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19. 12. 2016 – 25. 12. 2016

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZE SPORTU

Florbal je do konce
roku 2016 zrušen.
Opět se začíná
kolem 9. 1. 2017.
Přesný termín bude
upřesněn.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.
prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

ÚŘEDNÍ HODINY - OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE
Pondělí 19. 12. 2016 – 16.30 – 18.00 hodin
Pondělí 26. 12. 2016 – ZAVŘENO - 2. svátek vánoční
Pondělí 2. 1. 2017 – 16.30 – 18.00 hodin

BRUSLENÍ
V LOUŽNICI
I když teploty jsou
v dnešních dnech
pod nulou. Bruslení
na Koupališti –
požární nádrži, je na
vlastní nebezpečí!
Prosíme, neházejte
kusy ledu a kamení
na plochu koupaliště,
v případě, že by se
dalo bruslit, je pak
led zničený!
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OTEVÍRACÍ DOBA – VÁNOCE 2016
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ester

Dagmar

Natálie

Šimon

Vlasta

8.00 – 16.00
OTEVŘENO

8.00 – 14.00
OTEVŘENO

8.00 – 12.00
OTEVŘENO

8.00 – 12.00
OTEVŘENO

8.00 – 12.00
OTEVŘENO

Adam a Eva
ŠTĚDRÝ DEN

Boží hod
vánoční

ZAVŘENO

ZAVŘENO

26.

27.

28.

29.

30

31.

1.

Štěpán

Žaneta

Bohumila

Judita

David

Silvestr

Nový rok

ZAVŘENO

ZAVŘENO

8.00 – 11.00
OTEVŘENO

8.00 – 11.00
OTEVŘENO

8.00 – 11.00
OTEVŘENO

ZAVŘENO

ZAVŘENO

2.
OTEVŘENO

3.
OTEVŘENO

4.
OTEVŘENO

5.
OTEVŘENO

6.
OTEVŘENO

7.
OTEVŘENO

8.
ZAVŘENO

4

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 49/2016

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ

na přírodním plátku
vepřovém, či kuřecím a gulášové polévce.
Ve dnech předvánočních si budete moci pochutnat

Klasika na jídelním lístku zůstává: nakládaný hermelín, topinka se směsí, smažák a řízek.
Také si můžete pochutnat na palačince se zmrzlinou a šlehačkou a zmrzlinovém poháru.

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ester

Dagmar

Natálie

Šimon

Vlasta

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

OTEVŘENO

OTEVŘENO

Adam a Eva
ŠTĚDRÝ DEN

Boží hod
vánoční

Zavřeno

Zavřeno

26.

27.

28.

29.

30

31.

1.

Štěpán

Žaneta

Bohumila

Judita

David

Silvestr

Nový rok

Zavřeno

ZAVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

OTEVŘENO

2.
Zavřeno

3.
Zavřeno

4.
Zavřeno

5.
Zavřeno

6.
Zavřeno

7.
Zavřeno

8.
Zavřeno

9.
Zavřeno

10.
Zavřeno

11.
Zavřeno

12.
Otevřeno

13.
Otevřeno

14.
Otevřeno

15.
Otevřeno
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24.12. 2016 - ŠTĚDRODENNÍ PROCHÁZKA SE SVAŘÁKEM - Tak jako minulých

letech i letos na Štědrý den, odpoledne ve 14.30 hodin. Sejdeme se u rybníka u Banána a popřejeme
si krásný sváteční den. Teplé nápoje sebou.

24. 12. 2016 - BETLÉMSKÉ SVĚTLO – Během Štědrého dne dovezou Loužničtí skauti do

Loužnice Betlémské světlo, během dopoledne obejdou starší spoluobčany a kdo bude mít zájem může
si Betlémské světlo vyzvednout odpoledne od 14.30 u Banána u rybníka.

SILVESTR 2016/2017 – 31. 12. 2016 - Letošní Silvestr v Hospůdce Na Záduší, bude!
Všichni jsou srdečně zváni.
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http://www.kumpanicz.estranky.cz/

7

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 49/2016

ZE SVĚTA
JABLONECKO - Svoz odpadu je náročný. V Jablonci odpady
podraží, v Brodě naopak zlevní. V Jablonci stoupne cena za
svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2017 o osm
procent. Pro občany nejčastěji používanou plastovou nádobu
o objemu 120 litrů s vývozem jednou týdně se cena navyšuje
o 205 korun měsíčně. Ke zvýšení cen za odpady v Jablonci
naposledy došlo v roce 2011, ale náklady na odpadové
hospodářství v Jablonci každoročně stoupají. „Je to jednak
nárůstem komunálního odpadu z úklidu města, například
likvidace odpadu, který občané nelegálně odkládají u
kontejnerů na tříděný odpad a jednak zkvalitňováním služeb
pro občany ze strany města i svozové společnosti,“ přiblížila
Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.
Město nyní dotuje odpadové hospodářství částkou cca 10
milionů, před dvěma lety to bylo cca 8 milionů. Pokud by
nedošlo ke zvýšení cen pro občany, byl by podíl města v příštím roce 13 milionů. „Musíme část té zátěže přesunout na
občany, ale navýšení je minimální, jedna rodina v průměru zaplatí o dvě stě korun za rok více,“ popsal náměstek
primátora Miloš Vele. V Jablonci se za odpad platí nikoli poplatkem, ale úhradou za nádobu na směsný komunální
odpad, stejný systém mají i Karlovy Vary. Naopak v Železném Brodě poplatek mírně klesne. Systém plateb je tu
nastavený jinak. Platí každý jeden obyvatel domu či bytu. V letošním roce byl poplatek 570 korun na člověka, letos
klesne o deset korun. Čtyřčlenná rodina tak zaplatí za rok o 40 korun méně. „Na základě nákladů na sběr a svoz
komunálního odpadu, včetně velkoobjemového komunálního odpadu v roce 2015 byl poplatek pro rok 2017 snížen,“
potvrdila Věra Sochorová z finančního odboru železnobrodské radnice.
ZDARMA - Jablonec umožňuje občanům zdarma, stejně jako Železný Brod, odevzdávat bioodpad, velkoobjemový
odpad do 200 kg na osobu a rok, vysloužilá elektrozařízení, pneumatiky na sběrných dvorech. Dvakrát ročně – na jaře
a na podzim, také přistavuje velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze zahrad v různých částech města. Dvakrát
ročně probíhá svoz velkoobjemového odpadu a ambulantní svoz nebezpečných odpadů. Od letošního roku byla po
dohodě s provozovatelem rozšířena provozní doba překladiště na Proseči. „Dohodli jsme se se společností SKS na
prodloužení provozní doby v úterý a ve čtvrtek do 17:30,“ sdělil náměstek Vele. Do nákladů na odpadové hospodářství
se také promítá i zavádění nového systému svozu tříděného plastového odpadu.
JABLONECKO A SEMILSKO - VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA A
ENERGIE SPOLEČNÉHO ZPĚVU propojily včera opět celou
republiku. Náměstí a návsi, školky, školy, kaple i domovy pro
seniory – všude tam zazněly úderem středeční 18. hodiny
vánoční písně. Tisíce lidí si zanotovaly šest známých českých
koled při šestém ročníku akce Česko zpívá koledy.
Zněly nejen na Mírovém náměstí v Jablonci v oživlém
betlému, ale například také v Mateřské školce Čtyřlístek, kde
děti pilně cvičily na akci několik týdnů a zpívání bylo
vyvrcholením jejich odpolední vánoční besídky s rodiči.
Letošní ročník předvánoční akce Deníku přilákal na všechna
přihlášená místa na Jablonecku a Semilsku celkem patnáct
stovek lidí.
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JABLONECKO - Lyžaři, sáňkaři,
gymnastka, atletka, ale i trenéři či
lékařka olympijského týmu se v
úterý 13. prosince sešli v Jablonci
nad Nisou na tradiční předvánoční
akci pro bývalé olympioniky a
sportovní reprezentanty. Už po
několikáté je pro ně přichystal
setkání Český klub olympioniků region severní Čechy a Nadační fond
severočeských olympioniků.
Pozdravit je a pohovořit s někdejšími
sportovními hvězdami přišlo několik
hostů, včetně hejtmana Libereckého
kraje Martina Půty, primátora
Jablonce Petra Beitla, a starostů
Věry Mužíčkové z Plavů a Marka

