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z Louţnice a okolí

Z DOMOVA
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.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŦZE
V sobotu 31. 1. 2009 od 17:00 hodin
se koná v Hospůdce na Záduší výroční
členská schůze SDH Louţnice. Bude zde i
moţnost k nahlédnutí do hasičské kroniky.

HASIČSKÝ PLES
SDH Louţnice pořádá
v sobotu 7. 2. 2009 jiţ
tradiční Hasičský ples
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 30. ledna. Jarní prázdniny od 2. února
do 8. února pro okresy na území Libereckého
kraje. Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna. Školního
vyučování ve druhém pololetí končí v úterý 30.
června. Hlavní prázdniny budou trvat do
pondělí 31. srpna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Dne 15. 1. 2009 se manželům Tilerovým narodil syn Marek Tiler.
Měřil 53 cm a vážil 4,005 kg.
Šťastným rodičům gratulujeme a malého Marečka vítáme v naší
obci!
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CHŘIPKA
V západní Evropě propukla epidemie chřipky, podle epidemiologů je pravděpodobné, ţe dorazí také
do Česka. Loni převládal méně intenzivní kmen, dnes se šíří Evropou virus typu A (H3N2), který
nás podle epidemiologa Jana Kynčla ze Státního zdravotního ústavu uţ řadu let nezasáhl. "Tento
typ chřipky obecně způsobuje závaţnější onemocnění a vyšší výskyt komplikací chřipky. Také ta
epidemie rychleji nastupuje," řekl Kynčl. Za plného zdraví najednou nastupuje horečka, která se
pohybuje mezi 39 a 40 stupni. Člověk je celkově schvácený, pociťuje bolestivost svalů, kloubů a hlavy. Aţ posléze
nastupují běţné projevy, jako je kašel, eventuálně rýma, potvrdil Vít těţší průběh nemoci podle projevů v zemích,
kde uţ epidemie je. Chřipka je infekční nakaţlivá nemoc způsobena RNA virem z rodiny Orthomyxoviridae. Rychle
se šíří světem v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na zdravotní péči a
ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobili ve 20. století 3 chřipkové pandemie, kterým
podlehli milióny lidí. Anglický název chřipky - influenza (zkráceně "flu") pochází ze staré lékařské víry v nepříznivé
astrologické vlivy - anglicky influences jako příčiny nemoci. Symptomy: Virus napadá respirační systém, je
přenášen z osoby na osobu kapičkami slin vylítnutými kašlem, a způsobuje symptomy: Horečka, Bolest hlavy,
Únava (můţe být extrémní), Suchý kašel, Bolest hrdla, Ucpání nosu, Kýchání, Podráţděné oči, Bolesti těla,
Extrémní pocit zimy. Důsledky chřipky jsou mnohem horší a trvají déle neţ důsledky nachlazení. Léčení trvá 1 aţ 2
týdny.

ZAČAL MĚSÍC ZÁPISŦ
DO ŠKOLY,
PŘIJÍMACÍCH A

TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
Do Masarykovy Základní školy
v Zásadě se koná zápis pro prvňáčky v úterý
27. ledna 2009 od 13:00 do 17:00 hodin
v prostorách školy. Talentovými zkouškami na
uměleckých školách odstartoval kaţdoroční maraton
postupu školáků ke středoškolskému vzdělání.
Ředitelé středních škol a gymnázií sice vědí, jakou
kapacitu mohou naplnit, ale zřejmě aţ do konce
prázdnin nebudou vědět, kolik studentů do lavic
prvního září vlastně usedne. První kolo talentovek v
Jablonci a v Ţelezném Brodě mají zájemci uţ za
sebou v pondělí, druhé se koná ve středu. Ze
šedesátky dětí přihlášených v Jablonci mohou
přijmout polovinu. V Ţelezném Brodě plno nemají a
budou vypisovat druhé kolo talentovek. Mimo
nadání musí děti také prokázat i všeobecný přehled.
„Za dvacet let, co jsem ve škole, pociťuji menší
nadání prokázané u přijímaček,“ přiznal Dostál. To
však neznamená, ţe by se rodily méně talentované
děti. „Jen o talentu nevědí. My jej musíme nalézt a
akcelerovat,“ vysvětlil ředitel. Děti podle něj dnes
málo malují a více sedí u počítačů. Z průměrného
studenta prvního ročníku se můţe stát za čtyři roky
na škole výborný výtvarník. O konkrétních případech
ví. Ţelezný Brod- Talentové zkoušky běţí i na
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v
Ţelezném Brodě. Druhý termín prvního kola se
uskutečnil 14. 1. 2009.

ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE V LEDNU 2009
Lednová večerní a noční
obloha bude patřit
planetám. Z pěti
nejjasnějších, které znali
lidé uţ ve starověku, bude
na obloze chybět pouze
Mars, který vychází krátce
před východem slunce
a je tedy nepozorovatelný. Celé obloze bude vévodit

Venuše nacházející se na konci občanského
soumraku vysoko nad jihozápadním obzorem.
Planeta je 14. 1. v největší východní elongaci
a 20. 1. dosahuje večer výšky 30° nad obzorem. Do
10. 1. můţeme vyuţít nepříliš časté příleţitosti
pozorovat na večerní obloze Merkur – planetu Slunci
nejbliţší. V největší východní elongaci je planeta
4. 1. a největší výška dané elongace je 7,2° nad
obzorem. Na začátku měsíce nízko nad
jihozápadním obzorem můţeme pozorovat největší
planetu sluneční soustavy – Jupiter. Planeta zapadá
za večerního soumraku, protoţe se blíţí její
konjunkce se Sluncem, která nastane 24. 1.
Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn bude
na lednové noční obloze s výjimkou večera, neboť
začátkem měsíce vychází aţ kolem 22 hodiny.
V neděli 4. 1. v 17 hodin bude Země nejblíţe ke
Slunci, bude nás od něj dělit pouhých 147,1 milionu
kilometru. Poměrně dobré pozorovací podmínky
bude mít meteorický roj Kvadrantidy, jehoţ
hodinová frekvence by měla dosáhnout 130
meteorů za hodinu. Nepříznivá je ale jejich fáze,
maximum očekáváme 3. 1. krátce po poledni. Měsíc
bude pozorování rušit jen zvečera. Dne 26. 1.
nastává prstencové zatmění Slunce, které ale u nás
nebude viditelné ani jako částečné.

VŠI VE ŠKOLE

V Základní škole Liberecká v
Jablonci řádí vši. Jelikoţ se
nepodařilo vzniklou situaci zdárně
vyřešit a parazity vyhubit, spojili se učitelé s okresní
hygienickou stanicí a sestavili hlavní zásady
nápravy. „Jde o dvě aţ tři třídy na prvním stupni,“
sdělil Martin Chytka, učitel ZŠ Liberecká. Děti, u
kterých se vši vyskytly, musejí zůstat po dobu
karantény, jeţ trvá 3 aţ 5 dní, doma a do školy se
vrátit aţ s čistými hlavami. Jedinou prevencí před
napadením těchto cizopasníků jsou důkladné
prohlídky vlasů a včasné odvšivení s pomocí
insekticidních přípravků, jako je například Difusil,
Orthosan a další. Důleţité je také zlikvidovat
„zvířátka“ na čepicích, polštářích, hřebenech, a tak
dále.
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ZE SVĚTA
BEDŘICHOV - Jizerská 50 vznikla jako testovací závod výkonnosti horolezců TJ Lokomotiva

