející ke starořímskému rodu Claudiů".
6.5. - RADOSLAV je mužské křestní
jméno slovanského původu. Jeho původ je
obvykle odvozován od staroslovanského
slovesa radět - „starat se“.
7.5. - STANISLAV je mužské křestní
jméno slovanského původu, odvozené od
slova stan, tj. „pevnost“ („stanoviště“,
„tábor“). Význam jména se vykládá jako
„upevni slávu“, „získávající slávu
vytrvalostí“.
8.5. – CTIBORA je jméno českého
původu, znamená bojuj za čest.
9.5. - CTIBOR (zastarale také Stibor) je
mužské křestní jméno slovanského
(českého) původu. Jméno vzniklo spojením
výrazů pro „čest“ a pro „boj“ - znamená
tedy „bojovník za čest“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
PROVAZOVKA SRSTNATÁ - KRAKONOŠOVY VOUSY
Lišejníky tohoto rodu osidlují kůru dřevin. V
pozdějším stádiu růstu visí dolů v dlouhýrch
provazcích, hustě se rozvětvují, mají vláknitou
strukturu s krátkými, odstávajícími postranními
větévkami a jsou žlutavě zelené. Patří sem četné,
těžko rozlišitelné druhy, označované dříve také
souhrnným názvem lišejník bradatý (Usnea
barbata).
Provazovkaje z rodu lišejníků a vyskytuje se v
horských oblastech, u nás ji najdete v Krkonoších
(tam se také nazývá Krakonošovy vousy). Je velmi
citlivá na znečištěné ovzduší (hlavně oxidem
siřičitým), hledejte ji tam, kde je v horách čistý
vzduch. Obecně horské lesy s čistým vlhkým
vzduchem. Evropa. Místy se v důsledku znečištění
vzduchu její výskyt silně omezil.
Účinky na zdraví
Lišejníkové kyseliny (mimo jiné kyselina usninová jakožto hlavní
složka) glukany (obzvláště lichenin a isolichenin).
Staré záznamy o léčebných účincích provazovky dokládají, že se v
lidovém léčitelství používala již před více než 1000 lety.
Provazovka je jedlá a bohatá na vitamín C. Díky obsahu kyseliny
usninové, která se v provazovce nachází, působí silně antibioticky
+ tlumí růst hub (candida vizte konec textu). Umí léčit především
plíce a dýchací cesty a nemoci s nimi spjaté, například zánět
průdušek. Pomáhá při různých kožních chorobách, ekzémech a
taky zánětech močových cest. Díky ochranným slizům pomáhá na
žaludeční a dvanácterníkové vředy a na záněty žaludku. Má velmi
silné antivirové účinky a taky působí proti některým parazitům
(např. Toxoplasma gondii, z virů působí na herpes simplex, který
způsobuje opary), a dokonce umí ničit i plísně typu candida.
✓ kožní plísně
✓ plíseň nehtů (onychomykóza)
✓ antibiotický účinek - dutina ústní, nosohltan, zánět průdušek,
zánět plic (pneumonie)
✓ mikrobiální ekzémy,
✓ žaludeční vředy, dvanáctníkové vředy (obsahuje slizy)
✓ paraziti (toxoplazma)
✓ antivirotikum - obyčejný opar obličeje a pásový opar, herpes
simplex, herpes zoster
✓ candida albicans

Nálev ("čaj") - jednu hrst provazovky dejte do l litru vroucí vody, vařte alespoň 5 minut a 5 minut luhujte pod
pokličkou. Výluh popíjejte teplý po doušcích.
Tinktura - do čisté skleničky s uzávěrem vložte provazovku asi do poloviny jejího objemu a zalijte alespoň 40%
alkoholem, čím silnější alkohol tím lépe. Nechte luhovat asi 4 týdny a denně protřepávejte. Poté tinkturi přefiltrujte
a přelijte do malé tmavé lahvičky s kapátkem. Užívejte 3x denně 20 kapek.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
MÍCHANÁ VAJÍČKA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM A KOPŘIVAMI
lžíci másla, 4 velká vejce, hrst čerstvých kopřiv očištěné, spařené a
nakrájené, lístky mladého medvědího česneku na proužky nakrájené, sůl a
čerstvě mletý pepř.
Máslo rozpusťte na pánvičce, osmahněte kopřivy, vyklepněte na ně vejce,
osolte, opepřete a nechte dvě minuty usadit. Vařečkou promíchejte tak, aby
se vytvořily větší žlutobílé chuchvalečky. Posypte medvědím česnekem.
Odstavte z ohně, než vajíčka ‚zgumovatí‘. Podávejte nejlépe přímo v pánvi s
čerstvým nebo čerstvě opečeným pečivem.

