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LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 02/2022
pro týden:
10. 1. 2022 – 16. 1. 2022

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.

TŘI KRÁLOVÉ
Ve středu 5. 1. 2021, v podvečer, chodili naší obcí TŘI KRÁLOVÉ, jedná se o tradiční akci v naší obci, Tři králové,
zpívali koledu a svěcenou křídou napsali na dveře K+M+B 2022. Tato písmena neoznačují jména tří králů (Kašpar,
Melichar a Baltazar), jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus mansionem
benedicat – Kristus žehnej tomuto domu, znamená to také konec vánočního období.
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MOTO KLUB KUMPÁNI LOUŽNICE
LEDOVÁ KRYSA 2022
Největší akcí na začátku roku je tradiční a letošní rok po třinácté závod, který pořádá moto klub Kumpáni Czech
z Loužnice. Letošní závod na „Fichtlech“-malých motorkách, byl opravdu ledový, sněhová pokrývka i na silnicích a
teplota kolem 0°C.Letos se závodu zúčastnilo 10 závodníků, z nichž byl nejrychlejší Ládis, druhý Žid a třetí Martin.
Kompletní pořadí a fotogalerii ze závodu najdete na webových stránkách klubu https://kumpanicz.estranky.cz/ nebo
facebooku https://www.facebook.com/groups/131227600229427
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OBECNÍ KNIHOVNA LOUŽNICE

https://knihovna-louznice6.webnode.cz/
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PŘÍKLADY K NOVÉ VYHLÁŠCE O ODPADECH OD 1.1.2022
Vyhláška obce stanový 60
l objemu na jednu osobu
trvale žijící v obci Loužnice
na jeden měsíc za 0,85,Kč za 1 litr.
Tím je stanoveno, že
jedna osoba trvale žijící v
obci má minimální
poplatek za 60 l x 0,85
Kč/l = 51,- Kč za měsíc.
Minimální poplatek za 1
osobu je 51,- Kč x 12
měsíců = 612,-Kč.
Pokud je nemovitost bez
trvalého pobytu nebo
slouží k rekreaci (je jedno
zda má čp. nebo ev.)
tento objem 60 l se platí
pouze 1x. To znamená, že
poplatek je 612,- Kč.
U těchto nemovitostí je
možné využít i pytlový
svoz, kdy poplatník
dostane 12x pytel o
objemu 60 l na 1 rok.
Poplatek se platí za objem
nádoby přistavené u
nemovitosti a dle četnosti
vývozu. To znamená, že
každý si může vybrat
velikost nádoby, která
odpovídá minimálnímu
počtu obyvatel v
nemovitosti nebo i větší.
Aby se v tom lépe
orientovalo, připravili jsme
pro Vás i pro nás přehled
výpočtů, jak a kolik platit
za odpady v roce 2022.
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBECNÍCH CEST
LOUŽNICE 11/2021–4/2022
Úseky, které se budou udržovat pouze pluhováním
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní silnice od křižovatky se silnicí I/10 u čp. 56 (Bémovi) ke křižovatce u čp. 3 (Tomíčkovi)
Cesta okolo kulturního domu, příjezdová cesta ke kulturnímu domu a ke kontejnerům
Cesta od čp. 95 (Slavíkovi) k silnici III/28742 - Sokolka (k odbočce k požární nádrži)
Odbočka ze silnice III/28742 k požární nádrži a domu čp. 110 u požární nádrže
Cesta k domu čp. 42 (Němečkovi) a čp. 80 (Dlaskovi) a čp. 5 (Dimmerovi)
Cesta od čp. 104 (hasičská zbrojnice) k čp. 57 (Šourkovi) a dále kolem křížku k silnici I/10 k čp.
53 (Stoklas)
Cesta od domu čp. 62 (Rathouský) k čp. 48 (Polákovi) a část cesty k čp. 56 (Skrbkovi)
Cesta na p.p.č. 1640/2 ze silnice k čp. 107 (Kordíkovi) nad garáž
Před budovou obecního úřadu
Před autobusovými čekárnami
Před hasičskou zbrojnicí
U domu čp. 66 (Skoupý) – prostor pro otáčení vozidla sběru komunálního odpadu
Cesta ze silnice k čp. 7 (Bartoníčková) - Zvonička
Cesta ze silnice III/28742 čp. 90 (Halamovi) k domu čp. 31 (Daníčkovi) – Lacinka
Cesta ze silnice III/28742 mezi čp. 103 (Tomšovi) a čp. 63 (Matěáskovi) – úklid křižovatky

Úseky, které se neudržují
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto.
Místní komunikace
• Cesta ze silnice k čp. 87 (Sochorovi)
• Cesta ze silnice I/10 k čp. 85 (Tilerovi) a
čp. 77 (Kazdovi)
• Cesta č. 2414 od čp. 42 (Pazdrna) ke
včelínu
• Cesta č. 2080 od silnice I/10 k ev.č.2
(Justovi)
• Cesta č. 2121 - od silnice 2170
(Kostřavec) k „Modřínu“
Chodníky
• Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi)
k čp. 61 (Stehnovi) p.p.č. 823/3
• Chodník u silnice I/10 od čp. 56 (Bémovi)
k čp. 31 (Daníčkovi)
• Chodník u silnice I/10 od čp. 85 (Tilerovi)
k čp. 69 (Lancovi)
• Chodník u silnice I/10 od čp. 53 (Stoklasa)
ke křižovatce

Obecní cesty, chodníky a prostranství, které
nejsou uvedeny v seznamu se neudržují!
Zimní údržbu cest a silnic v majetku obce v obci Loužnice v období 11/2021–4/2022 bude zajišťovat firma ČernýAutodoprava a zemní práce s.r.o.
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ZPRAVODAJE Z OKOLNÍCH OBCÍ
V OKOLNÍCH OBCÍCH A MĚSTECH VYCHÁZEJÍ ZPRAVODAJE.
Najdete v nich spoustu zajímavých informací a pozvánek.
S novým měsícem (některé jsou na web vkládány s měsíčním zpožděním, nejdříve vycházejí tištěné) vyšlo hned
několik zpravodajů, stačí kliknout na obrázek a můžete číst.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Komu a jak volat v případě mimořádné události
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem
mimořádné události, která ohrožuje náš
život, zdraví, majetek nebo bezpečnost.
Pro nahlášení těchto událostí jsou
zřízena
tísňová
čísla
složek
integrovaného záchranného systému.
Volání na ně je bezplatné. V případě
potřeby se nebojte na tísňová čísla
volat, avšak nezapomeňte, že jejich
zneužití je trestné! Zneužíváním tísňové
linky mohou být blokovány hovory
dalších občanů, kteří potřebují pomoc.
Jak se tedy zachovat, jak a od koho
můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost
nejvíce týká.
Urychlíte tím vyřízení dané situace:
• 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie,
vyproštění osob atd.
• 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
• 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
• 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého
předmětu atd.
• 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného
záchranného systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc
více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými světovými jazyky.
Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:
•
•
•
•

CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných
látek),
KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu místa události,
všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište),
KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).
Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve
(potřebuje např. upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události).

