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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 27/2020
pro týden:
27. 7. 2020 – 2. 8. 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

Usnesení č. 3/20
ze zasedání zastupitelstva obce Loužnice konané dne 13. 6. 2020 od 18.00 hod v budově Obecního úřadu čp. 58

http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Usnesen%C3%AD%203.pdf
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/Z%C3%81PIS%20ZO%203.pdf
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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – COVID 19
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V LIBERCI:

S účinností ode dne 24.7.2020 7:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na
celém území Libereckého kraje nařizuje:
1. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa), které brání šíření kapének, ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních
služeb.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
- děti do tří let,
- osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž
mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacienty na
lůžku, uživatele sociálních služeb,
- zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence
poskytované terénní formou.
http://www.louznice.com/2012/urdeska/deska/SKM_C30820072211501-%2023.7..pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se
1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové,
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a
veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000
osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve
vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob,
které se konají na základě zákona,
b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž
případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních
prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených
(lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti
oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup
z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních
sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště
sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v
takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
2. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v
bodu 1. s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se
nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby
účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
d) sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.

Vzhledem ke stále novým událostem sledujte web a
úřední desku obce Loužnice
http://www.louznice.com/2012/
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POŽÁRNÍ NÁDRŽ – KOUPALIŠTĚ
I když letošní léto velkému koupání nepřeje, přeci jen je koupání v koupališti příjemné. Pro zpestření
strávených chvil je zde také nově stůl na stolní tenis a stále k dispozici hřiště a dětské hřiště i
s workoutovými prvky. Stůl na stolní tenis věnovala obci a občanům rodina Šikolových z Loužnice a
opravil jej pan Lanc za což jim patří velký dík. Nadále bude dětské hřiště doplněno o dětský úkryt a
skluzavku.

Dětské hřiště bude doplněno o betonový stůl na stolní tenis. Obecní úřad Loužnice jej zakoupil a
nechal přivést z Harrachova, po malé úpravě – vyčištění a nový nátěr, bude sloužit dál.
V prostoru půdy v budově na koupališti proběhla odborná deratizace, kdy vosí kolonie ohrožovali jak
obyvatele, tak návštěvníky.
V následujícím čase budou vyměněny všechny lavičky v prostoru koupaliště, již po 76 letech úplně
dosloužily a rozpadají se. Budou také opraveny schody.
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OPRAVA HASIČÁRNY
Nadále pokračují práce na hasičárně. Provádějí se zde terénní úpravy. Opěrné zdi budou doplněny o
zábradlí. Dále se budou vyměňovat radiátory a nové vedení vodoinstalace s připojením k umyvadlu na
teplou a studenou vodu.

VYČIŠTĚNÍ OD NÁLETŮ
Prostor za svodidly od čp. 104 – hasičárny po křižovatku se silnicí I/10 byl vykácen z důvodu opravy a
výměny svodidel, která již neplní svoji ochranou funkci a vzhledem k velkému srázu jsou tak
nebezpečná.
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HŘBITOV
Prostor parkoviště u hřbitova je již zavezen a bude upravován k potřebám parkoviště.

TŘIĎTE SPRÁVNĚ ODPAD!!!
Je neuvěřitelné, že i v dnešní době, kdy i malé dítě ze školky ví, do které popelnice či kontejneru jaký
odpad patří a všichni v obci platí za odpady a mají popelnici nebo pytle, tak do kontejneru na sklo je
naházený směsný odpad… Nyní bude muset obecní zaměstnanec celou popelnici přebrat, jinak hrozí
sankce od svozové firmy, za špatně vytříděný odpad
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HASIČSKÝ VÝLET 2020
Ve dnech 22. 7. až 26. 7. 2020, proběhl tradiční hasičský výlet.
Bohužel vzhledem k nastalé situaci, kdy všude hrozí nákaza Covid-19, se organizátoři letošního výletu
rozhodli uspořádat tábor doma v Loužnici na místním koupališti. Dětí se sešla většina z naší obce,
počasí přálo a tak si všichni užili krásné dny plné her, koupání a výletů v okolí domova.

6

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -27.7.-2. 8. 2020 / 27

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

MUDr. Neoralová
Vážení pacienti, až do odvolání se ke VŠEM návštěvám ordinace objednávejte!
(i nemocní)
tel:483 369 778, mobil: 770 623 038
letní dovolená:
3. 8. - 14. 8. 2020
zástup: MUDr. Vlk
I k zastupujícím lékařům je nutno se předem objednat!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JABLONEC NAD NISOU – PLAVECKÝ BAZÉN
Sdělení návštěvníkům plaveckého bazénu
Plavecký bazén je až do odvolání UZAVŘEN!
Ve čtvrtek 23. července byly provedeny testy dalším sedmi zaměstnancům, všechny testy
jsou negativní. Všichni testovaní
zaměstnanci jsou v současné době
v karanténě a čekají na kontrolní
odběry.
V současné době je prováděna
dezinfekce pomocí ozonového
generátoru -ozonu ve všech
vnitřních prostorech plaveckého
bazénu.
Vedení společnosti SPORT, s.r.o.,
zůstává i nadále v kontaktu s
Krajskou hygienickou stanicí LK.
Jablonecký bazén včetně zahrady
se sluneční loukou stále zůstává
uzavřen.
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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
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. Staré číslo bude platit souběžně s novým do 1.8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA V LOUŽNICI OZNAMUJE

O prázdninách 2020 je knihovna v Loužnici do
26.8.2020 UZAVŘENA
KNIHY SI BUDETE MOCI OPĚT VYPŮJČIT VE ČTVRTEK
27.8.2020 od 17.30 do 18.00 hodin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek 18.00 – 22.00 hod
pátek 18.00 – 24.00 hod
sobota 18.00 – 24.00 hod

Na čepu: Svijany 450, Rohozec 10°, 11°.
Pochutnat si bude moci na Maďarském masu, masu na grilu.
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ZE SVĚTA
RADČICE
SOUSEDÉ NÁS ZVOU NA RÁDECKOU POUŤ
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RADČICE - JÍLOVÉ U DRŽKOVA

Úsek silnice III. Radčice - Jílové u Držkova, kde byl již odfrézován úsek silnice v Jílovém, dochází k rozšíření
krajnic a čištění příkopů.