Liberec, kteří se koncem šedesátých let připravovali na náročné horolezecké expedice.
První ročník se uskutečnil poslední lednovou sobotu v roce 1968 za účasti 52 závodníků a vedl
napříč Jizerskými horami z Bedřichova do Kořenova a zpět. Vítězem se stal Josef Driml z
pořádajícího oddílu. V roce 1970 se do Peru vydala československá horolezecká expedice Peru
'70 jejímţ cílem bylo dobytí nejvyššího vrcholu Huascarán. Výprava byla hned od počátku
poznamenána tragickou smrtí horolezce Ivana Bortela (27 let), který 18. května 1970
nešťastně zahynul na túře pod horou Huandoy při pádu z 30 m výšky. Smrt nejlepšího
horolezce výpravy způsobila změnu plánů expedice a vrchol Huascarán měl být dobyt jinou méně obtíţnou
cestou. Expedice se proto přesunula do základního tábora, kde ji dne 31. května 1970 v půl čtvrté ráno zastihlo
mohutné zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy stupnice. Otřesy způsobily uvolnění laviny ledu a kamení ze
severní stěny Huascaránu, která se sesunula o 2500 m níţe a svým pravým okrajem pohřbila základní tábor
expedice Peru '70. Všech 14 členů výpravy společně s chilským průvodcem zahynulo. Členové výpravy: Arnošt
Černík (44), Milan Černý (26), Vilém Heckel (52), Jiří Jech (38), Valerián Karoušek (41), Jaroslav Krecbach (24),
Miloš Matras (37), Ladislav Majsner (34), Milan Náhlovský (26), Bohumil Nejedlo (38), Zdeněk Novotný (32), Jiří
Rasl (34), Svatopluk Ulvr (32) a Václav Urban (35). Při stejném zemětřesení dne 31. května 1970 se ze západní
stěny Huascaránu uvolnila ledová masa, která způsobila mohutný sesuv ledu, kamení a bahna. Tento sesuv
překonal cestu dlouhou 20 km a na své pouti do údolí pohřbil města Yungay a Huaraz. V kaţdém z nich zahynulo
asi 20.000 obyvatel. V ostatních částech pohoří Cordillera Blanca (Bílé Kordillery) zahynulo dalších 30.000 lidí. Co
do počtu obětí se jednalo o největší přírodní katastrofu v Latinské Americe. Na památníku, který stojí nedaleko
místa bývalého základního tábora expedice, je umístěn tento nápis: „V květnu roku 1970 stál u jezera Llanganuco
základní tábor československé horolezecké expedice. Při zemětřesení dne 31. 5. 1970 byl zasypán kamennou a
sněhovou lavinou z vrcholu Huascaránu. Všichni členové expedice spolu se svým chilským přítelem zahynuli.
Vzpomínáme na Vás, kamarádi."

ŢELEZNÝ BROD - Devátým lednem startuje

projekt Sklářské pátky.
Propojí cestovní ruch, město a
podnikání. S novým nápadem
oţivení cestovního ruchu i
podnikatelské sféry přišli ruku
v ruce ţeleznobrodští drobní
podnikatelé, místní Střední
uměleckoprůmyslová škola
sklářská a město.
„Vymysleli jsme akci Sklářské
pátky, abychom nabídli něco hlavně pro turisty, jichţ
je v okolí spousta,“ vysvětlila Alena Kortanová za
firmu Kortan, která stojí za projektem od prvotní
myšlenky.
Sklářské pátky
Od 9. ledna aţ do 15. března 2009 budete moci
shlédnout různá sklářská řemesla a zároveň
nakoupit české sklo za nejlepší ceny přímo od
výrobců. V pátek v 10 hodin nabízí Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská moţnost
exkurze do svých dílen. Zájemce, shromáţděné před
sklářskou školou, vyzvedne k tomu určený student a
provede je dílnami s odborným výkladem.
V pátek odpoledne, jako jediný pracovní den v zimě,
kdy je otevřeno, lze od 13.00 do 16.00 hodin
navštívit místní MĚSTSKÉ MUZEUM. Muzeum nabízí
expozici historie místního sklářství a můţete zde
shlédnout i galerii světoznámých výtvarníků
Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.
Dále můţete shlédnout předvádění výroby u
sklářského kahanu a výrobu vinutých perlí nebo
figurek ve firemní prodejně firmy KORTAN-SKLO
BIŢUTERIE. Předvádění výroby probíhá po celou
dobu otevření prodejny (Po-Pá, 9–17 hodin) a je

bezplatné. Za prohlídku určitě stojí nově vzniklá
GALERIE NA RYNKU na Malém náměstí, která
vystavuje a prodává především umělecké práce
zdejších sklářských výtvarníků.
Rozhodně vyuţijte moţnosti navštívit prodejnu
sklářské firmy DETESK s.r.o. Nachází se na přímo na
Náměstí 3. května a nabízí poněkud netradičně
pojaté skleněné výrobky, zejména foukané láhve na
alkohol a to jak bez obsahu jako dekorační záleţitost
tak včetně plnění kvalitními destiláty a likéry.

JILEMNICE - Po dvou letech bude jilemnickému

náměstí dominovat
socha Krakonoše
ze sněhu. Právě
dnes ji začne z
nahrnuté kupy
sněhu stavět
Jilemničan Josef
Dufek. „Socha asi
nebude vysoká
osm metrů, jako
dříve, ale i tak stát
bude. Doufejme,
ţe nám bude přát počasí,“ řekl Josef Dufek. Podle
něj by bylo ideální, kdyby ještě chvíli mrzlo. Socha
se dá pak postříkat, a kdyţ zamrzne, udrţí si lépe
tvar. Sněhový Krakonoš je lákavou atrakcí pro
turisty i okolní obyvatele. Poslední dva roky se bez
něj ale Jilemnice musela obejít, protoţe počasí
stavbě sochy nepřálo. Josef Dufek by chtěl mít
sněhového Krakonoše hotového do konce týdne. Se
stavbou mu pomůţe bagr i místní hasiči. Stavbu
můţete sledovat on-line na:
http://www.mestojilemnice.cz/kamera.php
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JABLONECKO - Období dětských maškarních
bálů je v
plném
proudu.
Snímkem se
vracíme k
bálu v
Huntířově,
který se
konal tuto
sobotu. Děti
přivítal
pohádkově vyzdobený sál místní sokolovny. Na
programu byl nejen tanec, ale i zpívání dětí a
soutěţe, za jejichţ absolvování získaly děti drobné
dárky a pamlsky. Ve stejný den proběhl dětský
maškarní i v Tanvaldě v Mateřském centru Maják. V
neděli proběhl karneval v Kulturním domě v
Drţkově. Vybíráme z dalších maškarních bálů pro
děti: příští týden mohou zájemci zavítat na maškarní
v neděli do sokolovny v Líšném, další se uskuteční
31. ledna v Koberovech, 15. února v hotelu Sklář v
Desné, 21. února opět v Tanvaldu ve sportovní hale
Výšina a 22. února ve Vesci
TJ SOKOL PLAVY- V pátek 9. ledna byl zahájen
provoz lyţařského vleku v Plavech /9-21 hodin/,
podrobnosti na

sokolplavy.xbs.cz/oddil_lyzovani, ceny viz vedlejší
sezóna, kontaktní telefon 607 873 580 p. Bulva.
Denně mohou děti i dospělí vyuţít kluziště v
Haraticích-Dolenci /provoz i večer/.
Další plánované akce:
24.1.2009 - veřejné lyţařské závody v obřím
slalomu
07.2.2009 - závody ve skicrosu a snowboardcrosu
21.2.2009 - lety na saních
VELKÉ HAMRY

