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LOUŢNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
01./ 2009
pro týdny
1.1. - 21. 1. 2008

pravidelně nepravidelný týdeník
z Louţnice a okolí

Z DOMOVA
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V
LOUŢNICI
Pro rok 2009 jsou platné následující sazby za
odvoz a zneškodnění směsného komunálního
odpadu
NÁDOBA
110 L
KOVOVÁ
120 L
PLASTOVÁ

ČETNOST
ODVOZŮ
1 X TÝDNĚ
1 X ZA 14
DNŮ

POZOR !!!!

CENA VČETNĚ DPH
2 420,-KČ
1 650,- KČ

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální
odpad jsou v prodeji v místním obchodě
potravin u pana Pohla.
Cenu za odvoz směného komunálního odpadu
a jeho zneškodnění je třeba zaplatit v souladu
s platnými smlouvami o odvozu a zneškodnění
směsného komunálního odpadu do 30. 4.
2009.
POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2008:
Za jednoho psa 80,- Kč a za kaţdého dalšího
psa 120,-Kč.
OÚ LOUŢNICE

7. 1. 2009 je první středa
v měsíci, coţ pro naši obec znamená, ţe v
poledne se rozezní sirény a NEBUDE SE
ODVAZET TŘÍDĚNÝ ODPAD ZE
SBĚRNÝCH MÍST.
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Váţení občané, z důvodu hospodářské krize
končí pro zatím svoz tříděného odpadu. Firma,
která to pro nás zajišťuje, platí za všechen
tříděný odpad. Prosíme proto občany, aby
tento odpad zatím likvidovali přes svoz
komunálního sběru. V nejbliţší době bychom
měli vědět, jak to bude dál, tj. od roku 2009 a
o všem Vás budeme opět informovat. Pokud
bude chtít někdo vrátit pytle, budou mu zpátky
vykoupeny. Děkujeme za pochopení. OÚ
Louţnice
POZOR!!!

Od 1. 1. 2009 do 27. 1. 2009 je
v Hospůdce Na Záduší z technických,
rodinných a zdravotních důvodů
zavřeno. Děkujeme za pochopení a
těšíme se na Vás ve středu 28. 1.
2009. Jana a Tomáš Matěáskovi
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OSLAVA
PŘÍCHODU
NOVÉHO ROKU
2009
Někde byla oslava
velice bouřlivá,
jinde zase v klidu
domova či v malém
kruhu přátel.
V sokolovně
proběhla dvojitá
oslava. Na malém
sále mladí
s hudbou, kterou rádi poslouchají a ve společenském obleku (kvádro a kravata) a v Hospůdce Na
Záduší v duchu poutě – světský, takţe jste mohli potkat majitele kolotočů, obsluhu střelnice či
kartářku a věštkyni 
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BRUSLENÍ NA KOUPALIŠTI
30. 12. 2008 se začalo bruslit na našem
Louţnickém koupališti, po několikadenním
mrazu byl led natolik pevný, ţe unesl bruslaře.
Jelikoţ byl „holomráz“, led byl i čistý, jen
kameny, které tam naházeli „škodiči“ kazili
dojem z krásného bruslení. V neděli nad ránem
4. 1. 2009 začalo chumelit a chumelilo aţ do
pondělního večera 5. 1. 2009, nicméně teploty
OBLOHA v lednu 2009
Měsíc můţeme na večerní obloze pozorovat od
1. do 11. ledna a na samém konci měsíce.
Nejlepší pozorovací podmínky jsou kolem 4.
ledna, kdy nastává první čtvrt a na rozhraní
mezi světlem a stínem (na tzv. terminátoru)
povrchové útvary vrhají zřetelné stíny. Tehdy,
na rozdíl od úplňku (nastává 11. ledna),
vynikne plastičnost měsíčního povrchu.
Ve večerních hodinách budeme moci pozorovat
jedinou, zato nejasnější planetu – Venuši,
která dosahuje 20. 1. výšky 30° nad
jihozápadním obzorem. Do 10. ledna o
sobotách a nedělích můţeme krátce po západu
slunce spatřit Merkur – planetu Slunci nejbliţší.
Zimní obloha nám nabízí velké mnoţství
zajímavých objektů hvězdného vesmíru. Jsou
to dvojhvězdy a vícenásobné soustavy,
hvězdokupy, mlhoviny i galaxie. Z dvojhvězd je
to např. Castor ze souhvězdí Blíţenců. Dále
můţeme pozorovat čtyřnásobnou soustavu
Trapez v souhvězdí Oriona, která je obklopena
známou mlhovinou viditelnou i pouhým okem.
Ozdobou zimní oblohy je hvězdokupa Plejády
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2009

se stále drţely hodně pod bodem mrazu.
Ovšem v úterý ráno nás překvapil veliký mráz
a jasná obloha, u potoka -20°C a na kopci –
16°C.
Jiţ od Silvestra je led udrţovaný a
polévaný vodou a tak se bruslí kaţdý
den.

nacházející se v souhvězdí Býka. Jedna z
nejbliţších galaxií,
vzdálená od nás více neţ
dva miliony světelných
roků, leţí v souhvězdí
Andromedy. Na hvězdných
mapách ji najdeme pod
označením M 31 a za
dobrých podmínek je
pozorovatelná téţ pouhým
okem nebo malým
triedrem.
Na denní obloze lze
sledovat Slunce.
Dalekohledem, který
odcloňuje větší část
slunečního světla, jsou na
povrchu Slunce
pozorovatelné sluneční skvrny. Speciálním
chromosférickým dalekohledem lze pozorovat
sluneční protuberance.
Předpokladem k pozorování je vţdy jasné
počasí.
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KUMPÁNSKÁ FICHTL VYJÍŢĎKA 2009
Dne 3.1.2009 se
uskutečnil
unikátní závod,
který vymyslel
Rochito, první
zimní výlet na
motocyklech zn. JAWA do 50 cm3 (ale i
dalších ) závod od klubovny KUMPÁNŮ v
Louţnici do HARLEY MOTEL BARU na
Smrţovce. Od vyhlášení závodu byla krátká doba na přípravu motocyklů. Někteří si motocykl museli
zakoupit a tak se kupovalo i 27.12.2008, ale i déle a rozpohybování dravých strojů se podařilo někomu
aţ 2.1.2009 nebo vůbec. Na startu se sešlo 6 závodníku a stejný počet doprovodu. Dojeli všichni, i
kdyţ někteří s potíţemi, (prováděla se generálka motoru na chodníku v - 6 °C). Vítězové jsou všichni,
protoţe dojeli do cíle a dokonce i domu. Ale jinak:
1. Rochito (Jan Rock) - Jawa 50 speciál stavba
2. Jelen (Zdeněk Jelínek) - Jawa 50 typ 05
3. Dan (Dan Bém) - Simson
4-5 Tomáš (Tomáš Čermák) a Lůfa (Marcel Pohl) oba Jawa 50 typ kdo ví, ale jeden 555
6. Míra řídil Jawa 50 typ 555
Závod byl úţasný a jen počasí ke koupání nebylo, takţe byla potřeba ušanka a rukavice. (Jelen)
Více na www.kumpani.cz
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“
ŢELEZNÝ BROD - Neděle přinesla

kromě vydatnějších sněhových sráţek i
řadu dopravních nehod. Naštěstí
všechny se obešly bez váţnějších
následků, nikdo se při nich nezranil.
Velké štěstí měl i 28letý muţ z Polska,
který havaroval u Ţelezného Brodu
deset minut před jedenáctou hodinou
dopolední. Muţ jel s vozidlem Audi 80.
„Na zasněţeném povrchu vozovky
dostal smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci a s
vozidlem se
převrátil na
střechu,“
popsala
Ludmila
Knopová,
tisková mluvčí
jablonecké
policie. Na
vozidle vznikla
škoda ve výši sedmdesát tisíc korun.