HOVĚZÍ PEČENĚ S ČERVENOU ŘEPOU A KŘENEM
5 lžic olivového oleje, 1 kg hovězího roštěnce, 12 malých
cibulí, lžičku krupicového cukru, 1 1/2 lžíce octa balsamico,
rostlinný olej na fritování, sůl a pepř, 4 malé červené řepy
(asi velikosti meruňky), nevařené a neoloupané, 170 g
salátových listů (efektně vypadají červen)
Na zálivku: 3 lžíce nasekané čerstvé petrželky a pažitky, 2
lžičky strouhaného konzervovaného křenu, 5 lžic zakysané
smetany, sůl a pepř na dochucení.
Předehřejte troubu na 180 ˚C, horkovzdušnou na 160 ˚C.
Hovězí v pánvi dohněda orestujte na lžíci oleje. Pečeni
přemístěte na nízký pekáč, posolte a opepřete, zakápněte
octem. (Pánev nemyjte, ještě ji budete používat.) Maso
pečte 35–45 minut, záleží na jeho výšce a na tom, jak
propečené ho máte rádi. Zatímco se maso peče, oloupejte cibulky a podélně je rozkrojte. V pánvi rozpalte další lžíci
oleje, vsypte cibulky a pomalu smažte deset minut, dokud nezměknou. Posypte je cukrem, smažte ještě pár minut
a poté přemístěte do velké mísy. Přilijte do pánve ocet a tři zbývající lžíce oleje, osolte, opepřete a nechte
vychladnout. V široké pánvi nebo woku rozpalte rostlinný olej. Pečlivě omytou řepu nakrájejte na tenké plátky a ty
rozprostřete na tác vyložený papírovými ubrousky. Řepu pak po částech fritujte dvě až tři minuty, dokud plátky
nezkrabatí a nejsou křupavé. Dobře je osušte na papírových ubrouscích. Přísady na zálivku smíchejte s vychladlým
olejem a octem. Maso nakrájejte na tenké plátky a se salátovými listy a opečenými cibulkami naaranžujte na velký
servírovací talíř. Zakápněte zálivkou, poklaďte plátky řepy a podávejte s novými bramborami pečenými v troubě.
PALAČINKY ZAPÉKANÉ
200 g polohrubé mouky, špetku soli, ½ l mléka, 1–2 vejce,
40 g krupicového cukru, máslo nebo olej na smažení
Na náplň: 500 g plnotučného tvarohu + 2 lžíce bílého jogurtu,
100 g cukru, špetku mleté vanilky, 2 žloutky, hrst rozinek,
předem namočených, trochu strouhané citronové kůry, 2 bílky,
špetku soli
Na zapékání: 2 lžíce rozpuštěného másla.
Ze všech přísad na palačinky ušlehejte těstíčko. Těžkou
silnostěnnou pánev o průměru 18–20 cm rozehřejte a
vymastěte kouskem másla nebo trochou oleje. Naběračkou
lijte těstíčko a hned ho krouživým pohybem rozestřete po
celém dnu. Případné otvory ‚vyspravte‘ lžičkou těstíčka. Na náplň utřete tvaroh s cukrem, jogurtem, vanilkou a
žloutky. Přidejte citronovou kůru a odkapané rozinky. Z bílků a špetky soli vyšlehejte sníh a zatřete ho do tvarohu.
Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 stupňů. Palačinky naplňte, zaviňte a naskládejte do pekáčku
vymazaného máslem a pokropte je máslem. Vložte do trouby a patnáct až dvacet minut zapékejte. Podávejte
horké, poprášené cukrem.