Hotovce ze Smržovky.
Setkání se tradičně nese v přátelském duchu a kromě toho, že se setkávají dlouholetí přátelé, také přítomní
gratulují jubilantům právě končícího roku. A rozhodně jim je k čemu přát, neboť všichni z účastníků již překročili
šedesátku a někteří se dokonce blíží stovce. „I když všichni tito jubilanti mají vrcholovou sportovní dráhu již za
sebou, sportovní duch jim zůstává a všichni jsou velkými vzory pro současnou mladou generaci. Popřát jim do
dalších let mohu především pevné zdraví a hodně radosti, kterou rozdávají svým dětem i vnoučatům," řekl na
adresu přítomných hejtman Martin Půta. Spolu s ním se s jubilanty setkal i jablonecký primátor Petr Beitl, či Věra
Mužíčková, starostka Plavů nebo Marek Hotovec ze Smržovky. Přítomné pobavil také svým vystoupením
kouzelník Magic Alex. „Setkání se sportovními legendami je pro mě vždy velká čest, obdivuji jejich neutuchající
elán a radost ze života, i když se potýkají s více či méně stejnými všedními starostmi jako ostatní. Přeju nejen
jubilantům pevné zdraví a vše nejlepší," řekl primátor Beitl.
Seznam jubilantů v roce 2016:
Květoslava Pecková - běh na lyžích - ZOH Lake Placid 1980, ZOH Sarajevo 1984
Miroslava Plchová - lékařka olympijského týmu - ZOH Sarajevo 1984
Milena Ryglová - běh na lyžích - ZOH Sapporo 1972
Jaroslava Šímová - gymnastika - LOH Tokio 1964
František Rydval - skoky na lyžích - ZOH Grenoble 1968
Rudolf Hohnl - skoky na lyžích - ZOH Grenoble 1968
Zdeněk Ciller - trenér běhu na lyžích - ZOH Sapporo 1972, Lake Placid 1980, Sarajevo 1984
Miroslav Brůna - sjezdové lyžování - ZOH Insbruck 1964
Bedřiška Kulhavá - atletika - LOH Řím 1960
Josef Nüsser - severská kombinace - ZOH Cortina 1965
SEMILY – JILEMNICE - Semilská a jilemnická nemocnice spojily své
síly a vzniká MMN a. s.. Rok naplněný přípravami fúze dvou důležitých
nemocnic Horního Pojizeří završila na počátku prosince rozhodnutí
zastupitelstev obou měst o spojení semilské a jilemnické nemocnice v
rámci akciové společnosti MMN, a.s. k datu 1. 1. 2017.
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/semilska-a-jilemnickanemocnice-spojily-sve-sily-a-vznika-mmn-a-s/?aktualitaId=46052
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KULTURA a POZVÁNKY
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MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ ŽELEZNÝ BROD
O letošním Adventu a Vánocích bude minimuzeum otevřeno po všechny adventní soboty a neděle
a také 25., 26., 27. a 28. 12. vždy od 13 do 17 hodin.
Dále v rámci akce Zimní sklářské pátky (= prohlídka více sklářských firem)
o všech zimních pátcích od 11 do 14 hodin.
MIMO TO LZE DOMLUVIT OTEVŘENÍ I JINDY - INDIVIDUÁLNĚ,
NA TELEFONU 777 168 470.
TĚŠÍM SE NA VÁS.
Novinkou letošní zimy bude rozšíření výstavy skleněných betlémů v mé zahradě u domu v Hluboké
115 (hned vedle nad budovou minimuzea, v památkové rezervaci Trávníky).
Instalovala jsem tam své betlémy už dříve (viz foto), ale tentokrát bude tato venkovní expozice ještě
rozšířena a doplněna o další betlémy a další večerní osvětlení.
Zvu Vás tímto jak do minimuzea, ale i na adventní a vánoční procházku památkovou rezervací
Trávníky s výše uvedenou venkovní expozicí betlémů.
Přeji Vám krásný zážitek a radostné a pokojné Vánoce i Advent.
Alena Kortanová
http://minimuzeum.wixsite.com/betlemy
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BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH V NAŠEM OKOLÍ
24. prosince Štědrý den
12 hodin – Železný Brod, zvonice u kostela – přijďte si tradičně zazvonit
16 hodin – Loučky
20 hodin – Zásada
22 hodin – Bzí, kostel Nejsvětější Trojice
24 hodin – Krásná (bohoslužba slova)
24 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
25. prosince Slavnost Narození
Páně
9 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
11 hodin – Loučky
16 hodin – Krásná
26. prosince svátek sv. Štěpán
9 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
16 hodin – Držkov 30. prosince
svátek Sv. rodiny
18 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího (mše na zakončení
roku)
31. prosince svátek sv. Silvestra
16 hodin – Zásada
18 hodin – Bzí, kostel Nejsvětější
Trojice
1. ledna 2017 svátek Matky Boží
Panny Marie
9 hodin – Železný Brod, kostel sv.
Jakuba Většího
11 hodin – Loučky
16 hodin – Krásná
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ČERNÁ KRONIKA

