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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 23/2021
pro týden:
7. 6. 2021 – 20. 6. 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.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ –
DOVOLENÁ
Další číslo Loužnického Zpravodaje č. 24 vyjde v neděli 20. 6. 2021.
Přeji všem krásné dny. Jana

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

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE,
které se bude konat dne 7. 6. 2021 od 18.00 hod v budově OÚ
Zahájení veřejného zasedání zastupitelstva obce
určení ověřovatele zápisu
PROGRAM:
1. Schválení navrhovaného programu
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření 2/2021
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 a celoročního hospodaření obce za rok 2020
5. Účetní závěrka za rok 2020
6. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení a přestupcích
7. Různé – informace a návrhy starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
8. Závěr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

Máte podněty a připomínky k vedení a údržbě
obce Loužnice?
Budeme rádi, když se s námi o ně podělíte.
Můžete osobně, telefonicky nebo elektronicky a
nyní i nově v anketě na webových stránkách
obce Loužnice v pravém horním rohu.
https://www.louznice.com/anketa/
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MUDR HNILIČKOVÁ - DOVOLENÁ
V týdnu od 7. 6. do 11.6. MUDr. Hniličková neordinuje z důvodu čerpání dovolené.
Zástup:
MUDr. Petr Michalík, Krkonošská 350, Tanvald - tel. 483 395 193
ordinační hodiny:
po, út, čt, pá 8-10 hod
st 13-14,30 hod
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR NA UZAVÍRKU

Na silnici Zásada – Huť bude probíhat rekonstrukce
Stavební práce a částečné uzavírky – 2 etapy proběhnou v době mezi 3. 6. 2021 (čtvrtek) – 30. 11. 2021
(úterý).

https://www.louznice.com/obec/aktuality/uzavirka-silnice-iii-28743zasada-hut-autobusova-doprava-45cs.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽELEZNÝ BROD
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 - 15:00
V jiném čase pouze po telefonické domluvě.
POZOR! Registr vozidel ve čtvrtek pouze na objednání! Děkujeme za pochopení.
Upřednostňujte prosím písemný, elektronický či telefonický kontakt. Vždy, kdy je to možné,
využijte elektronickou komunikaci.
Provoz TIC
otevřeno: pondělí, středa 8:00 – 12:00; 12:30 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 16:00

Další městské instituce:
Galerie Vl. Rady
Je možné navštívit za dodržení všech hygienických pravidel výstavu Čtyři generace Radů - Nové objevy, a to popá od 8 do 16 hodin.
Městské muzeum
Od úterý 4. května 2021 jsou obě expozice otevřeny.
Městská knihovna Železný Brod
Více informací ZDE https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/kam-za-kulturou/mestska-knihovna/
Městské divadlo a KC kino v provozu.
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ÚDRŽBA OBCE
Kromě pravidelného sekání stále rostoucí trávy, úklidu obecních prostor se pan Praveček stále věnuje opravě na
koupališti. Opravují se vstupní schody k vodě a ochoz koupaliště. Ve spolupráci s SDH Loužnice - v zastoupení
Marcel Pohl a Marcel Tiler a děti, vyčistili společně koupaliště, aby se mohlo pokračovat v opravě a pravidelné
údržbě. Loužnický hřbitov je také posekán a je natřená lavička. Probíhá sekání cest a okrajů.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -7.6.- 20. 6. 2021 / 23

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

ZAHRÁDKA OTEVŘENA!
Těšíme se na Vás v Hospůdce a na zahrádce před hospůdkou.
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LESNÍ KLUB V LOUŽNICI
2.6.2021 jsme si v Loužnici užili první opravdu letní den. A také jsme s dětmi dodatečně oslavili jejich úterní
svátek malou pohádkovou bojovkou, na jejímž konci jim byl odměnou nalezený poklad Ale stejně se nejvíce
vyřádily v potoce.

http://zezulicka.cz/
https://www.facebook.com/zezulicka.hniz.deni
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KORONAVIRUS
SITUACE K 7.6.2021
CELÁ ČR

PRŮBĚH OČKOVÁNÍ
Počet očkovaných v Libereckém kraji k 7.6.2021 – 231 338 (Liberecký kraj má 443 690 obyvatel)
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice k prameni Kopaňského potoka
To, že Loužnicí protéká Kopaňský potok ví každý. Víte, kde pramení? A Víte, že pod Loužnicí u Červeného domu
se stéká s Žernovníkem a společně tečou do Železného Brodu a tak se vlijí do Jizery. Z Loužnice se vydejte
z Kopaně k Hájence, kolem třech rybníků, přes Stanovsko do Zahájí, tam pokračujte Beranskou cestou a nad
studánkou odbočte k samotám a za čp. 123 (Huť) stoupejte prudce nahoru, je to už stoupání a brodění pro dobré
chodce, místo je plné stromů, rašeliny a kamenů. Pramen vytéká z rašeliniště. Cesta je dlouhá cca 4 km.
50.7048178N, 15.2547578E https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/K_prameni_Kopanskeho_potoka/
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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.
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ZE SVĚTA
LÍŠNÝ
V obci Líšný přišli se zajímavou
výzdobou. Nabídli volnou plochu
k výzdobě, jedná se o omezenou
plastovou plochu k pokrytí graffiti. Téma
životní prostředí, dominantní barvy zelená a modrá.
Jde o šedivý filtr u nové ČOV. Budova
ČOV bude mít dřevem obložené štíty a
plášť ze štípaného břidlicového obkladu.
Nabídne někdo, kdo to fakt umí?
https://www.lisny.cz/kontakty

ŽELEZNÝ BROD
V Železném Brodě pokračují
rekonstrukce inženýrských sítí a
povrchů ulic v památkové rezervaci
Trávníky.
V půli června se přesunou práce na
obnově povrchů komunikací do Školní
ulice. Dojde k obnově povrchů od
Malého náměstí až k bytovému domu
čp. 695 a 696, kde budou
vybudována i podélná stání pro
automobily, aby nedocházelo ke stání
na chodníku, jako tomu je doposud.
Práce budou probíhat až do konce
srpna, na kdy je naplánováno
položení nových asfaltových vrstev
v uvedeném úseku a zároveň
na spojnici Školní a Horecké ulice.
Práce budou probíhat po etapách tak,
aby byly zachovány důležité průjezdy v této lokalitě, nicméně vždy k nějakému omezení dojde. Na tuto etapu
naváže oprava ulice Františka Balatky.