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
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¨
Toto jsou informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2.
Poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání na rok 2022 k dani z nemovitých věcí v územní působnosti
Finančního úřadu pro Liberecký kraj, mohou na telefonních číslech v uvedených časech získat informace o
povinnosti podat daňové přiznání a domluvit si pomoc s jeho vyplněním a podáním.
Širší okruh informací (včetně podání daňového přiznání v jiném kraji) mohou poplatníci získat na níže uvedeném
odkazu na stránkách Finanční správy:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/SARSCoV-2-informace-pro-poplatniky-dane-z

8

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -10. 1.- 16. 1. 2022 / 02

NABÍDKA PRÁCE

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

NEMOCNICE TANVALD
Do pracovního poměru přijmeme:
všeobecné a praktické sestry s registrací
sanitáře
fyzioterapeuty a rehabilitační pracovníky
lékaře: obor ARO, vnitřní lékařství
Nabízíme:
perspektivní práci v moderní nemocnici,
nadstandardní platové podmínky,
5týdenní dovolenou,
možnost dalšího profesního růstu,
příspěvek na penzijní připojištění a systém zaměstnaneckých výhod.
Kontakt: vera.chvojkova@mediterra.cz, tel: 483 367 354 – personální odd.
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NABÍDKA PRÁCE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLA
Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlašuje výběrové řízení na pozici
středoškolský učitel/ka všeobecných předmětů Český jazyk a literatura.
Přihlásit se můžete do 14. 1. 2022 na sekretariát školy nebo na
emailovou adresu zástupce ředitele smola@supss.cz. Podrobnosti k
výběrovému řízení naleznete v příloze.
http://www.supss.cz/wpcontent/uploads/2021/12/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9ho%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-S%C5%A0-u%C4%8Ditel-CJL.pdf
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLA
Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlašuje výběrové řízení na pozici
středoškolský učitel/ka všeobecných předmětů Matematika, Fyzika.
Přihlásit se můžete do 14. 1. 2022 na sekretariát školy nebo na
emailovou adresu zástupce ředitele smola@supss.cz. Podrobnosti k
výběrovému řízení naleznete v příloze.
http://www.supss.cz/wpcontent/uploads/2021/12/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9ho%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-S%C5%A0-u%C4%8Ditel-MAT-FYZ.pdf
MĚSTO TANVALD
vyhlašuje dne 05. 01. 2022 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
výběrové řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice odboru dopravy MěÚ Tanvald s
náplní práce posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových
vozidel.
Místo výkonu práce: Městský úřad Tanvald, Palackého 359, odbor dopravy MěÚ,
Krkonošská 350, Tanvald.
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu
Předpoklady pro výkon funkce úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která
je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním
předpisem.
https://www.tanvald.cz/cs/sprava-mesta/ostatni-informace-z-meu/nabidka-pracovnich-mist.html
PRECIOSA ORNELA -TECHNOLOG SKLA
Popis práce: Technologická práce v oblasti přípravy sklářské vsázky pro výrobu
skla ve společnosti Preciosa Ornela, a.s. zahrnuje: Metodické řízení dvou
kmenáren v areálu Desná. Kontrolu složení vstupních surovin a jejich uvolňování do výroby. Kontrolu složení
vyráběných skel a případné korekce složení pro dosažení garantovaných vlastností skel. Vedení technologické
dokumentace, zákonné dokumentace k chemickým látkám a interní evidence týkající se přípravy sklářské vsázky.
Úzkou spolupráci s výrobními technology, s úsekem technického rozvoje při zavádění inovací a s podnikovou
laboratoří
Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání chemického směru. Systematický přístup k řešení problémů, inovativní myšlení,
preciznost. Znalost analytické chemie, znalost chemických výpočtů. Uživatelská znalost MS Office
Analytické myšlení, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů, organizační schopnosti, spolehlivost
Ochota k dalšímu vzdělávání. Komunikativní znalost Aj výhodou
Nabízíme: Zajímavou práci v prosperující společnosti. Odpovídající platové ohodnocení. Možnosti osobního rozvoje a
další vzdělávání. Další benefity (např. 37,5 hodinová týdenní pracovní doba, pružná pracovní doba, 5 týdnů
dovolené, dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost výhodných telefonních tarifů pro
zaměstnance i jejich rodinné příslušníky)
Místo výkonu práce: Desná
Termín nástupu: Možný ihned
https://preciosa.jobs.cz/
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ZE SVĚTA
SEMILY
MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE
Nezapomenutelná léčitelka Květoslava Patočková - Muzeum hledá pamětníky
Před sto deseti lety, dne 17. ledna 1912, se v Havírně, části
Pasek nad Jizerou, narodila lidová léčitelka Květoslava
Patočková.
Po druhé světové válce, v roce 1946, jak jí předpověděl
tatínek, se přestěhovala do Semil. Květoslava Patočková byla
jistě výjimečná žena, podobně jako nedávno filmem
„znovuobjevený“ Jan Mikolášek. S Janem Mikoláškem měla
zřejmě spousty společného, byla totiž vyhledávanou lidovou
léčitelkou, byla silně věřící a rozuměla bylinkám. Její
schopnosti přesahovaly hranice regionu a na pomoc se k ní
obracely i mnohé tehdejší „celebrity“. Je však zajímavé, že
dodnes její působení není připomenuto ani pamětní tabulkou
na jejím domě, byť na ni dodnes s vděčností vzpomíná
nemálo lidí. Změní se to?
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. jako regionální
paměťová instituce se snaží o významných osobnostech
soustředit co nejvíce informací, a ani Květoslavu Patočkovou
nechceme opomenout. Ještě dnes žijí mnozí pamětníci,
kterým pomáhala s jejich neduhy a kteří na ni v dobrém
vzpomínají, a tak budeme rádi, když se na nás obrátíte se
svými vzpomínkami případně s dokumenty (korespondence,
recepty, fotografie, apod.) souvisejícími s jejím působením v
Semilech, rádi vše zaznamenáme. Pište nám na adresu:
reditel@muzeumsemily.cz , případně kromě mé osoby
kontaktujte též našeho historika dr. Tomáše Chvátala
(historik@muzeusemily.cz , tel: 605 276 871). Osudy
léčitelky Patočkové bychom rádi připomenuli v budoucnu ať
už výstavou, brožurou nebo filmovým dokumentem.
Květoslava Patočková bydlela naproti semilskému muzeu v Husově ulici. Zde ji navštívil těsně před její smrtí i
spoluautor knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové Jiří Kuchař, který toto setkání později popsal v pozdějším článku v
časopise mimo jiné takto: „Léčitelka bydlela v Husově ulici. Byl to podlouhlý dům pod náměstím, klasická nízká
zástavba, před ním byla branka, pár schodů a pak vchod. Uvnitř panovalo dokonale starosvětsky magické
prostředí. Pozvala nás do svojí léčitelské svatyně, komůrky se zvláštní, patrně protihlukovou úpravou, ve které
přijímala nemocné a poskytovala pomoc. Ta místnost byla plná sošek a obrázků Ježíše, Marie a svatých, které
Květoslava Patočková velice milovala. Se svými problémy za ní chodili lidé a někdy vodili i zvířata, jak to bylo
celkem běžné po celé Evropě, hlavně v odlehlých horských a podhorských oblastech, kde bylo daleko pro lékaře,
natož pro lékaře zvířat. Svojí vírou byla proslulá, a proto se na ni obraceli nejen prostí lidé, ale také kněží – ovšem
i doktoři a profesoři, protože i ti občas mají zdravotní problémy. „Dostala jsem dar Boží a sílu čerpám z víry. Můj
tatínek měl ale ještě větší dar. Jednou mi řekl, že budu bydlet v Semilech v domě s dlouhou chodbou a budou
tam za mnou chodit lidé v zástupech.“
Květoslava Patočková odešla na věčnost 10. srpna 1991, rozloučení s ní se uskutečnilo v kostele sv. Petra a Pavla
v Semilech o šest dní později. V lidovém léčitelství pak pokračovala její dcera Jana Dufková z Jilemnice, která je
již také bohužel po smrti. Její působení se pomalu vytrácí z povědomí lidí, a tak se jej budeme snažit podchytit.
Věříme, že nám s tím pamětníci pomohou.
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ŽELEZNÝ BROD
Ve čtvrtek 6. ledna 2022 chodili v Železném Brodě Tři králové
Tři králové z MŠ Koníček

