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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 24/2020
pro týden:
22. 6. 2020 – 12. 7. 2020

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
Od 22. června do 12. července 2020 - DOVOLENÁ

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

MUDr. Žwak

Informace z ordinace praktického lékaře Držkov - Zásada
Dobrý den všem,
v průběhu léta budeme mít dovolenou
v termínech 29. 6. - 17. 7. a 24. - 28. 8.
Dále z důvodu rekonstrukce ordinace v Zásadě budeme
od 22. června ordinovat pouze v Držkově všechny dny v
týdnu - do odvolání (odhaduji začátek září).
S pozdravem, dr. Žwak
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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:

„Údržbář obecního majetku a veřejné zeleně obce LOUŽNICE“
Místo výkonu práce: katastr a správní území obce Loužnice, budovy v majetku obce, veřejná
prostranství a pozemky v majetku obce.
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., podle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2020 pracovní poměr na
dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, pracovní doba 3.11. měsíc 40h týdně a 12.-2. měsíc 20h týdně.
Pracovní náplň: správa a údržba nemovitého a movitého
majetku obce a jeho zařízení, údržba techniky, strojů a
zařízení, drobné zámečnické, zednické, malířské a jiné
řemeslné práce, provádění drobných oprav, obsluha komunální
techniky v majetku obce, údržba zeleně, práce s křovinořezem,
travní sekačkou, motorovou pilou a jinými stroji a zařízeními,
správa zimní a letní údržba chodníků, komunikací a veřejných
prostranství, úklid sněhu, správa a úklid sběrných míst, obsluha
topného systému v budovách v majetku obce, jiné práce dle
požadavku obce.
Požadujeme: věk minimálně 18 let, řidičský průkaz skupiny B, manuální zručnost, časová
flexibilita (občasná práce o víkendech, popř. dle potřeby), zdravotní způsobilost odpovídající
fyzické práci ve venkovním prostředí, trestní bezúhonnost, samostatnost, důslednost v práci,
pracovní nasazení.
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 29. 6. 2020 do 12 hod..
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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OPRAVA HASIČÁRNY
Nadále pokračují práce na opravě hasičárny.
V uplynulém týdnu se zde konaly terénní úpravy, které budou i nadále pokračovat.
Pokračují elektrikářské práce, které finišují, nyní ještě bude provedena vodoinstalace a výměna topení
– radiátorů.

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

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY

I když se to letos nezdá a děti a všechny školy jsou doma od března, tak
začínají Letní prázdniny a budou trvat od středy 1. července 2020 do
pondělí 31. srpna 2020.
Doufejme, že po prázdninách se vše vrátí k normálu a období školního
vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

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

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek 18.00 – 22.00 hod
pátek 18.00 – 24.00 hod
sobota 19.00 – 24.00 hod
Na čepu: Svijany: 450, 10°, 11°. Pochutnat si bude moci na uzeném mase.
Podle počasí bude opět otevřen stánek na koupališti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVODNĚ
I přes neustálý déšť, který od minulého týdne intenzivně bičuje celý
Liberecký kraj a i naši obec, se hladina Kopańského potoka nezvedla.
Horší situace byla na řece Kamenice a Jizeře, ale ani zde nebyly žádné
škody jako na Frýdlantsku.

Foto Kopaňského potoka u hasičárny v sobotu 20. 6. 2020
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ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE - KOUPALIŠTĚ
Ve čtvrtek 18. června 2020 v odpoledních hodinách byla vyčištěna požární nádrž – koupaliště.
Koupaliště čistila jednotka SDH Loužnice a letos poprvé také nové vozidlo.
I přes nepřízeň počasí se čištění podařilo.
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ŘIDIČI POZOR!
ZÁSADA – HAMRSKA
Od 15. 6. 2020 do 15. 11. 2020 bude úplná
uzavírka komunikace č.III/287 45 Velké Hamry IIZbytky z důvodu její rekonstrukce.
Objízdná trasa povede přes Zásadu.
Žádáme všechny řidiče a účastníky dopravního
provozu, aby v době uzavírky dbali zvýšené
opatrnosti v celém úseku objízdné trasy.
http://www.zasada.cz/obec-7/aktuality/objizdnatasa-uzavirka-silnice-pres-zbytky-836cs.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADČICE – JÍLOVÉ
Rekonstrukce krajské silnice III/2882 a III/2884
Jílové u Držkova a Radčice.
Předání a převzetí staveniště se uskuteční 22.6.2020
v 8:30 hod. na místě stavby.
Zhotovitelem stavby bude firma Strabag a.s.
Stavební etapy budou celkem 3 a na každou je
odhad cca 1,5 - 2 měsíce. Detaily budou upřesněny
po odkrytí povrchu v první etapě.
1. etapa: střelnice - křižovatka Jílové u Držkova
O uzavírkách Vás budeme informovat
Veškeré info sledujte na webových stránkách obce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEKÁNÍ
Z důvodu pravidelné údržby komunikací na
silnicích Libereckého kraje, probíhá zde sekání
krajnic.
Probíhající seč travních porostů je aktuálně s 2
týdenním zpožděním oproti původnímu plánu z
důvodu sucha v měsíci květnu a následně
absence těchto porostů. V současnosti probíhá 2
směnný pracovní režim.
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OBCHOD LOUŽNICE
V sobotu ZAVŘENO
do odvolání
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

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

POŠTA LOUŽNICE - OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí

08:00 - 11:00

Úterý

14:45 - 17:45

Středa

08:00 - 11:00

Čtvrtek

14:45 - 17:45

Pátek

08:00 - 11:00

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

OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE - ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 17.30 - 18.00 hodin
 Do místnosti Obecního úřadu vstupujte jednotlivě
 Vždy s rouškou na obličeji
 Dodržujte odstup
 Pokud to je možné, domlouvejte si schůzku dopředu
 V případě, že je možné Vaše požadavky vyřídit elektronicky,
upřednostňujeme tuto variantu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA LOUŽNICE

Obecní knihovna v Loužnici čp. 72
je opět otevřena každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin.
Dodržujte nařízení, při návštěvě knihovny vždy mějte roušku,
rukavice a použijte dezinfekční gel, ten je v knihovně připraven.
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ZÁSADA

ZE SVĚTA
ZasTenRock bude, ale ...
Jednodenní rockový festival ZasTenRock v Zásadě
navštěvovalo v posledních letech pravidelně 2.500
návštěvníků. Letos tato akce ale dozná výrazných změn.
"Bohužel vzhledem k současné situaci nám vypadlo velké
množství partnerů, bez kterých se taková akce uspořádat
nedá.
Navíc doba je nejistá, a pokud by došlo opět k zpřísnění
pravidel v počtu lidí povolených na jednu akci, museli
bychom sáhnout po nějakých restrikcích. A to
nechceme." říká ředitel festivalu Miroslav Princ.
Každý rok se na akci představilo 10 kapel, k dispozici byly
dvě stage, obrazovka a skvělé zázemí s občerstvením bez
front. To vše ale za současné situace zachovat nejde a
tak se organizátoři rozhodli, že akci uskromní a rozdělí na
dvě menší.
Jedna se bude konat v termínu původního festivalu, tedy
22. 8. a bude mít trochu tvrdší náplň v podobě Vildy Čoka
s kapelou Bypass, které doplní vloni velmi úspěšný Kabát
revival z Varnsdorfu.
Druhou akcí s trochu lehčím rockem bude o 14 dnů
později, tedy 5. 9. vystoupení libereckých Těl a brodských
Těsně Vedle. Obě akce začnou v 18:00 hod. a vstup bude
omezen na 250 skalních fandů. "Toto řešení se nám
vzhledem k podmínkám a riziku omezení počtu účastníků
jeví jako nejlepší a věříme, že si obě akce najdou své
příznivce.
Určitě bude naší snahou zachovat standard v podobě
skvělého servisu bez front a pohodovou atmosféru"
doplňuje k akcím spolupořadatel Petr Růžička.