V infocentru Tanvald si můţete zakoupit
kalendář na rok 2009 od Kláry Hoffmanové Putování pohádkovým krajem s dobovými
pohlednicemi a textem

21. ledna
2009

JILEMNICE - Šperky a grafika Jaroslava
Kodejše st. a Jaroslava Kodejše ml. V
Krkonošském muzeu právě probíhá výstava Šperky a grafika Jaroslava Kodejše st. a
Jaroslava Kodejše ml. Výstava potrvá do 1.
února 2009

JOSEFŦV DŦL - Ţena vyrazila pěšky do lesa,
kde pravděpodobně podlehla nočnímu mrazu.
Mrtvou ţenu ve věku kolem 50 let našli v
sobotu odpoledne lyţaři v Josefově Dole v
Jizerských horách. Leţela na lesní cestě
směrem k Hornímu Maxovu a pravděpodobně
tam umrzla. V lese byla pěšky, potvrdil
náčelník horské sluţby v Jizerských horách
René Mašín. "Podle objevených stop se ţena
plazila asi 200 metrů sněhem a pokoušela se
dostat do Josefova Dolu," dodal Mašín.
V Josefově Dole a okolí klesla v noci na sobotu
teplota na minus deset stupňů Celsia. Přes den
se pohybovala kolem minus pěti.
"Přivolaný lékař předběţně vyloučil, ţe by ţenu
někdo usmrtil. Přesnou příčinu tragédie určí
nařízená soudní pitva. Další informace
nemůţeme zatím poskytovat," uvedla mluvčí
jablonecké policie Dagmar Sochorová.
Uţ druhá oběť zimy - Ţena je podle
policejních statistik druhou obětí letošní
mrazivé zimy v Libereckém kraji.
V Liberci přišel v noci z 11. na 12. ledna o ţivot
bezdomovec. Sedmapadesátiletého muţe
nalezli lidé mrtvého na tramvajové zastávce v
ulici Na Rybníčku. Zemřel na podchlazení a
pravděpodobně byl pod vlivem alkoholu. Na
jeho těle neobjevil patolog známky hrubého
násilí.
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KULTURA
PLESY, BÁLY, TANCOVAČKY ...
LEDEN
24.1. Líšný – Sportovní country bál ( 20:00,
sokolovna, hraje: Nonstop )
24.1. Vesec – Sokolský
24.1. Semily - Hasičský ( 19:30, KC Golf ,
hraje: Gambit )
24.1. Huntířov - Šibřinky ( 20:00,
sokolovna, hraje: Singers, ráz: vodní svět )
24.1.Smrţovka - Ples extremistů ( 20:00.
Parkhotel, hraje: Maršál Bazén, aj.) - více info
na tel.: 605960357
30.1. Vesec – Rybářský
31.1. Koberovy – Sokolský
ÚNOR
7.2. Louţnice – Hasičský ( 19:00 )
7.2. Vrát – Ples při svíčkách ( 20:00,
sokolovna, vstupné: 60,- , hraje: Relax ) –
předprodej vstupenek p. Brázdová
483 389 257 po 18:00 hodině
14.2. Hrubá Horka – Volejbalový
14.2. Desná – Sklářský ( 20:00, KD Skář )
21.2. Vesec – Maškarní pro dospělé
BŘEZEN
7.3. Koberovy – Fitness ples Ţelezný Brod
7.3. Líšný – Babí hop ( 20:00, 21.3. Hrubá
Horka - Čepeček
KATEŘINA SEDLÁKOVÁ - FOTOGRAFIE Z
USA
8.1.2009 - 4.3.2009
Bývalá členka fotokrouţku Ţluté ponorky.
Fotografii má jako koníček přibliţně 4 roky.
Ráda fotí jakýkoli detail, architekturu, přírodu.
Její první výstava ukazuje různé podoby USA.
Prodejna Galerie Granát, Turnov
ABONENTKY 2009 DO MĚSTSKÉHO
DIVADLA ŢELEZNÝ BROD
Návštěvníci divadla a příznivci kultury mají
letos opět moţnost zakoupit si abonentku do
Městského divadla v Ţelezném Brodě.
Abonentka je přenosná, můţe být tedy
darována nebo zapůjčena jiné osobě.
Drţitel získá 25% slevu ze vstupného.
Vlastník abonentky si můţe vstupenku
zakoupit týden před zahájením
oficiálního předprodeje.

Majitel abonentky si můţe v
Informačním středisku vyzvednout
Ţeleznobrodský zpravodaj s přehledem
kulturního dění ZDARMA.
Abonentka je platná do konce
kalendářního roku 2009.
Cena abonentky je 200 Kč
VÁLEČNÝ FOTOGRAF A JAN ŠIBÍK
21.1.2009 od 20:00
Film o angaţovaném, ale i plachém člověku,
který je povaţován za největšího a
nejodváţnějšího válečného fotografa dnešní
doby a který přesto stěţí odpovídá klišé otrlého
a zkušeného bojovníka.
War photographer. Reţie: Christian Frei, ŠVÝ,
2001, anglicko-německy / anglické titulky /
simultánní překlad, 96 min. Hostem večera
bude, pokud zrovna neodjede do míst
válečných konfliktů či přírodních katastrof,
fotoreportér Jan Šibík. Klub Na Rampě
Jablonec nad Nisou
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ
26.1.2009 od 19:00
Téma: Nejstarší historie Jablonce. Uvádí Václav
Vostřák. Klub Na Rampě
RAMPA FREE PRO KAŢDOU KAPELU
27.1.2009 od 20:00
I začínající si můţe vyzkoušet „prkna“ Rampy s
dobrým ozvučením. Dejte o sobě vědět a
přijďte si zahrát. Klub Na Rampě
ETIOPIE II.
28.1.2009 od 20:00
Zdeněk Skořepa pokračuje v povídání a
promítání o úchvatné africké zemi. Druhá část
nás zavede do horských oblastí na severu
země. Nejvyšším pohořím jsou Simienské hory,
kdy nelze vynechat výstup na nejvyšší vrchol
země Ras Dashen 4.530 m. Zde ve vesnici pod
tímto kopcem jsme také absolvovali typický
kávový obřad. Jezero Tana patří k největším
africkým jezerům, vyhledávanou zajímavostí
jsou ostrovy s křesťanskými kláštery.
Největšího věhlasu ale dosáhly skalní kláštery
pod úrovní země v Lalibele, kde putování
zakončíme. Klub Na Rampě
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SPORT
BZÍ - Ve Bzí u Ţelezného Brodu se konal jiţ
pátý ročník Závodů na saních. „Akci pořádáme
jiţ sedm let, dvakrát nám však nepřálo
počasí,“ sdělil za organizátory Jan Jelínek.
Soutěţilo se ve třech kategoriích – děti,
dospělí a dvojice. Ti nejrychlejší zvládli
čtvrtkilometrovou trať ujet za půl minuty.
Závody přitáhly desítky soutěţících a
zaznamenaly i velký zájem veřejnosti. „Na bezmála čtvrtkilometrové trati se
můţe závodit na jakémkoli bezpečném sněhovém vozítku bez pohonu,“
uvedl Jan Jelínek, organizátor závodů. Závod má jiţ sedmiletou tradici,
ovšem díky mírným zimám se koná teprve pátý ročník. Organizátoři si na
nepřízeň závodníků nemusejí stěţovat, přesto zvou další zájemce do
startovního pole. „Dá se zvládnout zhruba stovka závodníků,“ upřesnil Jan
Jelínek. Závod je orientován převáţně na děti, pro které mají pořadatelé připraveny drobné ceny v
podobě plyšáků nebo blikaček různých typů. „Ale vítáme i dospělé, kteří mohou získat něco pro zahřátí
organismu,“ upřesnil Jelínek.
Kromě závodění měli organizátoři samozřejmě připraveno občerstvení v podobě guláše nebo svařáku a
grogu. Závodníci si s vozítky donesli i dobrou náladu. Závod není jedinou soutěţí pro širokou veřejnost
v jízdě na saních. V Plavech se má 21. února konat tradiční akce Lety na saních
LÍŠNÝ- V sobotu od čtrnácti hodin se konali na Vršku v Líšném závody na bobech a saních. Děti
předvedli své jezdecké umění na zimních přibliţovadlech. Další z podobných akcí se uskuteční ke konci
února v Plavech

INFO Z KOUPALIŠTĚ
LED, VODA, VZDUCH: jelikoţ z neděle na
pondělí napadl nový čerstvý sníh, který zasypal
celé kluziště, museli v pondělí bruslaři nejdříve
sníh odklidit a pak bruslit. Led je stále pevný, ale
obleva jej poškozuje. Teplota se pohybuje kolem
0°C.