Tři králové z RC Andílek
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BZÍ
Také v obci Bzí chodili Tři králové, zde mají dlouhou tradici a opravdu krásné kostýmy.

Do malé vesničky Bzí spadající pod
Železný Brod dorazili ve čtvrtek
6. ledna, ostatně jako tradičně každý
rok, Tři králové ve složení Kašpar,
Melichar a Baltazar. Obcházeli
domácnosti po celé vsi a kdo jim
otevřel a pohostil, tomu napsali na
futra dveří značku K + M + B 2022.
Svátkem Tří králů končí dvanáctidenní
vánoční období. Původně se 6. ledna
slavil církevní svátek Zjevení Páně,
svátek Tří králů se k němu přičlenil až
ve středověku. Býval plný tradic,
zvyků a věštění budoucnosti. Tři
králové měli přinést čerstvě
narozenému Ježíši Kristovi tři dary.
Melichar přinesl zlato, Baltazar kadidlo
a Kašpar myrhu.
V dnech kolem svátku Tří králů probíhá Tříkrálová sbírka, což je největší dobročinná sbírková akce v České
republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do
kasiček vyberou desítky milionů korun. Ve Bzí ale Tři králové vybírali na něco jiného, konkrétního. Výtěžek bude
věnován na novou atrakci na dětské hřiště u místní sokolovny. Putování Tří králů opět organizoval Bzovský
okrašlovací spolek.
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/tri-kralove-zeleznobrodsko-bzi20220106.html?fbclid=IwAR1E8G1eYTZeS1gXIlvNXc5O76lArXIKhCN-2oXEuCdVwSssPxsCfC1efcI
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TURNOV

Do turnovského muzea tento týden dorazila kopie
císařské koruny Napoleona Bonaparte. Kopie koruny
pochází z dílny šperkaře Jiřího Urbana, autorkou rytin
v přírodních kamenech je Eva Mrákotová Víšková.
Kopie byla vyrobena na objednávku soukromého
sběratele, který ji Muzeu Českého ráje v Turnově
zapůjčil na krátkodobou prezentaci.
"Další unikátní zlatnické dílo z rukou Jiřího Urbana si tak
budou moci návštěvníci prohlédnout od 13. ledna do
6. února 2022 v Klenotnici muzea," informovalo
zájemce muzeum.
LIBERECKÝ KRAJ
Dva mosty překlenující silniční tah z Liberce do Prahy a
železniční trať v obci Svijany se dočkají
rekonstrukce. Provede ji firma Metrostav Infrastructure
a. s. Celková hodnota stavebních prací činí necelých
96 milionů korun.
Rekonstrukce by měla začít letos na jaře a skončit
v polovině příštího roku. Na dálnici D10 během
rekonstrukce čekají řidiče dopravní omezení. Doprava
pod mosty bude svedena do jednoho pruhu v každém
směru. O případných objízdných trasách rozhodne
silniční správní úřad.