JABLONEC NAD NISOU
Dva letničkové záhony zkrášlí park v Nové Pasířské.
Záhony se objeví ve středové části parku v blízkosti
Nisy, vysetá na nich bude směs letniček a město za
ně zaplatí necelých 30 tisíc korun.
Oba záhony poskytnou také potravu pro hmyz,
brouky a motýly. Záhony by měly vykvést asi šest
týdnů po výsevu, tedy počátkem července. Město
žádá občany, aby na vyseté a označené záhony
nešlapali. Semínka by pak nevykvetla, jako se to stalo
loni ve Vrchlického sadech. Tam byl vytvořený
letničkový záhon v bývalé kašně, bohužel se po výsevu po něm šlapalo, a tak některé druhy květin vůbec
nevyrostly.
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PĚNČÍN
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KRÁSNÁ
Svatojánské odpoledne a noc
19. 06. 2021 11:00 - 22:00.
Akce plná zážitků na Kittelovsku s divadlem Apropo, Dr. Kittelem, Petrem Šídou, Lídou Růžička a svatojánské
zvyky. Od 18:00 Folková klasika pod svatojánským nebem při svatojánském ohni a písně Petra Kalandry,
Marsyas, Honzy Spáleného, Vladimíra Mišíka či Jiřího Suchého, ale i Boba Dylana či Neila Younga. v podání
Stand Bandu.
Program:
13:00 Poetický vstup - zahájení svatojánského odpoledne - hudební vystoupení housle Šárka Košťálová a kytara
Petr Kostka
13:30 - Svatojánská tradice v dějinách věků – Lída A. Rejdická- poté navazuje povídání o bylinách v době
Slunovratu.
14:00 Odpoledne s divadlem Apropo – autorské divadlo z Malé Strany, které hraje činohru, loutkohru, kabaret
a cokoli dalšího, co fantazie umožní (www.divadloapropo.cz) - program pro všechny příchozí na celé odpoledne
do 18 hodin
15:00 Pravěké sekerky – povídání s archeologem o nedalekém neolitickém nalezišti, kameni „železivci“ s
ukázkami jeho štípání a broušení, a s procházkou na místo naleziště.
Během celého odpoledne budou probíhat ukázky výroby skleněných figurek a keramiky na hrnčířském kruhu.
Připravena také bude řada řemeslných stánků. Můžete si připomenout, jak se seká kosou včetně jejího
naklepávání, nebo se naučit či zavzpomínat na pletení květinových věnečků.
Komentované prohlídky Kittelova domu. Akce na muzeu vyvrcholí koncertem u svatojánského ohně pod
svatojánským nebem.
A samozřejmě pivo z Krásné a něco dobrého k snědku.
Hudební vyvrcholení Svatojánského dne u Kittelova domu ve společnosti klasiků folkové a bluesové scény pod
svatojánským nebem u svatojánského ohně.
18:00 Stand Band - folková a bluesová klasika.
Standa Jenší, zpěv, akustická kytara,
Ivan Jecha foukací harmunika, elektrická kytara.
písně Petra Kalandry, Marsyas, Honzy Spáleného, Vladimíra Mišíka či Jiřího Suchého, ale t Boba Dylana či Neila
Younga.
´Slunce a déšť´"Ó, já tě znám, znám tvůj sen
kde se často střídá déšť se sluncem"..(P. Kalandra)
Známé písně uslyšíte v podání hudebníků Standy a Ivana známých z liberecké kapely Pohromadě na přehradě.
Přijďte si zazpívat a přivítat Slunce.

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -7.6.- 20. 6. 2021 / 23

VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO TROSEČNÍKU

Kulturně-společenský emailový magazín o Českém ráji a okolí
Pokud máte zájem dostávat každý týden nová vydání, zašlete žádost panu vydavateli a redaktorovi M. Fefík
Podobský - fefik.sorry@seznam.cz
starší čísla naleznete na webu https://knihovna.jicin.cz/regionalni-zpravodaje/
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JABLONEC NAD NISOU
Výtvarný ateliér Duhový strom vytvořil
pokračování zábavné lesní stezky, tentokrát
od studánky na vyhlídku. Tato delší celá
trasa má kolem 5 kilometrů, je tedy vhodná
pro větší děti s rodiči. Start stezky je u
studánky blízko Rádelské ulice v Malých
Vrkoslavicích v Jablonci, vede kolem Dobré
Vody s cílem blízko ulice Sokolovská. Cesta
je značena červenou stužkou a pro malé i
velké stopaře jsou připraveni lesní průvodci a
zvířátka k vybarvení. Tato trasa už není na
chvilku, určitě je ale zábavné si udělat malý
výlet, vemte si s sebou pevnou a
nepromokavou obuv, pláštěnky, svačinu a
dobrou náladu. Zábavná stezka bude k
dispozici do neděle 6. června.