JABLONEC NAD NISOU – 12.12.2016 policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení
sdělili 28letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil 26. října letošního roku. V tento den
odpoledne krátce před půl pátou hodinou v prodejně drogerie v centru Jablonce nad Nisou odcizil celkem šestnáct parfémů
různých značek, které si dal do nákupního košíku a i s ním prošel kolem pokladny bez zaplacení. Svým jednáním tak způsobil
celkovou škodu ve výši 10.214,- Kč. Uvedeného skutku se podezřelý dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za
takový čin pravomocně soudem potrestán. Z tohoto důvodu mu nyní za spáchání trestného činu krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky.
JABLONEC NAD NISOU - V noci na 13.12.2016, dosud neznámý pachatel odcizil dvě kompletní kola z vozidla Ford Transit,
které v té době bylo zaparkované poblíž jednoho z domů v ulici Havlíčkova v Jablonci nad Nisou. Kola ukradl z levé strany vozu
a jeho majiteli tím způsobil škodu v předběžné výši 8.000,- Kč. Jednalo se o pneumatiky značky Goodyear Cargo Ultragrip,
jejichž rozměry byly 215/65 R 15 M+S. Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří v současné době případ šetří,
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za jehož spáchání hrozí pachateli v
případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.
VELKÉ HAMRY - U Velkých Hamrů na Jablonecku nepřežila v sobotu 17.12.2016 odpoledne, střet s vlakem osmdesátiletá
žena, která si pravděpodobně zkracovala cestu přes trať. Řekla mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová. Po dobu zastavení
provozu na trati mohou cestující mezi Tanvaldem a Velkými Hamry využít náhradní autobusovou dopravu.
Nehoda se stala před Velkými Hamry krátce po 14:30. Vlak jel z Tanvaldu na Velké Hamry. "Strojvedoucí už nemohl střetu
zabránit, přivolaný lékař konstatoval smrt," uvedla mluvčí.
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POČASÍ
Podrobné počasí najdete zde: http://www.louznice.com/2012/pocasi.php
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/ https://www.windyty.com
A jak je na horách? To najdete zde: http://hydronet.tumam.cz/content/cz/Default.aspx,

PONDĚLÍ
19.12.

Den: -1/3°C
Noc: 0/-4°C

PÁTEK
23. 12.

Den: 0/4°C
Noc: 2/-2°C

ÚTERÝ
20.12.

Den: -1/3°C
Noc: 0/-4°C

SOBOTA
24.12.

Den: 1/5°C
Noc: 2/-2°C

STŘEDA
21.12.

Den: -1/3°C
Noc: 2/-2°C

NEDĚLE
25.12.

Den: 1/5°C
Noc: 2/-2°C

ČTVRTEK
22.12.

Den: 0/4°C
Noc: 2/-2°C

PONDĚLÍ
26. 12.

Den: 2/6°C
Noc: 0/-4°C

PRANOSTIKY
21.12.
O svatém Tomáši meluzína straší.
23.12.
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24.12.
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně
slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i
otavové.
Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka
slepičky.
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

25.12.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje
se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
Na Boží narození o bleší převalení.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26.12.
Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

OBLOHA
Slunce Měsíc 21.12. 2016

CO SE DĚJE NA OBLOZE?

Vychází: 7:45 Vychází: 00:00
Zapadá: 15:46 Zapadá: 12:00

22.12.
Maximum meteorického roje Ursid
25.12.
Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 405 870 km)
27. Asteroid č. 22 Kalliope v opozici se Sluncem
(10,1m)
28.12.
Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

Zimní slunovrat
je okamžik, kdy Slunce vstoupí do
znamení Kozoroha.
Tento rok to vychází na:
21. Prosinec 2016 v 11:45h

29.12.
Měsíc v novu (06.53 UT)
31.12.
Těsná konjunkce Marsu s Neptunem
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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.
19.
19.
22.
24.
24.
25.
25.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ
OSLAVÍ

NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY
NAROZENINY

Jana Bartoníčková
Dominik Zajíc
Jan Bušek (Rajtr)
Lenka Špidlenová
Jiří Orinič
Petr Kracík
Jakub Kramář

VÝROČÍ
19.12. 1938 – Karel Svoboda, hudební skladatel
20.12. 1100 – Břetislav II., český kníže, byl smrtelně
raněn v lesích u Zbečna, kde o dva dny později zemřel.
21.12. 2007 – Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do
Schengenského prostoru.
21.12. 1926 – Arnošt Lustig, spisovatel
22.12. 1882 – Thomas Alva Edison udělal první elektricky
osvícený vánoční strom.
23.12. 1989 - Nedaleko Rozvadova byly symbolicky
přestřiženy pohraniční drátěné zátarasy mezi
Československem a Německem.
24.12. 1920 – Jiří Hanzelka, cestovatel
VÝZNAMNÉ DNY
20.12. - Mezinárodní den lidské solidarity
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

1957
Značná péče je věnována zdraví žáků. Na počátku
každého školního roku školní lékař důkladně prohlédne
všechny
žáky.
Případné
nálezy
jsou
ihned
sděleny
rodičům
žáků a
léčeny ve
zdravotních střediscích. Dvakrát do roka jdou všichni žáci
na prohlídku a opravu chrupu do ambulatoria v Držkově.
Jednou za rok jsou podrobeni RTG vyšetření na středisku
v Železném Brodě. Očkování proti neštovicím, TBC,
záškrtu, obrně jsou prováděny přímo ve škole.

VÝZNAM JMEN v tomto týdnu:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM GRATULUJEME!!!
Tento týden 19. 12. – 26. 12. 2016,
slaví svátek:
19.12. - ESTER může pocházet ze staroperského stāra (novopersky
setāra znamenající "hvězda") či může pocházet z babylonské bohyně
lásky Ištar. Ve Starém zákoně se takto jmenuje perská královna
židovského původu.
20.12. - DAGMAR (řidčeji také Dagmara) pochází z starobylého
norského jména Dagmær. Vzniklo spojením slov dagr - den a mær panna přenesený význam je „svatý anebo velký den“ nebo „denice“.
Další podobou jména je Dagmara. Často používaná je domácká podoba
jména Dáša, Dášenka, řidčeji Dáda, na Moravě Dada.
21.12. - NATÁLIE pochází z latinského slovního spojení natale domini
a význam jména je „narozená v den zrození Krista“, „dítě Vánoc“. Další
variantou je Noelia.
22.12. - ŠIMON (také Simon nebo Simeon) je mužské rodné jméno
hebrejského původu, (hebrejsky עמִׁש
ְ ןֹו, Šim'on). Jeho význam je
obvykle vykládán jako „naslouchající“.
23.12. - VLASTA je ženské křestní jméno. Jeho základem je slovanské
slovo „vlast“. V hovorové řeči se může jednat také o domáckou podobu
mužského jména Vlastimil nebo Vlastislav.
24.12. - ŠTĚDRÝ DEN
ADAM pochází z hebrejštiny, kde termín  אדםÁdám znamená „člověk“.
Není to v pravém slova smyslu vlastní jméno, naopak ve svém
původním významu je to obecné označení pro člověka. Toto slovo je
příbuzné se slovem  אדמהadamá znamenajícím „země“, „půda“. V Bibli
se tímto slovem označuje jak člověk obecně, tak ve spojení „syn(ové)
člověka“ („Synové Adama“) lidé jako pomíjivé bytosti.
EVA, hebrejsky  חוהChawwá, lze přeložit jako Živa, neboť vychází ze
stejného slovního kořene jako sloveso  חיהchájá „žít“. Tímto jménem
nazval podle biblické tradice první člověk („Adam“) svou ženu.
25.12. - 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
26.12. - ŠTĚPÁN je mužské křestní jméno řeckého původu
(Στέφανος). Jméno bylo oblíbené mezi papeži, neslo je 9 z nich.