Předprodej vstupenek na obě akce bude spuštěn 12.6. v 9 hodin v prodejní síti https://www.ticketstream.cz/
Přeji krásný slunečný den.

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

ZÁSADA – ZBYTKY
15.6.2020 byla zahájena velkoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/28745 Zbytky –
Velké Hamry. V rámci akce bude opraveno celekm 26 propustků.
Celková doba realizace je 150 dní. Dodavatel: M-Silnice a.s.

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -22.6.-12.7. 2020 / 24
JABLONEC NAD NISOU - Se zpožděním
vyvolaným jarními mimořádnými událostmi zahájí
tuto sobotu jablonecké muzeum Mezinárodní trienále
skla a bižuterie JABLONEC 2020. Současně se
návštěvníkům poprvé nabídne možnost prohlédnout
si interiéry unikátní skleněné přístavby ve tvaru
skleněného krystalu.
Celý projekt zahajuje výstava
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, která ve třech
výstavních sálech představí stovky současných
produktů od 80 značek, jež v posledních třech letech
zaujaly na českém trhu. Návštěvníci si z nich formou
hlasování budou moci vybrat své favority.
„Samostatný prostor dostanou poprvé designová
svítidla, a to v exkluzivním prostředí naší skleněné
přístavby, která se tímto premiérově otevře
veřejnosti. Kromě svítidel můžete obdivovat
jedinečné zasklení - 243 skleněných desek o celkové ploše 480 m2, každé jiné velikosti a tvaru, bez jediného
pravého úhlu. Nenechte si ujít ani úchvatný výhled na panorama jabloneckého Petřína!", zve k návštěvě ředitelka
muzea Milada Valečková.
Od soboty bude již přístupná i zábavná rodinná dílna Hrátky (nejen) se sklem. To vše nabízí Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou za symbolické vstupné pouhých 40 Kč, otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin.
Co dnes ze skla a bižuterie letí?
Jablonecké muzeum je státní institucí s největší sbírkou bižuterie na
světě a souborem skla evropského významu. Před šesti lety se rozhodlo
rozšířit koncept pravidelných přehlídek bižuterie, navazujících od roku
1998 na slavné jablonecké výstavy, na mezinárodní nekomerční
přehlídku skla a bižuterie.
Přestože některé aktivity v rámci letošního ročníku Mezinárodního
trienále skla a bižuterie musely být vzhledem k mimořádným opatřením
omezeny nebo zrušeny, jeho stěžejní výstava
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE proběhne v plánovaném termínu i rozsahu.
A nejen to. Třetí ročník této prestižní akce přináší pro návštěvníky i
atraktivní novinku. Poprvé bude zpřístupněna jedna část moderní
muzejní přístavby v podobě skleněného krystalu, v níž budou
prezentována závěsná svítidla a lampy. Celkem se ve třech sálech
muzea představí 47 sklářských podniků, 23 bižuterních firem a 10
šperkařů z Česka, Slovenska, Dánska, Finska, Německa, Rakouska, Turecka a USA.
„Výstava Trendy. Design. Produkce je největší pravidelnou výběrovou přehlídkou skla a bižuterie nejen v České
republice, ale celé Evropě. Je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce našeho muzea se současnými firmami.
Velice si vážíme jejich zájmu o spolupráci i na dalších muzejních projektech," uvedla ředitelka muzea Milada
Valečková.
Kurátoři opět dali prostor jak zavedeným značkám, tak novým jménům, kterých se v Jablonci představí zhruba
třetina z celkového počtu. Ve výběru nechybí velké podniky ani malá studia, ruční ani automatická výroba.
Přítomna jsou i známá designérská jména - Nastassia Aleinikava, Jaroslav Bejvl ml., Jakub Berdych Karpelis,
Dechem, Patrik Illo, Lukáš Jabůrek, Lucie Koldová, LLEV, Jiří Pelcl, Rony Plesl, Yabu Pushelberg, Kate Spade nebo
Maxim Velčovský. „Naše výstava je nejen oslavou invence designerů, ale i umu technologů a řemeslníků,"
připomněl hlavní kurátor projektu Petr Nový a dodal: „Právě snaha postihnout všechny podoby současného
českého skla a bižuterie, nikoliv jen tu mediálně nejznámější, dělá naši přehlídku jedinečnou."
Výstavu je v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie možno navštívit od 20. června až do 1. listopadu letošního roku,
přes léto ji doplní zábavná rodinná dílna „Hrátky (nejen) se sklem". Mezinárodní trienále skla a bižuterie pak bude
pokračovat koncem listopadu otevřením dalších dvou výstav a slavnostním předání ocenění vybraným kolekcím z
výstavy TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. Rozhodnou o nich mezinárodní komise, partneři a samotní návštěvníci.
http://www.nasejablonecko.cz/
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LIBERECKÝ KRAJ - Několik desítek českých firem za podpory
Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru
spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor,
který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D
tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je
tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se
tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má
totiž evropskou certifikaci. „Úspěch ryze českého respirátoru, na kterém
se podílela celá řada tuzemských subjektů, mě nesmírně těší. Opět se
ukázalo, že česká inovativní řešení mají světový potenciál a že umíme
být nápadití a soběstační i ve vypjatých situacích. Ukazuje se také, že
má velký význam adresná a rychlá pomoc, 3D tisk respirátoru jsme podpořili z programu Czech Rise Up, který
jsme na MPO v rekordně krátkém čase připravili," řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a
dodal: „Česká maska splňující nejpřísnější parametry FFP3, která prošla plnou evropskou certifikací, je tak v
duchu Inovační strategie skvělým příkladem transferu technologií s velkým exportním potenciálem."
Původní polomasku pro 3D tisk pod názvem CIIRC RP95-3D během jediného březnového týdne navrhli odborníci
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Reagovali tak na nedostatek osobních
ochranných prostředků při pandemii koronaviru.
VÍCE ZDE: http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/cesky-respirator-ziskal-evropskou-certifikaci-zaujaluz-i-nato/?aktualitaId=65230
LIBERECKÝ KRAJ - Již potřetí se uskutečnila soutěž Kniha roku
Libereckého kraje, jejímž cílem je ocenit autory a nakladatele za
mimořádný literární počin, který se jakkoliv vztahuje k Libereckému kraji.
Vítěze tohoto ročníku vyznamenají hejtman Martin Půta a krajská radní
Květa Vinklátová 22. června od 16 hodin v Krajské vědecké knihovně v
Liberci. „Mám velkou radost z toho, že každým rokem přibývají další
regionální tituly. Zároveň nepochybuji o tom, že ne všichni autoři či
nakladatelé knihy do soutěže přihlašují. Byli bychom velmi rádi, kdyby
neváhali a příští rok byla účast ještě větší. Za tři ročníky soutěže jsme
hodnotili již 81 titulů," říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Nominované knihy hodnotila sedmičlenná odborná komise, v
níž zasedli Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny, Pavel Kopřiva, ředitel Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Jiří Padevět, spisovatel a ředitel nakladatelství
Academia, Martin Fryč, knihkupec, Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
Libereckého kraje, Hana Maierová, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého
kraje a Martin Féna, vedoucí oddělení kultury Libereckého kraje. „Regionální téma je pro veřejnost velmi lákavé,
potvrzuje to i zájem čtenářů liberecké knihovny, a to nejen o vydané knihy o libereckém regionu, ale i o pořady,
které na regionální téma knihovna pořádá. Čtenář i posluchač se tak dozvídá více o regionu, ve kterém žije, o
jeho osobnostech, historii či turistických zajímavostech," řekla Blanka Konvalinková, ředitelka knihovny.
Předložené publikace komise posuzovala z hlediska grafického zpracování, výtvarného řešení a kompletního
estetického dojmu z díla. „Výtvarné zpracování knih je jejich důležitou součástí, stejně jako obsahová a tematická
část. Rád bych motivoval autory ke spolupráci s výtvarníky a grafiky," sdělil Pavel Kopřiva, ředitel Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
Ocenění získají knihy v kategoriích Odborná a populárně naučná literatura, Beletrie a poezie, Literatura pro děti a
mládež, učebnice a Umělecká monografie a výtvarná publikace. Vyhlášen bude rovněž vítěz Ceny čtenářů a
osobnost, která obdrží Cenu Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury. V letošním roce komise
rozhodla, že udělí ještě Zvláštní cenu poroty. „Práce v porotě mi umožnila to, co mám na knižním světě nejraději.
Vstoupit do vod neprávem přehlížené regionální literatury, která přináší nejen kvalitu, ale především autentický
pohled na historii i současnost regionu. Velmi bych si přál, aby se regionální literatuře dostávalo zasloužené
pozornosti nejen v regionu, kde vznikla, ale i v celé České republice," uvedl Jiří Padevět, spisovatel a ředitel
nakladatelství Academia. Vítězové v kategoriích Odborná a populárně naučná literatura, Beletrie a poezie,
Literatura pro děti a mládež, učebnice a Umělecká monografie a výtvarná publikace a osobnost získají finanční
odměnu ve výši 10 tisíc korun a cenu, kterou speciálně pro tuto soutěž vyrobila Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská v Kamenickém Šenově. Také na vítěze Ceny čtenářů a Zvláštní ceny poroty čeká cena z šenovské
umělecké průmyslovky.
http://www.nasejablonecko.cz/
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HARRACHOV - Harrachovští se v sobotu 13. června
zapojili do akce Správy KRNAP Ukliďme Krkonoše.
Úklid vedl po dvou trasách od Vosecké boudy, a to ke
státní hranici a zpět a na Krakonošovu zahrádku přes
rozcestí U Čtyřech pánů. Častějšími odpadky byly
nedopalky od cigaret, papírové kapesníky a pet lahve.
Celkově bylo ale odpadků podél cest v těchto lokalitách
málo. Kromě místních se akce účastnila také například
ZŠ Čelákovice nebo turisté z Hradce Králové.
Harrachovští uklízeli v intravilánu města letos již
dvakrát, a to 16. 5. a 30. 5. Situace s odpadky tam
byla mnohem vážnější, a to nejvíce v okolí centrálního
parkoviště a parkoviště u supermarketu Norma. Příští
úklidová akce by měla proběhnout 19. září ve
spolupráci s organizací Ukliďme Česko a se Správou
Krkonošského národního parku. Zváni jsou místní i