INFO Z BÍLÉ STOPY
Stopy jsou hotové aţ do Hutě, v lese je méně sněhu,
ale po nedělní sněhové nadílce je celkem hodně sněhu
i tam. Na louce jsou stopy úplně bez chyby. Louţnický
okruh má cca 3km. Doufejme, ţe nastupující obleva
nebude drastická a tento ideální stav ještě chvilku
vydrţí.
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ČERNÁ KRONIKA

V Jizerských horách v katastru obce Kořenov je
vedena lyţařská magistrála, kterou upravuje
nezisková organizace. Její úsilí ovšem dokáţe zhatit
neukázněný řidič motorového vozidla. Dne 28. 12.
2008 na Kníţecí cestě bylo nalezeno zaparkované
motorové vozidlo Škoda Octavia combi asi 1 km od
začátku magistrály z Václavíkovy studánky.
Kořenov/Rejdice - V lyţařském středisku v
Kořenově - Rejdicích poškodil neznámý pachatel v
noci na sobotu novou nafukovací matraci O2
Extrabag, do níţ skáčou sjezdaři i snowboardisté.
Prořízl ji na třech místech a udělal škodu nejméně
65 000 korun, řekl majitel rejdického areálu Martin
Martínek. "Případ vyšetřují policisté. Trhliny dlouhé
asi 150 centimetrů jsme provizorně svařili a
odpoledne 02 Extrabag znovu fungoval," dodal
Martínek. Lyţaři a snowboardisté metají do měkké,
pruţné matrace i salta a přemety. Atrakce je 19
metrů dlouhá, 12 metrů široká a čtyři metry vysoká.
V Česku se nachází zatím pouze v Rejdicích. Aby se
nestala terčem vandala znovu, míří na něj ode
dneška bezpečnostní kamera, uvedl Martínek.
Vandalské činy v zimních střediscích Libereckého
kraje v poslední době přibývají. Nedávno někdo
poškodil sněhové dělo na tanvaldském Špičáku a
způsobil škodu zhruba 25 000 korun. Loni v únoru
přeřízl neznámý pachatel na Ještědu bezpečnostní
kabely, které brání v pádu lana dolů při
mimořádných situacích. Škoda na zničených
kabelech dosáhla několik desítek tisíc korun a ještě
větší ztráta vznikla na ušlém zisku.
Bílé vozovky v okrese Jablonec n. N. jsou pro
některé řidiče velkým oříškem.
V neděli 11. 1. 2009 v 11,00 hodin se v Janově nad
Nisou v zatáčce u Základní školy stala dopravní
nehoda vozidla Subaru Legacy. 33letý muţ z České
Skalice, jedoucí ve směru od Bedřichova na
Jablonec n. N., nezvládl projetí levotočivé zatáčky.
Údajně se vyhýbal s protijedoucím autobusem. Při
tomto najel vpravo mimo komunikaci a následně

přes sněhový mantinel sjel pod vozovku do prostoru
zahrady ZŠ, kde se vozidlo převrátilo na střechu. Při
nehodě zranění nevzniklo. Muţ si kromě hmotné
škody ve výši 30 000 Kč odnáší i blokovou pokutu
ve výši 1 000 Kč. V neděli 11. 1. 2009 v 12,55 hodin
se v lesním úseku mezi obcemi Rakousy a Malou
Skálou stala dopravní nehoda 18leté řidičce ze
Sněhova. Řidička jela s vozidlem Š Favorit ve směru
od obce Rakousy na Malou Skálu. V lesním úseku a
při projíţdění mírné levotočivé zatáčky se zalekla
přebíhající lesní zvěře. Začala prudce brzdit a vozidlo
dostalo smyk. Vyjelo mimo vozovku a svahem cca
55 metrů pod vozovku sjelo do prostoru tratě ČD.
Při nehodě se řidička způsobila zranění na noze s
dobou léčení do 6 týdnů. Způsobená škoda byla
vyčíslena na částku 20 000 Kč.
Nemilá krádeţ se stala v průběhu noci ze soboty na
neděli v panelovém domě v Pobřeţní ulici v Jablonci
n.N. Neznámý pachatel zde z chodby domu odcizil
odstavený kočárek značky Piere Cardin zeleno-černé
barvy. Miminko si svůj přepravní prostředek stačilo
uţívat pouhých 5 měsíců. Spolu s kočárkem zmizela
i deka a spací vak, které zůstaly uvnitř kočárku.
Způsobená škoda přesáhne částku 10 000 Kč.
Z trestného činu Zpronevěry byla včera obviněna
50-letá ţena z Tanvaldu. Ţena odebrala od
společnosti zabývající se výrobou a prodejem
biţuterie biţuterní polotovary v hodnotě téměř 9
000 Kč. Z nich měla zkompletovat hotovou biţuterii.
Ţena kompletaci sice provedla, ale nekvalitně. Při
předání hotové práce, jí byly výrobky vráceny k
opravě. Ţena s výrobky odešla, ale namísto opravy
se nekvalitní výrobek snaţila prodat. To se jí
nepodařilo. Za své počínání můţe být nyní
potrestána odnětím svobody v trvání aţ dva roky.
V pondělí 12.1.2009 v 9,45 hodin došlo v ulici
Palackého v Jablonci n.N. k dopravní nehodě. S
vozidlem Peugeot Boxér jel ve směru od Liberce na
Jablonec n.N. 57-letý muţ z Mostu. Vlivem situace
vyvolané silničním provozem (vyjíţdějící autobus ze
zastávky), byl nucen zastavit. Za ním jedoucí vozidlo
Ford Transit, řízené 22letým muţem z Rychnova u
Jablonce n. N. však na mokrém povrchu vozovky
nedobrzdilo a zezadu do vozidla Peugeot narazilo.
Vzniklá škoda činí 30 000 Kč. Provinilý řidič si z
nehody odnáší i blokovou pokutu ve výši 1 500 Kč.
Do rodinného domku v Rovensku pod Troskami se v
době od 11.1 do 12. 1. 2009 vloupal pachatel, který
z objektu odcizil mobilní telefony a finanční
hotovost. Škoda, kterou pachatel způsobil je ve výši
kolem 10 600 Kč, a vznikla majitelům nemovitosti.
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Vloupání do prodejny
Prodejnu v Semilech si za cíl svých nekalých zájmů
vybral pachatel, který se do této v době od 10. 1.
2009 do 12. 1. 2009 vloupal. Z prodejny odcizil
cigarety, parfémy a oděvy. Poškozeným je 44 letý
cizí státní příslušník, kterému jednáním pachatele
vznikla škoda ve výši kolem 47 000 Kč.
V průběhu noci z pondělí na úterý došlo v Tanvaldě
na Palackého ulici k vloupání do zaparkovaného
nákladního vozidla Iveco. Pachatel rozbil
nezjištěným předmětem skleněnou výplň dveří a
následně z interiéru odcizil autorádio Kenwood. Při
krádeţi poškodil i digitální tachograf automobilu.
Celkově způsobená škoda činí 60 000 Kč.
V pondělí 12. 1. 2009 v 15,30 hodin šla 91letá ţena
z Jablonce n.N.do vestibulu panelového domu, ve
kterém bydlí. Neznámý pachatel vyuţil nepozornosti
ţeny při odemykání vstupních dveří a odcizil jí
hnědou koţenou tašku, kterou měla zavěšenu na
berli, o kterou se opírala. Ţena spolu s taškou přišla
o peněţenku, peníze a hlavně o dioptrické brýle,
které nutně potřebuje k vidění. Lidská ,,hyena“
způsobila stařence škodu ve výši 3 500 Kč.
V prodejně Prima v Desné II. byl včera v pravé
poledne přistiţen 38-letý muţ z Jablonce n.N. jak
zcizuje 3 kusy dárkových balení kávy DoweEgberts a
Jacobs. Tyto své ,,dárečky“ si muţ uloţil do tašky a
bez zaplacení prošel kasou. Ostraha prodejny muţe
zadrţela a muţe předala k dořešení PČR, neboť muţ
nespáchal tento čin poprvé. V posledních třech
letech byl za obdobný trestný čin pravomocně
odsouzen, takţe nyní můţe být za své počínání
potrestán odnětím svobody v trvání aţ dva roky.
Letní pneumatiky budou v jarních měsících určitě
potřeba. Né kaţdý si je však opatří poctivým
způsobem. Mezi nepoctivce se včera zařadil 20-letý
muţ z Rychnova u Jablonce n.N. V průběhu noci
vnikl nezajištěnými dveřmi do chodby domu v
Rychnově u Jablonce n.N. a ze sklepní místnosti
odcizil čtyři kusy letních pneumatik Dunlop na
hliníkových discích. Stejnou cestou, kterou do domu
vnikl, tudy i s pneumatikami odešel. Celkově
způsobená škoda činí 12 000 Kč.
Do firmy v Jablonci nad Jizerou se dne 14.1.2009 v
době od 19.00 hodin do 19.45 hodin vloupal
pachatel, který následně odcizil motorovou pilu,
elektrickou vrtačku a další věci. Jednáním pachatele
vznikla 52 letému majiteli škoda ve výši kolem 25
000 Kč.