16

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 49/2016

RADY BABKY KOŘENÁŘKY
VONNÝ VÁNOČNÍ FRANTIŠEK
Vonný františek je starý asi 300 let a jeho tradice pochází z česko-německého pohraničí. Na přelomu
starého a nového roku se jím vykuřovaly a očišťovaly příbytky.
Tradice pálení vonných františků pochází z česko-německého pohraničí, především z Krušnohoří, a je
stará cca 300 let. Její kořeny ovšem sahají podstatně hlouběji až do archaických dob, kdy se
vykuřovaly a očišťovaly příbytky na přelomu starého a nového roku
Z pohraničí se zvyk rozšířil po celé republice a drží se tu do dnes. Své jméno získal od zakladatele
novodobých pojetí Vánoc, Františka z Assisi.
František je vyrobený z páleného dřevěného uhlí, nejčastěji se používá lípa. Toto uhlí se namele a
přidá se k němu kadidlo – žlutá pryskyřice získávaná dvakrát za rok z kmene kadidlovníku pravého.
Někdo nemůže vůni františka vystát, někomu krásně voní. Jeho vůně má uklidňující účinky a odstraňuje stres,
kterého bude před Vánocemi mnoho. Zbaví vás i nervového napětí a pomáhá regenerovat přetížený organismus.
Při jeho pálení je nutná opatrnost. Kužel položte na nehořlavou podložku a pečlivě zapalte. Po dohoření jej
vysypte do odpadu až po úplném uhasnutí, aby vám nepropálil koš. Rozhodně ho nenechávejte bez dozoru a ani
k němu nepouštějte malé děti, které by se mohly popálit. Jeho cena je ale téměř zanedbatelná. Pohybuje se
podle počtu kusů a vůně mezi 15 a 40 korunami.
Chcete vědět, jak se, vyrábí „František“, podívejte se reportáž z Toulavé kamery:
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3893
POT-POURRI

pot-pourrí je označení nádoby obsahující směs sušených vonných rostlin a koření, která má
za cíl vytvářet příjemné ovzduší v obytných prostorech.
Výraz pot-pourri pochází z francouzštiny a znamená doslova shnilý hrnec; jeho původ je však
španělský.
Pot-pourri je doslovný překlad španělského výrazu "olla podrida" se stejným významem, který
označuje španělský pokrm se širokou variabilitou ingrediencí, specialitu v severošpanělském
městě Burgos. Výraz byl převzat a do francouzštiny převeden francouzskými vojáky během napoleonské okupace
Burgosu (1808-1813) a je užíván také pro označení směsice různých předmětů či ingrediencí bez zjevných
souvislostí, podobně i v angličtině. Již ve středověku se ve Francii sušily vonné byliny a další ingredience k výrobě
aromatických směsí k zlepšení ovzduší v obytných místnostech; tento zvyk se rozšířil i do Anglie. V 18. a 19.
století byly pot-pourri typickou luxusní součástí měšťanské bytové kultury. Šlo o baňaté vázovité nádoby, většinou
z fajánse, kameniny nebo porcelánu, často nákladně zdobené, které byly opatřeny prolamovaným krytem a
vnitřním neprolamovaným víkem. Při odstranění obou krytů se tak nádoby na pot-pourri nelišily od ostatních váz.
Nádoby se umísťovaly většinou v blízkosti kamen, vzduch pak mohl díky teplu rychleji proudit prolamovaným
krytem a šířit do místnosti aroma, které se (také působením tepla) uvolnilo po předchozím odkrytí vnitřního
neprolamovaného krytu.
V současné době se aromatické směsi pro pot-pourri ukládají většinou volně v dřevěné či proutěné nádobě nebo v
textilním sáčku. Jako součást směsí se používají nejčastěji následující ingredience: hobliny ze dřeva cedru, hobliny
ze dřeva cypřiše, hobliny ze dřeva jalovce, listy a květy levandule, listy a květy rezedy, šišky a semena konifer,
květy růže, šípky nebo růžový olej, skořice, hřebíček, oregano, květy a/nebo olej jasmínu, řezy z citrusů, éterické
oleje a řada dalších. Suroviny se smíchají a nechají se v hermeticky uzavřené nádobě několik týdnů. Během
procesu je aroma nepříjemné, proto není třeba klesat na mysli, otevře-li se nádoba příliš brzy - stačí vyčkat a
směs "dozraje".
PURPURA
Jde o naší tradiční vánoční vůni, kterou znaly a používaly už naše prababičky, o purpuře,
která dokáže úžasně dokreslit atmosféru pohody, klidu a tepla domova. Její původ je podle
všeho keltsko-germánsko-slovanský. Přes léto naši předkové sbírali léčivé a aromatické byliny
a vázali je do svazků. Tato vonička vždy visela v domácnosti. Jak schla, vydávala trvale
přítomnou jemnou vůni. O vánocích se její působení zvýšilo tím, že se svazek umístil na tály
plotny nebo zvolna s třískami smolného dřeva pálil na uhlících v misce. V drcené směsi by neměla chybět z koření
skořice a hřebíček. Je to směs bylin a koření s přidáním vonných esencí, to znamená, že je to vlastně takové
vánoční pot pourri, jen s tím rozdílem, že purpura se zahřívá či nechává pomalu doutnat, čímž je zážitek z vůně
ještě intenzivnější. Dnes má doma kamna opravdu jen málokdo, purpuru ale můžeme opatrně pálit i například na
sklokeramické desce vařiče nastaveného na nízkou teplotu, nebo na železném plátu sporáku, raději však s
použitím alobalu, jako podkladu pod bylinnou směs. I tak ji samozřejmě raději nenecháváme bez dozoru. Purpura
se ale dá pálit i v nádobce aromalampy, kam normálně kapeme vonný olej do vody. Místnost nám provoní i pokud
ji jen zahříváme na podložce na topení, navíc je to asi nejbezpečnější varianta. Purpura by neměla doslova hořet
plamenem, ale jen mírně doutnat. Zahříváme a "pálíme" ji proto, že působením tepla se aromatické látky
mnohem lépe uvolňují do vzduchu, efekt je proto mnohem výraznější.
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LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
ŠTĚDROVEČERNÍ MENU – TROŠKU JINAK
KRÉMOVÁ RYBÍ POLÉVKA
hlava a kosti z 1 kapra, 2 mrkve, 1 na větší kousky a 1 na kostičky, 1/2 celeru, polovina v
celku a polovina na kostičky, 3 lžíce másla, 1 petržel, nakrájená na kostičky, 1 cibule,
nakrájená nadrobno, 2 lžíce hladké mouky, sůl, 1 bobkový list, 3 kuličky pepře, 1 kulička
nového koření, 200 ml smetany ke šlehání (min. 30%), špetka muškátového oříšku, citronová
šťáva podle chuti, 1 houska, nakrájená na kostičky, 1 svazek petrželky, nasekané najemno.
Kapří hlavu zbavte žaber a vložte ji do hrnce. Přidejte kosti, mrkev nakrájenou na větší kousky
a celer v celku. Zalijte 2 litry vody a povařte zhruba 25 minut. Rybí vývar sceďte do jiného hrnce, z koster a hlav
oberte maso a nechte vychladnout. V hrnci rozehřejte 1 lžíci másla, vsypte všechnu pokrájenou syrovou zeleninu
a zprudka osmahněte. Zhruba po 1 minutě zaprašte moukou a opékejte dozlatova. Zalijte vychladlým vývarem,
osolte, přidejte koření v čajovém sítku nebo zavázané v gáze (snáze jej po uvaření vyndáte) a zhruba 20 minut
vařte. Vraťte do polévky maso (větší kusy ponechte na ozdobu), přidejte smetanu a muškátový oříšek a dochuťte
citronovou šťávou. Rozmíchejte v polévce 1 lžíci másla a podávejte s houskou osmaženou na zbylé lžíci másla,
posypané petrželkou a s kousky ryby.
SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY & BRAMBOR
500 g brambor, sůl, 4 lžíce olivového oleje, 1 lžíce bílého vinného octa, 2 stroužky
česneku, nasekané, 1 červená cibule, jemně nakrájená, 500 g vařené červené řepy,
nakrájené na kousky, hrst lístků koriandru, nasekaných. Dejte vařit brambory do osolené
vody. Asi po patnácti minutách, až budou měkké, je slijte a nechte zchladnout. Pak je
pokrájejte na sousta. Loupat je můžete, ale nemusíte – záleží na vás. Smíchejte olej,
vinný ocet, česnek a cibuli s řepou. Spolu s koriandrem přidejte k bramborám.