návštěvníci z větší dálky.
Podrobnosti o úklidu Správy KRNAP v celých Krkonoších: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/krkonosejsou-opet-ciste-odpadky-sbiralo-200-dobrovolniku/?aktualitaId=65192

PŘEPEŘE U TURNOVA - Krásná příroda, řeka Jizera a
síť cyklostezek láká do Přepeř u Turnova všechny, kdo
mají rádi sport a turistiku. V současné době v této malé
obci v srdci Českého ráje vzniká zajímavá
architektonická stavba v podobě malé vodní elektrárny.
Stojí za ní semilský rodák, podnikatel, patriot, milovník
umění a mecenáš Milan Kuršel. Přepeřská vodní
elektrárna je nepřehlédnutelná místní stavba v
moderním pojetí, evokující na vodě plující hausbót.
Výjimečnou ji však dělá také výrazné umělecké dílo
„Svět vody" pokrývající celý vnitřní interiér. Malbu zde
nyní dokončuje mezinárodně uznávaný umělec Hesham
Malik, za kterým jsme se přijeli podívat a pohovořit o
jeho práci. Hesham Malik pracuje na lešení, které zde
stojí po celém obvodu, Malíř se jistí lezeckým lanem.
Zaujalo mne, že nikde nevidím téměř žádné štětce nebo
malířské náčiní. Pouze akrylové barvy a barvou pokryté ruce, kterými výtvarník malbu vytváří. Všude výrazné
barvy a postavy, které svým dojmem a strukturou člověka doslova pohltí.
Můžete čtenářům popsat, co zde v elektrárně vzniká?
Vzniká tady výtvarný projekt „Svět vody", kdy obraz maluji přímo na vnitřní betonové zdi vodní elektrárny. Malba
pokrývá kompletní prostor okolo turbíny a roste směrem ke stropu. Je to celkem 165 m2 výtvarně pokryté plochy
a nejvyšší bod malby je v 10 metrech. Teď dokončuji ještě poslední prvky okolo oken hausbótu.
Malba je velmi rozsáhlá a evokuje malby, které vidíme na staroegyptských freskách. Výrazné a velké figury. Jak
vznikl tento nápad?
Propojení je především v tom, že staří Egypťané měli k vodě velmi blízko a za rozmachem jejich civilizace stálo
mimo jiné také vodní inženýrství. Sila jejich stavitelství a egyptské kultury působí až do dnešní doby. Samozřejmě
v době Egypta se používaly, jak bychom dnes řekli, ekologické principy výroby energie. Pracovali především na
lidský a zvířecí pohon, ale také pracovali s využitím větru a důmyslným systémem vodních kol a kanálů. Ekologie
je tedy další pojící prvek, který mě vedl k výběru tohoto tématu malby. V neposlední řadě mě také inspiroval
zájem investora o téma starověkého Egypta.
VÍCE ZDE: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/foto-v-preperich-vznika-vyjimecna-stavba-s-unikatnimimalbami/?aktualitaId=65253