21. ledna
2009

Opět hořelo díky nedostatečně uloţenému ţhavému
popelu. Tentokrát naštěstí jen přístavba domu ve
Stanovém, části obce Zlatá Olešnice.
„Poţár byl ohlášen na operační středisko ve středu
minutu před třiadvacátou hodinou,“ upřesnila Iva
Michalíčková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru kraje.
Operační důstojník na místo vyslal profesionální
hasiče z Velkých Hamrů a dobrovolné hasiče ze
Zlaté Olešnice a Vysokého nad Jizerou. Ti
dohromady disponovali pěti cisternovými vozy.
Po příjezdu na místo hasiči nalezli hořící zděnou
přístavbu o rozměrech pět krát pět metrů. „Ze
střechy jiţ šlehaly plameny. Protoţe hrozilo rozšíření
poţáru na dům, soustředili se hasiči na jeho
ochranu,“ popsala tisková mluvčí.
Přístavbu s uskladněným tuhým palivem poţár zcela
zničil a poškodil i navazující střechu rodinného
domu.
Výše škody způsobené ohněm se pohybuje kolem
čtyř set padesáti tisíc korun, kdyţ sto tisíc korun
škody vzniklo jen na stavebních konstrukcích.
Vyšetřovatel HZS LK ve čtvrtek stanovil příčinu
vzniku poţáru. „Poţár způsobila nedbalost majitelky
domu, která ukládala ţhavý popel z kamen v
nedostatečné vzdálenosti od stěny přístavku,“
uvedla Iva Michalíčková. Vyšetřovatel udělil starší
ţeně na místě preventivní blokovou pokutu.
Hasičům se podařilo uchránit majetek v hodnotě 2
miliony korun.
V sobotu 17. ledna ráno po osmé hodině řídil v obci
Bedřichov osmnáctiletý mladík vozidlo zn. Alfa
Romeo, kde zpočátku jel po pozemní komunikaci,
avšak následně sjel na zledovatělém sněhu mimo
vozovku, kde vozidlo zapadlo do hlubokého sněhu.
Policisté zjistili, ţe mladík nevlastní řidičské
oprávnění a ve věci zahájili zkrácené přípravné
řízení, ve kterém mu sdělili podezření ze spáchání
trestného činu řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění, za který mu hrozí trest odnětí
svobody aţ na jeden rok.
V neděli 18. ledna v době od 11.15 do 11.30 hodin
dosud neznámý pachatel vnikl dosud nezjištěným
způsobem do vozidla zn. Ford Tranzit, které v té
době bylo zaparkované na parkovišti u obchodního
střediska Kaufland v Jablonci nad Nisou. Z tohoto
vozidla následně odcizil elektrocentrálu, dvě
kotoučové brusky a příklepovou vrtačku - vše v
celkové hodnotě 70.000,- Kč. Pachatel se tímto
skutkem dopustil trestného činu krádeţe, za který
mu hrozí trest odnětí svobody aţ na tři roky.
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POČASÍ
STŘEDA 21.1.

3 °C/1 °C

NEDĚLE 25.1.

3 °C/-1 °C

ČTVRTEK 22.1.

1 °C/-0 °C

PONDĚLÍ 6.1.

3 °C/-1 °C

PÁTEK 23.1.

-0 °C/-0 °C

ÚTERÝ 27.1.

3 °C/-1 °C

SOBOTA 24.1.

2 °C/-2 °C

STŘEDA 28.1.