LIBERECKÝ KRAJ
V pondělí 31. května 2021 uzavřel
Liberecký kraj přijímání nových žádostí o
dotaci na výměnu starých kotlů za
ekologické zdroje vytápění. V rámci této
vlny měl Liberecký kraj k dispozici téměř
210 milionů korun, které od roku 2019
postupně rozdal jednotlivým žadatelům.
Další dotace budou poskytovány v
návaznosti na případné uvolnění finančních
prostředků.
„Finanční alokace je v současné chvíli
vyčerpaná. Žádosti, které byly přijaty od
března tohoto roku, čekají v zásobníku
projektů," uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort
hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a
rozvoje venkova. „Tito žadatelé budou postupně oslovováni k podpisu smlouvy v případě, že se někdo rozhodne
projekt nerealizovat, odstoupí od smlouvy či nesplní podmínky programu na proplacení dotace."
Program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III byl vyhlášen v červenci 2019 s příjmem žádostí od září téhož
roku. Na výměnu starých kotlů 1. či 2 emisní třídy za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná
čerpadla bylo původně alokováno přes 139 milionů korun, pro velký zájem o kotlíkové dotace se však Ministerstvo
životního prostředí rozhodlo částku navýšit o dalších více než 55 milionů korun. Současně s tím mohl Liberecký
kraj vyčerpat 15 milionů korun z nevyplacených projektů předchozích vln kotlíkových dotací.
„Liberecký kraj v rámci třetí vlny kotlíkových dotací tedy rozdal téměř 210 milionů korun, zejména na tepelná
čerpadla a plynové kondenzační kotle, nicméně zájemců o nové, ekologické zdroje vytápění máme stále dost.
Doufám tedy, že kotlíkové dotace třetí vlnou neskončí a že na výměnu starých kotlů budeme moci získat další
finanční prostředky v následujících letech a poskytnout je konkrétním žadatelům v území," řekl Jiří Ulvr s tím, že
mezi Ministerstvem životního prostředí a kraji právě probíhají intenzivní jednání o možném pokračování
úspěšného kotlíkového programu.

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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KINO ŽELEZNÝ BROD
ČERVEN 2021

https://www.kinobrod.cz/index.php?c=p
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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
8. 6.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na
Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda
prší, nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi
ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.

13.6.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.

11.6.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

19.6.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé
počasí ukáže.
Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt
chceš, do Jana si pospěš.

15.6.
Déšť na Víta - špatná budou žita.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
Svatý Vít dává trávě pít.

12.6.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

FÁZE MĚSÍCE

02.06.

10.06.

18.06.

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

7.6. -8.6.- Krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná
žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek.
9.6. – 10.6.- Ramena, paže, ruce, dýchací orgány,
průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a
motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém).

Slunce

Měsíc 2.6. 2021

Vychází: 4:48
Zapadá: 20:42

Vychází: 1:57
Zapadá: 12:15

11.6. – 13.6. - Žaludek, sliznice, vaječníky, děloha,
vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický
systém, sternální kost.
14.6. – 15.6. - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls.
16.6. – 17.6. - Slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí
ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši.

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

LETNÍ SLUNOVRAT
Kdy je letní slunovrat?
Letní slunovrat je okamžik, kdy Slunce
vstoupí do znamení Raka.

21. června 2021
v 5:31 hodin

18.6. – 20.6. - Ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku,
slinivka, insulin, glukagon.
Zahrada: Půda hromadí energii (zatím nesázet, nepřesazovat). Ošetřovat
nadzemní části rostlin. Sbírat léčivé byliny. Sbírat plody k okamžitému použití.
Hnojit a přihnojovat.

-------------------------------------------------ÚKAZY NA OBLOZE
ZATMĚNÍ SLUNCE
Nejočekávanějším úkazem měsíce června a také celého
roku je zatmění Slunce 10. 6. 2021. Pro obyvatele ČR
nastává jako částečné po dlouhých šesti letech.
Zatmění se u nás odehraje vysoko nad jihovýchodem a
jihem kolem poledne. Začíná vstupem Měsíce před
sluneční disk (pro 15°E a 50°N) v 11.44 SELČ a končí
ve 13.35 SELČ. Maximum nastává ve 12.39 SELČ. Bude
tedy trvat bezmála dvě hodiny a Slunce bude v
maximu zakryto asi ze 17 %.
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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:

11. 6. 2021
11. 6. 2021
13. 6. 2021
16. 6. 2021
18. 6. 2021
VÝZNAMNÉ DNY
7.6. – Den přeživších rakoviny, Den
videorekordérů, Den čokoládové zmrzliny
8.6. – Světový den oceánů, Den nejlepších
přátel, Světový den boje proti nádorům mozku
9.6. – Den kačera Donalda, Mezinárodní den
archivů,
10.6. – Den ledového čaje, Den kuličkových
per
11.6 – Den vařené kukuřice, Den jerky
12.6. – Světový den proti dětské práci, Den
červených růží, Mezinárodní den falafelu, Den
Supermana
13.6. – Den šicích strojů, Mezinárodní den
házení seker, Světový den softballu, den
žonglování, Světový den ginu
14.6. – Světový den dárců krve, Mezinárodní
den kupele, Den bourbonu, Den cupcaků,
15.6. – Mezinárodní den odpůrců vojenské
služby, Den humrů, Světový den větru,
Světový den proti násilí na seniorech
16.6. – Den afrického dítěte, Evropský den
židovské kultury, Den čerstvé zeleniny, den
arboristů, Den fondánu, Světový den tapas
17.6. – Světový den sdělovacích prostředků,
Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a
sucha, Den štrůdlů, den popelářů, Den
teselace,
18.6. – Mezinárodní den pikniků, Mezinárodní
den sushi, Mezinárodní den paniky, Den čištění
akvárií
19.6. – Den Garfielda, Den martini,
20.6. – Světový den produktivity, Světový den
uprchlíků, Den vanilkového milkshaku, Den
surfování
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE
z kroniky:

Léto v roce 1913 bylo velmi deštivé a studené.
Úroda byla dosti příznivá, ale sklizeň zvláště
krmiva byla špatná. Včelařství nemělo již přes 20
let tak špatného výsledku. Včely daly málo rojů a
medu nedaly žádného. Musely býti krmeny
cukrem, poněvadž ani pro sebe si nenanesly
zásob.