teplými bramborami.

BRAMBOROVÝ SALÁT
800 g malých brambor, 1 stroužek česneku, nasekaný nahrubo, 2 sardelové filety,
nasekané nahrubo, 3 lžíce majonézy, 1 lžíce panenského olivového oleje, šťáva z 1/2
citronu, 3 lžíce strouhaného parmazánu, sůl a čerstvě mletý pepř, 1 svazek jarní
cibulky, nasekaný najemno. Brambory ve slupce uvařte v osolené vodě doměkka.
Mezitím utřete česnek se sardelkami na pastu. Promíchejte s majonézou, olejem,
citronovou šťávou a parmazánem. Osolte a opepřete. Promíchejte s jarní cibulkou a s

SMAŽENÝ KAPR V CITRONOVO-PETRŽELKOVÉ STROUHANCE
1 celý kapr o váze 3 kg, vykuchaný, 2–3 lžíce olivového oleje, sůl, 150 g hladké
mouky, 2 vejce, 250 g bílého toustového chleba, rozmixovaného na strouhanku, 1
velký citron + klínky k podávání, velká hrst hladkolisté petrželky, nasekané,
přepuštěné máslo na smažení nebo olej. Kapra omyjte, osušte a upravte podle
postupu šéfkuchaře a fotek v rámečku. V místě, kde na boku končí žebra, se nachází
kus kapřího masa bez kostí (foto 5 a foto 6). Z této části udělejte z každého filetu dvě
zcela bezpečné dětské porce. Naporcujte zbylý filet a prořízněte kosti (foto 6). Porce
osolte, potřete olejem a uložte přes noc v lednici. Nastrouhejte kůru z citronu a promíchejte se strouhankou a
petrželkou. Porce kapra z obou stran obalte v mouce, rozšlehaném vejci s lžící vody a potom v ochucené
strouhance. Zbytečně ji nemačkejte, obalujte zlehka a přebytečnou strouhanku oklepejte. Obal tak zůstane
nadýchaný. V nepřilnavé pánvi rozpalte vyšší vrstvu přepuštěného másla nebo oleje, a jakmile začne na hladině
tančit vhozený drobek strouhanky, vložte obaleného kapra. Smažte na středním ohni po obou stranách Radek
Šubrt nás naučil upravit kapra na porce bez kostí. Když kapra potřete olejem a necháte odležet, klidně ho můžete
jíst s malými překrojenými kostmi. „Díky oleji změknou a také se ztratí typická kapří chuť,“ radí Radek Šubrt. Při
překrajování kostiček ve tvaru Y stiskněte maso prsty proti sobě a špičkou nože dělejte vedle sebe zářezy.
Zatlačte, dokud neuslyšíte křupnutí kosti.
JABLEČNÝ PUNČ S KOŘENĚNÝM RUMEM
2 litry jableč né šťávy, 500ml tmavého rumu, 6 hř ebi ́č ků, 4 hvězdič ky badyánu, 4 tobolky
kardamomu, 1 svitek skoř ice, 5cm svitek kůry z citronu, tř tinový cukr podle chuti, 1
č ervené jablko, nakrájené na tenké měsi ́č ky
2 lži ́ce citronové šťávy. V hrnci smi ́chejte jableč nou šťávu, koř eněný tmavý rum, hř ebi ́č ek,
badyán, kardamom, skoř ici, citronovou kůru a 500ml vody. Na stř edně velkém plameni
př iveďte k varu, poté oheň ztlumte a 10 minut ohř i ́vejte (nenechte však př eji ́t varem).
Ochutnejte a podle chuti oslaďte. Než se punč ohř eje, pokapejte jablko nakrájené na měsi ́č ky citronovou šťávou.
Jableč né měsi ́č ky na závěr vmi ́chejte do punč e.
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DŮM a ZAHRADA
Přichází Štědrý den a s ním štědrovečerní večeře, večer, kdy se schází u jednoho stolu celá rodina, večer tajemný
a slavnostní. Vytvořte si stůl tak, aby voněl a byl krásný. Zde je pár tipů pro inspiraci.
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JMENOVKY
Vždy je důležité, aby u stolu každý věděl, kde je jeho místo. Dejte si záležet také na jmenovkách.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
ŠTĚDRÝ DEN
Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, pověr a praktik. Tradiční vánoční zvyky se předávaly z generace
na generaci a v dnešní době většina z nich již nemá původní podobu. Jsou přizpůsobené modernímu světu a tím
vznikají novodobé tradice postavené na starých základech. My si připomeneme ty staré a původní vánoční zvyky.
Štědrý den – ráno
Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na
to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku a
umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl po celý
další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, aby byly
sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit
polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co v
chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy
dostatek jídla. Slepicím se ráno na Štědrý den
nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře
nesly. Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň)
do lesa pro dříví, aby prý koník jezdil jako oheň.
Mládež zhotovila slaměného panáka, kterému se
říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze sousedů do domu. Ten se ho snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž
způsoboval srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlídala, aby jí do těsta nespadl vlas, to by znamenalo
velké mrzutosti.
Štědrý den – během dne
Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát karty, nesmělo se nadávat a klít (ani při
úleku). Kdo se celý den postil, uviděl večer zlaté prasátko. Je to zvyk z pohanských dob, kdy se
slavil zimní slunovrat a jeho symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně zadělaly těsto na
chleby a vdolky. Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby dobře rodili a rukama od
mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit. O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu
smůla. Čištění chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila pec od popela a
chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den,
znamenal budoucí rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček. Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou
na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy. Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s
nimi, aby se včas probudily ze zimního spánku.
Štědrý den – večer
Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být
prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo se, že před večeří chodí stoly obhlížet Smrt,
a kde prý najde lichý počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze členů