http://www.nasepojizeri.cz/
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ČERNÁ KRONIKA
LUČANY - Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla
uzavřela 20. června 2020 dopoledne silnici I/14. Policisté
odklánějí dopravu přes Novou Ves. Krátce před půl desátou
hodinou dopoledne přijal operační důstojník oznámení o
dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 14 na Jablonecku. Mezi
Lučany a Smržovkou došlo ke střetu osobního vozidla s
nákladním. Nehoda si vyžádala jedno lehké zranění.
Komunikace je zcela neprůjezdná, policisté na místě
odklánějí dopravu přes Novou Ves. Příčina dopravní nehody
a okolnosti jsou nyní předmětem šetření.
LIBERECKÝ KRAJ - Profesionální i dobrovolní hasiči v
Libereckém kraji zasahovali v pátek u více než 40
událostí. Na Frýdlantsku došlo v sobotu ráno na řece
Smědá a Řasnice k překročení III. stupně povodňové
aktivity. Některé páteční zásahy hasičů byly spjaté s
výstrahou na meteorologické jevy - jednalo se
především o technické pomoci: desetkrát odstranění
stromů z pozemních komunikací a čtyřikrát čerpání
vody. Řidiči také hodně bourali a hasiči proto pomáhali u
deseti dopravních nehod. Při dopravní nehodě osobního
automobilu s dodávkou v Dolní Libchavě došlo ke
zranění čtyř osob, z nichž jedna byla transportována do
nemocnice vrtulníkem. Hasiči provedli protipožární
opatření, zasypání uniklých provozních kapalin a pomohli
s transportem zraněných osob. Další nehody se staly v
Liberci, Raspenavě a Karlovicích. Dále hasiči řešili deset
úniků ropných látek na pozemní komunikace a ostatní mimořádné události. Na Frýdlantsku došlo v sobotu ráno na
řece Smědá a Řasnice k překročení III. stupně povodňové aktivity. V obci Višňová aktuálně zasahuje od rána 13
jednotek hasičů a na pomoc tam dorazil také obojživelný pásák Hägglunds BV206 ze stanice Liberec. Obec
Višňová je v tuto chvíli odříznutá - veškeré komunikace do obce jsou uzavřeny. Další uzavírka je mezi obcemi
Černousy a Boleslav. V Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce a Frýdlantě hasiči čerpají vodu, V Raspenavě
zabezpečují domy pomocí pytlů s pískem, v ostatních obcích se provádí monitoring vodních toků. Pro Frýdlantsko
byla vyhlášena výstraha na extrémní stupeň nebezpečí povodňového ohrožení. Ve Višňové dopoledne zasahovalo
10 jednotek hasičů, komunikace mezi obcemi Černousy a Boleslav je uzavřena. V Novém Městě pod Smrkem a
Bílém potoce hasiči čerpají vodu. V Raspenavě dávají hasiči pytle s pískem, aby se voda nedostala do domů.
Všechny příjezdové komunikace do obce Višňová jsou aktuálně dopoledne uzavřeny. Do obce míří speciální
technika ze Záchranného útvaru HZS ČR s cisternami s pitnou vodou. Postupně také HZS navyšuje počet
zasahujících jednotek. Podle předpovědi ČHMÚ má i nadále pršet a situace se bude ještě bohužel zhoršovat.
Nejhorší situace je momentálně ve Višňové-Předláncích. Hasiči ve Frýdlantě se pomocí pytlů s pískem snaží udržet
řeku v korytě a zabezpečují domy v blízkosti vody. V Raspenavě byly evakuovány čtyři osoby.
KRÁTCE:
15.6.2020 12:00 do 13:00; na silnici 28719 u obce Jenišovice okres Jablonec nad Nisou; nehoda; 2 havarovaná
vozidla; probíhá vyšetřování nehody; OA x MOTO bez zranění. Na místě PČR.
18.6.2020 18:50 do 19:50; na silnici 10 u obce Turnov okres Semily, délka 35m; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody; 2 x OA se zraněním. Na místě HZS a PČR, pohyb osob na vozovce.
18.6.2020 11:15 do 13:20; v ulici Pustinská v obci Desná okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havárie OA mimo
vozovku, bez zranění.
18.6.2020 11:15 do 13:20; v ulici Pustinská v obci Desná okres Jablonec nad Nisou; nehoda; havárie OA mimo
vozovku, bez zranění.
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KULTURA a POZVÁNKY
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http://www.kinobrod.cz/
ČERVEN 2020
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://www.hydronet.cz/content/cz/Default.aspx

PRANOSTIKY
23.6.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24.6.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k
hladu.
26.6.
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27.6.
Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
29.6.
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se
hodně hub.
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
FÁZE MĚSÍCE

28.06.

Slunce

05.07.

13.07.

Měsíc 5.7. 2020

Vychází: 4:53
Zapadá: 20:51

Vychází: 21:31
Zapadá: 4:41

2.7.
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda
vrší.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
4.7.
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Svatého Prokopa den, nešťastný den.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop, zelí okop!
6.7.
Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.
8.7.
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
10.7.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů
patří.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

Počasí se zlepší, bude hezky a slunečno, když:
Stoupá ranní mlha.
Silná rosa.
Večer se objeví beránci hrubších tvarů.
Vidíte na letní obloze blýskavici bez hřmění.
V noci je výrazně tepleji v lese než na poli.
Okraje oblaků se ostře odrážejí od modré oblohy.
Při západu slunce jsou červánky i vysoko
na obloze.
Měsíc je jasný, žádný zamlžený kruh.
Hvězdy se mihotají, je dobře vidět jejich
třpyt.
Tráva a křoviny jsou ráno plné pavoučích
sítí.
Je daleký výhled v lehkém oparu.
Vlaštovky létají vysoko.
Večer létají netopýři.
Mraveniště je plné mravenců.
Večer slyšíte intenzivní cvrkot cvrčků.
Motýli sedají na květy s otevřenými křídly.
Když je nebe zatažené, pampelišky
otevírají květy.
Listy kapradin a ostružin se stáčejí dolů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

Pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
Pokud si někdo nepřeje být uveden v Loužnickém Zpravodaji, nebo naopak, není z naší obce,
ale má naši obec rád a chce zde být uveden, stačí zavolat redakci.
TENTO TÝDEN OSLAVÍ NAROZENINY:

23. 6. 2020
23. 6. 2020
24. 6. 2020
25. 6. 2020
28. 6. 2020
28. 6. 2020
30. 6. 2020
30. 6. 2020
2. 7. 2020
5. 7. 2020
8. 7. 2020
10. 7. 2020
11. 7. 2020
12. 7. 2020