SNĚŢENÍ
Během neděle a pondělí zasypávalo Jablonecko
velké mnoţství sněhu. Technické sluţby a firmy
s technikou na úklid sněhu, vyjely na silnice a
komunikace v plném nasazení a sníh okamţitě
odklízely. O tom, ţe se jim práce dařila, svědčí i
fakt, ţe během těchto dvou dnů se neobjevily
stíţnosti na zimní údrţbu.
Nyní se postupně v centru Jablonce nad Nisou
ukončují průtahy komunikací, které se společně
s chodníky a autobusovými zastávkami či schody
sypou inertním materiálem. Ručně se dočišťují
nepřístupné chodníky, přechody a upravují se
bezbariérové nástupy na chodníky.
Zítra dopoledne si technické sluţby přiberou na
pomoc tzv. „Stalinovy ruce“, které postupně odklidí
větší mnoţství sněhu z ulic Kubálkova, Lidická a
Soukenná.
Mějte na paměti, ţe Ti co odklízejí všechen
sníh a sypou cesty solí či invertním
materiálem, se snaţí o to abychom se co
nejlépe dostali do svých domovů a na

pracoviště, proto jim nekomplikujte práci
zbytečnými stíţnostmi nebo nevhodně
zaparkovanými auty.

POZOR NA KRÁDEŢE LYŢÍ!!
Zimní sezóna láká zloděje ke krádeţím lyţí
Zimní období s sebou přináší i problémy ohledně
lyţařské výzbroje a výstroje. Tyto problémy
nespočívají v servisu lyţí, ale v krádeţích lyţí. Za
poslední týden vyšetřuje Jablonecká policie hned
několik krádeţí.
Jedna z těchto krádeţí se stala v penzionu v
Albrechticích v Jiz. horách. Neznámý zloděj zde
vyuţil neuzamčených prostor lyţárny v přízemí
budovy a odcizil zde 3 páry sjezdových lyţí.
Způsobená škoda činí 7 500 Kč.
V průběhu noci z pátku na sobotu vnikl neznámý
pachatel na Bedřichově do střešního boxu na vozidle
a odcizil z něho 4 páry sjezdových lyţí, hůlek a bot.
Vzniklá škoda přesahuje částku 100 000 Kč.
Další 100 000 Kč škoda vznikla rekreantům v
Kořenově. Své lyţařské vybavení si dle instrukcí
hoteliéra uzamkli v lyţárně hotelu a klíč odevzdali na
recepci. Neznámý zloděj však vyuţil chvilkové
nepřítomnosti recepčního, klíče mu z prostoru
recepce odcizil a následně odcizil i dvoje sjezdové
lyţe a pět snowboardů.
V neposlední řadě se kradou lyţe na otevřeném
prostranství. 25-letý muţ z Berouna si před
restaurací na Horním Tanvaldě odloţil svoji
sjezdovou výbavu a šel na oběd. Po návratu z oběda
lyţe před restaurací nestály. Způsobená škoda činí
16 000 Kč.
Doporučujeme vše vyznavačům lyţařských sportů,
aby své lyţe nenechávali bez dozoru před
restauracemi, obchody či půjčovnami. Raději se s
někým domluvte a při obědě se v hlídání lyţí
střídejte. Ani v uzavřených prostorách penzionů či
hotelů nezapomínejte kontrolovat řádné
zabezpečení.
O víkendu čeká Jizerské hory další ročník Jizerské
50. Kumulace lidí a lyţí zde bude opravdu veliká. I
kdyţ policisté budou v areálu stadionu a v jeho okolí
bdít nad moţnostmi krádeţí, nemohou ohlídat vše.
Myslete vţdy na to, ţe někde čeká člověk, který má
o Vaše vybavení zájem a nevystavujte se zbytečným
stresům při zjištění, ţe jste byli okradeni.
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ZE SVĚTA
Dne 1. 1. 2009 v 1,20 hodin, přišla na svět
holčička LUCINKA VEBROVÁ. Váţila 3,65 kg a
měřila 51 cm. Pro maminku z Jílového u
Ţelezného Brodu Veroniku Vackovou a tatínka
Luboše Vébra je to první miminko.
Malou Lucinku vítáme na světě a šťastným
rodičům gratulujeme!

---------------------------------------------------------NOVOROČNÍ
VÝSTUP - Stalo

se tradicí na
Nový rok
navštívit
některou z
rozhleden
Jablonecka. Ani
letos si stovky lidí nenechaly tento rituál ujít. A ţe
byla samotná rozhledna na Černostudničním
hřebenu pro mlhavé a větrné počasí uzavřena? To
nikomu nevadilo. Snímek přibliţuje, jak to vypadalo
na Nový rok ve dvě hodiny odpoledne u rozhledny
Černá Studnice. Plná restaurace. Ale čaj venku „na
stojáka“ také příjemně zahřál. Novoroční výstup se
konal také na Štěpánce a podruhé i v Nové Vsi, kde
lidé vystoupali k rozhledně Nisanka.

JABLONEC NAD NISOU - Městský bazén v

Jablonci čeká příští rok oprava zastaralé technologie
vytápění. Jejím cílem je zajistit nový alternativní
způsob zásobování teplem a zabránit tím růstu cen.
Ještě před ní, hned po Novém roce, ale bazén
vstupné zdraţí. Lidé tam budou platit víc zhruba o
pětinu, a to od ledna do konce března. V tomto
období je totiţ provoz bazénu nejdraţší a také ho
vyuţívá nejméně místních návštěvníků, řekl ředitel
areálu Michalis Musulis. Vstupné za
devadesátiminutovou návštěvu vzroste ze 70 na 90
korun, o víkendech bude ještě o deset korun draţší.
Senioři, studenti a handicapovaní budou platit také
víc, místo 50 korun 70. Plavání v Jablonci tak bude v
zimě nejdraţší v kraji. Oprava technologie bazénu,
která se uskuteční koncem jara, přijde asi na 7,65
milionu korun. V zahradě provedou stavbaři 11
geologických vrtů, které zajistí v zimním období
levnější vytápění sportovního areálu. I nadále
zůstane hlavním zdrojem výtápění pára z centrální
teplárny. "Součástí obnovy technologie bude i
výstavba nové parovodní přípojky a zařízení pro
vyuţití tepla z odpadní vody či vzduchu,"
poznamenal místostarosta Otakar Kypta. Zhruba za
35 milionů chce radnice postavit na bazén nástavbu,

která by slouţila jako ubytovna a centrum pro
handicapované. Přibliţně stejně finančně nákladná
bude i výstavba venkovního vyhřívaného
pětadvacetimetrového vyhřívaného bazénu se
čtyřmi dráhami. Asociace pracovníků v regeneraci,
která sleduje úroveň koupališť, masáţí, fitness
center a volnočasových aktivit, mu udělila před
dvěma lety čtyři z pěti moţných hvězdiček. Vloni
tam zavítalo 186 000 lidí, letos bude návštěvnost
podobná.