LIBEREC
Lanovka na Ještěd nelze podle vyjádření Českých drah
(ČD) jen opravit v původní verzi. Rekonstrukce bude
mnohem náročnější a do provozu se lanová dráha
nevrátí dříve než za tři roky. ČD to uvedly potom, co
oslovily výrobce lanovek.
„Podle informací, které máme, současné technické
normy nedovolují rekonstrukci původní lanovky,“
potvrdil Deníku mluvčí ČD Lukáš Kubát. Fakticky tak
vypadla jedna ze tří možností budoucího provozu
lanovky na Ještěd. Nyní se tak pracuje pouze
s možností, že se postaví nová lanovka ve stávající
stopě, což podle Kubáta vychází ekonomicky a časově nejlépe.
„Další variantou je stavba nové lanovky až na konečnou tramvaje, která je zatím preferovaná. V případě nové
lanovky se uvažuje o navýšení její kapacity. Nová lanovka by byla oběžného systému a obsluhovalo by ji hned
několik kabin s kapacitou 8 až 10 cestujících,“ doplnil Kubát.
ČD začátkem týden také informovaly o tom, že se při obnově lanovky počítá se spoluprací s městem Liberec,
Libereckým krajem a společností Tatry mountain resorts (TMR), která provozuje skiareál na Ještědu. Všichni
zainteresovaní se proto sešli ve čtvrtek pod Ještědem, aby probrali budoucnost lanovky.
„Pro Liberečáky je lanová dráha srdeční záležitostí a budeme usilovat o co nejrychlejší obnovení. Pro všechny je
ale podmínka zajištění garance maximální bezpečnosti. Na konci ledna 2022 budeme uzavírat memorandum
o společném postupu,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Visutá lanová dráha nejezdí od konce října, kdy se po přetržení tažného lana zřítila jedna ze dvou kabin a zemřel
při tom průvodčí. Cestující v druhé kabině, u které zafungovala záchranná brzda, byli bez zranění evakuováni.
Podle náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety nelze provést jen základní opravu
s výměnou lan, kabin a přidáním bezpečnostních prvků. Českým drahám to potvrdili všichni velcí
výrobci lanovek v Evropě, které firma oslovila.
VÍCE ZDE: https://jablonecky.denik.cz/z-regionu/lanovka-jested-oprava-tri-roky-20.html
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LIBEREC
Aspoň na chvíli si oddechnout od sychravé zimy mohou návštěvníci botanické
zahrady v Liberci. Krom kamélií tu ve vytopených sklenících kvetou exotické
orchideje. Jejich květy vynikají pozoruhodnou vůní.
„Návštěvu zahrady v zimním období určitě doporučuji. Květou kamélie a právě také
orchideje. Už když se blížíte k vitrínám, kde jsou vystavené, omamné vůni
neuniknete a samozřejmě můžete obdivovat rozmanitost jejich květenství," uvedla
Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
Libereckého kraje. Až ven je příjemně cítit květ orchideje Zygopetalum intermedium. Květy této orchideje jsou
velké a tvarově i barevně velmi neobvyklé. Téměř vertikální květenství až 60 centimetrů dlouhé nese pět až sedm
velkých květů se žlutozelenými okvětními lístky a sepaly v hustých hnědých skvrnách, bílý okraj je zastíněn
úzkými fialovými pruhy. Květiny voní jako šeřík. Sama rostlina se vyskytuje v tropických horách v Brazíli, Bolívii a
Peru ve výšce asi 2000 metrů nad mořem. A to, že kvete v liberecké botanické zahradě, je důkazem schopnosti
tamních zahradníků. V pavilonu květnic jsou nyní vystaveny robustní trsy orchideje Cymbidium tracyanum, ke
kterým si lze přivonět. Jedná se také o horskou orchidej, jež se vyskytuje ve výšce 1200 až 1900 metrů, a to v
jižní Číně, Myanmaru a Thajsku, kde roste na stromech a skalách.
HARRACHOV
Výkyvy počasí s mnohdy nepředvídatelným střídáním milé a nevlídné tváře se
vyznačují každé velehory, Krkonoše nevyjímaje. Krátké dešťové přepršky může rychle
vystřídat modrá a slunečná obloha, leckdy se nebe zakaboní na celý den. I v takovém
případě však nejvyšší české hory lákají na řadu zajímavých způsobů, jak strávit volný
čas. „Nabídka je v našem kraji opravdu bohatá a zcela jistě uspokojí návštěvníky,
které zajímají nejrůznější oblasti. Od tradiční výroby a řemesel až po životní prostředí.
Řada programů je určena pro celou rodinu," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Sklárna a minipivovar Novosad a syn v
Harrachově poskytuje návštěvníkům mimořádný zážitek ze sklářské výroby, který je možno spojit s návštěvou
muzea a obědem v restauraci. První zmínka o sklářské huti v Harrachově je již z roku 1712. Kreativní dílna ve
firmě Rautis v Poniklé zase zve na ukázku tradiční ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perlí. V dílně si lze
perličkové ozdoby vytvořit podle návodu nebo vlastní fantazie. Dům Pod Jasanem v Trutnově uspokojí zájem o
lidová řemesla, ruční práce a setkávání se při tvoření. V létě nabízí příjemný chládek při tvorbě, za deště program
pro celou rodinu a v zimě hřejí v řemeslné dílně kamna. Výtvarná dílna Bosorka v Janských Lázních je určena
dětem i dospělým, kteří si během její návštěvy mohou malovat nebo potisknout tričko, vyrobit šperky z korálku,
vytvořit mozaikové zrcadlo či namalovat keramické hrnky. KRTEK alias Krkonošské centrum environmentálního
vzdělávání sídlí v unikátním domě vedle administrativní budovy Správy Krkonošského národního parku ve
Vrchlabí. Pořádají tu pravidelné naučné a motivační programy pro děti i dospělé. Ekocentrum DOTEK v Horním
Maršově je ideálním místem pro ty, kteří se chtějí něco nového dozvědět. V případě hezkého počasí lze vyrazit na
tematické stezky nebo za pokladem na takzvanou hledačku. Turisty zabaví interaktivní expozice o přírodě uvnitř
barokní fary.
ČESKÝ RÁJ
Vánoční program na Valdštejně sice skončil, vánoční výzdoba hradu však ještě
zůstala. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout díky vhodnému počasí mimořádně
ještě ve dvou lednových víkendech. Vánoční program, spojený s koncerty či
prohlídkou vánoční výzdoby, si od poloviny prosince do začátku ledna
nenechalo ujít téměř 1000 lidí. Krásně nazdobený areál se návštěvníkům líbil,
a proto hrad Valdštejn prodloužil možnost si ho prohlédnout ještě v první
polovině ledna. „Konkrétně bude hrad přístupný o víkendech 8. a 9. ledna a
15. a 16. ledna 2022 vždy od 13.00 do 15.30. Návštěvníci mohou vidět
vyzdobenou kapličku sv. Jana Křtitele na prvním nádvoří, salónek s expozicí
Aehrenthalské Vánoce, kapli sv. Jana Nepomuckého s krásným betlémem a malou výstavu o vánočních zvycích ve
středověku a v Pojizeří. Udělejte si na začátku nového roku příjemnou procházku a přijďte na Valdštejn. V případě
hezkého počasí lze vidět také nádherné panorama zasněžených Krkonoš," uvedl za Turnovské památky a cestovní
ruch Radim Štícha. Celkem hrad Valdštejn navštívilo za loňskou sezonu 51,5 tisíce návštěvníků, což je nakonec
jen o trochu méně než ve standardních sezonách v posledních letech (55 - 57 tisíc), kdy ještě turisty
neodrazovala protiepidemická opatření. V letošním roce bude na hradě pokračovat spárování zdiva na prvním
nádvoří, připravuje se také zcela nová výstava, která je zatím uchovávána v tajnosti.
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VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO TROSEČNÍKU

Kulturně-společenský emailový magazín o Českém ráji a okolí
Pokud máte zájem dostávat každý týden nová vydání, zašlete žádost panu vydavateli a redaktorovi M. Fefík
Podobský - fefik.sorry@seznam.cz
Nové číslo naleznete na webu:
Trosečník 53/1 : https://www.louznice.com/obec/kalendar-akci/trosecnik-53-1-aneb-co-se-deje-kolem-trosek-vceskem-raji-a-okoli-171_67cs.html
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KULTURA a POZVÁNKY
KAM SE VYDAT?
CO SE KONÁ V NAŠEM OKOLÍ?
Díky novým webovým stránkám se také naše obec mohla spojit s ostatními obcemi, a tak nyní
v rubrice „Kalendář akcí“ uvidíte přehledně, kde se, co koná v našem okolí a již Vám nic neuteče.

https://www.louznice.com/obec/kalendar-akci/
-------------------------------------------------------------------------
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https://www.klubnarampe.cz/cs/
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KINO ŽELEZNÝ BROD
LEDEN 2022

https://www.kinobrod.cz/index.php?c=p
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POČASÍ
Kde právě prší, najdete zde: http://radar.bourky.cz/
A jak je na horách? To najdete zde: https://www.hydronet.cz/

PRANOSTIKY

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Holomrazy – úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Leden studený, duben zelený.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.

Slunce

25.1.

01.02.

Měsíc 12.1. 2022

Vychází: 7:43
Zapadá: 16:08

14.10.
Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
Svatý Hilarus – vyndej saně, schovej vůz.
15.10.
Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok; větrný
den – mokrý rok.
16.10.
Na svatého Marcela zima leze do těla

ÚKAZY NA OBLOZE

FÁZE MĚSÍCE

17.1.