2 °C/-2 °C

Loňský leden byl oproti tomu letošnímu poněkud teplejší, i kdyţ se začne postupně zlehka oteplovat, tak takové
teploty jako před rokem jiţ mít nebudeme. Před rokem bylo naměřené maximum na hodnotě 7,1°C a minimum 7,7°C. Průměrná teplota celého měsíce tak činila
2,2°C. I teplota během noci v některých dnech
dosahovala k +3°C. Sráţky byly většinou ve formě
deště. Letošní leden má zcela jiný charakter, nejvyšší
teplota na mnoha místech nepřekročila -0,1°C. A
minima dosahovala i -17°C. Průměrná teplota je
zatím -7,1°C.
Při inverzním počasí činil rozdíl teplot aţ 20°C.
Tlaková výše, jeţ se během posledních pěti dnů
pohybovala přes střední Evropu směrem k
jihovýchodu, byla příčinou vytvoření stabilního
zvrstvení, jeţ brání vertikálnímu promíchávání
vzduchu. Relativně teplý vzduch, který k nám od
neděle začal pronikat ve vyšších vrstvách atmosféry,
se postupně nasouval nad bazén studeného vzduchu
vyplňující českou kotlinu. V inverzní vrstvě, která nyní
leţí mezi 800 aţ 1200 m n. m., se vytvořila nízká
oblačnost, která významně ovlivňuje sluneční svit a tím i denní amplitudu teploty vzduchu. Tam, kde se udrţuje
oblačnost po celý den, jsou denní amplitudy kolem 2°C, zatímco při slunečním svitu je rozdíl mezi denními a
nočními teplotami aţ 20°C, jako tomu bylo například včera na stanici Šindelová v Krušných horách. Typickým
příkladem inverze jsou velké rozdíly v teplotách vzduchu dnes na Šumavě. V poledne se teplota nad inverzí
pohybovala kolem +8°C na stanici Churáňov (1118 m n. m.), zatímco pod inverzí na Přimdě (742 m n. m.) byla
teplota vzduchu pouhých -7°C. Inverzní charakter počasí vydrţí do konce tohoto týdne. Poté se ve střední Evropě
prosadí teplejší západní proudění, které přinese do níţin
během příštího týdne oblevu.
Inverzní charakter počasí, kdy je po většinu dne v níţinách
zataţeno nízkou oblačností a na horách jasno s vyššími
teplotami, skončí. Na začátku týdne čekáme v niţších
polohách oblevu, teploty se budou pohybovat aţ kolem 5°C.
S koncem inverze se začnou lepšit rozptylové podmínky a
výrazně klesnou i koncentrace prachu v ovzduší. Bez sněhu.
Přesně takové budou zprávy z meteorologických stanic v
níţinách a středních polohách.
Přes naše území postupuje teplá fronta, která kromě
teplého vzduchu k nám přinese i sráţky ve formě deště.
Během následujících dní tak očekáváme teploty v rozmezí
od 1 do 5°C. Teplo bude i na horách, kde teploty vystoupí k 3°C. Proto čekáme roztopení sněhové pokrývky jak v
níţinách, tak i ve středních polohách.
Během následujících dvou týdnů neočekáváme nějaké výraznější ochlazování a teplota během dne se bude
neustále pohybovat nad nulou.
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PRANOSTIKA
21.1.
O svaté Aneţce od kamen se nechce.
Svatá Aneţka kape ze stříšky, sedláče,
schovej zhryzky.
Svatá Aneţka kdyţ laskavá, vypustí
skřivana z rukáva.
22.1.
Na svatého Vincence seď doma u pece.
Jasný den na Vincentina dá hojnost
dobrého vína.
Jasné slunko na Vincence k vinobraní
chystá věnce.
Na den svatého Vincence blesk slunečný
znamená rok u víně být hojný.
Jestliţe na den svatého Vincence svítí
slunce, pamatuj,
abys měl velký sud, poněvadţ réva dá
hrozny.
Vicence slunečnost dává vína hojnost.
Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem
sudy.
Svítí-li slunce v den svatého Vincence,
třeba pro víno i ţito starat se o ţence.
Slunce-li na svatého Vincence svítí, budem
hojnost ţita, vína míti.
Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo,
budou velká parna v létě a teplé noci v
srpnu.
24.1.
Svatý Tymotej ledy láme, nemá-li je,
nadělá je.
Na Saleského Františka meluzína si
zapíská.
25.1.
Na svatého Pavla pohoda - jistá Boţí
úroda, a kdyţ sníh neb déšť, to je pro
hospodáře zlá zvěst.
Na Pavla obrácení téţ i zima se promění:
buď popustí, nebo zhustí.
V den obrácení svatého Pavla, kdyţ teče
voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací
se na druhý bok.
Na svatého Pavla obrácení nechť prší či
sníh věje, bída v tomto roce z polí zeje.

Jasný den Pavla svatého slibuje mnoho
dobrého.
Jasno na den Pavla obrácení přináší hojně
boţího nadělení.
Slunce na den Pavla obrácení značí obilíčka
rozmnoţení.
Bude-li na den svatého Pavla vítr vát,
budou toho roku na vojnu vojáky brát;
z které strany toho dne věje, z té strany
přijdou kupci na obilé.
V den svatého Pavla kdyţ jsou mlhy, bude
ten rok mnoho nemocí.
Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
Na svatého Pavla obrácení, pakli mlha zem
přikryje, mor všemu tvorstvu zvěstuje.
V den obrácení svatého Pavla kdyţ teče
voda po silnici - šetřte pro dobytek píci!
26.1.
Na svatého Polykarpa plná sněhu kaţdá
škarpa.
28.1.
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase
napraví.
29.1.
Na Saleského Františka meluzína si často
zapíská.

Svítání nad Louţnicí 17.1.2009 (foto: Lada)
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME

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







Vlasta Babinová
27. 1. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Anna Blaţková
27. 1. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Jakub Rŧţička
27. 1. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Eva Šimková
27. 1. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Jan Tomíček st.
24. 1. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
22. 1. 1941 – Britské a australské jednotky, pod
vedením generálporučíka Richarda O´Connora, dobyly
Tobruk.
23. 1. 1890 – Byla zaloţena Česká akademie věd a
umění (dnešní AV ČR).
23. 1. 1878 – František Janeček, český konstruktér,
zakladatel firmy Jawa († 4. června 1941)
24. 1. 1914 – Hana Vítová, česká herečka († 3. března
1987)
25. 1. 1924 – V Francii byly zahájeny I. Zimní
olympijské hry.
26. 1. 1340 – Anglický král Eduard III. byl korunován
francouzským králem.
28. 1. 1910 – Adina Mandlová, česká herečka († 16.
června 1991)
28. 1. 1955 – Nicolas Sarkozy, francouzský prezident

PSÍ KALENDÁŘ:
LEDEN 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Agga,
Robin

2
Joe,
Jantar

3
Jack,

4
Ťapka

5
Gaston

6
Bred,
Liberty

7
Sam

8
Elvis,
Bobeš

9
Rex

10
En,
Amálka

11
Ryn,
Tristan

12
Fred,
Jonáš

13
Tramp,
Hera

14
Brita

15
Brok

16
Ikar,
Zora

17
Bert,
Bertík

18
Dag,
Ţolík

19
Ajax

20
Chris,
Chico

21
Brian

22
Bojar

23
Agar,
Cipísek

24
Brix,
Ralf

25
Max

26
Amor,
Ambra

27
Ţolík,
Jerry

28
Kid

29
Hektor

30
Jenny

31
Marika

11

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 02/2009

21. ledna
2009

LOUŢNICKÉ TRADICE

výborně se bavících lidí v převlecích. I
v Louţnici se konaly veselé veselice Šibřinek,
největší podíl na jejich pořádání měl podle
pamětníků pan Mnislav Bernt. Ovšem se
zbouráním staré sokolovny se tato tradice jiţ
neobnovila.

ŠIBŘINKY
Po postavení sokolovny Sokola Praţského
nebyl tehdejší jednotě povolen ples. Proto
zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš začal hledat
v Jungmanově slovníku, jak by obešel slovo
ples. Našel v něm slovo „šibřiti“, jehoţ význam
znamená tropit si ţerty a tak právě toto slovo
dalo vznik sokolským šibřinkám. Poprvé byly
konány v Praze dne 22.2.1865. dříve ovšem
měly ráz karnevalu a bez masky na šibřinky
nikdo nešel.
Rej masek a postav v převlecích, tak se většině
oslovených vybaví okamţiky, které s tímto
názvem souvisí. Pamětníci si určitě vzpomenou
na chvíle, kdy budova sokolovny byla plná
MASOPUST
Masopust byla doba od Tří králů do Popeleční středy -Popeleční středou, která ukončuje masopustní
veselí, začíná pro křesťanský svět doba půstu, trvající 40 dní, na jejímţ konci je oslava zmrtvýchvstání
Jeţíše Krista. V tento den dělá kněz věřícím kříţek na čele z posvěcenného popela z ratolestí (kočiček),
posvěcených minulého roku na
Květnou neděli, říkajíc při tom
slova: "Pomni člověče, ţe prach
jsi a v prach se navrátíš." Tímto
se věřícím připomíná pomíjivost
ţivota a nutnost pokání.
Nejznámější a zároveň
nejveselejší jsou poslední dny
masopustu, spojené s
radovánkami a hodováním.
Masopustní tradice, spojená s
průvody maskovaných lidí byla
jakýmsi klínem mezi Vánocemi a
Velikonocemi. O masopustních
radovánkách se u nás dochovaly
písemné zprávy jiţ ze 13. století.
Naši dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, coţ bývalo mnohdy církvi trnem v
oku. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší neţ-li dnes. Kaţdý se snaţil si uţít
masopustních kratochvílí jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš.
Kaţdý jedl masopustní šišky a koblíţky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vţdyť i
čeští králové v tu dobu strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými.
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
SVAŘÁK S KOŇAKEM
150 ml červeného vína, 20 ml
koňaku nebo brandy, 1 lţičku
medu nebo cukru, 1 plátek