POSLEDNÍ DOBOU NA JABLONECKU
HOŘÍ - V pátek zasahovali i profesionální hasiči z

Velkých Hamrů při poţáru srubu tamtéţ. „Hasiči
nalezli na kraji lesa srub. Poţár se podařilo uhasit do
hodiny, z chatky však mnoho nezbylo. Majitel vyčíslil
škodu na nulu, vyšetřovatel HZS LK ji odhadl na
dvacet tisíc korun. „Hasičům se ale podařilo uchránit
okolní lesní porost v hodnotě přibliţně padesáti tisíc
korun,“ doplnila tisková mluvčí HZS LK. V listopadu
hořela chata i v Josefově Dole, zde má však poţár
na svědomí člověk. „Dosud nezjištěný pachatel vnikl
do rekreační chaty. Za pomoci nezjištěné tekutiny
obsaţené v láhvi zapálil celý objekt, který následně i
přes snahu hasičů skoro úplně shořel,“ Způsobená
škoda byla odhadnuta na dva miliony korun. Navíc i
tento zásah komplikovalo počasí. „Správce
komunikace zajistil posyp zledovatělé vozovky aţ po
hodinovém urgování, hasiči se nemohli dostat s
cisternami svaţitým terénem aţ k chatě.“ Policisté
navíc zjistili, ţe pravděpodobně stejný pachatel se
pokusil zapálit i další nedaleko se nacházející chatu.
Opět za pomoci hořlavé tekutiny chtěl podpálit
dřevěný přístavek chaty slouţící jako zásobovací
vchod. „Polil dveře a zapálil smotek látky strčený do
otvoru ve dveřích. Po zapálení prasklo sklo ve
dveřích, ale pravděpodobně vítr způsobil, ţe nezačal
přístavek hořet,“ uvedla Ludmila Knopová. V
případě, ţe by druhá chata shořela, škoda na obou
by navýšila přibliţně na sedm milionů korun.
Sluţba kriminální policie a vyšetřování pokračuje v
dalším šetření případu
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KULTURA

ŠÍLENÁ GRÉTA
10.1.2009 od 19:30 do 21:30
divadelní soubor Tyl Ţelzný Brod uvede
obnovenou premiéru hry polského autora S.
Grochowiaka. tragikomedie o ţivotě a smtri s
detektivní zápletkou, která váţně stojí za to
vidět. Ţelezný Brod
CIMRMAN, SVĚRÁK, SMOLJAK: ČESKÉ
NEBE
10.1.2009 - 10.1.2009 od 19:00
Novou hru uvede Divadlo Járy Cimrmana
Praha. Kulturní centrum Golf Semily

POTÁPĚNÍ V EGYPTĚ
13.1.2009 od 19:00
Semilský potápěč Karel Buriánek nám přiblíţí
techniku potápění a podmořský ţivot v Egyptě.
Kulturní centrum Golf Semily
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS!
15.1.2009 od 19:00
Český „rockový Jeţíš“ přichází po šesti letech
se svojí druhou sólovou deskou s názvem
„365“. Společně s kapelou Leaders! ji natočil
ve studiu Svárov. Kulturní centrum Střelnice
IDA KELAROVA, DESIDERIUS DUŢDA &
JAZZ FAMELIJA
15.1.2009 od 20:00
Koncert mezinárodně uznávané zpěvačky a její
doprovodné skupiny. Eurocentrum Jiráskova
Město Ţelezný Brod Vás srdečně zve na
9. MĚSTSKÝ PLES
v sobotu 14. února 2009 v městské sokolovně
v Ţelezném Brodě, k tanci a poslechu hraje
Orchestr Ladislava Bareše z Liberce.
Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek od 12.
ledna 2009 v Informačním
středisku Ţelezný Brod – tel. 484 353 333,
info@zelbrod.cz
Městské kino ŢELEZNÝ BROD
Datum
Název filmu
13.01.2009 ANGLICKÉ JAHODY
15.01.2009

POVĚSTI STARÉ PRAHY KOZÍ PŘÍBĚH

20.01.2009 VY NÁM TAKY, ŠÉFE!!
27.01.2009 ČESKÁ RAPUBLIKA

7. ledna
2009

LADISLAV ŠIKOLA - AKVARELY
Od 10.01.2009 do 22.01.2009 9-11 1416 Rychnov u Jabl.n.N. výstavní síň MěÚ
Zahájení: So 10.01.2009 17:00
výstava člena výtvarného klubu a fotoklubu
Jablonec n. N.
NEZMAŘI
Pá 16.01.2009 19:30 Rychnov u Jabl.n.N. sál
Besedy

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH

Od 6. ledna do 7. února 2009
TAPISERIE A DŘEVĚNÉ PLASTIKY ADÉLY
ROZINKOVÉ. Výstava v Riedlově vile.
Vstupné na výstavu 10 Kč.
11. 1. PLECHOVÁ POHÁDKA v Riedlově
vile od 15.00 hod. Vstupné 20 Kč.
17. 1. MYSLIVECKÝ PLES v kulturním
domě Sklář od 20.00 hodin
31. 1. REJŢÁK Z PRAHY v kulturním
domě Sklář od 19.00 hod. Komedii
J. Břehového hraje DS E. F. Burian
z Tanvaldu. Vstupné 50 Kč.
KINO ALFA V DESNÉ
7. 1. KOZÍ PŘÍBĚH. Pověsti staré Prahy,
od 17. hod. První celovečerní 3D animovaný
film.
14. 1. NESTYDA. Od 19. hod., český film.

SMRŢOVKA

16.1. CESTUJEME DO... MONGOLSKA
(Blaţena Hušková) kinoklub Smrţovka od 18
hod.
24. 1. PLES EXTRÉMISTŮ - sportovců
www.parkhotel-smrzovka.cz od 19 hod.
31. 1. 1. VŠESPORTOVNÍ VELMI VESELÝ
PLES Parkhotel od 20 hod.
PŘEDNÁŠKU - ING. BLANKY
NEDVĚDICKÉ Ţelezný Brod
Mount McKinley 6194 m
O horolezeckém výstupu na nejvyšší vrchol
severoamerického kontinentu
v roce 2007 bude povídat a promítat Ing.
Blanka Nedvědická z Jablonce nad Nisou.
Středa 21. ledna 2009 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v
budově B (ţlutá budova vedle prodejny
Norma) – 3. patro. Vstupné 40 Kč. Předprodej
vstupenek od 12. ledna 2009 v Informačním
středisku Ţelezný Brod – tel. 484 353 333,
info@zelbrod.cz
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SPORT

BRATŘÍKOV B: LOUŢNICE A 12: 6
Prestiţní utkání na Bratříkově bylo jasně dané i tím,
ţe se proti sobě postavili bratři Paldusové poprvé
v historii. Domácí ještě do utkaní nasadili hráče
Výboru, který byl dlouho zraněný (záda) a hrál i za
A muţstvo. Čtyřhry se nám nepovedly. Jen dvojice
Paldus-Slavík J. dokázala vzdorovat pět setů proti
Výborovi se Štěpánkem. I dvouhry začínají špatně,
bratrský souboj vyhrává jasně 3:0 Tomáš nad
bratrem Martinem a náš první bod získává kapitán
muţstva Slavík M. aţ výborným výkonem proti
Výborovi, kdyţ dokázal otočit stav z 0:2 na sety ve
výhře 3:2! Pak ještě lehce porazil Mastníka i

Štěpánka a jen v posledním zápase podzimní části
nestačil na jedničku Bratříkova Palduse T., s kterým
prohrál 1:3. Jeho brácha Martin získal dva body
výhrami 3:2 nad Mastníkem a 3:1 proti Štěpánkovi.
Náš šestý bodík v zápase vybojoval proti Mastníkovi
3:2 Slavík Jára. Zato Zdeněk Abraham vůbec
nebodoval. Poráţka byla naprosto zaslouţená.