10.1.
Na svatého Hygina pravá zima začíná
Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.

Vychází: 12:13
Zapadá: 2:39

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

PLANETY
Merkur – v první polovině měsíce večer nad jihozápadem
Venuše – ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodem
Mars – ráno nad jihovýchodem
Jupiter – večer nad jihozápadem
Saturn – počátkem měsíce nízko nad jihozápadem
Uran – po většinu noci kromě rána
Neptun – večer vysoko nad jihozápadem
11.1. - Měsíc v konjunkci s Uranem (2,2°)
13.1. - Merkur nedaleko Saturnu (3,4°)
14. 1. -Měsíc v apogeu (nejdále od Země – 405 831 km)
23.1. - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
25.1. - Měsíc v poslední čtvrti (13.41 UT)
26.1. - Zákryt jasné hvězdy Zubenelgenubi (2,7m) Měsícem. Měsíc v konjunkci s
Marsem (3,0°). Měsíc v konjunkci s Venuší (10,7°)
30.1. - Měsíc v perigeu (nejblíže Zemi – 362 236 km)

Měsíc pár dní po novu ukazuje krásně
svou tvář díky "popelavému svitu". Jde
vlastně o dvojitý odraz – světlo ze Slunce
putuje k Zemi, ta jej rozptyluje k Měsíci a
Měsíc jej zas odráží k nám.
Delší expozice odhalí krásné struktury
zvrásněného měsíčního povrchu i slabé
hvězdy okolo.
Foto: Fred Espenak
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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:

12. 1.
12. 1.
12. 1.
15. 1.
15. 1.
16. 1.

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Matěj Udatný
Sabina Kűhnová
Pavel Daníček st.
Miroslav Lubas ml.
Marek Tiler
Věra Kordíková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝROČÍ
10.1. 1863 – V Londýně byl zprovozněn první úsek metra.
11.1. 1693 – Erupce sopky Etna.
12.1. 1876 - Jack London, americký spisovatel
13.1. 845 – Na dvoře Ludvíka Němce, krále Východofranské
říše, přijalo čtrnáct českých knížat křesťanství.
13.1. 1938 – Václav Větvička, botanik a popularizátor vědy
14.1. 993 – Byl vysvěcen Břevnovský klášter založený svatým
Vojtěchem.
15.1.1559 – Alžběta I., korunována anglickou královnou.
16.1. 1969 – Na Václavském náměstí se na protest proti
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy zapálil
student Jan Palach.
VÝZNAMNÉ DNY
10.1. – Den domácích rostlin, Den úspory energie, Den
hořkosladké čokolády
11.1. – Den mléka, Den skákání do kaluží
12.1. – Den marcipánu, Den lékárníků
13.1. – Den nálepek, Den gumových kačenek, den septiků
14.1. – Mezinárodní den papírových draků
15.1. – Den klobouků, Den výmolů, Den jahodové zmrzliny
16.1. – Den draků, Den nicnedělání, Mezinárodní den
pikantního jídla, Den náboženské svobody
ZAJÍMAVÉ DNY OBCE LOUŽNICE z kroniky:

11.1.1964 se konal u nás první „Balonkový ples“, na kterém
hrál taneční orchestr z Jablonce n.N. „Bicman“ – jenž je ve
veliké oblibě mezi mládeží. Zárověń s hudbou však přišla i
parta jabloneckých
„chuligánů“, kteří za hudbou
všude táhnou.
Návštěva byla veliká a ples se
jako takový vydařil, ale
konečná bilance byla velmi
špatná. Způsobené škody byly
dosti veliké: úplně rozbité
pianino, doslova vyrvané ze zdi a rozbité v koutech na zemi
malé postranní lampičky na hořením sále, jakož i prokopnuté
dveře na malý sál. To vše dovedli „chuligáni“ provést
v několika hodinách zábavy. Oblíbená hudba přišla tedy velmi
draho.
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VÝZNAM JMEN V TOMTO
TÝDNU:
VŠEM K JEJICH JMENINÁM
GRATULUJEME!!!
10. 1. 2022 – 16. 1. 2021
10.1. - BŘETISLAV je mužské křestní jméno
slovanského původu. Pravděpodobně vzniklo ze
staročeského slovesa břěčěti ("zvučet, hlučet").
Vykládá se jako "slavný (bojovým) rykem".
11.1. - BOHDANA je ženské křestní jméno
slovanského původu. Vzniklo překladem řeckého
jména Teodora, jehož význam je „dar boží“.
12.1. - PRAVOSLAV je mužské jméno
slovanského původu, jeho význam je obvykle
uváděn jako „oslavující spravedlnost“.
13.1. - EDITA je ženské křestní jméno.
Původně anglické jméno Edith pochází ze
staroanglických slov ead agyð, což znamená
„šťastný boj přinášející majetek“.
14.1. - RADOVAN (RADAN) je mužské křestní
jméno slovanského původu. Význam jména je
obvykle uváděn jako „radostný“, „přinášející
radost“.
15.1. – ALICE je ženské jméno nejasného
původu a významu. Je často považována za
odvozeninu jmen Alžběta, Aalis nebo Adelaide. Z
posledního se pak nejčastěji vybírá jeho význam:
Ušlechtilá, Vznešená. Další jména podobného
významu jsou Adéla a Heidi. Alis je zdrobnělinou
starého jména Adalheidis.
16.1. - CTIRAD je mužské křestní jméno
českého původu, význam jména je „čestný, kdo
má rád čest“.
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RADY BABKY KOŘENÁŘKY
CITRONY
Citrony jsou typickým jižním ovocem, pěstují se ve Středomoří, v Itálii, Španělsku a na Floridě. James Cook jako
první kapitán dokázal zabránit kurdějím na palubě, když přikázal posádce jíst pravidelně citrony. Původ citronu je
pravděpodobně v Indie nebo Číně.
Citrón je ovoce bohaté na vitamín C, které nám jistě prospěje v pochmurných zimních dnech k povzbuzení imunity
proti infekčním onemocněním. Asi většina z nás používá citróny k ochucení čaje, avšak citrony se dají využít i jinými
způsoby a jejich účinky bývají někdy skoro zázračné.
Účinky na organismus
-

urychlují metabolismus bílkovin
posilují imunitní systém a obranyschopnost
posilují tepny
podporují růst a omlazení buněk
posilují vlasy, pokožku a nehty
zvyšují výkonnost
působí preventivně proti křečovým žilám
odstraňují krvácení z dásní
urychlují hojení ran
zvyšují odolnost vůči infekcím