Lenka Pešatová
Matěj Růžička
Jana Němečková
Milan Šimek
Hana Hnídková

VÝZNAM JMEN V TOMTO TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
7. 6. 2021 – 20. 6. 2021
7.6. - IVETA (nebo také zastarale Yveta) je ženské křestní jméno
německého původu. Význam jména se vykládá jako tisový luk.
8.6. - MEDARD je mužské jméno germánského původu. Jeho vznik je
vykládán ze slov macht - „moc“ a hardus - „tvrdý“.
9.6. - STANISLAVA je ženské křestní jméno. Význam jména je stejný jako
u jeho mužského protějšku (Stanislav) – „upevni slávu“, „staň se slavnou“.
10.6. - GITA je ženské křestní jméno latinského původu. Jedná se o
zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu pro „perlu“.
11.6. - BRUNO je mužské křestní jméno staroněmeckéno původu –
znamená v překladu „hnědý, snědý, opálený, brunet“.
12.6. - ANTONIE je ženské křestní jméno latinského původu, jeho význam
je (stejně jako u jeho mužského protějšku – jména Antonín) „náležící k rodu
Antoniů“.
13.6. - ANTONÍN je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze
jména Antoninus, kterým byli označováni adoptivní příslušníci patricijského
rodu Antoniů.
14.6. - ROLAND je mužské křestní jméno. Pochází ze starogermánského
Hruoland (hruod – sláva,land – země).
15.6. - VÍT (často také Vítek) je mužské křestní jméno latinského původu.
Pochází z výrazu vitus – „živoucí, veselý“.
16.6. - ZBYNĚK je mužské křestní jméno slovanského původu. Vzniklo
zkrácením slovanského jména Zbyhněv, které lze vysvětlit jako „ten, komu
zbavuje hněv“, případně také „posilující hněv“.
17.6. - ADOLF (v německy mluvících zemích i Adolph) je počeštělá verze
starogermánských jmen Athalwolf a Athaulf. Vykládá se jako „ušlechtilý vlk“.
18.6. - MILAN je mužské křestní jméno srbského původu, jehož význam je
„milý, milovaný“.
19.6. - LEOŠ je mužské křestní jméno řeckého původu – jedná se o
zkráceninu jména Leopold nebo Leonard.
20.6. - KVĚTA je ženské křestní jméno slovanského původu. Jedná se
původně o domáckou verzi jména Květoslava, dnes již považovanou za
samostatné jméno. Považuje se za českou obdobu latinského jména Flora.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
ŘEŘIŠNICE LUČNÍ
Řeřišnice luční je vytrvalá, 15 - 40 cm vysoká léčivá
bylina. Přízemní listy za květu zachovalé, lodyžní listy
s úkrojky nebo lístky vždy přisedlými, okrouhlými,
eliptickými, úzce podlouhlými až čárkovitými.
Korunní lístky narůžovělé, růžové až fialové, zřídka
čistě bílé. Plody jsou šešule.
V 18. století se řeřišnice luční doporučovala proti
kurdějím a později se zjistilo, že obsahuje velké
množství vitamínu C. Má také expektorační vlastnosti
(usnadňuje odkašlávání). Listy chutnají podobně
jako listy potočnice lékařské a jsou výborným
vitamínovým doplňkem jarních salátů. Obsahuje
hořčičný olej, hořčinu a vysoký obsah vitamínu C.
Dříve užívána jako léčivka, dnes však již jen zřídka.
Řeřišnice luční je bez hospodářského významu, dříve
se její mladé listy sbíraly časně z jara na salát jako
jeden z prvých zdrojů vitamínu C nebo se používala
jako koření do zeleninových jídel či sýrů. Listy jsou
významnou potravou pro larvy běláska řeřichového
(Anthocharis cardamines) a běláska řepkového
(Pieris napi). Řeřišnici luční najdeme na hlinitých
půdách, které jsou provlhčené spodní vodou. Roste
na loukách, v příkopech, na březích potoků nebo na
náplavách. Na rostlině je často možné zpozorovat
útvary z pěny. Vytvářejí ji drobné pěnodějky, které
nasávají šťávu z rostliny, kterou napění. Pro vysoký
obsah vitamínu C se mladé listy používají na
přípravu jarních salátů.
Nálev: hrst sušené natě zalijeme 200 ml horké vody,
podáváme 2x denně.
Tato bylinka nám pomáhá doplnit vitamín C, obsahuje i železo a hořčičné silice. Dříve se používala k prevenci
proti kurdějím. Působí jako přírodní antibiotikum.
Čistí ledviny – to má pak spojitost i s tím,
že mírní otoky a působí proti
vodnatelnosti, pomáh i při ledvinových
kamenech.
Trávicí soustava – povzbuzuje chuť k jídlu,
podporuje trávení, proti plynatosti
Působí proti dně a revmatismu, snižuje
cukr v krvi
Čistí játra – působí detoxikačně, podporuje
i tvorbu žluči, pomáhá vnitřně i čistit pleť,
protože pokud posílíme játra i ledviny,
projeví se to blahodárně i na naší pokožce
Dýchací cesty – rozpouští hleny, pomáhá
tak při odkašlávání
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
DOMÁCÍ BAGETA
2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek celozrnné mouky, 1 hrnek vody, 3
lžičky sušeného droždí, 1 lžíce olivového oleje, 1 lžička soli, špetka
cukru. Ostatní: mouka na pracovní plochu, papír na pečení, hrnek
s vodou