rodiny. Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod každý talíř mince nebo
šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v peněžence. Do každého rohu stolu se
dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby rodina měla dostatek jídla. Ve
druhé bylo to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby byla další rok dobrá úroda.
Ve třetí byly peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky potravin pro
drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu se omotávaly řetězem, aby
rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na poli. Na stůl se dával bílý
ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil jako podnos pod polévku. Dále byl
na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu a svíce.
Štědrovečerní večeře
Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala nosit na stůl. Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni se
pomodlili. Poté usedli ke stolu. Hospodář rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. Každý svůj kousek
snědl, to proto, aby všichni z rodiny trefili domů a aby se po roce opět sešli. Potom hospodář nakrájel na malé
kousky chléb, pomazal je medem a každému dítěti dal. Říkal u toho: “Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci
byli po celý rok tak dobří, jak ten med je.“ Dále se jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve hrách, ten spojoval
rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, čočka pro hojnost a peníze a nakonec se pro radost a pohodu jedl
kuba, ryba nebo jiný masitý pokrm. Po dobu jídla se nikdo nesměl od štědrovečerního stolu zvednout. Znamenalo
by to, že rodina se příští Vánoce nesejde celá.
Nezapomínalo se ani na dobytek, každému se dal kousek ze štědrovečerní večeře. Kravám a koním se dala
vánočka, houserovi česnek, studánka v blízkosti také dostala kousek vánočky, aby měla čistou vodu. Zbytky z
jídla, skořápky a kosti naházely děti pod stromy, aby bylo hodně ovoce.
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Štědrý večer a věštby
O Štědrém dni se mohly dívky dozvědět něco o svém budoucím
ženichovi. Po večeři sypaly ptákům drobky a děvčata sledovala, z
které strany přiletí první pták – odtud měl také přijít ženich. Také
se doporučovalo zabouchat na kurník. Jestliže se kohout ozval,
mělo se děvče chystat na vdavky. Okrajovaly se jablka a dlouhý
skrojek se házeli chlapci i děvčata za hlavu. Podle tvaru, který
skrojek na zemi vytvořil, se hádalo písmeno, jímž začínalo jméno
nastávajícího. Svobodná děvčata házela přes hlavu papuči a když
špička směřovala ke dveřím, děvče se do roka provdalo. Děvčata
třásla plotem nebo bezem a odkud se ozval pes, odtud měl přijít
ženich.
Věštby o budoucnosti
Na stůl se postavilo sedm hrnečků dnem vzhůru. Pod každý se
položil nějaký symbol, např. peníz (bohatství), hlína (smrt),
obrázek (stane se rodičem) a ty se pak odkrývali. Jeden hrnek byl
prázdný a kdo jej otočil, ten vypustil bídu.
Sfoukávala se svíce a podle směru kouře se určovala budoucnost.
Když kouř stoupal vzhůru, měl by být dotyčný další rok zdravý.
Koř směřující do kouta nebo k peci znamenal, že má zůstat doma a komu šel kouř dveřím, tem měl odejít u
domova.
Lilo se horké olovo do vody a podle tvarů se hádala budoucnost.
Po večeři se rozkrajovala jablka napůl. Pokud byl jádřinec ve tvaru hvězdy, znamenalo to štěstí a zdraví. Kříž
symbolizoval nemoc či smrt.
Když se v místnosti náhle rozsvítilo, sledovali se stíny. Čí stín neměl hlavu, ten měl do roka zemřít. Dívky chodily o
půlnoci na řeku prosekávat led. Na vodní hladině mohly spatřit svoji budoucnost. O půlnoci můžete u chléva
zaslechnout, co si povídají krávy.
Věštby s ořechy
Věštilo se i pomocí ořechů. Kdo první našel v ořechu tmavé jádro, toho prý čekala brzká smrt. Nebo se vybrali tři
ořechy, odstranily se jádra, do jednoho se dala hlína, do druhého chleba a do třetího mince. Skořápky se slepily k
sobě a daly se mezi ostatní ořechy. O půlnoci si každý vybíral z mísy. Kdo se trefil na ořech s hlínou, čekala ho
chudoba, ořech s mincí znamenal hojnost a ořech s chlebem znamenal spokojenost.
Lodičky z ořechových skořápek
Velmi rozšířený zvyk byl pouštění lodiček. Do ořechové skořápky se voskem přilepila
malá svíčka a zapálila se. Každý vložil svoji lodičku do lavoru a sledovalo se, jak plavou.
Když se lodičky shlukovaly k sobě, znamenalo to rodinné soužití bez problémů. Vztah
členů rodiny určovala vzdálenost jednotlivých lodiček od sebe. Pokud se nějaká lodička
odtrhla z kruhu, její majitel odejde z domova. Jedna lodička uprostřed znamenala, že
dotyčný potřebuje pomoc a ochranu. Když se lodička nevzdálila od kraje, majitele nečekaly žádné změny.
Potopená lodička znamená marnou snahu. Pokud jedna lodička potopila druhou, její majitel se neohlíží na druhé a
jde tvrdě za svým cílem. U partnerů to znamenalo brzký rozchod, u sourozenců žárlivost na druhého. Dvě lodičky
plující spolu jsou symbolem spolupráce, přátelství a lásky. Pokud vedle sebe plavou dlouho, znamená to dlouhý a
pevný svazek. Čí lodička pluje první, ten je ve vztahu dominantnější. Když se jedna lodička přiblíží k druhé a té
zhasne svíčka, znamená to, že svým chováním dotyčný způsobí ztrátu lásky druhé osobě nebo také odmítnutí
prosby. Lodička, která se točí na místě nebo v malém v kruhu značí nerozhodnost majitele. Pokud lodička dopluje
sama ke druhému břehu, získá to, po čem touží bez cizí pomoci. Ta loďka, která se přimyká každou chvíli k jiné
lodičce je znamením, že majitel bude přelétavý a bude hledat sám sebe. Když v loďce zhasne svíčka, poté co byla
položena otázka, znamená to neupřímnost. Zhaslá svíčka lodičky v přístavu znamená nedůležitost otázky. Lodička,
která dopluje k protějšímu břehu se zhasnutou svíčkou, znamená dosažení cíle za příliš vysokou cenu.
Věštby pro těhotné
Těhotná žena se z ořechových lodiček může dozvědět, zda čeká holčičku nebo chlapečka. Vypustí jednu velkou a