Kyselina askorbová stimuluje v žaludeční sliznici tvorbu kyseliny solné a pepsinu, čímž zvyšuje zužitkování
bílkovin, železa a vápníku v těle. Vápník potřebují kosti a zuby, bílkoviny dodávají potřebnou energii
a železo přivádí kyslík do všech buněk. Vitamin C pomáhá při tvorbě noradrenalinu a betaendorfinu,
což jsou hormony štěstí a euforie.
Požít citron se doporučuje před nějakou sportovní aktivitou, protože se bílé krvinky naplní vitaminem C a my
tak budeme výkonnější. Také při velkém nervovém vypětí a stresu musíme tělu dodat dávku vitaminu C. Tento
vitamin je ale také nezbytný pro růst vlasů a nehtů a pro dobrý zrak.
Kůra většiny citronů je chemicky ošetřena fungicidy, případně potažena voskem, proto se vyhýbáme její konzumaci,
nestrouháme ji a nepoužíváme jako koření.
Potírání dásní šťávou z citrónu pomáhá zastavit krvácení a zpevnit dásně.
Potírání nehtů kouskem citrónu pomáhá při záděrách, lámání nehtů a bílých skvrnách na nehtech, což
většinou svědčí o nedostatku zinku a vápníku v organismu.
Citrónovou šťávou můžete potřít kůži po hmyzím štípnutí nebo včelím bodnutí, při
svědění, výskytu akné či některých typů ekzémů.
Vtírání citrónové šťávy do pokožky hlavy pomáhá při infekcích skalpu a padání vlasů.
Citrónová šťáva odstraňuje usazené soli z organismu. Při dně a jiných kloubních
potížích se doporučuje každodenní pití zředěné šťávy z citrónů a potírání kostních
výrůstků.
Citróny obsahují éterické oleje, které pomáhají rozpouštět žlučové kameny, mají
antibakteriální účinky a snižují horečku. Pití citrónové šťávy a její přidávání do
rozličných salátů pročisťuje játra i ledviny.
Poněkud zvláštní se může zdát skutečnost, že citrónová šťáva v organismu působí
zásaditě a citrón neutralizuje nadměrnou produkci kyseliny solné v žaludku. Tím
pádem může být i účinný pomocník při pálení žáhy.
Pravidelné pití naředěné citrónové šťávy zlepšuje trávení, stimuluje produkci žluči,
reguluje tělesnou váhu, snižuje vysoký krevní tlak, zlepšuje krevní oběh a působí proti
trombóze.
DOMÁCÍ CITRONOVÝ SIRUP
1 kg citronů, 0,5 kg limetek nakrájené na kolečka, 0,5 kg krupicového cukru, 700 ml
horké vody.
Citrony a limety zasypeme cukrem, zalijeme horkou vodou a promícháme, za
občasného míchání necháme vychladnout, přikryjeme potravinářskou folii, vložíme do
lednice na dva dny (48 hodin). Po dvou dnech vše přelijeme do kastrolu a přivedeme
pod bod varu, nesmí vařit, za občasného míchání 30 minut zahříváme na 90°C.
Přecedíme a nalijeme do uzavíratelných sklenic. Skladujeme v lednici.
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BYLINKOVÉ KOUPELE
Zima, málo světla, kolem nás nemoci…
Udělejte si pro své zdraví a pro radost bylinkovou koupel.
Koupele z bylinek jsou samozřejmě vhodné po celý rok, ale v zimě si můžete připravit pár speciálních, která vás
zahřejí, odeženou všechny chmury a deprese.
Základní recept je snadný:
Cca 2 litry vody dáme do hrnce a ohřejeme na bod varu.
Odstavíme a do vřelé vody přidáme bylinky, které jsme si předem
nachystali.
Čerstvých bylinek přidáme cca 2 hrsti, předem si je natrháme či
nasekáme na menší kousky, abychom narušili strukturu bylinek a využili
maximum účinných látek. Sušených bylinek stačí jedna hrst či 3 lžičky.
Můžeme používat jednu bylinku nebo si vytvořit svoji vlastní směs.
Je dobré zakrýt hrnec např. pokličkou a nechat vystydnout. Já většinou
tento proces udělám ráno (nebo den předem večer) a potom si večer
bylinkovou koupel rovnou užiji. Stačí si však udělat výluh jen třeba 15-30
min. předem a můžete jej hned použít. Všeobecně platí, že květy a listy
stačí louhovat jen pár hodin, u kořenů je lepší delší doba (klidně přes
noc).
Jakmile má voda přibližně pokojovou teplotu, můžete výluh scedit a
dopřát si bylinkovou koupel.
Napustíme si příjemně teplou vodu do vany a přidáme scezený bylinkový
výluh.
Bylinková koupel je připravena a potom už jen relaxujeme a
odpočíváme. Necháme působit bylinky a jejich účinky i vůni na každou
buňku našeho těla.
Bylinkovou koupel si užíváme v klidu, relaxujeme, odpočíváme.
Bylinkovou koupel (vodu) můžete vmasírovat lehce do pokožky a prokrvit ji tak a také očistit.
Po aplikaci bylinek tělo neoplachujte, nechte bylinky působit i poté, co z vany vylezete. Stačí se jen osušit a obléci si
něco teplého, co Vaše tělo bude dále zahřívat.
Levandulová koupel
Levandule je bylinka uklidňující, působí blahodárně na naše nervy, a hodí se svou vůní i k Vánocům. Koupel
připravíme tak, že několik hrstí sušené levandulové natě vaříme půl hodiny v 5 litrech vody. Necháme lehce
zchladnout a vlijeme do vody ve vaně. Koupel si užíváme 20 minut. Pokud nemáme sušenou levanduli, nevadí,
použijeme pár kapek éterického levandulového oleje.
Pomerančová nebo citronová koupel
S pár kapkami pomerančového nebo citronového éterického oleje vykouzlíme koupel, která v nás probudí adventní
a vánoční atmosféru, i kdybychom nechtěli. Koupel si užívejte při teplotě 38 °C a po dobu 20 minut.
Zázvorová koupel pro zahřátí organismu
Vrátili jste se ze zimních radovánek a jste celí promrzlí? Pak kromě tradičního svařáku zkuste i zahřívací koupel ze
zázvoru. Můžete použít pár kapek zázvorového oleje, anebo uvařit několik kousků zázvoru ve 2 litrech vody, nechat
zchladnout a nalít do příjemně teplé vody – okolo 38 °C. Délka koupele by neměla přesáhnout 20 minut.
Regenerační koupel ze směsi bylinek
Kdy jindy než v zimě si dopřát regenerační koupel? Potřebujete jen po jedné polévkové lžíci těchto sušených
bylinek: šalvěj, jitrocel, chmel a dubová kůra. Vše povaříme cca 15 minut ve 2 litrech vody, poté necháme
zchladnout, přecedíme a nalijeme do vody ve vaně. Regenerační koupel bude mít nejlepší účinky při teplotě 38 °C a
době 15–20 minut.
Eukalyptová koupel proti rýmě a na povzbuzení organismu
Spustila se vám rýma? Nebo se cítíte unavení? Na obojí je výborná koupel s pár kapkami eukalyptového oleje.
Můžete lehce přesáhnout teplotu vody (na 39 °C) a dobou koupání nepřekračujte 25 minut.