HUŤ
Práce na kapli sv. Vojtěcha finišují. V pátek 24. 7. 2020 proběhl průběžný úklid u kaple. Byl zakoupen a
nainstalován druhý zvon, který v minulosti zmizel. V následujícím týdnu budou dokončeny práce na střeše kaple.
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ŽELEZNÝ BROD
MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY - VÝSTAVA „SKLENĚNÝ POKLAD“
Výstava sklářských výrobků z místních regionálních dílen. Sklo se zde představuje ve všech svých podobách jako
je šperk, figurky, technické sklo i modely zdobených šatů. Zároveň se najednou seznámíte s několika technikami
zpracování skla. Výstava nebude zahájena vernisáží, ale bude doplněna mnoha různorodými workshopy, při
kterých si právě sami vyzkoušíte různé techniky a využití skla či bižuterie.
Výstavu můžete navštívit do 30. 8. 2020
Termíny letních workshopů:
29. 7. 10-14h. šité šperky
30. 7. 10-15h. vinuté perle
05. 8. 10-14h. šité šperky
11. 8. 15-17h. drahokamy
12. 8. 10-14h. šité šperky
13. 8. 10-14h. oplétané korále
18. 8. 10-14h. skleněné knoflíky
25. 8. 10-14h. drahokamy
26. 8. 10-14h. šité šperky
27. 8. 10-14h. vinuté perle
Sledujte aktuálně FB: IKS Železný Brod
Autor:
Veronika Vebrová, Informační a kulturní
středisko Železný Brod
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JABLONEC NAD NISOU - Za policisty
na Obvodní oddělení ve Mšeně přišly v
polovině července děti z příměstského
tábora DELUKO sports v Jablonci nad
Nisou. Na služebnu je samozřejmě
doprovodila vedoucí tábora. Policisté děti
ve věku od 6 do 12 let seznámili s tím, jak
každodenně pracují, co vše musí během
náročné služby řešit a ukázali jim i
budovu, ve které sídlí. „Samozřejmě, že
velký zájem měly děti o ukázky vybavení
a výstroj policisty, kterou ve službě
využívají. Všichni si také měli možnost
prohlédnout služební vozidla, čtyřkolku i
motorový člun na vodu, který mšenští
policisté ve službě využívají, jelikož ve
svém teritoriu mají i vodní nádrž Mšeno.
Policisté během exkurze s dětmi také
hovořili o bezpečném chování a na závěr
jim také dali různé omalovánky,
vystřihovánky a pexesa s policejní tématikou," uvedla tisková mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
LIBEREC - Technické muzeum Liberec
představuje ve svém pavilonu A novou
expozici, která je věnována
legendárnímu motocyklu ze severu Čech
motocyklu Böhmerland - Čechie. Od
roku 1925 je v Krásné Lípě vyráběl Albin
Hugo Liebisch. Vzniklo méně než 800
kusů a nejkurioznější je především typ,
který umožňoval jízdu tří až čtyř
cestujících v sedě za sebou. Se
začátkem druhé světové války výroba
motocyklů na severu Čech končí. V roce
2019 byl vyroben v Turnově prototyp
motocyklu Čechie, který na slavného
předchůdce v řadě detailů odkazuje.
„Již při vzniku muzea jsme se snažili o
propagaci regionálního průmyslu a jeho
historie, ale sehnat k zapůjčení právě
motocykl Čechie nebylo vůbec
jednoduché," sdělil předseda spolku
Technické muzeum Liberec Tomáš
Kysela. „Teď se to podařilo a motocykl bude k vidění ve zcela nové expozici. Způsob prezentace je novinkou, a
ukazuje, jakým směrem by se naše muzeum chtělo do budoucna vydat. Moderní a světlé expozice ve společném
designu, tak propojíme bohatou historii se žhavou současností," dodal Kysela. „Slibujeme si od letošního léta
vysokou návštěvnost, protože protikoronová opatření se našeho muzea výrazně dotkla," řekl tiskový mluvčí
muzea Petr Kumpfe. „Po začátku roku, který byl návštěvnicky rekordní, nastal hluboký propad, který se snad
povede překonat. Návštěvníky lákáme i každoročně novými expozicemi a výstavami. Letos je to právě expozice
věnovaná Čechii. Na návštěvníky ale v pavilonu A čeká celá řada dalších novinek," upřesnil Kumpfe. Technické
muzeum Liberec nabízí v prostorách bývalého výstaviště LVT návštěvníkům historické automobily, motocykly,
jízdní kola, ale i bohatou expozici městské hromadné dopravy spravovanou spolkem Boveraclub, zcela
mimořádnou soukromou sbírku luxusních vozů Království automobilů, nebo expozici věnovanou historii a
současnosti průmyslu v regionu. Muzeum se může pochlubit i třemi lokomotivami a zapůjčenou sněžnou rolbou.
Technické muzeum Liberec vzniklo před šesti lety v září roku 2014 jako soukromá iniciativa stejnojmenného
spolku. Otevřeno má kromě pondělka vždy od 10 do 17 hodin.
http://www.nasejablonecko.cz/
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BÍTOUCHOV - Dosluhující Bítouchovská lávka v Semilech se dočkala výměny, ale proto je v letošní sezoně
obtížnější přístup na oblíbenou Riegrovu stezku, protože tato cesta je uzavřena. Přinášíme vám fotografie z
rekonstrukce lávky v polovině července a můžete vidět i na louce odloženou původní zkorodovanou lávku. Stavba
nové lávky přes řeku Jizeru byla zahájena 1. června a ukončena bude nejpozději 30. listopadu 2020. Po
rekonstrukci spojí oba břehy Jizery nová elegantní ocelová lávka s dřevěnou mostovkou a zábradlím.