Body:Louţnice: Slavík M. 3 Paldus M. 2
Slavík J. 1 Abraham 0
Bratříkov: Paldus T. 4,5 Výbora 3,5
Štěpánek 2,5 Mastník 1,5

JIZERSKÁ PADESÁTKA

Bedřichov - Blíţící se 42. ročník závodu Patria
Direct Jizerská 50 uvidí nejen fanoušci běţeckého
lyţování, kteří zamíří přímo do dějiště na
Bedřichovském stadionu nebo na Jizerskou
magistrálu, ale také diváci České televize.
Veřejnoprávní televize opět nabídne závod v přímém
přenosu na programu ČT4 Sport. Kombinovaný
přímý přenos začne v neděli 11. ledna 2009 v 9.50,

tedy necelou hodinu po jeho začátku. Diváci ze
záznamu proţijí dramatické okamţiky na startu a
naţivo pak budou moci sledovat vyvrcholení závodu.
K dispozici bude 20 kamer, coţ je o pět více neţ u
předchozího ročníku. Po celou dobu bude dění na
trati sledovat helikoptéra, a také dvojice sněţných
skútrů. http://www.jiz50.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jablonec n. N. Pravidelně od roku 1960 se setkávají jablonečtí a
liberečtí cyklisté na Nový rok, aby prvními kilometry
zahájili kaţdoroční putování na svých bicyklech.
Nejinak tomu bylo i 1. ledna 2009, kdy se na
pětatřicet vyznavačů zdravého pohybu setkalo na
Ostrém rohu v Jablonci nad Nisou. Následně se jelo
před jabloneckou radnici, kde se fotila účast a poté

následovalo dvacet kilometrů v mrazu na silnici.
„Letos bylo dost mladých, takţe jsme spolu s nimi
vstoupili do Nového roku 2009. Tradičně jsme pak
byli první kilometry zajíst a zapít. Letos do

restaurace na Ostrém rohu,“ sdělil Vladimír
Regner z KC Pivovar Vratislavice.
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ČERNÁ KRONIKA
Dne 29. prosince v 11.26 hodin došlo v Tanvaldě v
ulici Krkonošská k dopravní nehodě tím, ţe řidička s
vozidlem zn. VW Bora jela ve směru od Desné, kde
na přímém úseku byla údajně oslněna sluncem a
přehlédla z její levé strany přecházející
sedmdesátiletou chodkyni, kterou svým vozidlem
následně srazila. Při tomto střetu s vozidlem utrpěla
chodkyně lehké zranění s předběţnou dobou léčení
2 - 3 týdny a byla převezena z místa dopravní
nehody do nemocnice. Alkohol byl u řidičky vozidla
na místě vyloučen provedenou dechovou zkouškou.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu ublíţení na
zdraví, za který případně řidičce hrozí trest odnětí
svobody aţ na jeden rok.

Ve středu 31. prosince 2008 krátce po 11. hodině
došlo na ulici Krkonošská v Tanvaldu ke střetu
osobních vozů zn. Seat Inca a Peugeot 205.
Profesionální hasiči z Velkých Hamrů nalezli jeden
vůz na komunikaci a druhý převrácený na střechu
mimo silnici. Hasiči pomohli záchranářům
zdravotnické sluţby ošetřit jednu zraněnou osobu a
naloţit ji do sanitního vozu. Sanitka převezla osobu
ke sportovnímu hřišti, kde přistál vrtulník letecké
záchranné sluţby, který transportoval zraněnou
osobu do nemocnice. Poté hasiči zabezpečili
havarované vozy proti vzniku poţáru, zasypali uniklé
provozní náplně sorbetem a pomohli odtahové
sluţbě havarovaný vůz převrátit a vytáhnout zpět na
silnici. O uvolnění vozovky u obce Rádlo nedaleko
sjezdu z rychlostní komunikace R35 na silnici č. I/65
ve směru na Jablonec nad Nisou bylo poţádáno
operační středisko HZS Libereckého kraje v 18:15
hod. Jablonečtí profesionální hasiči nalezli na místě
osobní vůz zn. Renault Clio, který narazil do
svodidel. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči
zabezpečili vozidlo proti vzniku poţáru a
zkontrolovali únik ropných látek. Pět balíků slámy
začalo hořet okolo 19. hodiny v ulici Kokonínská
v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Balíky, které
zapálila pravděpodobně zábavní pyrotechnika,
uhasili dobrovolní hasiči z Rychnova u Jablonce nad
Nisou jedním vodním proudem. Profesionální hasiči
z Jablonce nad Nisou pomohli po příjezdu
s rozhrabáním hořících balíků a dohašením. Výše
škody se pohybuje okolo 4 tisíc korun.
K poţáru horské chaty v obci Bedřichov došlo
v neděli 4. ledna 2009 okolo půl osmé večer. Na
místo byli vysláni profesionální hasiči z Jablonce nad
Nisou spolu s dobrovolnými jednotkami hasičů
z Janova nad Nisou, Jabloneckých Pasek, Proseče

nad Nisou, Kokonína a Josefova Dolu s osmi
cisternovými vozy. Následně byla vyţádána ještě
posilová jednotka profesionálních hasičů z Liberce
s dalším cisternovým automobilem. Jiţ při příjezdu
první jednotek poţární ochrany byla dřevěná část
soukromé chalupy zachvácena ohněm. Po odpojení
přívodu elektrické energie nasadili hasiči na poţár
chaty 3 vodní proudy. Zásah hasičům ztěţoval
komplikovaný přístup k objektu a počasí. K dodávce
hasební vody k hořící chatě byla zorganizována
dálková doprava vody. Oheň se hasičům podařilo
dostat pod kontrolu v 21 hodin a uhasit po dalších
téměř dvou hodinách hasebních prací. Prvotní
odhad výše škody je 1 milion korun. Dnes na místě
bude probíhat došetřování příčiny vzniku poţáru
vyšetřovatele HZS Libereckého kraje a Policií ČR.
Špatně provedený prostup kouřovodu dřevěnou
stěnou způsobil podle vyšetřovatel HZS Libereckého
kraje vznik poţáru srubu, ke kterému došlo v pátek
2. ledna 2009 večer ve Velkých Hamrech.
Profesionální hasiči z Velkých Hamrů nalezli na kraji
lesa srub o rozměrech 3 x 4 metry, zasaţený
poţárem. Poţár uhasili dvěmi vodními proudy po
necelé hodině od nahlášení poţáru, z chatky však
mnoho nezbylo. Podle odhadu vyšetřovatele HZS
Libereckého kraje se škoda způsobená poţárem
pohybuje okolo 20 tisíc. Hasičům se podařilo
uchránit okolní lesní porost v hodnotě přibliţně 50
tisíc korun.
Dopravní nehoda mezi osobním vozidlem a vlakem
se stala v pondělí 5. 1. 2009 v 7,30 hodin na
nechráněném ţelezničním přejezdu ve Velkých
Hamrech. 18-letý řidič z Velkých Hamrů jel s
vozidlem Audi A3 ve směru od sídliště. V klesání
nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a povaze
zasněţené vozovky. Vozidlo se dostalo do
nekontrolovatelného smyku a najelo do prostoru
nechráněného ţelezničního přejezdu v době, kdy z
pravé strany přijíţděl osobní vlak od Ţelezného
Brodu. Došlo k lehké sráţce automobilu s vlakem.
Nehoda si nevyţádala ţádné zranění a byla na místě
vyřešena blokovou pokutou ve výši 2 500 Kč pro
provinilého řidiče osobního vozu. Způsobená škoda
činí 45 000 Kč.
1.1.2009 v 2,50 hodin šla 56-letá ţena z Jablonce
n.N. ulicí Palackého v Jablonci n.N. Znenadání k
ţeně přiskočil neznámý muţ a z ramene jí strhl
černou koţenou kabelku. Ţena v kabelce měla
mobilní telefon, klíče, doklady a peníze. Muţ s
kabelkou utekl ulicí Mánesova směrem k ulici
Opletalova. K jeho popisu víme následující: jednalo
se mladého muţe ve věku do 30-ti let, vysoké
atletické postavy okolo 180 cm, blond vlasy,
oblečený do riflí a sportovní světlé bundy.
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POČASÍ
STŘEDA