Do hrnku s teplou vodou nasypeme droždí, přidáme cukr,
necháme vzejít kvásek. Do mouky smíchané se solí přilijeme vzešlý kvásek a olej, vypracujeme vláčné těsto, to
necháme pod čistou hadrovou utěrkou, na teplém místě, zdvojnásobit svůj objem. Na pomoučené pracovní ploše
vytvarujeme z těsta dvě nebo čtyři bagetky, záleží na tom, jak velké a silné je budete chtít mít. Bagetky dáme na
plech vyložený papírem na pečení, přikryjeme opět utěrkou a necháme kynout 30 minut. Na bagetkách uděláme
tři šikmé zářezy, do trouby vyhřáté na 220 °C dáme na dno hrnek s vodou, do střední části umístíme plech
s bagetkami. Pečeme v páře 20-25 minut pěkně dozlatova.
SVAČINOVÝ SALÁT Z LEDOVÉHO SALÁTU
1/2 hlávky ledového salátu, 1 svazek ředkviček, 10 ks cherry
rajčátek, 4 ks vejce uvařená natvrdo, pepř, sůl
Na zálivku: 1 kelímek bílého jogurtu, 6 lžic majonézy, 1 lžíce
plnotučné hořčice, 2 ks stroužky česneku
Salát nadrobno pokrájíme, přidáme na tenká kolečka nakrájené
ředkvičky, na čtvrtky cherry rajčata a na kostičky vejce. Zeleninu
osolíme, opepříme a důkladně vše promícháme. Salát zalijeme
zálivkou z výše uvedených surovin a necháme vychladit.
KUŘECÍ PLÁTKY
4 ks kuřecí prsa, 4 ks stroužky česneku, 1 ks smetana na vaření, 1 ks středně velká
cibule, 4 lžíce hladké mouky, 2 lžíce oleje, 2 lžičky sušené italské bylinky, 250 ml
kuřecího vývaru, 100 g čerstvé petrželky, šťáva z 1 citronu, pepř, sůl
citrónovou šťávou, osolíme, opepříme a obalíme zlehka v mouce.
V nepřilnavé hlubší pánvi rozpálíme olej a maso zprudka orestujeme. Přendáme na
talíř. Na pánvi po mase orestujeme najemno nakrájenou cibuli. Snížíme teplotu a
zalijeme vývarem a vaříme cca 6 minut. Přidáme smetanu a vaříme dalších cca 5
minut. Omáčku zahustíme dle potřeby hladkou moukou. Poté omáčku ochutíme
citrónem, přidáme bylinky a vložíme zpět plátky masa, které zahřejeme na teplotu
vhodnou k okamžitému servírování.
LETNÍ ŘEZY
200 g polohrubé mouky, 200 g moučkového cukru, 100 ml
mléka, 100 ml oleje, 4 ks vaječné žloutky, sníh ze 4 bílků. Na
krém: 3 sáčky vanilkové pudinky, 4 sáčky vanilkového cukru, 10
lžic krystalového cukru, 2 lžíce rumu, 250 g másla, 1 l mléka, pár
kapek rumového aroma. Šlehačka: 4 sáčky ztužovače šlehačky, 1
l smetany 33 %, 2 lžíce moučkového cukru. 1 ks velké (cca 850
ml) konzervy sterilizovaných meruněk, nebo meruňkový džem
meruňkový džem, čokoláda a meruňky na zdobení.
Žloutky utřeme s cukrem do pěny, během míchání přidáme olej a
mléko, nakonec rukou zamícháme mouku a tuhý sníh z bílků.
Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný klasický velký
plech a pečeme při 180 °C asi 10-15 minut. Připravíme si krém: z mléka cukru, vanilkového cukru a vanilkového
pudinku si uvaříme pudink, který chladíme za občasného míchání, aby se nám neudělaly bulky a škraloup. Mezi
tím vychladlý piškot pokapeme šťávou z meruněk, natřeme meruňkovým džemem a naskládáme na menší kousky
nařezané, okapané meruňky. Když nám pudink vychladne, během míchání do něj přidáváme po malých kouscích
máslo a dobře zamícháme, na konec přimícháme rum a aroma a ještě dobře vyšleháme. Krém natřeme na
rozložené meruňky a necháme celý koláček do druhého dne v lednici dobře ztuhnout. Na druhý den (z vlastních
zkušenosti) ručně vyšleháme 1 litr smetany, kterou jsme měli samozřejmě v chladničce a 20-30 minut před
šleháním si ji dáme do mrazáku (se ztužovačem šlehačky a nakonec i s 2 lžícemi cukru). Dvě třetiny smetany
natřeme na dezert, nožem si naznačíme řezy a jednu třetinu si dáme do sáčku se špičkou a každý řez ozdobíme
šlehačkovou růžičkou. Dozdobíme a podáváme rozkrájené dlouhým zoubkovaným mokrým nožem.
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DŮM a ZAHRADA
Ploty, plůtky, oplůtky, zástěny…
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LOUŽNICKÉ TRADICE
MEDARD
Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a
vodu nechává, ať se kam chce, lije
Medardova kápě čtyřicet dní kape
Svatý Medard byl kněz a později biskup,
který žil ve Francii v šestém století. Již od
mládí vynikal velkou zbožností a v
biskupském úřadě při každé příležitosti
pomáhal chudým a potřebným. Podle
legendy ho jednou ještě v dětství ochránil
před prudkou průtrží mračen orel, který nad
ním roztáhl svá křídla jako deštník. Snad
právě z toho pochází známá pranostika. A
proč právě kápě? Pravděpodobně půjde spíš
o slovní hříčku – na Slovensku totiž nekape
kápě, ale kapka, přičemž rým zůstává
zachován. Medardovskou pranostiku uznávají i meteorologové. Na delší
dobu ovlivňuje počasí u nás vlhký oceánský vzduch. Přináší ochlazení a
obvykle i dlouhotrvající déšť, přestože celých čtyřicet dnů souvislého deště