29

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -10. 1.- 16. 1. 2022 / 02

LOUŽNICKÉ DOBRŮTKY
DUŠENÉ HOVĚZÍ NA ČERNÉM PIVU
1 kg hovězí kýty nakrájené na 3-4 cm kostičky, 1 cibule na drobno, 1
mrkev na větší kousky, 1 petržel na větší kousky, 1/2 celeru na podobně
velké kousky jako mrkev, 2 hrsti hrášku, 1/2 litru černého piva, 5
bobkových listů, 1/2 lžičky černého mletého pepře, 2 lžíce cukru, 2 lžíce
hladké mouky, sůl, sádlo
Maso si pořádně popepříme ze všech stran a obalíme v mouce. Na sádle
dáme smažit cibuli. Jakmile zesklovatí, přidáme mrkev, celer a petržel a
pocukrujeme. Jakmile je cibule zlatá, zeleninu vyjmeme někam do misky
a do stejného rozehřátého hrnce dáme ještě trochu sádla a postupně
maso. Nejde o to maso naházet najednou, protože pak by se neopeklo a
místo toho se začalo dusit a pustilo by šťávu. Takže vždy opečeme ze
všech stran pořádně zprudka jen pár kousků, které pak přidáme k zelenině, až začnou hnědnout. Jakmile máme
osmažené všechno maso, na spodku hrnce se nám udělal nahnědlý výpek, ten zalijeme pivem a pořádně
rozmícháme. Přidáme zeleninu a maso, bobkový list, přiklopíme a pomalu necháme probublat alespoň 3 hodiny. Po
tomto čase zkusíme, jestli už je maso pořádně měkké, pokud ne, dusíme dál. Pokud ano, přidáme hrášek, osolíme,
necháme ještě 10 minut prohřát a podáváme. Nejlépe s pečivem nebo bramborovými noky.
SALÁT RUMCAJS
400 g měkkého salámu, 2 lžíce cukru krupice, 2 lžíce plnotučné hořčice, 1 lžíce
oleje, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce worcestrové omáčky, 100 ml majonézy, 1
cibule, 1 sterilovaná feferonka, 3 kyselé okurky.
Připravíme si dresink. Smícháme lžíci oleje, 2 lžíce cukru, 2 lžíce hořčice, 1 lžíci
worcesteru a 1 lžíci sójové omáčky, směs krátce povaříme a necháme
vychladnout. Mezitím na malé kostičky nakrájíme salám a okurky, přidáme
nadrobno nakrájenou cibuli, feferonku a zalijeme vychladlým dresingem.
Přidáme majonézu, dle chuti osolíme a opepříme a dobře promícháme. Podáváme s pečivem.
CITRUSOVÝ SALÁT
citrusy (mandarinky, červené grapefruity, bílé grapefruity, grapefruity
sweetie, pomela, pomeranče...) - množství podle chuti, 1/2 granátového
jablka, jadérka vydlabaná, 1-2 lžíce medu, 1 menší hrst otrhaných lístků máty.
Z omytých citrusů nejprve nakrájejte tenká kolečka, která budou sloužit jako
základ salátu.
Potom z citrusů vykrájejte filátka – nejdřív ořízněte slupku včetně bílé kůry na
dužině. Pak z blanek mezi dílky vyřezávejte jednotlivá filátka. Šťávu vždy
zachyťte, a nakonec všechnu prošlehejte s medem. Servírovací talíř vyložte
plátky citrusů a na ně úhledně rozložte citrusová filátka. Pokapejte medovou
zálivkou a ozdobte granátovým jablkem a mátou. Můžete doplnit třeba i
kopečkem hustého bílého jogurtu. Místo čerstvých mandarinek můžete použít
i kompotované. Jsou sladší a pomohou zmírnit případnou kyselost jiných citrusů.

ořechů.

MEDOVNÍKOVÁ ROLÁDA
4 vejce (4 bílky + 3 žloutky) 100 g práškového cukru 2 PL medu 120 g
polohrubé mouky 1 KL prášku do pečiva 1 KL perníkového koření na krém: 1
máslo 1 karamelové Salko 300 ml mléka 1 karamelový pudinkový prášek na
obalení: cca 50 g směsi strouhaného perníku a mletých ořechů.
Na roládu vyšlehejte z bílků pevný sníh, do sněhu postupně zašlehejte žloutky,
cukr a med, nakonec jen lehce vmíchejte mouku smíchanou s práškem do
pečiva a kořením. Těsto rozetřete na pečící papír a ve vyhřáté troubě na 180
°C a pečte asi 10 minut. Upečený plát ještě teplý srolujte a nechte
vychladnout. Krém: z mléka, pudinkového prášku uvařte pudink a nechte
vychladnout. Máslo vyšlehejte do pěny, postupně do másla zašlehejte
vychlazený pudink a karamelové Salko. Upečený plát potřete krémem a
srolujte do rolády, celou roládu potřete také krémem a obalte směsí perníku a
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DŮM a ZAHRADA
Máte doma staré dveře? Nechcete je ještě vyhazovat? Zkuste jim dát nový život.
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LOUŽNICKÉ TRADICE
LEDEN – ZVYKY A TRADICE
Měsíc leden kdysi Římané vůbec neznali, protože jejich rok byl desetiměsíční. Až později byl počet měsíců upraven
na dvanáct, ale stále s různým počtem dní. Pro Římany začínal rok březnem, a to s příchodem jara. Teprve roku
154 byl začátek roku přesunut z 15.
března na 1. leden. A tak vznikl
dodnes dodržovaný začátek roku.
Římané svůj první měsíc nazvali
januaris – na počest boha Januse,
boha začátků či konců, ale je i
symbolem změny. My jsme si první
měsíc v roce pojmenovali po svém a
dali mu krásné a poetické jméno –
leden. Jeho označení vychází z
přesvědčení, že celou přírodu poutá,
resp. by měl poutat – led. Původně
byl tento měsíc ve východní Evropě
označován jako měsíc vlka.
V životním rytmu našich zemědělsky
orientovaných předků představoval
tento měsíc období relativního
odpočinku. Na poli se sice pracovat nedalo, ale domácnost si žádala své.
Dokud vše nebylo pod sněhem, spravovala se stavení i hospodářské a řemeslné náčiní. Jakmile uhodily tuhé mrazy,
život se přesunul do světnice. Zde se muži, ženy i děti sesedli u teplých kamen, zpívali, klevetili, vyprávěli si
příběhy, pověsti a pohádky. „Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku, povídám druhou, že teče voda struhou,
povídám třetí, že spaly na peci děti a když se hezky vyspaly, po kusu chleba dostaly.“
Ale ani tehdy jim ruce nestály. Kromě vyspravování prádla a drobných domácích nástrojů se pokračovalo i v
předení, draní peří a tkaní. V některých domácnostech se také vyráběly různé řemeslné výrobky určené pro další
prodej. Zdobily se kraslice, vyřezávaly se figurky a kuchyňské náčiní, pletlo se, vyšívalo a paličkovalo, vyráběly se
dřevěné pantofle, hrábě a košťata, pletly se koše a ošatky, štípaly se šindele. V tomto období naši předci také
natírali stromy vápenným mlékem, chránili je tak před popraskáním. Prořezávali koruny stromů a kontrolovali
uskladněné ovoce.
V neděli po slavnosti Zjevení Páně neboli Tří králů končí doba vánoční. Svátek Tří králů (6.1.) je den koledníků, kdy
děti z chudších rodin obcházely příbytky obyčejných lidí a mohli si tak vykoledovat „obživu“ na několik dalších
týdnů. V tento den nám také známá pranostika říká, že jsme zase o krok
blíže jaru: „Na Tři krále o skok dále“.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ A KONEC VÁNOC (10.1.)
První neděli po slavnosti Zjevení páně neboli Tří králů (6.1.) se připomíná
křest Ježíše Krista v řece Jordán prorokem Janem Křtitelem. Tímto
svátkem končí Vánoce a začíná liturgické meziobdobí. Svátek je především
připomínkou Kristova veřejného zjevení světu…
Legenda praví: Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu a křtil lidi. Jednou šel
kolem Pán Ježíš a zamířil k Janovi, aby se od něho nechal také pokřtít.
Jan ale věděl, že Pán Ježíš je Syn Boží, a tak se bránil: „Ty bys měl pokřtít
mě, a ne já tebe.“ Pán Ježíš mu na to ale řekl: „Bůh chce, abys mě
pokřtil.“ Jan poslechl, sestoupil s Pánem Ježíšem do Jordánu a pokřtil ho.
Když Pán Ježíš vystoupil z vody ven, objevila se bílá holubička. Byl to
Duch Svatý, který sestoupil na Pána Ježíše. Přitom se z nebe ozval Boží
hlas: „To je můj milovaný Syn.“
Původně se svátek slavil 13. ledna, kteréžto datum zůstává závazné pro
slavení tradiční liturgie. V roce 1970 jej Pavel VI. přesunul na neděli po
slavnosti Zjevení Páně, tedy po 6. lednu. Svátek Svaté rodiny, který se v
tento den slavil dříve, byl touž reformou přesunut na neděli v oktávu
Narození Páně.
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HOUBAŘSKÉ OKÉNKO
s Petrem Hamplem
Pravidelně nepravidelně v houbařské sezoně

Zimní houbaření.