ČTVRTEK
-9 °C/-18 °C

ČTVRTEK

1 °C/-7 °C

PÁTEK
-7 °C/-12 °C

PÁTEK

-1 °C/-6 °C

SOBOTA
-7 °C/-16 °C

SOBOTA

+0 °C/-4 °C

NEDĚLE
-3 °C/-12 °C

NEDĚLE

+0 °C/-4 °C

PONDĚLÍ
-2 °C/-9 °C

PONDĚLÍ

+0 °C/-3 °C

ÚTERÝ
-2 °C/-9 °C

ÚTERÝ

1 °C/-3 °C

STŘEDA
-1 °C/-10 °C

STŘEDA

1 °C/-3 °C

ČTVRTEK
-2 °C/-9 °C

ČEKÁ NÁS PODPRŮMĚRNÝ MĚSÍC VE
VŠECH SMĚRECH.
Podle vydané předpovědi počasí na leden 2009
bude tento měsíc jako celek teplotně průměrný aţ
slabě podprůměrný a sráţkově podprůměrný.
Nejmrazivější bude první dekáda ledna, kdy teploty
pod -10°C nebudou výjimkou. Nejsráţkovější bude
zřejmě jeho druhá dekáda, ve které se bude zvolna
oteplovat. Třetí dekáda bude pravděpodobně
charakteristická útlumem sráţkové činnosti a
nástupem inverzního počasí.

1 °C/-3 °C
sedmi stupňům. Ve dne se budou pohybovat mezi
minus dvěma aţ plus pěti stupni. Měsíc jako celek
by měl patřit k teplotně průměrným nebo pouze
mírně podprůměrným a sráţkově podprůměrným. V
průběhu pondělí přešla přes naše území studená
fronta, za kterou k nám bude proudit studený
vzduch od severovýchodu. Minimální teploty proto
mohou klesat i pod -20 st. C.
Ranní teploty hluboko pod bodem mrazu lze
očekávat aţ do konce pracovního týdne, denní
maxima se budou pohybovat kolem -6 st.C. O
víkendu se o několik stupňů oteplí.
Přicházející mrazy představují podle klasifikace

MRÁZ SE V TÝDNU PROKOUŠE AŢ K
MINUS 22 STUPŇŮM
Nejvyšší denní teploty se budou aţ do konce týdne
drţet pod nulou. Naplní se tak pranostika, podle níţ
"na Tři krále mrzne stále". Teprve víkend přinese
mírné oteplení. Sněhové přeháňky podle předpovědi
meteorologů budou ustávat v úterý a sněţit bude
jen v jiţní části republiky. Ojediněle bude padat sníh
do konce týdne jen na horách. Do pátku lze počítat
s teplotami od minus 13 aţ minus 17 stupni Celsia,
na horách mohou sestoupit aţ na minus 22 stupňů.
Přes den teploty vystoupí na minus osm aţ minus
čtyři stupně. V druhé dekádě ledna se pak podle
dlouhodobé předpovědi Českého
hydrometeorologického ústavu mírně oteplí,
intenzivněji sněţit by pak mělo aţ v posledních
deseti lednových dnech. Denní teploty ale současně
stoupnou, takţe případný sněhový příděl v niţších a
středních polohách roztaje. Nejteplejší dny prvního
měsíce roku přijdou aţ v závěru ledna, v noci budou
teploty klesat "pouze" k minus jednomu aţ minus

výstraţné sluţby potenciální nebezpečí, ale
neočekává se neobvyklý nebezpečný jev.
Doporučuje se věnovat pozornost
hydrometeorologickým podmínkám při provádění
aktivit vystavených jejich působení. Výstraha je
vydána i v sousedním Německu a Polsku.
Díky teplotám v následujících dnech se udrţí sníh,
který přes víkend a na začátku týdne napadl. Včera
napadlo nejvíc sněhu v Liberci - aţ 20 cm. Celková
výška sněhové pokrývky se na horách pohybuje
mezi 25 aţ 50 cm, v niţších polohách do 10 cm.
ČHMÚ,www. meteocentrum.cz
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PRANOSTIKA
1.1.
Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírná
zima, větrné jaro, parné léto, krásný
podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
Hospodář si první leden pamatuje, ten mu
na budoucí rok ukazuje.
Novoroční noc jasná a klidná, bude
povětrnost pro úrodu vlídná.
Novoroční noc světlá a tichá bez deště a
větru znamená dobrý rok.
Novoroční noci vítr od východu pro
dobytek mor, vítr od západu králům smrt,
od poledne mor lidem, od půlnoci neúrodu
přinášel.
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou
jistě samou slotu jen.
Na Nový rok ráno nebe rudé – nepohoda,
svízel velká bude.
Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v
létě časté blesky.
Je-li Nový rok hezky, budou pěkné ţně.
Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní
okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně
klidit.
Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka
zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude
srpen jasný.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.
2.1.
Jaké počasí na svatého Makaria bývá,
takové se i v září ozývá.
Kdyţ Makary pohodný, září bude chladný.
3.1.
Třetí den ledna jasný – časné bouřky.
Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na
jaře bouře časné.
4.1.
Svatá Ida, ta dne přidá.
5.1.
Na Jména Jeţíš – ke kamnům nejblíţ.
Je-li na Jména Jeţíš hezký den, bude
úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
6.1.
Na Tři krále – zima stále.
Na Tři krále – zima stále, mnoho hvězd a o
skok dále.
Na Tři krále mrzne stále.
Tři králové mosty staví, nebo je hoří.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi,
rodí se hojně bílí beránci.
Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice.

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se
planetami a bude úrodno.
7.1.
Na svatého Knuta přichází zima krutá.
O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
8.1.
O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9.1.
O svatém Baziliši zima všudy čiší.
11.1.
Na svatého Hygina pravá zima začíná.
14.1.
Svatý Hilarius – vyndej saně, schovej vůz!
Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a kdyţ
nezřídil, to je břídil.
15.1.
Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den –
dobrý rok; větrný den – mokrý rok.
16.1.
Na svatého Marcela zima leze do těla.
17.1.
Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo
jej láme; nemá-li ţádný, vyrobí ho hned.
18.1.
Na svatého Priska pod saněmi píská.
Na osmnáctého chlastu dosti na Silvestra
povinnosti
19.1.
Na svatého Knuta přichází zima krutá.
20.1.