TURNOV - Výstava s názvem Historie zachycená na skle Skleněné negativy v muzejních sbírkách je výsledkem
několikaletého projektu s názvem Brána do světa sbírek,
na kterém spolupracuje Muzeum Českého ráje v Turnově s
Muzeem keramiky v polském Boleslawci. „Na české straně
bylo cílem zdigitalizovat objemný soubor více než 12 000
skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století, které jsou
výsledkem práce několika turnovských fotografů profesionálů, ale také dvou zapálených amatérů. Největší
část z nich tvoří soubory nadšeného fotografa MUDr. Jiřího
Šolce a fotoateliéru V. J. Linharta. Profesionály pak ještě
doplňují práce Jana Šimona a jeho dcery Marty, provdané
Solovjové. V jejich podání se návštěvník může těšit na
obrázky ze starého Turnova a Českého ráje, dále mu bude
představena ateliérová fotografie nebo důležité okamžiky z
dějin našeho regionu. Pětici turnovských fotografů doplní
další lékař - MUDr. Jan Zeman, který představovaný
fotografický soubor zpestří snímky z první světové války, v
jejichž zákopech strávil několik dlouhých let a nám
zanechal obrazy z Haliče nebo severní Itálie. Cílem je
představit také fototechniku, kterou byly nebo mohly být
vystavované fotografie pořizovány," vysvětlil David Marek,
historik a kurátor výstavy.
V rámci digitalizačních prací byl mezi jinými zpracován i
soubor skleněných negativů z Městského muzea v
Železném Brodě a z Muzea a Pojizerské galerie v Semilech.
Také tato část bude na plánované výstavě prezentována,
stejně jako část věnující se fotografickým sbírkám
Boleslawieckého muzea.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce
INTERREG Česká republika - Polsko 2014-2020.
Výstavní sál Muzea Českého ráje v Turnově / 16. 7. - 30. 8. 2020.

http://www.nasepojizeri.cz/
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ČERNÁ KRONIKA
JIRKOV - Dva vodní proudy museli v pátek 24. července
odpoledne nasadit jablonečtí hasiči na požár lesní hrabanky v
Jirkově. Požárem byla zasažena plocha o rozloze cca 30x 30
metrů. Po lokalizaci požáru hasiči dále dohašovali skrytá ohniska.
Nad požářištěm až do večera probíhala kontrola pro případ znovu
rozhoření některých z ohnisek. Na místě zasahovalo pět jednotek
hasičů - Stanice Jablonec nad Nisou, stanice Tanvald, JSDH Jílové
u Držkova, JSDH Železný Brod, JSDH Železný Brod - Jirkov. K
podobnému požáru klestí došlo o den dříve, tedy ve čtvrtek 23.
července, v obci Bulovka na Liberecku, kam byly vyslány
profesionální a dobrovolné jednotky. Rozsah zasaženého lesního
porostu byl 15x 15 metrů. Hasiči museli vést hadicové vedení
zhruba 80 metrů od okraje lesa. Požár byl ovšem po příjezdu
hasičů rychle lokalizován a uhašen.
JABLONEC NAD NISOU - Řidič s dodávkou při couvání v pátek
24. července přehlédl chodkyni, do které narazil a následně ji
přejel. Hasiči ji vyprošťovali pomocí hydraulického vyprošťovacího
zařízení. K události došlo krátce po půl čtvrté odpoledne v Jablonci
nad Nisou na Dolním náměstí. Hasiči zraněnou ženu po vyproštění
hasiči předali do péče Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, a pomohli s jejím základním ošetřením. „Řidič s vozidlem
Renault Master začal couvat, přičemž přehlédl 61letou chodkyni,
která v té době byla za uvedenou dodávkou. Po střetu s vozem
seniorka upadla na vozovku a řidič ji ještě naneštěstí přejel zadním
levým kolem. Žena byla s těžkým zraněním z místa nehody
Zdravotnickou záchrannou službou převezena do liberecké
nemocnice," sdělila tisková mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci
nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu těžké ublížení z nedbalosti.
TANVALD - Tento týden v pondělí v podvečer v půl osmé se
stala dopravní nehoda v Tanvaldě v ulici Krkonošská. Řidič s
motocyklem ZIPP Vega jel ve směru do Desné, kde při průjezdu
mírné levotočivé zatáčky nezvládl řízení a s motocyklem upadl
na vozovku. Bezprostředně po tomto se zvedl, nasedl na
motocykl a z místa nehody odjel. Následně byl policejní hlídkou
z Obvodního oddělení v Tanvaldě vypátrán na nedalekém místě
sedící u poškozeného motocyklu. Policisté v jeho dechu naměřili
hodnotu alkoholu v dechu 1,58 promile. Jelikož byl viditelně
zraněný, tak mu policejní hlídka přivolala posádku Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, která ho převezla na
ošetření do jablonecké nemocnice. Provedenou kontrolou také
policisté zjistili, že motocyklista od roku 2015 nevlastní řidičské
oprávnění. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou,
kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
KRÁTCE:
21.7.2020 15:05 do 16:05; na silnici 28726 v obci Jenišovice okres Jablonec nad Nisou, délka 54m; nehoda; 2
havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x OA
23.7.2020 21:50 do 24.7.2020 02:55; na silnici 2876 u obce Rádlo okres Jablonec nad Nisou; nehoda; uzavřeno,
probíhají záchranné a vyprošťovací práce; střet 2 x OA se zraněním, záchranné práce
25.7.2020 17:20 do 18:20; na silnici 10 v obci Kořenov okres Jablonec nad Nisou, délka 213m; siln.č. 1/10 u č.p.
620; nehoda; zvěř na vozovce; probíhá vyšetřování nehody; Střet OA se srnou
26.7.2020 12:30 do 13:30; na silnici 2876 u obce Rádlo okres Jablonec nad Nisou; nehoda; probíhá vyšetřování
nehody; Pozor! Lidé na vozovce; 2 x OA bez zranění. Na místě HZS, PČR.
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KULTURA a POZVÁNKY
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSADA
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ZÁSADA