17. 2. 2021 - Helmovka pařezová

23.11.2021 – Hlíva ústřičná, Ralsko

16.12.2021 – Prosincová směs z Ralska

16.12.2021 – Čirůvka špinavá – Záborčí

16.12.2021 - Penízovka sametonohá, Ralsko

20.11.2021 – Pevník plstnatý, Ralsko

Houby fotil: Jirka Vondrouš
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LOUŽNICKÁ HISTORIE
Přepis kroniky obecné školy v Loužnici 1905–1930

ŠKOLNÍ ROK 1923–24
Počátek školního roku
Školní rok 1923-24 počal dne 1. září 1923 a byl ukončen 28. června 1924
Učitelský sbor
Na místě
zastupitele učitelky
Anny Vélové, jež
ustanovena
definitivně učitelkou
ve Smrčí, nastoupil
1. září definitivně
učitel Karel Tůma,
dosud učitel ve
Velkých Hamrech
II. Narodil se 7.
března 1898
v Železném Brodě.
Chodil do obecné
školy v Železném
Brodě od 16.9.1904
– 15.7.1909,
měšťanské
v Železném Brodě
od 16.9.1909 do
15.7.1912, učitelského ústavu v Jičíně od 16.9.1912 do 9.5.1916. Zkoušku dospělosti vykonal na učitelském ústavu
v Jičíně 9.5.1916 s vyznamenáním, zkoušku způsobilosti na témž ústavu 6.5.1920 s vyznamenáním. Byl
zastupujícím učitelem v Horské Kamenici, Velkých Hamrech II., zde i definitivním a posléze ustanoven v Loužnici.
Učitelka ženských ručních prací jest nezměněna.
Vyučování
V celém školním roce bylo vyučování nezkrácené, celodenní. V tomto školním roce zavedeny do školy nové
předměty: občanská nauka a výchova, ruční práce výchovné a nauka domácí. Vytápění místností bylo normální.
Učebnice
Učebnice v tomto školním roce zůstaly nezměněny.
Zdravotní stav
Zdravotní stav žactva i učitelů byl příznivý. Ani jediného případu nakažlivých nemocí nebylo.
Očkování
Očkování žactva provedl dne 7. června 1924 obecní lékař pan MUDr. Richard Marek z Držkova.
Školní slavnosti
Tiché slavnosti ve škole konány: V den Svobody 20.10, v den narozenin pana prezidenta 7.3., o svátku práce 1.5.,
a o prázdninách se žáci účastnili oslavy M.J.Husi 6.7.
Veřejných produkcí v tomto roce děti nepořádaly.

Foto: učitelský ústav Jičín
Pokračování příště….
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STŘÍPKY Z HISTORIE
O Loužnici „MLADÝ SVĚT 1976“

Pokračování příště.

https://www.louznice.com/e_download.php?file=data/editor/123cs_13.pdf&original=Mlad%C3%BD%
20sv%C4%9Bt%201976%20II..pdf
Děkujeme za tento historický skvost rodině Hnídkových z Kopaně, kteří nám jej věnovali.
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Rubrika, kde je porovnána fotografie z minulosti se současnými pohledy.
Pohled ze Staré školy na zvoničku
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PRO ZASMÁNÍ

Tak se šťourám špendlíkem v uchu…
Najednou ticho.
Znejistím, kouknu na špendlík a tma…
Paní, proč jste snědla ovladač? Bylo tam napsané „Menu“
Reklamy na zvětšení penisu fungují… pošleš jim peníze a
hned jsi větší kokot.

MOUDRÁ VĚTA
Nikdy nepřekračuj oceán pro lidi, kteří nejsou schopni pro Tebe překročit obyčejnou kaluž“
TIRÁŽ
Loužnický Zpravodaj © Loužnice 2020
TomMat, http://www.tommat.cz/kontakt.htm
REKLAMA: Pokud máte zájem uveřejnit svou reklamu na našich stránkách Zpravodaje, není to žádný problém.
Samozřejmě, že Loužničtí zde mají reklamu zdarma a mají přednost. Ohlaste se na e-mail: info@TomMat.cz

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
vychází pouze v elektronické podobě, není a nikdy nebyl nikým placen, ani sponzorován. Vše je pouze
v režii a v nákladech TomMat.

37

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ -10. 1.- 16. 1. 2022 / 02

OBCHOD LOUŽNICE
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

hod
hod
hod
hod
hod

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

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPŮDKA NA ZÁDUŠÍ
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek 18:00 - 22:00 hod
Pátek
18:00 - 24:00 hod
Sobota 18:00 - 24:00 hod
Neděle 18:00 - 22:00 hod
Na čepu Rohozec 10, Svijany 450, Nealko Pomelo - Rohozec (Točené i plechu)
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TIPY NA VÝLET
KAM V LOUŽNICI NA ŠPACÍR?

Nevíte kam se jít v Loužnici projít?
Zde Vám poradíme několik tipů nejenom v rámci katastru obce, ale také do okolí.
Vždy mějte na paměti, že se chováme ohleduplně k přírodě, svému okolí, odpadky
vyhazujeme do koše a neničíme nic v přírodě ani v obci.
Děkujeme, že budete správnými turisty v naší obci. OÚ Loužnice

https://www.louznice.com/e_download.php?file=data/editor/142cs_3.pdf&original=TIPY%20
NA%20V%C3%9DLETY%20V%20LOU%C5%BDNICI%20II.pdf
Dalším tipem na výlet jsou "Loužnické lavičky"
Lavičky v okolí Loužnice usadili, ve čtyřicátých letech, pan Mnislav Bernt
a pan Jaroslav Bernt, ještě nyní jsou po nich leckde vidět betonové
sloupky.
Pan Jaroslav Bernt tak nyní ctí odkaz svých předků a tyto lavičky opět
probouzí k životu, aby posloužili k odpočinku, k výletům a krásným rozhledům do krajiny. Je to
krásný počin a věříme, že budou dlouho sloužit a přinášet chvíle odpočinku všem pocestným.
Postůj poutníče!
Na chvíli usedni, po kraji se rozhlédni, ať síly načerpáš na další pouť.
https://www.louznice.com/e_download.php?file=data/editor/142cs_2.pdf&original=LOU%C5
%BDNICK%C3%89%20LAVI%C4%8CKY%202021.pdf

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

BEDŘICHOV

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

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

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