Zdeňka Šourková
Daniel Hrdlička
Marcel Pohl
Lucie Zajícová
Josef Marek
Ela Berntová
Pavel Daníček ml.
Mimi Rogers
Tomáš Blažek st.
Adélka Hendrychová
Michaela Vávrová
Radim Zerzub
Vladimír Bartoníček
Naďa Korousová

Dne 2. července 1932 odpoledne přišla od východu veliká bouře s krupobitím.
Kroupy padaly téměř 20 minut, čímž nejvíce poškozeno bylo zelí a dumlíky,
částečně i ovoce.
Podzim byl teplý, skoro do vánoc beze sněhu.
Úroda obilí dobrá, zvláště žita a brambor bylo dostatek.
Ovoce též byla hojnost, však od krup bylo částečně potlučeno.
Sokolské hřiště na Záduší bylo letošního roku skoro dohotoveno.
Dne 4. července 1937 na tomto hřišti konala se slavnost na oslavu 50 ti letého
trvání „Sokola“. Slavnost měla krásný průběh a nádherný den (až moc teplý) byl
příčinou značné návštěvy a tím i finančního úspěchu.
LÉTO 1944
…Ke koupališti byla přistavěna k domu plavčíka velká dřevěná veranda snad
pro tancování.
Následkem špatného počasí byla sezona koupání velmi špatná.
Musím též zaznamenat tragickou událost, která se stala v červnu v r. 1944,
na zdejším koupališti. Ze Zásady nějaký Vedral asi 18 ti letý posluchač
německé hornické školy byl svému otci s obědem (jako zedník pracoval u
Malého)
a jelikož
bylo teplo, ač voda byla ještě studená, šel se
vykoupat, rázem skočil do vody, a jak doktor
potom konstatoval, ranila ho mrtvice. Zdeněk
Malý ač ještě hoch okamžitě za ním skočil, vytáhl
ho, ale k životu více přiveden nebyl.
12. 7. 2003 – Žhář Karel C. podpálil stodolu u
Tomíčků
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
LÍPA
Kdyby Jan Žižka pod hradem Rabí neseděl pod hruškou, ale pod lípou, nejenom že by o své druhé oko nepřišel,
ale snad by se mu ještě zrak do slepého oka vrátil. Takovou má lípa pověst a moc.
A proč lidé zvolili lípu národním stromem? Bezesporu díky
kvalitě jejího dřeva, které Čechy provázelo od narození až
do hrobu. Z lipového dřeva se dělal nábytek, dřeváky,
hudební nástroje, kolébky i rakve. Lipové stromy byly
zabydlovány spravedlivými a dobrými duchy, a proto pod
jejími větvemi hledala v bouřce útočiště řada lidí ve víře,
že do lípy blesk neuhodí.
Tak jako pro většinu Čechů znamená lípa národní strom,
pro sběratele léčivých bylin zase zdroj suroviny pro
vynikající léčivý sirup.
Léčivé účinky lípy
Lipový květ obsahuje celou řadu léčivých látek. Je to
hlavně sliz, flavonoidy, třísloviny, silice a látky
podobné vitamínu E. Tyto látky mají zklidňující
účinky. Podporují také tvorbu potu a moči, rozpouští
hleny a zklidňují dráždivý kašel. Těchto vlastností
se využívá při léčbě chorob z nachlazení (chřipka,
rýma, kašel, zánět průdušek, angína). Výtažky z
lipového květu také regulují činnost trávicího
ústrojí.
Kdy a jak lipový květ užívat?
Máte rýmu? Kašlete? Cloumá s Vámi chřipka? Nebo snad angína? A co Vaše děti, nejsou nachlazené? Pokud jste
alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak Vám doporučuji sirup z lipového květu. Pomůže Vám vypotit se při
horečkách, které účinně snižuje. Při kašli a nachlazení ztlumí Váš dráždivý kašel a pomůže s odkašláváním.
Lípu lze užívat v každém věku, je velmi vhodná i pro děti. Navíc má, na rozdíl od jiných bylinek, lahodnou chuť a
proto je dětmi dobře přijímána.
Při nachlazení třikrát denně užíváme nálev z poloviny až jedné čajové lžičky na šálek vody. Nálev má příjemnou
barvu a lahodnou, konejšivou vůni. Nejlépe jej doplní lžička medu, který může být také lipový.
Lipový květ je vhodný i do směsí s dalšími rostlinami prospěšnými při nachlazení, jako je bezový květ,
mateřídouška, sléz,
Lípa srdčitá, oblíbený strom alejí, venkovských zahrad a dvorů i listnatých lesů, je rozšířená po celé Evropě.
Podobná je i lípa velkolistá, jejíž účinky jsou v podstatě shodné. Tyto dva druhy se mohou i křížit.
Pozor ale na to, že v parcích pěstovaná lípa americká či lípa plstnatá jsou k léčebným účelům
nevhodné.
Lipový sirup
3 hrsti čerstvého lipového květu, 1litr vody, 1 lžička kyseliny
citronové, 1kg cukru
Květ přelijte horkou, ale ne vařící vodou, a nechte odstát do
druhého dne, opět dvakrát přeceďte a znovu svařte i s
cukrem a kyselinou citronovou. Chuť je možné obměnit
přidáním skořice a hřebíčku, (na 1litr cca 6 hřebíčků a dva
kousky skořice) musí se ale vyndat po 15 min vaření. Sirup
nalejte do skleniček vždy vařící, víčkem je překlopte dolů a po
20 minutách je obraťte zpět. Sklenky se sirupem je lepší
uchovávat v temnu a chladu. Kromě toho, že sirupem
dochutíte čaj, je výborný i jako studený nápoj, připravený
rozmícháním lžičky sirupu ve vodě nebo v chlazené sodovce s
několika lístky máty.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
SIRUPY A ŠŤÁVY
SIRUP Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU
20 bezinkových květenství, zbavených nečistot, 1 dobře omytý citron, nakrájený na plátky, 2 lžičky kyseliny
citronové (konzervační prostředek, dostanete i v drogerii), 1,5 kg
krupicového cukru, 1,2 l vody.
Vodu svařte v konvici. Všechny ingredience dejte do velké mísy, třeba
polévkové, a zalijte vroucí vodou. Promíchejte a pěnu seberte děrovanou