Nově si v areálu můžete dát kromě klobásky nebo utopenců i Pizzu Giovanni přímo z pece. Stavte se ochutnat.
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Pátek 31. července 2020 v 19:00 až 21:00 - Potkávárna u Havrana - Karlov 360, 468 44 Josefův Důl
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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

31.7.
Od svatýho Ignáca léto se obracá.

PRANOSTIKY

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

FÁZE MĚSÍCE

27.07.

3.08.

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

CO SE BUDE DÍT NA OBLOZE V SRPNU 2020?

11.08.

Venuše bude zářit ráno vysoko nad východním obzorem, neboť se 13. 8. v 1
hodinu ocitá v největší západní elongaci (46° od Slunce).
Na ranní obloze počátkem měsíce budeme ještě moci pozorovat nízko nad
severovýchodním obzorem Merkur. Jupiter a Saturn jsou po opozici se Sluncem,
takže je na obloze spatříme po většinu noci kromě rána. Naopak planeta Mars
bude na obloze po většinu noci kromě večera.

Slunce

Měsíc 29.7. 2020

Vychází: 5:20
Zapadá: 20:27

Vychází: 16:00
Zapadá: 1:00

V srpnu nás čekají dvě seskupení Měsíce, Jupiteru a Saturnu. První uvidíme
hned 1. a 2. 8. Měsíc bude v konjunkci s Jupiterem 2. 8. ve 2 hodiny (Jupiter
2,3° severně), to druhé nastane ve dnech 28. a 29. 8. Měsíc bude v konjunkci s
Jupiterem 29. 8. ve 4 hodiny (Jupiter 2° severně) a konjunkce Měsíce se
Saturnem nastane 29. 8. v 18 hodin (Saturn 3,1° severně).
Perseidy mají maximum 12. 8. ve 14 hodin. Průměrná hodinová frekvence v
maximu je 100 meteorů. Měsíc bude po poslední čtvrti a kvůli vysoké deklinaci
bude pozorování rušit už po 22. hodině.

KOUPALIŠTĚ LOUŽNICE
Teplota
Voda: 23°C
Vzduch: 27°C
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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:

29. 7. 2020
30. 7. 2020

Miroslav Hrabě
Věra Růžičková

VÝROČÍ
27.7. 1983 – V Praze Uhříněvsi byla naměřena absolutně nejvyšší
teplota v České republice, 40,2 °C.
29.7. 1834 – Požár zničil velkou část města Vysoké nad Jizerou.
30.7. 1119 – Prahou se prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v historii
Česka.
30.7. 1971 – František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La
Manche za 15 h 26 min.
31.7. 1619 – Schválena Česká konfederace, nová ústava platící pro
země Koruny české.
1.8. 1555 – Edward Kelley, alchymista a spiritistické médium,
spolupracovník Johna Dee († 1. listopadu 1597)
2.8. 1892 – Měnová reforma na území Rakouska-Uherska jako platidlo
zavedla s platností od 1. ledna 1900 korunu místo dosavadního zlatého.
VÝZNAMNÉ DNY
28.7. - Den mléčné čokolády
30.7. - Mezinárodní den přátelství
2.8. - Památný den romského holocaustu, Den suchého zipu
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

POČASÍ 1958

Červenec
Začátek měsíce nepříliš teplý,
většina dnů chladných, velké
množství srážek, které
způsobily velké povodně na
řekách. V našem kraji se velmi
rozvodnila Kamenice a
zejména pak Nisa, která
způsobila značné škody. 4
osoby přišly o život (Bílý
Kostel u Liberce), hmotných
škod bylo v kraji asi za 150
milionů korun.
16. 7. přehnala se krajem krátká sice, ale ničivá vichřice (rychlost 92
km/h). Polámala mnoho stromů, potrhala telefonní i elektrické vedení. U
nás větších škod nezpůsobila.
Poslední dny v měsíci byly horké.
Srpen
1. 8. v noci vichřice s prudkým lijákem, 2. 8. odpoledne opět nový příval
s vichřicí. Potom celkem nepříliš teplé a nestálé počasí. Žně se proto
opožďovaly a špatně prováděly. Prvý pěkný den až 27. 8., potom pěkně
až do konce měsíce září.
Září
První polovina měsíce krásné letní počasí, druhá polovina studená a
deštivá. Teprve poslední dny opět slunné, v noci první mrazíky -2°C.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
27. 7. 2018 – 2. 8. 2018
27.7. - VĚROSLAV je mužské jméno
slovanského původu. Jedná se o
mužský protějšek běžnějšího
ženského jména Věra. Je možné ho
vyložit jako slavící víru.
28.7. - VIKTOR je mužské křestní
jméno, které vzniklo z latinského
victor, neboli vítěz. Varianty Viktorián
a Viktorian jsou původem odvozená
přídavná jména, a proto se vykládají
jako „vítězův“
29.7. - MARTA je ženské jméno. Má
aramejský původ ( מרתהMartâ)
znamená „paní domu“.
30.7. - BOŘIVOJ je mužské křestní
jméno slovanského původu, jako jeho
význam se obvykle uvádí „bojovník“.
Existuje i zkrácená verze toho jména
– Bořek.
31.7. - IGNÁC je jméno pocházející
z latiny a to buďto ze slova ignis
(oheň) nebo agnatus (urozený).
Nejčastěji se překládá jako Zapálený
(pro věc).
1.8. - OSKAR je mužské křestní
jméno anglosaského původu. Jméno
může být utvořeno z irského os –
„jelen“, a cara – „kamarád“,
„milovník“. Další význam je obvykle
uváděn ze staroanglického Ōsgār a
vykládá se jako „boží kopí“ (ós, čili
Bůh, a gar, znamenající kopí).
2.8. - GUSTAV je mužské křestní
jméno švédského původu, které
vzniklo z Godstawer. Vykládá se jako
„opora (sloup) Gotlanďanů“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY

KYCOL - straček Fuchsův - Senecio ovatus
Mnoho lidí se ptá po bylince Kycol, v mnoha herbářích a
bylinkových knihách není o této bylince ani zmínka. Zato v srpnu,
ji najdete v našich lesích.
Hodně lidí si tuto bylinu také plete se Zlatobýlem, ale to je velký
omyl, Zlatobýl u nás roste ve dvou druzích Kanadský a obecný,
Kanadský najdete ve všech zahradách a nyní i příkopech, obecný
jen málo kde.
Kycol se nikdy nepoužívá vnitřně! Zato je úžasný k omývání
vnějších ran. Vnitřně by nám zatěžoval játra.
Kycol je typickou rostlinou jizerskohorských pasek a okrajových,
neobhospodařovaných luk. Je snadno rozpoznatelný díky svým
žlutým kvítkům a zvláštní „metlovité“ struktuře. Zvláštní jméno je lidové a jeho původ lze spojovat s naším
krajem. Údajně pochází z mluvy jizerských německých horalů - ze zkomoleného lidového názvu Kühzagel –
krajská oháňka, které se rostlina podobá. Kycol platil u jizerských horalů po celá staletí za všemocnou bylinu,
která dokázala vyléčit každou nemoc, celé rostliny byly sušeny na půdách a vyschlý kycol byl buď využíván v
domácím lékařství, nebo prodáván do sousedního Německa, kde se těšil velké oblibě.