v tomto období za historii meteorologického pozorování ještě zaznamenáno nebylo! Svatého Medarda lidé často
vzývali jako patrona senosečí – právě v tomto období totiž bylo suché počasí potřebné jako sůl! Dobré počasí v
tento den, stejně jako to špatné, se podle pranostik má udržet delší dobu: "Na jakou notu Medard zahraje, na tu se
bude celý měsíc tancovat." Ke svatému Medardovi se váže ještě jeden zvyk. Víte, kdo je to růžová královna? Tento
světec se snažil podpořit mladé dívky v ctnostném životě, proto zavedl takzvanou "růžovou slavnost". Původ má ve
Francii, ale dostala se až na Moravu Čech! V tento den si vesnické dívky mezi sebou volily tu nejčistší a
nejctnostnější! Tato nejpočestnější panna pak byla odměněná věncem z bílých růží a kráčela v slavnostním průvodě
do kostela. Kromě toho však čekala vítězku soutěže i finanční odměna!
8. června většina z nás s obavami vzhlíží k nebi, zda se neobjeví černošedé mračisko, které by avizovalo, že je den
svatého Medarda a jak praví nejznámější pranostika od tohoto dne (když nebe spustí) "Medardova kápě čtyřicet dní
kape". V tuto dobu totiž vrcholí tzv. medardovská cirkulace, což znamená, že k nám proniká chladnější a vlhčí
oceánský vzduch a teplotní rozdíly mezi pevninou a oceánem se vyrovnávají. Nastává delší období, kdy za sebou
přichází pět tradičních dešťových vln, které naši předkové označovali jako: deště vítské (15.6.), deště jánské
(24.6.), deště prokopské (4.7.), deště magdalénské (22.7.), deště petrské (1.8. – podle křesťanského svátku sv.
Petra v okovech).
Mokrého Medarda a přívalů deště se obávali lidé z mnoha důvodů: bude se těžko kosit tráva a sušit seno, plodiny
postihne hniloba a poničí ji škůdci, kvalita bude špatná. Nebezpečné přívalové deště navíc způsobovaly nečekané
povodně.
A co na to meteorologové?
Medardovská pranostika potvrzuje, že v tomto období často nastává příliv vlhkého, oceánského vzduchu a
deštivého počasí. Mnohem častěji se ale Medard projevuje mírným ochlazením, které u nás nastává právě koncem
první červnové dekády, a výrazněji začínají teploty opět pravidelně stoupat začátkem července. U nás nejdelší
souvislé období, kdy každý den pršelo, nastalo v roce 1954. V tu dobu pršelo 22 dní. Podle Medardovské pranostiky
by mělo, ale napršet čtyřicet dní, to se ale ještě nikdy v české republice nestalo.
Svatý Medard bývá zobrazován s úsměvem na rtech a i proto je považován za
patrona proti bolestem zubů. Vedle toho je ještě patronem sedláků, pastýřů, vinařů,
sládků a meteorologie. Lidé se k němu také modlili za suché počasí při senoseči, za
úrodu polí a vinic, také proti horečce a choromyslnosti.
Atributy: almužna, biskup, tři holubice, kámen, koule, orel, stopy
Význam jména Medard
Toto jméno je prastaré. Jedná se o obdobu franského (či starogermánského?) jména
Mahtahard. První částí jména je math což znamená - moc, síla, druhá část hardus
znamená - tvrdý, přísný. Spojením jméno získává význam: mocný, udatný, schopný,
silný a tvrdý.
Latinsky Medardus, italsky a španělsky Medardo.
Medard je tedy mocný a přísný chlapík, kterého není radno příliš provokovat. Chlapci
tohoto jména bude dána schopnost těžit z nevědomých vzpomínek, hluboká duchovnost, potřeba předávat znalosti
druhým a také jim pomáhat.
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SVATBA
V červnu začíná čas, kdy se koná nejvíce svateb.
V Loužnici se stále ještě dodržuje, že před svatbou se po vesnici roznáší svatební oznámení
s koláčky. Stejně jako dnes, i dříve bývala svatba na naší vesnici nejslavnější rodinnou
událostí. Nebyla jen záležitostí dvou mladých lidí a jejich rodin, ale měla ráz svátků celé
vesnice. Bylo až neuvěřitelné, že naši šetrní předkové, často žijící ve
skromných poměrech, mohli tak bohatou hostinu, pro tak velký počet
hostů připravit. Ale i při tom počtu hostí to nepřišlo tak draho, poněvadž
pozvaní posílali nebo přinesli do domu nevěsty tvaroh, máslo, smetanu,
vejce, cukr, kávu, mák, hrách, kuřata, husy, kachny či jiné pochutiny. Na
svatbě v rodině zámožného sedláka zabili jalovici, někdy vola, jedno až
dvě prasata a bezpočet drůbeže. Na chudších svatbách se zabilo jedno
prase a v horských krajích, převládalo maso skopové a drobné domácí
zvířectvo, jako je jehně, kůzle nebo králík.
Několik dní před svatbou se pekly koláče. Svatební jídelníček - Výběr
pokrmů na svatební hostinu se různil. Pokrmy se podávaly v obměněném
pořadí a počtu. Po polévce to bylo většinou vařené hovězí maso s
omáčkou většinou smetanovou, pak dušené nebo pečené na slanině s