naběračkou. Nádobu přikryjte utěrkou. Nechte na chladnějším místě pět
dnů stát, přičemž směs dvakrát denně promíchejte. Pak ji sceďte přes
velmi jemný cedník, případně přes látku. Nalijte do lahví, které jste
vysterilizovali horkou vodou, a uložte do chladničky.
Sirup můžete vyrobit z lipových květů, tymiánu, meduňky, máty (základ
mojita), mateřídoušky, levandule….
LEVANDULOVÝ SIRUP
200 g Třtinového cukru, 150 g třtinového cukru, 100 g levandulových květů (nebo
jiných bylinek) 1 lžička kyseliny citronové, 1 ks citron
Květy oberte ze stonků (100 g odpovídá asi čtyřem hrstem květů) a vložte na dno
hrnce. Citron pokrájejte na tenké plátky a vyskládejte na květy. Zalijte litrem
převařené, ale zchladlé vody a nechte pod pokličkou louhovat přes noc nebo lépe
celých 24 hodin. Sceďte květy přes plátýnko a vyždímejte je, co to půjde. Do tekutiny
přidejte cukr, želírovací cukr a kyselinu citronovou, začněte svářet a míchat, dokud se
vše nerozpustí. Zredukujte tekutinu asi o třetinu, slijte sirup do hermeticky
uzavíratelných lahviček, otočte dnem vzhůru a nechte zchladnout.
SIRUP Z LESNÍCH JAHOD
Na 1 kg lesních jahod: 1,3 kg cukru, 3 g kyseliny citronové
Oprané a očištěné jahody rozmačkáme ve velké sklenici, prosypeme cukrem a
necháme několik hodin vyluhovat, ideálně přes noc, občas je promícháme.
Vyluhované jahody přefiltrujeme přes plátno. Získanou šťávu odvážíme, přidáme
cukr ve výše uvedeném poměru a kyselinu citrónovou. Rychle zahřejeme na
teplotu 85 °C a ihned plníme do čistých, nahřátých lahví. Láhve uzavřeme
korkovými zátkami korunkovými uzávěry a položíme.
MÁTOVÝ “MOJITO” SIRUP
700 g cukru (můžete použít krupici nebo třtinový), 100 g máty včetně stvolů a případně
květů, 20 g kyseliny citronové, 1-2 ks limetky, 1 l převařené, trochu zchladlé vody,
vhodná nádoba na luhování, plátýnko nebo gáza, láhve na skladování
Připravte si buď velké sklenice nebo nějaký větší hrnec, do kterého se všechno vejde,
samozřejmě podle toho, z kolika dávek budete připravovat. Mátu omyjte a zbavte
případných starých listů a breberek, vodu převařte, třeba v rychlovarné konvi, nalijte do
sklenic nebo hrnce a vmíchejte cukr s kyselinou citronovou, promíchejte, až se všechno
rozpustí. Nechte trochu zchladnout, tak na 80 °C (od oka) a přidejte nať máty a na
kolečka nakrájené, důkladně omyté, limetky, s lžící octa, jdou pak lépe omývat od všech
chemických látek … A pak už jenom necháme dva dny doma louhovat, občas můžete promíchat. Přecedíme přes
plátýnko nebo gázu a slijeme do vymytých láhví a uzavřeme.
VIŠŇOVÁ ŠŤÁVA
Na 1 l šťávy: 1,3 kg a více višní, 1 kg krystalového cukru, láhve, nekovové sítko
Višně opereme a vypeckujeme, dáme do kameninové nádoby, přidáme hrst roztlučených
pecek, promícháme a necháme několik dní nakvasit, denně směs promícháme. Po
nakvašení procedíme přes husté nekovové sítko. Na 1 l získané šťávy přidáme 1 kg cukru a
vše asi 15 minut povaříme, pěnu sbíráme. Vlijeme do lahví, uzavřeme a sterilujeme 15
minut při teplotě 85 °C.
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DŮM a ZAHRADA
LETNÍ OSVĚTLENÝ VEČER
Nadchází krásný čas letních večerů. Vytvořte si romantické osvětlení. Nyní již seženete v obchodech světla na
baterie a i na sluneční napájení. Nemusíte používat elektrickou energii.
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Prázdniny, to znamená dobrodružství a cestování. S tím je také
spojená „KPZ“ - Krabička poslední záchrany (zkráceně KPZ,
„kápézetka“) je koncept malé krabičky obsahující drobnosti, které
mohou majiteli pomoci ve svízelných situacích. Tento koncept
poprvé představil Jaroslav Foglar v článku uveřejněném 12. 10.
1935 v Mladém Hlasateli. Této myšlenky se brzy ujali čeští skauti a
KPZ se tak stala předepsanou částí výbavy v mnoha skautských
oddílech.
Pojem krabička poslední záchrany se v češtině postupně vžil i jako
označení různých kapesních sad pro přežití (anglicky survival kit) a
hranice mezi původní krabičkou s mnoha malými užitečnými drobnostmi a sadou pro přežití se tak částečně
setřela. I tradiční (Foglarovská) KPZ v průběhu let prošla nebo by měla projít určitou modernizací, neboť je jasné,
že v dnešní době jsou snadno dostupné například lepší materiály k rozdělávání ohně, než březová kůra, že světlo
snadněji zajistí malá klíčenka s vysocesvítivou LED než kousíček svíčky a podobně.
CO POTŘEBUJETE:
svíčka
pár zápalek a škrtátko
kousek březové kůry k zapálení
kousek papíru
tužku
kousek křídy
jehla a nitě
špendlíky zavírací + obyčejné
knoflíky
žiletka
2-3 různě velké hřebíky
několik napínáčků
polštářkové náplasti
kus slabého drátu a provázku
gumičky
několik drobných mincí + 50 Kč mince
poštovní známka
lístek s tísňovými telefonními
čísly obvykle přilepený na
vnitřní straně víčka
pokud uživateli nevadí, že
bude krabička větší, může
přidat další věci dle jeho
představivosti např.:
kostka tuhého lihu (zabalená)
malá svítilna
náhradní žárovka do svítilny
tužkový článek
hroznový cukr v tabletě zdroj energie (zabalená)
hořčíkový zapalovač (namísto
sirek)
malý kompas
otvírák konzerv
signalizační zrcátko
kapesní nožík, pokud
nenosíte u sebe jiný
inkoust