Podle posledních výzkumů je léčivý především odvar z kycolu, který lze dobře využít na odřeniny a další poranění
kůže. Jeho užívání vnitřně – například popíjení čaje z kycolu - je problematické a rozhodně se nedoporučuje. Pro
určitý stupeň toxicity není dostupný v oficiálním prodeji.
Kycol roste na pasekách, lesích a jejich okrajů, v křovinách, mýtinách, preferuje půdy vlhké, výživné, humózní.
Kycol je ideální pro matky rodičky, které potřebují zahojit, koupele z odvaru Kycolu, jsou pro tyto
případy ideální.
Skvělou účinnost této rostliny ocení také sportovci, otlaky či různá zranění ze sportu Kycol rychle
vyléčí.
Dříve se Kycolu využívalo k zastavování krvácení a proti křečím.
Odvar z kycolu má dezinfekční účinky, pomáhá při zevním použití v koupelích, na léčení odřenin, spálenin a
dalších poranění kůže. Popíjení čaje z kycolu odborníci nedoporučují kvůli určité jedovatosti celé rostliny. Záměna
je možná se zlatobýlem, který má léčivé účinky.
Pozor!
Celá rostlina obsahuje jedovaté alkaloidy, které poškozují nervový systém. Působí i poškození jater.
Je to bylinka jen na vnější užívání!
Sedací koupel: lžíci kycolu spaříme vroucí vodou (1 litr) a necháme 30 minut louhovat, scedíme a nalijeme do
teplé vody – do škopku, či do vany. Nebo postižená místa odvarem jen omýváme.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
LETNÍ SALÁT S RESTOVANOU CUKETOU
2 ks mladé pevné cukety, 2 ks středně velké mrkve, 2 ks vejce uvařené natvrdo, 2
ks kyselé okurky + nálev, 1 ks malá cibule, 200 g bílého řeckého jogurtu, 2 lžíce
olivového oleje, 2 lžíce majonézy, 2 lžičky mletého cukru, 1 lžíce citronové šťávy,
1 lžíce oleje, kousek celeru, pepř, voda, sůl
Cuketu omyjeme, osušíme, nakrájíme na kostičky a na rozpáleném oleji restujeme
(neosolenou) cca 7 minut, necháme ji zchladnout na papírové utěrce, která nám
odsaje přebytečný tuk a případnou tekutinu. Zbylou zeleninu nakrájíme na
kostičky, mrkev a celer dáme vařit do láku z okurek, který naředíme trochou vody, vaříme na skus 7 minut, těsně
před koncem varu přihodíme cibuli a necháme ji pár vteřin z blanžírovat. Uvařenou zeleninu necháme vychladnout
a okapat v sítku. Do mísy dáme nakrájené okurky, vajíčka a zchladlou zeleninu. Do misky si dáme jogurt,
majonézu a s ostatními ingrediencemi metličkou nebo vidličkou vyšleháme, přidáme k zelenině a podle chuti
osolíme a opepříme. Dáme vychladit.
PEČENÁ ZELENINA
1 kg nových brambor, 3 ks masité papriky, 3 ks menší cukety, 3 ks cibule, 2 ks
paličky česneku, 1 ks menšího celeru, čerstvě umletá směs barevných pepřů,
hrst čerstvého rozmarýnu, bylinková vegeta, olivový olej, pepř, sůl
Zeleninu očistíme a nakrájíme na rovnoměrné měsíčky (nové brambory jen
opereme a rozčtvrtíme), česnek rozdělíme na stroužky, které oloupeme.
Připravenou zeleninu nasypeme do velké mísy, zakápneme olivovým olejem,
přidáme snítky čerstvého rozmarýnu, posypeme vegetou a pepřem, přikryjeme pokličkou a důkladně protřepeme,
aby se zelenina obalila v oleji a spojila s kořením. Přendáme na plech s pečicím papírem, posypeme solí a pečeme
v troubě vyhřáté na 180-190 °C asi 25 minut.
KUŘE NA BYLINKÁCH
1 ks většího kuřete, 6-8 ks stroužků česneku, 4 ks nejlépe červené cibule, 3 ks
cukety, 2 ks barevné masité papriky, 1/2 ks citrónu, 400 g malých kulatých
brambor, 1 hrst bobkových listů, 1 hrst čerstvého rozmarýnu, olivový olej, voda,
pepř, sůl.
Do očištěného, omytého a usušeného kuřete vložíme asi dvě cibule nakrájené na
čtvrtky, dva celé stroužky česneku, dva bobkové listy a půlku citrónu, nadité kuře
položíme do pekáče prsíčky nahoru, potřeme ho olivovým olejem, osolíme a
okořeníme pepřem, posypeme rozmarýnem a zbylými bobkovými listy. Omyté papriky zbavené jadřinců nakrájíme
na čtvrtky, cukety nakrájíme na kostky, zeleninu hodíme do mísy spolu se stroužky česneku, přidáme odrhnuté
brambory, čtvrtky zbylé cibule a listy rozmarýnu, vše zakápneme olivovým olejem, promícháme a připravenou
zeleninovou směsí kuře obložíme. Pekáček vložíme do trouby vyhřáté na 190-200 °C a pečeme zaklopené nebo
pod alobalem 1 hodinu, pak maso dopečeme odklopené doměkka a dozlatova, během pečení pokrm občas
podlijeme vodou a kuře přeléváme výpekem. Hotový pokrm necháme mimo troubu pod utěrkou asi 10 minut
odpočinout, jednotlivé porce kuřete servírujeme obložené upečenými brambůrky a zeleninou, přelité šťávou z
výpeku.
HERMELÍN V ŽUPÁNKU
Na 10 kusů: 20 ks plátků šunky, 5 ks Hermelínů, 2 ks listového těsta, 1 ks vejce na
potření, kečup, sezamová nebo slunečnicová semínka
Na pomoučněném vále vyválíme listové těsto a rozkrájíme ho na obdélníky. Na každý
obdélník položíme šunku, potřeme kečupem, potom rozkrojený hermelín nebo jiný sýr
na polovinu, opět kečup a zase šunku. Polovinu těsta přehneme přes náplň a pořádně
přitlačíme. Povrch každé taštičky potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamovým,
slunečnicovým semínkem, solí, kmínem atd. Pečeme v předehřáté troubě na 220 °C asi
15 minut.
KAKAOVÁ ROLÁDA BEZ MOUKY SE ŠLEHAČKOU
4 ks vejce, 3 lžíce cukru, 2 lžíce kakaa, 1 kelímek šlehačky, máslo, borůvky, papír
n a pečení
Vejce rozklepneme, oddělíme bílky od žloutků, z bílků vyšleháme tuhý sníh. Do
sněhu postupně vmícháme žloutky, kakao a cukr, měla by nám vzniknout lehká
nadýchaná hmota. Na plech vyložený papírem na pečení potřeným máslem
vylijeme připravené těstíčko. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C 10 až 15 minut
Upečené těsto hned překlopíme na čistou utěrku, sloupneme pečicí papír, ale necháme ho ležet na těstě, roládu
svineme a necháme vychladnout. Šlehačku ušleháme dotuha. Vychladlou roládu opatrně rozmotáme, potřeme
šlehačkou, obložíme malinami a opět zamotáme. Necháme v lednici ztuhnout.
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DŮM a ZAHRADA
Při procházce a práci na zahradě nacházíme spoustu šnečích ulit.
Využijte letní čas a vytvořte si z nich něco pro radost během celého roku.
Nemusíte tak litovat, že se nevydáte letos k moři a nebudete sbírat mušličky.

44

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -27.7.-2. 8. 2020 / 27

HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Zpráva z červencových lesů.

Pod pergolu u myslivecké chaty v Bohdalovicích přinesli houbaři 88 druhů hub, bohužel s vysokým
procentem červivých. Je počasí přející hmyzu, který napadá i zcela malé plodničky hub. Druhově zvítězily
holubinky – 15, dále 12 druhů hřibů, 8 druhů ryzců, muchomůrky, kde se zdviženým prstem zdůrazňuji
muchomůrku zelenou. Pokud nemáte v prasátku na transplantaci jater, naučte se ji dobře znát.
Obecně lze zopakovat tradičně skvělou náladu v krásném prostředí, jaké mají organizátoři podobných akcí
jen málokde. Za poutavý výklad je na místě tradičně poděkovat Aleši Vítovi, za poskytnutý komfort
myslivcům, zastoupeným Pavlem Tůmou. A „vopejkačka“ na závěr - jako třešnička na dortu.