O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá
zima za nehty i otuţilému cikánu.
Na svatého Šebestiána se musí někdo
utopit, nebo zmrznout.
Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebetiána,
potom uţ nezmrzne.
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům
opět míza dána.
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.


















Věra Absolonová
2. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY David Bánovský (Banán)
3. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Vladimír Bartoníček st.
3. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY
Noemi Skrbková
4. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Lukáš Zerzub
12. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Matěj Udatný
12. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Sabina Kűhnová (Malá)
12. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Pavel Daníček st.
14. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Marie Martincová
15. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Miroslav Lubas ml.
16. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Věra Kordíková
18. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Olga Tomíčková
18. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Dana Brumlichová (Udatná)
18. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Olga Hrdličková
19. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Petr Kopal
19. 1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY Renata Pohlová
2.1. 2008 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:


1. 1. 1770 – Marie Terezie vydala nový trestní zákoník.



1.1.1888 – Eduard Bass, český spisovatel a novinář (†
2. října 1946)
2. 1. 1988 – Mluvčími Charty 77 se stali Jiří Hájek,
Bohumír Janát a Stanislav Devátý.
4.1.1846 – Jan Karafiát, český evangelický farář a
spisovatel († 31. ledna 1929)
5. 1. 1887 – První pouţití lyţí v Čechách. J. RösslerOřovský sjel na lyţích Václavské náměstí.
6. 1. 1584 – Skončila platnost Juliánského kalendáře
v Čechách a v Rakousku, následujícího dne bylo podle
Gregoriánského kalendáře 17. ledna.
11. 1. 1693 – Erupce sopky Etna.
14. 1. 993 – Byl vysvěcen Břevnovský klášter zaloţený
svatým Vojtěchem.
15. 1. 1559 – Alţběta I., korunována anglickou
královnou.
16. 1. 1969 – Na Václavském náměstí se na protest
proti okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy zapálil student Jan Palach.
18. 1. 1409 – Václav IV. vydal Dekret kutnohorský,
kterým omezil vliv cizinců na praţské univerzitě.
20. 1. 2007 – Česko zasáhl orkán Kyrill.
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LOUŢNICKÉ TRADICE
PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
léčivou sílu.
Zlato je a samozřejmě i vţdy bylo
nejušlechtilejším kovem a symbolem
bohatství.
Kadidlo bylo díky své vůni, navozující
slavnostní atmosféru, v mnoha
náboţenstvích velmi vyhledávané. Šlo o
směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy,
semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo
se pálilo na rozţhaveném dřevěném uhlí v
kadidelnicích, čímţ se uvolňoval vonný dým.
Prodávalo se v podobě malých, místy
Západní křesťanství slaví památku sv. Tří
průhledných, kulovitých kousků barvy světle
králů dne 6. ledna. Oproti tomu východní
ţluté nebo bledě červené, na povrchu
církve si připomínají příchod Tří mudrců do
voskově lesklých.
Betléma uţ 25. prosince (tedy na svátek
Kadidlo se mimo
Narození Páně).
vykuřování v
Svátek Tří králů byl i posledním dnem ve
chrámech pouţívalo
vánočním období, kdy se koledníci vydávali
odedávna k výrobě
na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi
mastí a léků.
nejznámější, vţdyť kdo by neznal :"My Tři
Myrha byla hmotakrálové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem
šťáva, vytékající ze
Vám...". Vánoční období nazývané také jako
stejnojmenného
vánoční okruh se uzavřelo hned první
keře, která na
následující neděli po svátku Tří králů. Oslava
vzduchu ztuhla ve
narození Jeţíše Krista skočila následovalo
ţluté, červené či
liturgické mezidobí, které mělo připravit
hnědé průhledné
věřící na největší křesťanský svátek kousky o velikosti
Velikonoce.
ořechu, za kterou
Pro pravoslavné věřící však Vánoce 6.
se platilo zlatem.
lednem teprve začínají. Ve východní liturgii
Proto si ji mohli
na tento den připadá jeden z nejdůleţitějších
dovolit jen největší boháči. Jinak se
svátků pravoslavné církve - svátek Zjevení
pouţívala při vykuřování v chrámech nebo při
Páně (původní svátek Jeţíšova zjevení se
různých slavnostech. Uţ staří egypťané
světem). Zlato, kadidlo a myrha, to byly
balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou.
dary, které malému Jeţíškovi přinesli sv. Tři
Římané zas myrhu přidávali k vínu, aby
králové. Co přesně tyto dary představovaly
nasálo libou vůni a také si ji vtírali do vlasů.
se můţeme dnes jen domnívat. Jisté ale je,
Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi
ţe všechny tyto dary byly v tehdejší době
vonné látky s léčebnou schopností.
nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou

INFO Z KOUPALIŠTĚ

VODA: Jiţ od Silvestra je led udrţovaný a polévaný
vodou a tak se bruslí kaţdý den.

VZDUCH: - 18°C

13

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 01/2009

NĚCO NA ZAHŘÁTÍ
PRO TENTO TÝDEN
ALPONOŠŮV ČAJ PRO
LYŢAŘE
1 l vody, 1 ks celé skořice, 5 ks hřebíčků, 1
čl anýzu, 1 čl kardamomu, 1/2 pl
strouhaného čerstvého zázvoru, 2-3 pl
medu, 1/2 ks citronu, ½ ks pomeranče.
Vodu svaříme v hrnci s hřebíčkem,
anýzem, kardamomem a skořicí, pak
přidáme čerstvý nastrouhaný zázvor a
necháme 5 min povařit, vypneme sporák a
necháme ještě cca 5 min louhovat, pak čaj
přecedíme a ochutíme medem,
pomerančem a citronovou šťávou. Čaj je
výborný i při nachlazení.

LÉČIVÁ BYLINKA
PRO TENTO TÝDEN
HŘEBÍČEK (FLOS
CARYOPHYLLI
AROMATICI)
Hřebíčkovec vonný je asi 20 metrový stále
zelený tropický strom, který má hustou,
kuţelovou a symetrickou
korunu. Vyskytuje se na
Madagaskaru, v Brazílii,
Zanzibaru a Pembě. Kmen
tohoto statného stromu má
šedavou kůru. Listy bývají po
vyrašení světle ţlutozelené,
ale pak zkoţovatí a vybarví se do tmavě zelené
barvy. Květy hřebíčkovce jsou uspořádány v
hustých vrcholičnatých květenstvích nachově
červené barvy. Jejich kalich je srostlý, skládá
se ze čtyř červených korunních plátků, který
ale brzy opadají. Plodem jsou eliptické jedno či
dvou semenné bobule. Drogou a zároveň
oblíbených kořením je tzv. hřebíček, coţ jsou
nerozvitá květní poupata, která se sklízí tehdy,
kdyţ se původní zelenavá barva začíná měnit
na nachovou. Do stáří 5 let stromy neprodukují
koření. Hřebíček se hojně vyuţívá jako koření.
Má výrazné antibakteriální, dezinfekční a
místně znecitlivující účinky. Ale můţe působit
také mírně dráţdivě. Hřebíček obsahuje
především vysoké mnoţství silice aţ 20%,
obsahuje i malé mnoţství tříslovin, pryskyřice,