citronu, 4 hřebíčky, 1 plátek pomeranče, skořici
Všechny přísady přiveďte včetně červeného vína
k varu, ale nevařte. Poté přelijte tento
alkoholický nápoj do nahřátého poháru, ozdobte
plátkem pomeranče a podávejte.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
BEDRNÍK ANÝZ
Bedrník anýz
(Pimpinella
anisum) je
jednoletá
rostlina z
čeledi
miříkovité
(Apiaceae)
pocházející ze
Středozemí a
Malé Asie.
Dnes se
pěstuje na Balkáně, Španělsku, Indii, Turecku,
Mexiku, ve Středomořských státech. Je koření i
lék pouţívaný uţ ve starověku.
Anýz je výborným prostředkem podporujícím
vykašlávání. Ţvýkání semen anýzu zabraňuje
páchnutí z úst. V trávícím traktu působí
spasmolyticky. Jeho pouţití je vhodné i v
pediatrii. Podporuje tvorbu mateřského mléka
do nějţ se jeho účinky také přenáší. Zvyšuje
tvorbu ţluče, urychluje trávení, omezuje
plynatost. Působí proti střevním katarům,
křečím trávicího traktu.
Jeho pouţití je mnohostranné. Dává se do
pečiva, do chleba, při nakládání červené řepy,
červeného zelí. Hodí se i do jablečného a
hruškového kompotu. Špetka anýzu je vhodná
k ţampiónům, k rybám. Je součástí mnoha
kořenitých směsí. V indické a čínské kuchyni je
častý v masitých pokrmech. Vyrábějí se z něj
likéry, je součástí léčivých čajů při nadýmání a
odstraňuje z pokrmů nepříjemné pachy a
aromatizuje je.
Anýz je neodolatelnou pochoutkou pro myši.
Ve středověku byl bedrník povaţován za
účinný lék proti moru. Zpívá se o něm v lidové
písni Babí rada: “Pijme pivo s bobkem, jezme
bedrník, nebudeme stonat, nebudeme mřít tak to bába povídala, kdyţ do lesa chodívala na
ten bedrník.”

Má sladce kořeněnou chuť a vůni a pro své
výrazné aromatické vlastnosti se pouţívá jako
koření do jídel, přísada pro výrobu parfémů,
pro úpravu chutě a vůně léčiv a jako
ingredience pro výrobu cukrovinek
a alkoholických nápojů (anýzovka, absint
apod.). Také se někdy přidává do kadidel,
vonných pytlíčků a pot pourri, velký význam
má téţ v aromaterapii, kde se z něj získává
éterický olej s mnohými léčivými účinky.
Semena anýzu se dříve běţně ţvýkala pro
zlepšení dechu, dnes jejich výtaţek najdeme
v některých ústních vodách nebo pastách
na zuby. Ze semen se připravuje čaj, nebo
se krátce povaří v mléce. Tento nápoj se
podává např. lidem trpícím nespavostí, má
uklidňující a relaxační účinky. Podobně působí
i silice, uvolňované do vzduchu z éterického
oleje, přidaného do aromalampy.
Lék proti kašli a nachlazení - Zmíněný čaj
i odvar v mléce se ale uţ po generace pouţívají
také pro léčení nemocí dýchacích cest.
Obsahované látky totiţ rozpouštějí usazený
sekret, pomáhají odkašlávání a uvolňují nosní
dutiny. I aromaterapie s pouţitím éterického
oleje nám prokáţe podobnou sluţbu. Léčebný
efekt anýzu je navíc v boji s nachlazením
a infekčními chorobami posílen antibiotickými
vlastnostmi, působí hlavně proti některým
druhům baktérií.
Anýzové semeno se hodí pro léčbu respiračních
onemocnění i pro děti, protoţe je to bylina
s velmi šetrným působením.
Recept na anýzový čaj - nálev: 2 čajové lţičky
semen (nejlépe lehce podrcených) na šálek
vroucí vody a necháme 10-15 minut odstát,
scedíme, uţíváme v případě potřeby, nejvíce
však 3x denně. Odvar: 2 polévkové lţíce na 0.5
l vody, povaříme 10 minut, scedíme (po šálcích
vypijeme v průběhu dne). Odvar má silnější
účinek neţ nálev, 0.5l jako denní dávka úplně
postačí
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LOUŢNICKÁ POCHOUTKA
JANEČKOVA GULÁŠOVÁ POLÉVKA
50 g uzeného, 5 brambor, 1 cibule, PL oleje, 1 PL hladké mouky,
mletá paprika, česnek, majoránka, sůl, 1,25 l vody, 1 hrnek uvařené
pohanky (vaří se 1 minutu v osolené vodě a pak se nechá cca 20
minut pod pokličkou stát)
Drobně pokrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme na kousky
nakrájené uzené a osmahneme. Poprášíme mletou paprikou, osolíme,
podlijeme vodou a podusíme téměř doměkka. Vmícháme na kostičky
nakrájené brambory a nakonec zahustíme moukou rozmíchanou ve
vodě a povaříme. Přidáme pohanku. Hotovou polévku dochutíme
majoránkou.
LOUŢNICKÝ VACEK
10 brambor, 3 vejce, sůl, kmín, česnek, majoránka (nebo oregáno) 1
PL oleje.
Brambory oloupeme, nastrouháme na jemno, přidáme vejce, a koření
a důkladně promícháme.
V troubě si předehřejeme pekáček s olejem a na horký olej vlijeme
těsto, pečeme na 200°C dokud není povrch hnědý.

PEČENÁ JABLÍČKA
(na 1 porci potřebujete 2 jablka střední velikosti)
10 jablek, rozinky, ořechy, 3 Pl cukru krupice, brusinkovou či
rybízovou marmeládu, trošku skořice (podle chuti).
Z jablíček vykrojíme vnitřek (nejlépe od šťopky), aby nám zůstalo
celé, jen uprostřed děravé, bez jádřinců. Poklademe je do zapékací
misky a naplníme ořechy, rozinkami a zavařeninou. Posypeme
cukrem a skořicí a dáme péct do trouby na 20 minut při teplotě
200°C.
Podáváme teplé nebo studené s domácím smetánkem či jogurtem
DOMÁCÍ SMETÁNEK
(ideální pro malé děti, ale i dospělé a starší lidičky)
1 vanilkový puding,1/2 litru mléka, 3 polotučné tvarohy, 1 hrnek
cukru.
V hrnci rozpustíme cukr, mléko a vanilkový puding a uvaříme podle
návodu. Do le vychladlého pudinku vmícháme tvarohy a důkladně
prošleháme, aby byl jemné konzistence. Podle chuti dosladíme či
jinak dochutíme. Můţeme jej také zmrazit a je to výborná tvarohová
zmrzlina tipu Míša.
LEHKÝ ZIMNÍ SALÁT
3 PL láku z okurek, 3 rajčata, 2 malé plechovky nakládané kukuřice, 1 PL
petrţelky
Vše smícháme a podáváme.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Víte, proč slimák nemůţe utíkat? Protoţe by mu
vlály oči...

na to: "Neboj, nechcípnem, já mám s sebou svojí
čutoru plnou vody!"