Foto: Ivanka Vítová, text P. Hampl
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ZAPOMENUTÉ LETNÍ DĚTSKÉ HRY
Pamatujete si ještě na svoje dětství a hry, které jste hrávali s kamarády? Pravidla těchto her, nejsou striktní,
každá parta dětí si je přizpůsobila, podle svého ☺. Hlavní byla zábava a té jsme každé prázdniny užili hodně.
Pamatujete?
Krvavé koleno - Větší část hry je založena na opakování dialogu postavy maminky
s Krvavým kolenem, poté děti začnou chodit dokola a odpočítávat čas slovy "První
hodina odbila, lampa ještě svítila, druhá hodina odbila ....." V určitou chvíli Krvavé
koleno vykřikne "Lampa zhasla" a vrhne se na ostatní. Koho chytí, ten se stane
Krvavým kolenem. Znovu probíhají všechny dialogy v nezměněné podobě dál a dál.
Zlatá brána - Hru mohou hrát nejméně čtyři hráči, z nichž vždy dva stojí otočeni
čelem k sobě a vzájemně se drží napnutýma rukama zdvihnutýma zhruba do výšky
hlavy. Tímto způsobem vytvářejí takzvanou zlatou
bránu. Ostatní (nejméně dva) hráči utvoří řetěz tak, že
se vzájemně drží oběma rukama za ramena nebo
boky, a v tomto řetězu stále dokola probíhají zlatou
bránou. Dvojice tvořící bránu při tom zpívá nějakou
písničku ilustrující děj hry, jako například: Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem
odemčená. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho
koštětem. Současně s poslední slabikou tohoto popěvku spustí dvojice tvořící bránu
své ruce dolů a uvězní tak mezi nimi hráče, který se zrovna nacházel v prostoru
brány. Tím jedno kolo hry končí. Další se začíná hrát buď ve stejném složení, nebo si
hráči mezi sebou vymění role.
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.
Honzo vstávej - Jeden hráč si stoupne na opačnou
stranu místnosti než ostatní hráči a ptá se postupně
každého hráče: "Honzo, vstávej" ten dotyčný, kterého
se zeptal (Honza) odpoví: "Kolik je hodin?" Pak si
vybere jednu z mnoha alternativ odpovědí a odpoví
např. "5 slepičích" a Honza se posune dopředu o 5
slepičích. Vyhrává ten, který doputuje jako první k
samotnému hráči na druhé straně místnosti a dotkne
se ho. Pak si role vymění.
Klíště - Tato hra se hraje během jiné aktivity, nejlépe
za pochodu. Vezme se jeden barevný kolíček na prádlo
a ten představuje klíště. Zvolí se časový limit - třeba
15 minut a vždy po vypršení doby se provede
vyhodnocení. Hráč, který dostane klíště se ho snaží
nenápadně na někoho přidělat, no a ten pokud si ho
všimne, se ho snaží zase přicvaknout na někoho
dalšího. Ten u koho zůstane klíště po vypršení stanovené doby, získá jeden trestný bod.
Oplatky se pečou - Každý může někoho v průběhu jiného programu polít vodou. Jestliže dotyčný při
polévání vykřikne, prohrál. Když se mu podaří nevykřiknout, smí to oplatit (neúspěšný hráč nesmí utíkat).
Rybičky, rybičky, rybáři jedou - Tuhle hru zná určitě každý. Vybere se jeden rybář a ten se postaví na jednu
stranu louky. Ostatní jsou rybičky a jdou na druhou stranu. Rybář pak dotykem ruky chytá ostatní rybičky.
Chycená ryba se stane rybářem. A teď pozor!!! Tahle hra se dá hrát i ve vodě tím že se vymezí prostor a rybář
chytá rybičky, které se snaží přeplavat bazén či kus rybníka.
Cukr káva limonáda - Ke hře potřebujeme prostor alespoň tak 30 krát 10 metrů. Jeden vybraný jedinec se
postaví na konec hřiště a ostatní jsou na druhém konci. Vždy, když se ten jeden otočí, tak zbytek se snaží dostat
co nejblíže k němu tak, že když se otočí jedinec nazpět tak všichni stojí naprosto nehnutě. V případě, že někoho
uvidí v pohybu, tak se vrátí na začáteční čáru. Tak se proces opakuje do doby, než se někdo toho jedince dotkne,
aniž by byl předtím viděn. Je na každém zvlášť, jakou taktiku si kdo zvolí. Jestli bude riskovat a spěchat, či jestli
půjde pomalinku ale jistě bez toho, aniž by byl viděn v pohybu...
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
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ŽNĚ

Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli. Pole plné
zlatavých klasů se brzy zaplnilo zpěvem ženců a vazaček. Když přišli ženci na pole,
smekli a nábožně se pokřižovali. Pak vzali kosy do rukou a udělali s nimi ve
vzduchu kříž nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké svačině a broušení
nástrojů. Potřebný brousek nosili v toulci, zhotoveném z kravského rohu. Sekáči
neúnavně kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem v rukou dočišťovaly a vázaly.
Obilí se kladlo po hrstech na povřísla a vázaly se snopy. Než se začalo vázat, mělo
se povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo šťastně. Aby se žně vydařily, uvazovala
první snop obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů stavěli panáci.
Navečer když se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil kosu. Prý
proto, aby čert nevěděl, co se sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo
svítat. Práce spojené se žněmi musely skončit co nejdříve, dokud přálo počasí. Ke
kosení obilí se vázalo několik pověr. Jestliže byl například některý klas ještě stále
kvetoucí, znamenalo to hlad pro celý kraj. Dvojitý klas znamenal, že obilí nabude
na ceně. Pokud se takovýto klas protáhl novorozeněti skrze prsty, čekalo na dítě v
budoucnu velké štěstí a bohatství.
Když se sekalo první pole a blížila se bouřka, vrhali se všichni při prvním zahřmění
k zemi ve víře, že je nebude po celý rok bolet v kříži.
Velmi oblíbeným zvykem bývalo, že ženci svazovali nebo ovazovali obilím ruce a nohy tomu, kdo za nimi jako
první přišel na pole se slovy: „Pěkně vítáme pane hosti, do naší práce s uctivostí. My toho práva nabýváme, že
můžeme vázati hrabata, knížata i samého krále.
Pročež jim přejem, aby hojnou úrodu letos měli
a nám na džbán piva dali a přitom se také dobře
měli. Pozdrav Pán Bůh!“ Ať to byl hospodář
nebo někdo z jeho rodiny, byl svázán a musel se
vykoupit penězi na pivo. Jinde návštěvníka pole
nesvazovali, vazačka nebo žnečka položila před
kolemjdoucího dvě hrsti obilí křížem na zem a
přitom říkala: „Poníženě vítáme, my to právo
máme svázati císaře i krále. I my to právo
máme, vyprositi na soudek piva i na sklenici
vína, by se svlažila naše žíznivá huba. Kdo tu
hrstičku zaplatí, nic na kapse neztratí, tomu dá
Pán Bůh zdraví, štěstí, po smrti nebeský království“. Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první vůz u potoka,
řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři klasy, které namočil ve vodě. Činil tak ve víře, že mu obilí ve stodole
neshoří. Při cestě z pole nesměl hospodář celou cestu promluvit. Tím ochránil obilí před hlodavci. Hráči, karbaníci
a milovníci číselné loterie si brali hrst obilí sváženého z pole doma pod polštář. Sny, které si jim tu noc zdály, byly
šťastné a napovídaly mnoho o budoucí výhře.
DOŽÍNKY
Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu
ukončení žní, při níž se čeleď veselila na účet hospodáře.
Příprava začínala už týden před dožínkami, kdy začínala
děvčata plést ohromný věnec z klasů obilí všeho druhu.
Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S ním
pak doprovázely poslední vůz (zvaný baba), směřující z pole do dvora. Věnec
nesla obyčejně nejhezčí a hlavně nejvýřečnější žnečka. Ostatní nesly
ověnčené hrábě. Součástí průvodu byly i velmi oblíbené „živé snopy“.
Většinou je představovali dva mládenci a dvě děvčata. Ti si na svůj oděv našili vrstvy slámy, klasy směřujícími od
pasu nahoru a opět od pasu dolů. Na hlavu si upletli jednoduchý věnec s obilí. Na Královéhradecku pekly
hospodyně ke slavnosti tzv. „mílové buchty“ (1 pekáč = 2 buchty), které se rozdávaly mezi žence a žnečky. Večer
se všichni přemístili do hospody, kde byla taneční zábava. Tu otevřel prvním tancem hospodář s hospodyní.
Obžínky a obžínkové veselice, u kterých nesměla chybět muzika, dobrá nálada a bohatě prostřený stůl, měly
mnoho podob v závislosti na regionu a době konání a jako takové byly památkou na staré zvyky z dob
pohanských, kdy naši předkové obětovali první a poslední snop bohům úrody. Velmi starým zvykem, který patřil k
obžínkové veselici, bývalo stínání hlavy živému beránku, jako škůdci mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady
zakazován až docela vymizel. Po žních a obžínkách následovalo mlácení obilí pomocí cepů. Pytlík vymláceného
zrní (obřadní zrní) se nechávalo po celou zimu na další setí. Věřilo se, že poslední plod v sobě skrývá magickou
sílu a moc země, která se projeví při novém setí.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905 - 1930

STATISTIKA

Všech školou povinných dětí bylo na počátku školního roku 82. Z nich 3 chlapci a 1 děvče chodilo do
měšťanské školy v Železném Brodě. Všichni žáci přijati do školy zdejší byli Češi a katolíci a bydleli
v osadě zdejší.
ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
V obou třídách v minulém školním roce, průměrně půldnů nezameškaných 92,8%, zameškaných
omluvených 5,41%, neomluvených 1,79%. Proti roku minulém zlepšila se školní docházka o 0,93%.
Půldnů omluvených bylo o 1,55% méně, neomluvených však o 0,62% více než loni. Za minulý školní
rok vykázáni byli 4 žáci 6x. Ve všech případech dána rodičům důtka a napomenutí.
EVROPSKÁ VÁLKA
Dne 28. července 1914 nastal v říši rakousko-uherské stav válečný. Rakousko vypovědělo válku
Srbsku a prohlášena částečná mobilisace vojska i domobrany do 37 let.
Dne 2. srpna 1914 vyhlášena byla všeobecná mobilisace vojska i domobrany do 37 let. Počátkem
srpna vypovědělo válku Německo Rusku, Francii, Belgii, Černá hora Rakousku, Anglie Neměcku.
Školní rok ukončen 15. července 1914.
Zapsáno v srpnu 1917.
Josef Jodas, řídící učitel
Pokračování příště….
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PRO ZASMÁNÍ

Sousede, můžeš mi prosím tě přes víkend půjčit
vrtačku? Jasně, na co jí potřebuješ? Na to abych
se vyspal…..
Manžel se přiřítí domů, popadne ženu, zatáhne ji
do ložnice, hodí na postel. Žena je v šoku, dvacet
let už to nezažila. Muž padne vedle ní, přetáhne
přes ně deku a zašeptá: „koukni! Koupil jsem si
hodinky a svítěj!“
Víte, jak se pozná, že se na železnici stávkuje?
Nijak.

MOUDRÁ VĚTA

„Pokud se nepřestanete starat o to, co si o vás myslí ostatní, navždy zůstanete jejich otroky.“
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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TIPY NA VÝLET

https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/LOUZNICKE_LAVICKY/
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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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UBYTOVÁNÍ V SRDCI JIZERSKÝCH HOR

BEDŘICHOV

https://www.bajama.cz/cs/

Co nabízíme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parkování u chaty
ubytování ve 12 pokojích ve dvou patrech
domácí česká kuchyně, jídelna s barem pouze pro ubytované
nekuřácké prostředí
možnost uspořádání svateb, firemních školení, abiturientských večírků, lyžařské školy, školy v přírodě
letní terasa s grilem, ohniště
prolézačky a pískoviště pro děti
uzamykatelná kolárna a lyžárna
servis na kola i lyže
obchůdek se sportovním zbožím, pro ubytované 10% sleva na zboží
možnost průvodce na kole
po dohodě možnost zajištění instruktora lyžování s licencí
wi-fi připojení zdarma
společenská místnost
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REKLAMA
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http://www.tommat.cz/
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https://www.facebook.com/lucia.pedikura
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