7. ledna
2009

slizu, flavonoidů a olej. Droga se nejčastěji
podává formou éterického oleje s dávkováním
po kapkách či formou lihové tinktury s
dávkováním okolo 10 kapek. Můţeme podávat
i formou prášku obyčejně 2 krát denně na
špičku noţe před jídlem. Hřebíčková silice
znamenitě tlumí citlivost a bolestivost zubního
nervu. Hřebíčkovým čajem či tinkturou z něj
lze s úspěchem vymývat nehojící se zahnisané
rány a bolestivé koţní infekce. Tinkturou
můţeme i promazávat revmatické projevy či
dnu. Hřebíčkový olej v aromalampě desinfikuje
dýchací cesty a léčí průduškové záněty. Podle
zkušeností ajurvédy je to, ţe povzbuzuje
činnost srdce. Hřebíček a zuby: Hřebíček
působí velmi příznivě a i jako účinná prevence
před vznikem paradontózy a zubního kazu. Pro
tyto účely je výborná hřebíčková tinktura: 10 g
hřebíčku a asi polovinu větší tyčinky skořice
naloţíme do 0,5 litru lihu (alespoň 60%) a
necháme nejméně 14 dní uzavřené na teplém
místě louhovat. Potom tekutinu přecedíme a
uschováme v tmavé uzavřené láhvi. Tinkturou
si pravidelně 2 x denně vyplachujeme a
masírujeme dásně. Stejně účinně jako tato
ústní tinktura a současně i kvalitní osvěţovač
dechu můţe slouţit i hřebíčkový olej. Stačí
jedna kapka tohoto éterického oleje do
sklenice vody. Tento olej pomáhá také proti
bolestem zubů. Při potíţích se namočí kousek
vaty a pak se s ním ošetří zub, můţeme do
zubu i vloţit. Hřebíčkem proti vráskám:
Vráskám, záhybům a podobným projevům
můţeme předcházet s tímto léčivým nálevem:
5 hřebíčků přelijeme šálkem vřící vody a
necháme 20 minut přikryté louhovat. Tímto
nálevem si pravidelně ráno a večer natíráme
obličej a postiţená místa.
Hřebíček ve směsi s tymiánem, černým či
zeleným čajem představuje jeden z
nejúčinnějších přírodních dezinfekčních
prostředků, který je moţno podávat vnitřně i
zevně. Je účinný například při úplavicích jako
léčebné klyzma těţkých střevních infekcí.
Hřebíček je také výborný v kuchyni, například
pro aromatizaci kompotů, k marinování sledů,
kysaného zelí, hub, konzervací ovoce, k
dochucení vepřového a skopového masa,
zvěřiny.
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LOUŢNICKÁ POCHOUTKA
BRAMBOROVÁ KAŠE S CIBULKOU
1 kg brambor, máslo na osmahnutí cibule, 4 cibule- jemně pokrájených, hrst
kadeřavé petrţelky, nasekané, 6 lţic smetany, sůl.
Brambory uvařte v osolené vodě, aby pořádně změkly. Mezitím si osmahněte
cibulku. V pánvi rozpusťte máslo, přidejte cibuli a smaţte ji dozlatova; stačí
tak pět minut. Brambory slijte a v hrnci je důkladně rozmačkejte
šťouchadlem. Přimíchejte smetanu, nasekanou petrţelku a osmahnutou
cibulku. Podle chuti dosolte a podávejte.
KUŘE NA POMERANČÍCH
4 kuřecí prsíčka, 1 lţíci olivového oleje, 300 ml drůbeţího vývaru, 4 lţíce
pomerančové zavařeniny, 1 lţičku lístků tymiánu, sůl a pepř na dochucení.
Plátky kuřete opláchněte, osušte a lehce naklepejte. Osolte a opepřete.
V silnostěnné pánvi rozpalte olej a maso na něm z obou stran opečte
dozlatova; trvá to celkem osm aţ deset minut. Stáhněte plamen a vlijte do
pánve vývar, ve kterém jste rozšlehali zavařeninu. Přisypte tymián,
zamíchejte a nechte pět minut probublávat. Pak vyjměte kuře a omáčku ještě
vařte, aţ zhoustne. Kaţdý plátek masa přelijte na talíři omáčkou. Skvělou přílohou jsou šťouchané
brambory nebo rýţe a svěţí zelený salát.
HOVĚZÍ PEČENĚ S ČERVENOU ŘEPOU A KŘENEM
5 lţic olivového oleje, 1 kg hovězího roštěnce, 12 malých cibulí, lţičku
krupicového cukru, 1 1/2 lţíce octa balsamico, rostlinný olej na fritování, sůl
a pepř, 4 malé červené řepy (asi velikosti meruňky), nevařené a neoloupané,
170 g salátových listů
Na zálivku: 3 lţíce nasekané čerstvé petrţelky a paţitky, 2 lţíce nasekaného
čerstvého estragonu, 2 lţičky strouhaného křenu, 5 lţic zakysané smetany,
sůl a pepř na dochucení.
Předehřejte troubu na 180 ˚C, horkovzdušnou na 160 ˚C. Hovězí v pánvi dohněda orestujte na
lţíci oleje. Pečeni přemístěte na nízký pekáč, posolte a opepřete, zakápněte octem. (Pánev
nemyjte, ještě ji budete pouţívat.) Maso pečte 35–45 minut, záleţí na jeho výšce a na tom, jak
propečené ho máte rádi. Zatímco se maso peče, oloupejte cibulky a podélně je rozkrojte. V pánvi
rozpalte další lţíci oleje, vsypte cibulky a pomalu smaţte deset minut, dokud nezměknou. Posypte
je cukrem, smaţte ještě pár minut a poté přemístěte do velké mísy. Přilijte do pánve ocet a tři
zbývající lţíce oleje, osolte, opepřete a nechte vychladnout. V široké pánvi nebo woku rozpalte
rostlinný olej. Pečlivě omytou řepu nakrájejte na tenké plátky a ty rozprostřete na tác vyloţený
papírovými ubrousky. Řepu pak po částech fritujte dvě aţ tři minuty, dokud plátky nezkrabatí
a nejsou křupavé. Dobře je osušte na papírových ubrouscích. Přísady na zálivku smíchejte s
vychladlým olejem a octem. Maso nakrájejte na tenké plátky a se salátovými listy a opečenými
cibulkami naaranţujte na velký servírovací talíř. Zakápněte zálivkou, poklaďte plátky řepy
a podávejte s novými bramborami pečenými v troubě.
JABLEČNÝ KOMPOT
6 jablek rozkrájených na měsíčky, 100 g cukru, kůra ze dvou citronů, 6
hřebíčků, 3 kousky skořice, zakysaná smetana na ozdobení.
Jablka vloţte do kastrolu, do kterého se pohodlně vejdou. Přidejte ostatní
suroviny a zalijte je vodou tak, aby byly pokryté. Uveďte všechno do varu
a vařte, aţ jablka jakoby zprůsvitní, ale ještě se nerozpadají. Podávejte je
teplá nebo vychlazená s trochou šťávy, v níţ se vařila. Jestli chcete, můţete
je ozdobit kopečkem šlehačky.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
"Tak jsem slyšel, ţe máte nové zaměstnání."
"Nemluvil bych o zaměstnání, spíš angaţmá." "A kdo
vás angaţoval?" "Cirkus Sarassani!" "Cirkus?
Nevěděl jsem, ţe máte takové sklony. A co tam
děláte?" "Pracuji v manéţi." "Ne.." "Ale ano. S
lopatkou a smetáčkem. Kdyţ se nějaký kůň velbloud
či slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to." "A to
vás uspokojuje? Kolik vám za to platí?" "Není to
pravda, ţádný balík, ale to víte, jak jednou člověk
přičichne k umění!"

schizofrenní.""Nebojte se, my čtyři to určitě
zvládneme."