ohně
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

ROSTOU!
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LOUŽNICKÉ TRADICE
SVATOJÁNSKÁ NOC
Slavnost sv. Jana datovaná na 24.června, byla jednou z nejdůležitějších událostí roku. Původně se
jedná o pohanský svátek-vítání slunce-letní slunovrat. Církvi se tento pohanský původ nelíbil, a
proto tento den zasvětila Sv.Janu. Květiny, stromy i voda (studánky, potůčky i rosa) mají tuto noc
zvláštní moc, protože ze země vyvěrá obrovský proud síly. Atmosféru umocňuje vůně bylin a noci v
tuto dobu bývají teplé a vlahé. Víly, skřítkové a jiné lesní bytosti také slaví, je to zvláště jejich den a
zjevují se dobrým lidem. Léčivé byliny sesbírané této noci mají obzvláště silnou léčivou moc. Nejsilnější z
těchto bylin je třezalka a mateřídouška, obě byliny velmi posilují a omlazují, je dobré udělat si
koupel z těchto bylinek, člověk velmi duševně omládne a postupně jeho krása vystoupí z nitra na
povrch. Podmínkou je samozřejmě pokora a víra v tento způsob léčení. Je dobré přírodě při
sbírání bylin poděkovat.
Lidové pověry-lesní žínky lákají k tanci mládence,
kterého potom utancují k smrti. Kdo najde o půlnoci
kapradí se zlatými výtrusy, před tím se rozestoupí skála
a objeví se poklad. Zlatavé kapradí také může zajistit
neviditelnost, schopnost porozumět řeči zvířat a
ochránit ho před temnými silami. Nedělky nosily za
pasem třezalku proti uhranutí a na ochranu dítěte,
aby jej neodnesly nadpřirozené bytosti. Děvčata trhala
devatero kvítí, nesměla se přitom ohlédnout ani
promluvit, kvítí si dala pod polštář a ve snu se jí zjevil
její milý. Oblíbenou tradicí bylo a je skákání přes ohně
tak hezky ztvárněné ve filmu Babička ,kde přes oheň skáče
nebojácná Viktorka. Tato veselice, která vyžaduje mnohdy velkou
odvahu, zajišťovala zdraví a svěžest a byla právě tím slavným
vítáním léta, hojnosti, tepla a plodnosti.
Původně starověká náboženská slavnost s výrazně magickým podtextem konaná u
většiny evropských národů (včetně Slovanů) na počest slunce a letního slunovratu.
Podstata slavnosti, jejíž četné prvky vycházejí pravděpodobně z keltské, resp.
keltsko-germánské mytologické tradice, spočívá v historicky utvářeném vědomí
závislosti člověka na cyklických proměnách přírody, formujícím zvyky a obyčeje
zakořeněné v pradávných kultech a rituálech. Víra, že v noci na 24. června se
scházejí čarodějnice, rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se skryté poklady, rostliny
získávají léčivou moc ap., vytvořila rámec pestrých obřadů, které křesťanská církev ve snaze vymýtit pohanské
zvyky přizpůsobila vlastní kultovní praxi a zasvětila 24. červen Janu Křtiteli (odtud svatojanská noc). V lidové
tradici však i nadále přežívaly četné pohanské prvky původní slavnosti, které se staly součástí lidového folklóru
(skákání přes oheň, házení věnců do vody).
Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že
byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv bylin, tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i
na léčení.
Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné
štěstí. Ve světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů
rodiny, tolik proutků.
V Loužnici se tzv. stlala „SVATOJÁNSKÁ
POSTÝLKA“. Svátečně oděni občané,
natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez,
heřmánek mateřídoušku, jahodiny, bílé růže
ad.). Přinesli je domů, nastlali je pod stůl,
ozdobily svatými obrázky a věřili, že si tam v
noci přijde svatý Jan odpočinout. Postýlku tam
nechávali až 8
dní, poté koření nasušili a používali je například do koupele nebo k léčení dobytka.
Místy rodiče vkládali do svatojánské postýlky malou nadílku nebo peníz pro děti. V
některých rodinách se těmito květy zdobily celé setnice.
https://dvojka.rozhlas.cz/co-znamena-letni-a-zimni-slunovrat-a-jak-ho-nasi-predciprozivali-expedice-do-8231622?fbclid=IwAR11O0HrXB_4ZHbLBwrZf_5CBGA_JXoJOrZlvY8--7JVQB7j4wyyyeG0xY
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PRÁZDNINY V LOUŽNICI
Pamatujete si na svoje prázdniny v Loužnici? Po desetiletí je generace
dětí trávila na koupališti a v okolních lesích.
Kolo, gumáky a plavky, to byla výbava na celé prázdniny.
V lese se stavěli bunkry, chaty a různé příbytky.
Na koupališti se řádilo na pneumatikách a kluci holky házeli do vody.
Chodilo se do lesa na houby. Hrálo se na indiány, kovboje…
Ovšem nikdy se nesmělo zapomenout pomoci rodičům a prarodičům
s domácími pracemi a hlavně se senem.
Spalo se ve stanu a
pořádaly se noční výpravy
na zahradní dobroty nebo
se navzájem strašit.
V letech, kdy už se mohlo chodit na „Zábavu“ vždy vrážela velká
skupina z Loužnice do Jirkova, Jílového, Držkova a na Bratříkov.
Pěšky se chodilo také do Huntířova a Skuhrova.
Koupaliště bylo zábavné i v noci, koupání v temné vodě a
s létajícími netopýry bylo dobrodružné až strašidelné.
Také se hrály různé hry. Volejbal apd. A oblíbenou hrou byla
stopovaná.
Stopovaná – „Hon na lišku“
V přírodě, jedna parta dětí, uschová na různých místech lístky, na
kterých jsou napsané různé úkoly, k úkolům děti dovedou šipky
udělané z přírodnin, aby nebyli snadno viditelné. Na konci trasy
zakopou poklad (pytlík bonbonů apd.) druhá parta dětí se po
šipkách vydává na trasu a hledá a plní úkoly a hledá poklad.
V dnešní době je populární Geocaching, je to modernější verze.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
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ZVONIČKA
Již od nepaměti k naší obci patří zvonička, která je vystavěna na skále.
Tragédie léta, kdy ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve večerních hodinách, přišla bouře a shodila lípu na
zvoničku, připomněla všem, jak důležitá a srdeční, je tato malá
stavba pro všechny v naší obci.
Připomeňme si její historii, co napsali kronikáři Loužnice:

….Na západní straně nad malou skalkou stála KAPLIČKA či zvonička.
Pravděpodobně byla vystavěna ve stejné době, kdy byl postaven dům na
Kopani (cca 1565).
Ve 40. Letech (kronika zřejmě myslí 1840) byla tato kaplička velmi sešlá,
takže byl zvon přenesen na vedlejší hrušku u „Bartošova“ statku čp. 5. Na
oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na
paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848)
První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel
být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916.
V době války, Rakousko potřebovalo kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo
i po zvonech bez ohledu na to, že tyto zvony jsou posvěceny.
V 1916 se Rakousku nedostávalo potřebného kovu na výrobu válečného
materiálu, a proto začaly být rekvírovány (zabavovány)
zvony všech velikostí. = nejdrastičtější akce, která
postihla české zvony za celou jejich historii jsou, právě
rekvizice první světové války. Kromě jiných útrap
způsobila první světová válka také to, že celá řada
kostelních věží, kaplí a zvoniček oněměla, neboť jejich
zvony byly zabrány pod záminkou získání barevných kovů
pro válečné účely. Těmito „válečnými účely“ byla
zpravidla výroba kanónů, ale v některých případech k
tomu vůbec nedošlo. Je například známo, že část
zvonové mědi posloužila na výrobu zelené skalice, jež
byla využita proti révokazu na uherských vinicích. To
svědčí o tom, že rekvizice nebyly jen účelovou záležitostí,
ale také jakousi poslední křečí habsburské monarchie,
demonstrací její chátrající moci. Svědčí o tom i fakt, že
byly rekvírovány také některé ocelové zvony, jejichž
hmotnostní hodnota nevyváží hodnotu
pořizovacích nákladů. Už od r. 1915 se začíná s
výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů.
Ke skutečnému rekvírování se přistoupilo od 8.
8. 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla
proplácena náhrada 4 koruny. Rekvírovány byly
zvony mladší r. 1600, až na označené výjimky,
přičemž však z každého okresu měly být
zrekvírovány alespoň 2/3 celkové hmotnosti
zvonů. Druhá rekvizice z 22. 5. 1917 se
vztahovala na všechny zvony, kromě těch s
historickou či uměleckou hodnotou, kromě
zvonů signálních. Tomuto drastickému
zabavování a následnému zničení, neušel ani
Loužnický zvon ve zvoničce a ani školní zvonek
na určování začátku a konce vyučování. Bylo to
dne 21. listopadu 1916. Do naší obce přišli dva
páni, vypůjčili si žebřík a šli rovnou ke zvoničce.
Tato zpráva se velice rychle rozšířila obcí a lidé se začali shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim to nelíbilo. Drzé
počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich Jindra a
naposledy zazvonil, lidé byli velice dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to slza vzdoru. Jakmile dozněl poslední
úder zvonu, hned byl přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl, aby zvon odmontoval. Za chvíli
byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu dolů. V tom začalo vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka
střídala nadávku, a když zvon odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a
nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi. Nakonec vše dobře dopadlo a trestán
nebyl nikdo. Zvon vážil 44 kg a na jedné straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem spojených
obcí od Arnošta Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích Království českého.
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Zvonem bylo
naposledy
zvoněno při
pohřbu
Josefa
Krupky čp. 3
v Loužnici,
který se
konal 3.
listopadu
1916. Za
tento zvon bylo zaplaceno 176 korun, které byly uloženy ve zdejší kampeličce. V některých obcích vyzráli na to
jinak. Když se dozvěděli o rekvírování zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon sundali a zakopali. Po válce ho
zase vykopali a pověsili. Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku zavěšen nový zvon, pořízený ze sbírky
občanů. Hned druhý den vyzváněl paní Vedralové, manželce hajného. Roku 1933 se na obecním zastupitelstvu
jednalo o opravě zvoničky, ale k realizaci bohužel nedošlo (ta byla provedena až v roce 2007)…..