příchutí zázvoru nebo česneku. Vepřová a telecí pečeně se pekla v peci.
Vepřové se podávalo se zelím, telecí s kompotem z čerstvého nebo
sušeného ovoce. Slepice byly většinou vařeny v polévce, husy, kachny a
kuřata pečené, někdy plněné jablky, později i jinými náplněmi. Z drštěk
se připravovala polévka a podávala se ke snídani. Vnitřnosti se
upravovaly s omáčkou nakyselo a podávaly se s chlebem. Skopové maso
se peklo, vařilo nebo dusilo se zeleninou, jako je řepa, dumlík či mrkev
nebo se podávalo pečené se zelím. Masa bývalo o svatbách vždy hojně,
více než při jiných slavnostních hostinách a upravovalo se jako o
posvícení nebo o jiných svátcích. Podle různých zápisků patřila ke svatebním pokrmům sladká krupičná kaše s
medem a dávala se hlavně dětem. O rozveselení svatebčanů, udržování dobré nálady a vyplnění času od podání
jednoho pokrmu k druhému se starali družbové a bavili hosty různými žertíky, vtipy a „řečňováním“, které se
částečně vztahovalo k předkládanému pokrmu. Při hostině házeli hosté po sobě, hrachem, který byl symbolem
hojnosti a plodnosti.
SVATEBNI ZVYKY :
Zkouška ženicha - Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína.
Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo
to nic dobrého: bude z něj opilec.
Rozsypávání květin - Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a
rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.
Svatební špalír - Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom snaží
všemožně zabránit, ale ne násilně. Symbolický význam: překonávání manželství v nesnázích.
Zatahování - Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy,
stuhami, ale i např. vypitými lahvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí.
Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.
Práh - Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří
číhají pod prahem a hlídají dům. Jiný význam: Symbolický začátek nového života.
Únos nevěsty - Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé
hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí
zaplatit výkupné. Pozor: Akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali
na nevěstin návrat, a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo. Tento zvyk se již nedodržuje.
Družičky - Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam:
duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí mít družičky
na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.
Společné pojídání polévky - Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební hostině má
symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného
krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem.
Rozbíjení talířů - Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí a že společným
zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické.
Zvací koláčky - Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a
sousedům. Koláčky, které by měly mít nejméně tři různé náplně, jsou považovány za vizitku kuchařského umění
hospodyně
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SENOSEČ
Sena sečeného koncem května si
hospodyně nesmírně vážili a
dávaly je dobytku jako lék. Kdo
sekal trávu o Svatodušní svátky,
tomu by vypadalo tolik vlasů, kolik
posekal stébel. Utrhl-li hospodář
na svátek svatého Jana Křtitele
(24. 6.) tři hrsti trávy ze
sousedovy zahrady nebo louky a
poté vešel po kolena do vody a
trávu hodil za sebe, přetáhl tím
veškerý užitek sousedova domu a
hospodářství k sobě.
Sklizeň sena se nazývá senoseč. Druhá sklizeň sena resp.
druhá fáze senoseče se nazývá otava. Příprava sena začíná
posečením porostu (louky) ve správnou dobu. Pokosená
tráva zůstane v závislosti na počasí několik dní ležet na
louce, aby se usušila. Během této doby jsou řádky několikrát
obráceny. Následně je seno shrnuto do kupek a odvezeno
do seníku. Seno z první, druhé či třetí seče má odlišné
vlastnosti. Seno z druhé
seče je označováno jako
otava; ta má díky
menším stonkům jemnou strukturu.
V Loužnici se sena suší již od nepaměti.
Dříve každý rolník či hospodář pro svůj
dobytek. V těchto dobách bývaly louky
krásně posekané, čisté, meze chránily
drobnou zvěř a nálety neměly šanci
vyrůst. V dobách, komunismu se sekalo a
sušilo pro dobytek do JZD, nebo ti co měli
doma drobné zvířectvo.
Ráno, ještě za rosy se posekalo, během
dne se seno několikrát obrátilo, večer
shrabalo do kup, ráno rozházelo, přes den
obracelo, a když bylo krásně tak, se i na
večer seno odvezlo.
V dnešní době již suší jen ten, kdo má nějaký
dobytek, ostatní sekají trávníky sekačkou, nebo
trávu přenechávají hospodářům.
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