Na břehu řeky si povídají dva rybáři. "Je zajímavé,
ţe moje ţena si pamatuje přesně den naší svatby a
já si na něj nevzpomenu nikdy!" "To se dá vysvětlit
velmi jednoduše, vzpomínáš si na den, kdy jsi chytil
svoji největší rybu?" "Jasně! Bylo to 3. září 1953!"
"No vidíš! A ty si myslíš, ţe si to pamatuje i ta
ryba?"

Dohadují se Francouz, Angličan a Čech o národnosti
Adama: Francouz: "Musel to být Francouz, protoţe
jedině Francouze napadne taková móda, jako je
fíkový list." Angličan: "O původu gentlemana, který
kvůli ţeně obětuje své ţebro, nemůţe být přece
pochyb."Čech na to řekne: "Ten, kdo dokáţe jíst
kyselá jablka, chodit s holým zadkem a myslet si, ţe
je v ráji, nemůţe být jiné národnosti neţ české."

Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého
velkého optimistu. Na vánoce chtějí rodiče děti
vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a
optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského
hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běţí do pokoje
podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá
pláč. "Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky
se budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje
optimisty se ozývá smích. Kdyţ přijdou do pokoje,
optimista se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik hnoje,
to tu musí být někde koník!".
Jaký je rozdíl mezi blondýnkou v přechodu a pitbullem? Rtěnka.
Bouchání nadveře. "Kdo je?""Instalatér." "My jsme
ţádného nevolali!" "Přišel jsem sám.""A proč?""Kvůli
záchodu." "Ten je v pořádku!""To jsem rád,
potřebuji si jen odskočit!"
Rybář chytá ryby. Najednou chytne zlatou rybku a
ta k němu promluvila: "Splním ti tři přání, jen mě
neházej do tý špíny!"
Jste v pralese a máte v pušce 1 náboj. Koho
zastřelíte lva, který stojí vedle vás, nebo jaguára,
který stojí o metr dál? Já bych zastřelila lva a pak
bych nastoupila do jaguára!
Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá:
"Kdyţ mě pustíš, tak ti splním tři přání."
"Ja mám jen jedno. Abys neměla kosti."
Pacient vejde do ordinace psychiatra a povídá:
"Doktore, musíte mi pomoci. Jsem

Dva nezkušení horolezci spadnou do rokle a jeden z
nich říká: "Kéţ by tu byl Boryš! Ten by nám
pomohl." A po chvíli zase. Takhle to říká celý den.
Večer uţ tomu druhému došla trpělivost a ptá se:
"Co máš pořád s tím Boryšem?" A první odpovídá:
"No, v naší hymně se přece zpívá: Boryš-umí-poskalinách..."

Co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla
atomová elektrárna? Vyměnily bychom si hymny.
Slováci by zpívali "Kde domov můj" a Češi "Nad
Tatrů sa blízká."
Proč se můţou chlapi koupat ve vaříci vodě jen
chvilku? Protoţe po sedmi minutách jsou vejce
natvrdo a párek praská.
Had připraven na svou největší úlohu:
"Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a
zlým". Eva: "Nevezmu." Had: "Vezmi si jablko a
budeš jako bůh."
Eva: "Nevezmu."Had se zamyslí a říká si, vţdyť je to
ţenská. A povídá jí: "Vezmi si jablíčko nejsou v něm
ţádné kalorie". Chramst.
Dva maníky zasype na horách lavina.
Najednou jeden vidí bernardýna se soudkem a říká
druhému: „Hele, nejlepší přítel člověka.“
„No jo, a nese ho pes.“
Příjde politik ke své nové zubařce a ta se ho po
prohlídce ptá: "Vy jste politik?" "Ano jak jste to
poznala?" "Ţe jsem neviděla zuby moudrosti."
Jaký je rozdíl mezi koněm a připínáčkem?
Na koně nejdříve vyskočíš a potom sedneš, zatím co
na připínáček sedneš a aţ potom vyskočíš!
Jaké tři největší krize proţívá muţ?
Ztrátu ţeny, vyhazov ze zaměstnání a škrábanec na
autě.

MOUDRÁ VĚTA

Manţelství je jako obleţená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř a kdo je uvnitř, chce ven.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Z LOUŢNICKÉ HISTORIE : 28.DÍL

BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŢ JSI BYLA MALÁ…………Aneb jak
se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války
KNIHOVNA
V roce 1930 byla nově zaloţená obecní knihovna s názvem: „Masarykova lidová knihovna“. V roce 1932 byly
zakoupeny nové knihy, většinou zábavné. Obecní knihovna je spojená
se sokolskou knihovnou. V roce 1933 byly zakoupeny další knihy a
obyvatelé naší obce o půjčování jeví velký zájem knih. V roce 1892
společně s hasičským sborem a odborem Národní jednoty severočeské
byla pořádána oslava slavného Jana Amose Komenského a byla zřízena
veřejná čítárna v hostinci u Jáchyma Linky.
SOKOL
V roce 1900 bylo obecním zastupitelstvem jednotě povoleno, cvičení ve
školní budově za roční poplatek 10 zlatých. Tělocvična byla za tímto
účelem upravena a také školní mládeţ se cvičení účastnila. V tomto
roce bylo přestěhováno jeviště od Krupků do hostince Jáchyma Linky.
Toto jeviště bylo původně majetkem ochotnického spolku a koupeno
bylo od českého loutkaře Majsnera. Později přešlo do majetku
hasičského sboru, který je prodal jednotě sokolské.
Ochranitelkou louţnické jednoty byla ustanovena jednota hradčanská,
která všemoţně podporovala svoji svěřenou jednotu. Kaţdým rokem se
konaly oslavy na památku kostnického mučedníka Jana Husa, při nichţ
vţdy byly zpívány vlastenecké písně. Dne 26. června 1910 bylo
v Louţnici pořádáno okrskové cvičení „Na Vrších“, které však velmi
pokazilo nepříznivé počasí.

LOUŢNICKÁ HYMNA:
KOSÁCI:

SOKOLÍCI:

Sláva nám, sláva nám,
My jsme ňácí kabrńáci,
Sláva nám, sláva nám
My jsme ńácí kosové.
Kosáček je malé zvíře
Ten se vyspí v kaţdé díře.
Sláva nám, sláva nám,
Sláva našim ţíţalám.

6. července na Strahovských hradbách stáli
sokolíci, stáli sokolíci.
V dlouhých hustých řadách.
V dlouhých hustých řadách.
S vlajícím praporem.
Smutně pohlíţeli, smutně pohlíţeli na vrch nad
Břevnovem.
Na vrch nad Břevnovem.
Směrem k Bílé hoře.
Hádej Sokolíku, hádej Sokolíku, kdo to tam as
oře.
Oře tam Čechie máti naše drahá, ona
vyorává, ona vyorává naše stará práva.
Naše stará práva jsou tam zašlapána.
Orej máti orej, práva nám vyorej, aţ nebudeš
moci, aţ nebudeš moci, sokola zavolej, sokola
zavolej.
Od slovanské prahy on ti dopomůţe zahnat
naše vrahy, zahnat naše vrahy, do pekel kam
patří.
Pak si zazpíváme, sláva naši bratři.
Sláva nazdar bratři českého národa a pak
provolejme, ať ţije svoboda!
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