BOUŘE NAD LOUŽNICÍ 2012
Krásné slunečné počasí, ale i odpolední a noční velké bouřky, to jsou
zatím letošní prázdniny.
Ve čtvrtek 5. 7. 2012
v podvečerních hodinách se
přihnala bouřka s velkým
lijákem. Po několika málo
hodinách se přihnala od
Kozákova další bouře
s velkou razancí. Černá clona
přinesla blesky a hromy,
vichřici a liják.
Druhý den, za bílého dne, se
objevilo vše, co bouře
poničila. Popadané stromy,
ulámané větve, ale nejhorší a
největší škodu napáchala na zvoničce, spadl na ní strom a celou střechu posunul.

(Foto: poničená zvonička a mapa z radaru jak šla bouřka 5. 7. 2012 v 19.30 hodin)
V roce 2014, byla dokončena přestavba a oprava zvoničky. Zvonička dostala nový nátěr. Na den sv. Václava 28.
září byla slavnostně otevřena a představena všem obyvatelům obce a požehnal jí pan farář.
Jak pokračovala celá přestavba, můžete sledovat v časosběrném albu.
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_ZVONICKA_-_jak_sel_cas_se_zvonickou/
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

Školní rok 1913 – 1914
Školní rok 1913-14 trval od 16. září 1913 do 15. července 1914 a počat i skončen obvyklými
bohoslužbami v Držkově.
Smrt následníka trůnu a jeho manželky
Dle oznámení c.k. hejtmanství v Semilech byli dne 28. června 1914 Jeho c. a k. Výsost nejjasnější pan
arcivévoda František Ferdinand s manželkou Její Výsosti paní vévodkyní z Hohenbergu v Sarajevě
zavražděni studujícícm 8. gymnasiální třídy Principem z Grahovo.
Smuteční bohoslužby
Dle nařízení ministerského účastnili se žáci obou tříd školy zdejší smutečních bohoslužeb konaných v
Držkově dne 3. července 1914 za zemřelé výše uvedené manžele.
Kromě toho konány obvyklé bohoslužby v den 4. října i 19. listopadu 1914 v den Jeho veličenstva a za
zemřelou císařovnu Alžbětu.
IV. Dětský den
Dne 2. prosince 1913 byl IV. dětský den. Žáci účastnili se bohoslužeb v chrámě v Držkově, vysvětlen
jim byl význam toho dne i význam a potřeby zemské komise pro ochranu dětí.
Sbírka pořádána nebyla
pro špatné výdělkové
poměry.
Náboženské cvičení
Žáci II. třídy školy zdejší
přijali svátosti dne 13.
října 1913 a 12. května
1914.
Místní školní rada
Zkouška náboženská
konala se dne 18. června
1914 v chrámě
držkovském. V uplynulém
školním roce konala
místní školní rada 3
schůze, ve kterých
projednány byly tyto
záležitosti: Schválen
předběžný rozpočet na

rok 1914 a usneseno vybírati 130% přirážku školní (obec 60%).
Schváleny účty za vykonané opravy při školách, za regulaci školní zahrady v Loužnici, schváleny
domácí řády pro obě školy a opravy potřebné.
Usneseno dáti pohrůžku vyloučením žáků II. třídy Josefu Boučkovi a Rudolfu Pulíčkovi pro opakující se
krádeže a podvody, drzé a nepolepšitelné chování, které je pohoršením ostatním žákům.
Foto: baličky skleněných kroužků-banglí loužnické firmy Josef Linka
Pokračování příště….
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PRO ZASMÁNÍ

Potkají se dva kamarádi:
Jak se máš? Dlouho jsem tě neviděl.
Výborně, člověče, pořídil jsem si slona.
Slona? Co s ním? To je ti báječná věc. O
krmení se nemusím starat, spase mi
trávník, takže ho mám jak golfový hřiště,
umyje mi auto, děti si ním hrají. No fakt
skvělé. To zní dobře. Na kolik přijde takový
slon? Tak většinou kolem třiceti tisíc, ale že
jsi to ty, prodám ti ho za dvacet. Fajn,
domluveno. Potkají se po pár týdnech:
Teda ty jsi mi dal! Trávník na sračku,
stromy zlámaný, všude samá hovna,
rozsedl mi auto, děti se ho bojí a manželka
se chce rozvádět! Nehezky mluvíš o
sloníkovi, takhle ho neprodáš...

MOUDRÁ VĚTA
Jsem už ve věku, kdy vím, že mám víc spát, hodně smát, mít někoho, kdo mě má rád a na zlý lidí srát a hlavně
z každé kraviny se radovat!

TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2020 – fotogalerie: https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/
Šéfredaktor: Jana Matěásková, tel.: 606 688 277, e-mail: jana.mateaskova@gmail.com,
Adresa vydavatelství: Loužnice čp. 63, 468 22
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 email: jana.mateaskova@gmail.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě,
není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován.
Vše je pouze v režii a v nákladech autora – Jana Matěásková.
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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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REKLAMA

40

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -22.6.-12.7. 2020 / 24

http://www.tommat.cz/
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https://www.facebook.com/lucia.pedikura
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