jednu menší skořápku. Menší skořápka napravo od větší prorokuje chlapečka, po levé straně holčičku. Když se k
malé lodičce přidruží další, je to počet sourozenců, které bude mít. Oddělení malé a velké lodičky značí nezávislé
dítě. Zhasnutí jedné ze svíček věští komplikovaný vztah rodiče a dítěte. Potopená lodička znamená chudobu v
souvislosti s narozením dítěte. Pokud obě lodičky doplují spolu ke břehu, budou mít matka a dítě krásný vztah
nebo to bude snadný porod.
Lodičky se měly po věštění vždy spálit, aby se umocnila kladná věštba a oslabila ta negativní.
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VÁNOČNÍ STROMEK
Stromky zdobili již staří Keltové, uctívali tak boha Slunce. Možná proto katolická církev ověnčené
jehličnany kdysi odsuzovala jako pohanství. A vida, dnes stojí majestátní vánoční smrk každoročně
i na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Zdobení vánočního stromku je zkrátka velmi podmanivý rituál.
Dnes máte na výběr nejen z téměř desítky druhů jehličnanů, ale můžete zakoupit i stromek v
květináči, který bude jako zelený kamarád sloužit, vonět a zdobit po více let. Léto může trávit na
zahradě i na balkóně. Nejlevnější a nejběžnější smrk ztepilý vydrží svěží nejkratší dobu, jeho jehličí
v teple brzy opadává. Ale na týden či dva dobře poslouží. Vyšší trvanlivost má smrk pichlavý a
bílý, který je také hustší a košatější, vybírat můžete i z atraktivních, stříbrně a modrošedě
zbarvených variet. Douglaska tisolistá je poměrně trvanlivá, má pěkné, jemní a lesklé
tmavozelené jehličí, které nádherně voní po citrusech. Tento smrku podobný strom pochází
ze Severní Ameriky, u nás na mnoha místech zdomácněl. Jedle kavkazská je díky své kráse a
trvanlivosti královnou mezi vánočními stromky. Má dokonalou korunu a jehlice
neopadávají ani příliš neblednou. Ani naší jedli bělokoré jehličky neopadávají, ale po dvou
týdnech při pokojové teplotě ztratí sytou barvu. Velmi trvanlivá a také voňavá je i borovice.
Řidší vzhled borovice lesní lze dobře doplnit velkým ozdobami. Neopadává ani velmi krásná
borovice černá, která má hustší korunu a ještě delší a bohatší jehlice, nežli její lesní sestra. Vánoční
stromky se obvykle pěstují na speciálních plantážích na lesní i zemědělské půdě. Část vánočních stromků pochází
z prořezávky, která má za cíl zlepšit zdravotní stavu rostoucího lesa. Smrk s borovicí rostou do „vánoční" výšky
zhruba 5 až 6 let, jedle asi 7 let. Nejoblíbenější jsou v Česku smrky a borovice vysoké 175 až 200 cm.
Jak udržet stromek co nejdéle krásný
Pokud nemrzne, vložíte kmínek do kbelíku s vodou. Dřív, než stromek přenesete dovnitř, odřízněte z kmínku asi 2
cm, aby se obnovila sací schopnost. Velký význam má stojánek s nádržkou na vodu. Stromek řeznou plochou
kmínku vodu nasává a vysychá proto mnohem pomaleji. Funguje stejně, jako květiny ve váze. Speciální stojan se
zásobou vody dokáže udržet i jehličí na obyčejném smrčku 10 až 14 dní. Na přísun vody jsou nejnáročnější smrky,
nejméně pak jedle a obzvláště nejvíce pěstovaná jedle kavkazská. Umístěte stromek na co možná nejchladnější
místo. Těsně vedle topení bude jeho životnost nejkratší.
Vánoční stromek v květináči
Pěstovat svůj vlastní vánoční stromek, který můžete na Vánoce vzít na chvilku domů, ozdobit a zase
vrátit na zahradu, je moc pěkná představa. Však se vánoční stromky v kontejnerech těší stále velké
oblibě. Je ale třeba dobře vybírat a pak jim poskytnout vhodnou péči, jinak více sezón nevydrží.
Základem je zdravý, poctivě zapěstovaný stromek z kvalitního zahradnictví nebo školky. Na trhu se
bohužel vyskytovaly i stromky narychlo vsazené do nádob těsně před Vánocemi. Tento „podvod“
nelze na první pohled odhalit, brzy se však projeví – stromek obvykle nemá šanci přežít delší
dobu. Stromek v kontejneru je navíc větší investice, než stromek řezaný, a jen když opravdu
vydrží více let, jedná se o řešení i ekonomické.
Základním vodítkem pro výběr je fakt, zda je stromek pěstovaný v nádobě při prodeji
umístěn v chladu. V zimě má období vegetačního klidu, ke kterému nezbytně potřebuje
chlad. I samotný pobyt v teple po čas svátků je pro něj riskantní, ale pokud nepřesáhne
únosnou dobu, zvládá jej bez úhony. Když je však v teple umístěn již při samém prodeji,
jsou jeho vyhlídky špatné.
Stromek pěstovaný v květináči jako vánoční má jednu jedinou nevýhodu – v teplém a
útulném prostředí si jej nemůžeme užívat příliš dlouho. V zimě je naprogramovaný k
vegetačnímu klidu, který nezbytně potřebuje. Pokud je přerušeno delším teplem, stromek po
opětovném přemístění do zimy uhyne, neboť začne předčasně rašit. A ani trvalé umístění v
teple není řešením, neboť to jehličnan z našeho klimatického pásma dlouhodoběji nesnese.
Péče o živý stromek v pokoji
Postavte jej co nejdále od topení. Dobře jej zalévejte a nejlépe několikrát denně roste, aby
netrpěl dehydratací. Prospěje mu i zvýšená vlhkost, která se bude uvolňovat z misek naplněných vodou a
umístěných pod ním. Můžete po nich nechat plout květy, vyplnit je oblázky, takže budou zároveň pěknou
dekorací. Na štědrý večer pak mohou po hladině plout tradiční svíčky v ořechových skořápkách. Stromek můžete
také ochladit troškou sněhu, který položíte do květináče. Poslouží zároveň jako krásná, i když velmi pomíjivá
ozdoba. Stromek samozřejmě lze ponechat i venku před oknem, ať již na balkóně či zahradě, a ozdobit přímo
tam. Příprava na štědrý den: nezbytná aklimatizace
Pokud byste stromek ze zimy, zvláště pokud mrzne, přemístili rovnou do pokojové teploty, byl by to pro něj
nebezpečný šok.
Potřebuje aklimatizaci, alespoň týden či lépe dva, na bezmrazém světlém místě. Ideální je najít více míst s
odstupňovanou teplotou. Při přechodu zpět do zimy ten samý postup zopakujeme v opačném sledu. Pokud venku
silněji mrzne, raději počkejte a na přechodném místě jej ponechejte déle.
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE od roku 1933 do roku 1945