První letošní zdokumentovaný hřib (hříbek) kovář Vel. Hamry:

Něco pro skalní houbaře: Letošní první zdokumentovaný nález hříbku kováře poslala Táňa
Scherzlová (foto dole). Malý – ale můj! Na pravém snímku je rašící sírovec žlutooranžový,
od stejné autorky. Určitě důvod k radosti a úsměvu.

Datum nálezu: 3.6.2021
Hřib kovář „modrák“ patří k prvním hřibovitým houbám, které v Jizerkách můžete najít. Dle
každoročně rozdílných podmínek od konce dubna až do zámrazu. Je tužší konzistence a v kuchyni
vyžaduje delší tepelnou úpravu - asi půl hodiny, podobně jako václavka. Je možno jej využít v celé škále
receptů. Usušený je silně aromatický a klasická bramboračka s kouskem uzeného a sušenými „modráky“
je vstupenkou do gastronomické nirvány.
Sírovec žlutooranžový patří k chorošovitým houbám a vyrůstá na více druzích dřevin. Preferuje
růžokvěté stromy (švestka, třešeň), ale najdete jej i na vrbě, topolu apod. Sbíraný těsně u země mívá
zemitou chuť, která se odstraní namočením přes noc do mléka.
Pro kuchyňské zpracování používejte jen okrajové měkké části střechovitých útvarů plodnic. Lze jej na
nudličky pokrájený připravit na pórku a kari ve smetanové omáčce, nebo jako řízky v trojobalu i v
těstíčku. Řízky lze i nakládat do sladkokyselého nálevu, jako houbové pečenáče.
Sírovec je i léčivá houba a stimuluje činnost slinivky břišní při lehčích onemocnění cukrovkou. Lze jej
pokrájený na plátky sušit a dále používat na odvary, které se pro snížení hladiny cukru v krvi užívají v
desetidenních kůrách kdykoli během roku. Na sušení lze použít i tužší části plodnic.
Foto: Táňa Scherzlová, text P. Hampl
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

ŠKOLNÍ ROK 1918 – 19
Slavnostní dny
Ve školním roce konány tyto slavnosti:
7. března oslavy důstojné narozeniny našeho prvního prezidenta Masaryka,
28. března velkého učitele národů Komenského,
16. dubna stromková slavnost, při níž sázeny lípy na silnici,
1. května národní svátek, při němž vysazena lípa svobody nedaleko zvoničky,
Alois Ludvík mluvil o významu dne, žactvo přednášelo básně a zúčastnilo se divadelní hry Josef Kajetán
Tyl.
6. července v dnu Husově mládež zúčastnila se průvodu ku hranici i přednášky o M.J.Husovi, již
přednesl pan J. Hudský ze Železného Brodu.
Okresní konference
Oba členové sboru učitelského zúčastnili se okresní konference učitelské v Semilech dne 8. prosince
1918.
Školní docházka
Školní docházka jevila se takto:
Nezameškaných půldnů bylo 86,07%, omluvených 11,91%, neomluvených 2,02%.
Proti roku loňskému zlepšila se docházka o 2,26%, ač hospodářské poměry byly značně horší. Nemalou
měrou ku zlepšení přispěla radost z našeho osvobození a naděje na lepší.
Satistika

Pokračování příště….
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Rubrika, kde je porovnána fotografie z minulosti se současnými pohledy.
Pohled na silnici ke koupališti
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PRO ZASMÁNÍ

Ve školní jídelně si přisedne student k profesorovi a ten
říká: „Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí.“
Student se zvedne s odpovědí: „Tak já letim.“
Čímž samozřejmě pana profesora namíchne a ten se
rozhodne, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj,
student na vše odpoví bezchybně. Proto mu dává
poslední otázku: „Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a
v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si
vybral?“ Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se
zlatem. Profesor vítězoslavně: „No vidíte, a já bych si
vybral ten s tím rozumem.“ Student neváhá: „Vždyť jo,
každý si vybere to, co mu chybí.“ Profesor už je tak
vytočený, že na studentův test napíše BLBEC a pošle ho
pryč. Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení,
ale za chvíli se vrátí: „Pane profesore, vy jste se mi tu sice
podepsal, ale nenapsal jste žádnou známku ...“
Dežo, proč běháš po stavbě s prázdným kolečkem? Jojo
pane mistr, je tolik práce, že ani nestíhám naložit.
V letošním roce vítězem roku za herecký výkon se stává
měsíc „Květen“, za dokonalé ztvárnění měsíce „Říjen“.
Na výletě najde jeden ze žáků granát. Učitelka ho
okřikuje: „Nehraj si s tím, kdo ví, co to je! Okamžitě to
zahoď!”
Učitel si o prázdninách přivydělává jako výčepní v jedné z
hospod: „Chlapi, jestli mi budete do toho čepování kecat,
tak vás rozsadím.”
Hlášení: „Večer se z neznámé příčiny zřítilo letadlo na
sluneční pohon.”
Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!"
"Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za
autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"
Ptá se farmář kovboje: "Johne, označil jsi včera všechna
zvířata, jak jsem ti předevčírem přikázal?"
"Označil." "A měl jsi s tím hodně práce?"
"S dobytkem ani ne, ale s těmi včelami to bylo strašné!"

MOUDRÁ VĚTA
Buď ženou, která narovná jiné ženě korunu, aniž by světu řekla, že byla na křivo.
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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TIP NA VÝLET

Hledáte ubytování v Českém ráji? Navštivte rodinný rekreační areál Prachovec.
Areál je umístěn pod zalesněným kopcem Lom nad vesničkou Dřevěnice. Obec Dřevěnice se nachází cca 7 km od
historického a turisticky velmi zajímavého města Jičín a je již mnoho let dějištěm největšího a nejznámějšího
volejbalového turnaje v Čechách. Pro sezónu 2020 připravujeme několik významných změn, jakými jsou např.
hřiště, bazén a prodejní stánek s občerstvením. Taktéž zajišťujeme postupné zvelebení našich chatek, které jsou
vybaveny obývací místností s kuchyňským koutem, koupelnou s teplou vodou a verandou (téměř 30 m čtverečních
v přízemí) a ložnicí pro 4 osoby s možností přistýlky (cca 20 m čtverečních v podkroví).

http://www.prachovec.cz/index.html
Rekreační areál Prachovec
Telefon: +420 704 170 710
Email: prachovec@gmail.com
Adresa: Dřevěnice u Jičína
GPS: 50.4551022N, 15.4504842E
Provozní období: 1. května - 15. října
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http://www.tommat.cz/
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REKLAMA

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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