25

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -3.5.-9. 5. 2021 / 18

DŮM a ZAHRADA
Máte starou vanu? Použijte ji v zahradě…
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LOUŽNICKÉ TRADICE
Den matek – Neděle - 9. 5. 2021
Den matek se slaví druhou květnovou neděli. První zmínka pochází z roku
1644 z Anglie, kdy byly oslavovány všechny matky a babičky. Po celé Anglii
se tento svátek rozšířil až v 19. století. O rozšíření se zasloužila Anny
Revers Jarvisová - v roce 1907 uspořádala ve městě Grafton oslavu na
počest své zesnulé matky. O několik let později americký prezident Thomas
Woodrow Wilson vyhlásil Den matek za svátek.
U nás se začal slavit díky Alici Masarykové, během totality se slavilo MDŽ. Znovu se Den matek
začal slavit opět po roce 1989.
Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti.
Svátek je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilisaci má
zřejmě v
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny – buď čtvrtou neděli
velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v
následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko,
Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to
například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize, Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor,
Grenada, Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Portoriko, Jižní Afrika,
Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.
Například v Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu,
Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní den,
tj. 21. března.
Svátek matek v Čechách
Za to, že byl v demokratickém Československu zaveden Svátek matek, vděčíme především Dr. Alici
Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Alice
Masaryková, velká osobnost první republiky, která se z komunistických učebnic dějepisu jaksi
vytratila, studovala medicínu, filosofii a sociální práci na universitách v Praze, Lipsku a Chicagu. Za
první světové války byla za pomoc při vlastizrádné činnosti otce zatčena a vězněna 9 měsíců ve Vídni,
kde jí hrozil trest smrti. Propuštěna byla až na nátlak amerického veřejného mínění. Tato statečná, vzdělaná,
společensky angažovaná osobnost, pozdější první dáma Československé republiky, spoluzakládala sociologickou sekci
Svazu československého studentstva a Sdružení akademicky vzdělaných žen. Roku 1919 založila Československý
červený kříž a byla téměř dvacet let jeho předsedkyní. Alice Masaryková stála u zrodu oslav Svátku matek u nás. Tuto
myšlenku šířily v nově vzniklém Československu Československý červený kříž a organisace jako Čs. ochrana matek a
dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při
politických stranách. Poprvé byl Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu z
prvních oslav Svátku matek takto:

"Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky
milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech."
V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem.
Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé a zatím naposled objevil v roce 1947. Bylo to díky
komunistickými poslanci Národního shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947
Sb., o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. Podepsali jej
prezident Beneš s Gottwaldem a Nejedlým.
Den matek, který letos připadá na
neděli 11. května, nám má
připomenout, co pro nás maminky
znamenají, měli bychom si na ně
vzpomenout a poděkovat jim za
péči, kterou nás zahrnují. A čím
jiným lze lépe vyjádřit city, jako
jsou láska, obdiv a vděčnost, než
květinami?
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ZAPOMENUTÉ DĚTSKÉ HRY
Honzo, vstávej
Jeden hráč si stoupne na opačnou stranu místnosti než ostatní hráči a ptá se postupně každého hráče:
"Honzo vstávej"
ten dotyčný, kterého se zeptal (Honza) odpoví: "Kolik je hodin?" Pak si vybere jednu z mnoha
alternativ odpovědí a odpoví např. "5 slepičích" a Honza se posune dopředu o 5 slepičích.
Vyhrává ten, který doputuje jako první k samotnému hráči na druhé straně místnosti a dotkne se ho.
Pak si role vymění.
Možné alternativy odpovědí: číslovky jsou libovolné, určuje si je samotný hráč na druhé straně
místnosti a kroky mohou být následující:
MRAVENČÍ (délka kroku je asi 10 cm)
SLEPIČÍ (chodidla se kladou těsně před sebe, pata jednoho chodidla se dotýká palce druhého
chodidla, jako by dotyčný šel po laně)
SLONÍ (hráč udělá co nejdelší možný krok, aniž by u toho poskočil)
ŽABÍ (hráč se skrčí a skočí co nejvíc do dálky)
ČAPÍ (hráč s stoupne na jednu nohu a poskočí dopředu)
BABIČKA PLETE (hráč utíká, co mu síly stačí dopředu, dokud neuslyší slovo STOP)
BABIČKA PÁŘE (hráč utíká pozpátku, dokud neuslyší slovo STOP)
RAČÍ (hráč se vrací zpět - leze jako rak pozpátku, jeden račí krok se počítá tak, že hráč při pohybu
vzad zvedne a znovu položí pravou i levou nohu a ruku)
MEDVĚDÍ - kývavé kroky s brumláním
OPIČÍ - srandovně poskakujeme a škrábeme se na hlavě
KRABÍ - otočíme se bokem, ale jdeme dozadu krok-sun-krok, cvakáme klepety
VRABČÍ - poskakování, čiřikání
ŽABÍ - do dřepu a skákat, kvákat
HADÍ - jaké kroky dělá had?
OBŘÍ – velké kroky s odrazem
ČERTÍ – výskok s piruetou
BABIČKA SE SPLÁCHLA DO ZÁCHODA – předvést spláchnutí a dřepnout si
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Límcovka vrásčitoprstenná.