Pro sklářství byl rok
1929 celkem příznivý.
Byl to zejména obor
výroby kolii (rulíků), při
kterém našlo mnoho lidí
zaměstnání, zvláště
ženy se uplatnily.
Mnoho děvčat t celého
okolí se zaměstnávalo
v Loužnici při výrobě
těchto kolii.
Též lampové kroužky, ač
u těchto nastal pokles
cen, měly dobrý odbyt.
Populace
V roce 1929 narodilo se
v Loužnici 9 dětí a
zemřelo 12 lidí.
Povětrnost
Zima v tomto roce byla
velice chladná a velmi
kruté mrazy jakých není
pamětníka.
Mráz dostoupil u nás až
na -39°C.
Ještě začátkem března
byly mrazy přes -20°C.
Sněhu bylo velmi
mnoho, takže byla
obava z jarního tání.
Jaro bylo velmi příznivé
pro polní práce, léto
suché a teplé.
Podzim rovněž teplý.
Úroda obilí slabší,
rovněž i píce.

foto: zima rok cca 1929 v Loužnici, skokanský můstek nad potokem pod Liškovým hájem, nad Turbínou (nyní
kovárna)
Pokračování příště……
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PRO ZASMÁNÍ
Víte, co udělají muži, až umřou všechny ženy? Budou 14 dní
chlastat a pak si ochočí jiné zvíře.
Pepa domluvil Karlovi rande naslepo. Ale Karel se bojí:
"Hele, ale co když se mi nebude líbít? Zkejsnu s ní celou noc!"
"Hele, to je jednoduchý, mezi dveřma si ji prohlídni a když se ti
nebude líbit, stačí udělat 'Aaaaaaauuuuughhhhh' a předstírat
astmatický záchvat." Tak Karel večer zazvoní u dveří oné slečny.
Dveře se otevřou a v nich stojí nádherné stvoření, pevná prsa,
krátká sukně, líbezná tvář. Karel otevře pusu, ale než stihne
promluvit, slečna říká: "Aaaaaaauuuuughhhhh!'
Život začíná v okamžiku narození. Ne, život začíná v okamžiku
početí.
Ne, život začíná, když žena s dětmi odjedou na chatu.
Otec se vrací z práce a vidí, jak jeho děti sedí v pyžamech před
domem a hrají si v blátě s prázdnými krabičkami od pizzy a číny.
Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna tak dveře od auta,
uvnitř leží pes čerstvě vyválený v blátě a nikde stopa po druhém
psu.
Muž vejde do domu a uvidí doslova spoušť. Lampa převrácená a
běhoun skrčený u zdi. Uprostřed pokoje hlasitě hraje televize a
jídelna je zaházena hračkami a různými díly šatníku. V kuchyni
ve dřezu hromada nádobí, rádio hraje na plné pecky. Zbytky
snídaně rozházené po stole, na prostírání se povaluje kočka.
Lednice otevřená, psí žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod
stolem a u zadních dveří uplácaná hromádka písku. Muž rychle
vyběhne schody, stoupaje na další hračky a šlapaje po oblečení.
Ale nehledí na to, hledá svou manželku. Bojí se, že se jí něco
vážného stalo. Vidí, jak dveřmi koupelny prosakuje voda.
Nakoukne tam a vidí mokré ručníky na podlaze, rozlité mýdlo v
hromadě špinavého prádla a mezi tím vším se vinou kilometry
toaletního papíru. Zrcadlo a stěny jsou pomalované zubní
pastou.
Rychle se otočí a spěchá do ložnice, kde najde svou manželku,
ležící v posteli a čtoucí knihu. Podívá se na něj, usměje se a
zeptá se ho, jak se celý den měl. On jen polkne a vyhrkne: "Co
se tu dnes stalo?"
Manželka se usměje a odpoví: "Pamatuješ se, drahý, jak se mě
každý den, když se vracíš z práce, ptáš: Co jsi, do pr*ele, celý
den dělala?"
"Ano," odpověděl muž nejistě."Tak dnes, dnes jsem nedělala
nic!"

MOUDRÁ VĚTA
Jak zjistíš, že jsi dospělý? Když se většina tvých vánočních přání nedá sehnat v obchodě.
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2012 – fotogalerie: http://janeklouznice.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 e-mail:
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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REKLAMA

http://www.tommat.cz/
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RESTAURACE OTEVŘENA
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NOVÝ WEB PRO VŠECHNY MAMINKY JE SPUŠTĚN
Paní Lenka Havrdová ze Zásady, v těchto dnech, spustila velký a krásný
projekt pro maminky, ale také babičky a tatínky, prostě pro všechny,
kterým není lhostejná bezpečnost, starost i radost jejich dětí.
Podívejte se sami!
Zapojte se také a buďte vždy informováni kvalitními informacemi.

http://mamain.cz/

https://www.facebook.com/mamain.cz/?fref=nf
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