Poprvé jsem se s tímto méně známým druhem hub seznámil v r. 2002, kdy ji na výstavu hub ve Vel.
Hamrech přivezli přátelé z Lomnice n/Pop. Přítomný mykolog ji bez váhání popsal a vyrazili jsme několik
plodnic naaranžovat v přírodním prostředí, odkud také pocházejí moje první fotky, exponované ještě
„starou dobrou“ Prakticou na barevný film. V některých atlasech ji najdete pod názvem límcovka
obrovská.
- Původ má v Americe, do Evropy byla zavlečena jako pěstovaná houba. Její sadba k nám byla
dovezena přes NDR. Do volné přírody se dostala vyvážením zbytků z pěstíren, přes komposty a
skládky v minulém století.
- Před nástupem masivního pěstování žampionů patřila k uměle pěstovaným houbám.
- Pěstovala se na slámě, nebo substrátech slámu obsahujících.
- Pokud roste ve volné přírodě, pak často na místech pravidelně zakládaných stohů slámy, na
kůře, nebo štěpkách v zahradách, parcích a sadech.
- Patří do skupiny lupenatých hub, doba výskytu je od května do října.
- Byly vyšlechtěna i odrůda „Vinetou“, s kloboukem zabarveným do fialova. Je známa i její
odbarvená forma se žlutým kloboukem.
- kuchyňské zpracování je obdobné, jako u žampionů. I zde je třeba se držet pravidla používání
menších plodnic – ty velké se zralými sporami zbarví připravovanou laskominu do tmava. (U
bramboračky to ale asi nemusí vadit…).

Límcovka vrásčitoprstenná v přírodě – 2002

Límcovka v pěstírně Fr. Brabence na Smržovce – 2021
Text a foto: P. Hampl
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

Dětské divadlo
Dne 17. března 1918 sehráli žáci zdejší školy v hostinci pana Jáchyma Linky dětské divadlo: „Perníková
chaloupka“. Z čistého výnosu věnováno 80 K Mírovému sirotčinci, který se má zříditi v Železném Brodě,
240 K věnováno pro sirotky po padlých vojínech z Loužnice. Částky ty uloženy v místní Kampeličce.
Činnost pomocná
Sbírka ve prospěch
válečných sirotků vynesla
11 K, na okrášlení hrobů
padlých vojínů 5 K.
České zemské komisi
zasláno 11 K, jako sbírka
novoroční 10 K, měsíční
sbírky 5 K.
Kaštanů sebráno 18 kg,
listí ostružinového 2 kg,
hadrů 3 ½ kg.
Letní čas
Od 15. dubna 1918
zaveden byl letní čas. Hodiny posunuty o hodinu ku předu.
Narození císařského prince
Za příčinou narození císařského prince byla školní budova od
12. do 14. března ozdobena prapory.
Povětrnost
V minulém školním roce bylo počasí suché. V měsíci květnu a
červnu bylo skoro úplně bez deště a obilí jarní a píce na lukách
na svém vzrůstu velmi utrpěly. Teprve koncem června a
v červenci přišly vydatnější deště, kterými se úroda polní i luční
zlepšila.

Foto: výstřižek z ministerského nařízení, mladý císařský princ Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský (1918–
2007)
Pokračování příště….
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Rubrika, kde je porovnána fotografie z minulosti se současnými pohledy.
Pohled na křižovatku a prostor Staré sokolovny
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PRO ZASMÁNÍ

Pozor!
Policie hledá muže, který nabízí přes internet na prodej
sušičku prádla na solární energii za 800 Kč.
Lidem, kteří si ji objednali přišla poštou šňůra na prádlo.
Dnes jsme přijeli z nákupu, sundali čepice, brýle, roušky…
a manžel není můj..
Hádají se 2 babky: … a abys věděla, ani na pohřeb ti
nepřijdu! I když jsem se na něj tak těšila!!!
Manžel vleze večer do postele a zašeptá něžně a vášnivě
do ucha své manželce: „Jsem bez trenek…“ A žena mu
tiše odpoví: „Nech mě spát, zejtra ti jedny vyperu“
Včera jsem našla manželovu charakteristiku ze školky.
Dobře papá, spí, je hravý. Uplynulo 35 let a nic se
nezměnilo.

MOUDRÁ VĚTA
Největším nepřítelem našeho štěstí je závist.
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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REKLAMA

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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https://www.facebook.com/lucia.pedikura
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