Co je to? Leţí to v lese, je to hnědé a kouří se z
toho... Zpocená veverka!

Jde slon a za ním jde mravenec. Najednou si ale
slon uleví a celá ta obrovská hromada spadne přímo
na mravence. Ten se z toho po hodině vyhrabe a
povídá: "Fuj potvora, zrovna do očička!!"

Jedou dvě mouchy na motorce a ta druhá se ptá:
"Ty, na co máš ty brejle?" A ta první odpoví: "Aby
mi nespadla moucha do oka."
Víte, proč krávy leţí? Protoţe neumí sedět.
Slon a mravenec jdou na hrušky. Sotva přelezou
plot, uslyší kroky. Mravenec povídá: "Slone, schovej
se za mě, jsem nenápadnější!"
Pianista utekl a jde po poušti. Před sebou tlačí
piano, za ním se plazí kobra a výhruţně syčí. Takhle
jde celý den a noc a odpoledne dalšího dne se svalí
na zem a povídá: "Uštkni mě, nebo sněz, uţ nemůţu
dál." Kobra na to: "SSSem ti chtěla pomoct!"
Povídá host hostiteli: "Ta večeře byla opravdu
vynikající. Jen nevím, proč celou dobu na mě koukal
váš pes." Hostitel se bodře otočí a říká: "Toho si
nevšímejte, to dělá vţdycky, kdyţ mu někdo jí z
jeho misky."
Umírá starý mol, a tak si k sobě sezve všechny
potomky. Říká jim: "Tady vám odkazuji vlněný
svetr."
A neţ naposledy vydechne, dodá: "A ne, abyste ho
proţrali za jeden večer."
Rolník oral s voly pole. Kolemjdoucí ho chvíli
pozoroval a pak se ho zeptal: "Slyšel jsem, ţe se s
voly i bavíte."
"Ano," odvětil rolník, "přijďte zítra, dnes mám práci
na poli."
Povídají si dva kamarádi: "Moje ţena chce teď pořád
hubnout, a tak stále jezdí na koni." "A jaké jsou
výsledky?"
"Výborné, ten kůň uţ zhubnul 10 kilo!"
Jdou slon a mravenec vysokým sněhem. Mravenec:
"To je ale námaha!" Slon: "Mně to tak namáhavý
nepřipadá..." Mravenec: "To se nedivím, kdyţ ti
vyšlapávám cestu!!!"
Jde slon s mravencem po poušti a slon povídá: "Ty,
mravenče, vţdyť my tu chcípneme ţízní!" Mravenec

Do hospody přijde gorila a objedná si pivo. "Jedno
pivo, to máme 100 korun", praví barman. Gorila
zaplatí a napije se piva. "Teda, moc goril k nám
zrovna nechodí," poznamená barman. "A vy se
divíte," namítne gorila, "kdyţ chcete stovku za
pivo?"
Víte jak se rozmnoţují jeţci? Opatrně.
Opaluje se ţába na pláţi, kolem běţí slon a šlápne jí
na břicho aţ pod tou tíhou vyvalí oči! A slon na to to
čumíš co, mam nový tenisky!
Je doba honů. V příkopě sedí zajíček, má ovázanou
packu a usedavě naříká. Přihopkuje k němu druhý a
soucitně praví: "Copak, hony, hony?" První zafňuká:
"Hony." "Mysliveček, mysliveček?" "Mysliveček."
"Střelil, střelil?" "Ne, šláp."
Víte, jak spáchá šnek sebevraţdu? Koukne se do
zásuvky.
Potkaj se dvě krávy a jedna říká té druhé: "Hele,
mně dělá starost na nemoc šílenejch krav." Ta
druhá jí odpovídá: "Mně se to netýká, já jsem
veverka"
"Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na
myši?" "Bezvadně, ráno se té staromódní technice
tři myši posmívaly, aţ se uchechtaly k smrti."
"Potřebuji 276 ploštic, 524 švábů, dále 11 655
mravenců faraonů, 17 pavouků a 23 šedých myšek."
"Proč?" "Domácí mi dal výpověď a ţádá, abych byt
dal do původního stavu."
Blahopřejný telegram z Ruska:
Blahopřejeme vám k předsednictví EU, stop.
Plyn, stop.
Ropa, stop.
Putin řekl: "Gaza něbudět!". A Izrael to pochopil po
svém ...

MOUDRÁ VĚTA

Neříkej, ţe nemŧţeš, kdyţ nechceš. Protoţe přijdou velmi brzy dny, Budeš pro změnu chtít
a pak uţ nebudeš moci.
JAN WERICH
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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
V roce 1911 zaloţil louţnický Sokol svŧj pěvecký
soubor. O rok později se konala 1. září oslava 25.
zaloţení jednoty. Poslední veřejné vystoupení bylo
26. července 1914 na ţupním sletu v Roztokách u
Jilemnice. Ten den 26. června 1914 byli všichni
účastníci sletu překvapeni zprávou o zavraţdění
následníka Ferdinanda a jeho manţelky v Sarajevu. (V
neděli 26. července 1914 ráno byla všem starostům
telegraficky oznámena mobilizace a za dvě hodiny přijel
úředník s mobilizačními spisy. Mobilizován do 24 hodin, 8. a
9. armádní sbor. V úterý dne 28. 7. 1914 byla vyhlášena
válka.).
Sarajevský atentát byl signálem k rozpoutání
válečného běsnění, kterého nebyla ušetřena ani naše
sokolská jednota. Poslední schŧze se konala 14.
února 1915 a po této době nastal v Sokole útlum aţ do roku 1918. Jako nejdŧleţitější událost v naší
osadě v roce 1920 byla stavba sokolovny. Po dlouhých úvahách byla stavba začata začátkem srpna
1920. Plán budovy zhotovil architekt Vosádko z Velkých Hamrŧ. Jelikoţ rozpočet na budovu z cihel
byl velice velký muselo se začít stavět ze dřeva. Začínalo se s nákladem 150.000 Kč bez zařízení.
Hodně práce na stavbě vykonali členové sokolu zdarma. Stavba vznikla, aţ na venkovní omítky
zásluhou veškerého obyvatelstva naší osady. Na počest dostavení se konala slavnost při otevření,
která měla dŧstojný prŧběh a i finančně byla dobrá. Jelikoţ jednota sokolská neměla potřebný
kapitál, financoval tuto stavbu pan Vojtěch Linka čp. 32 a 63. Celá stavba stála 284.000 Kč i se
zařízením. Tato suma byla později dary jednotlivých členŧ sníţena (Vojtěch Linka daroval 100.000
Kč) a po odečtení zisku z rŧzných sokolských slavností. Touto stavbou bylo vykonáno velké dílo a
tato budova byla chloubou jednoty sokolské i celé obce. Roku 1922 v zimě se pořádaly v sokolovně
taneční zábavy, plesy, divadelní představení a o další radovánky nouze nebyla. V roce 1925 byla
v sokolovně zavedena elektřina. Kromě divadel a plesŧ se dne 8. března 1925 konal houslový
koncert virtuóza Muziky z Plavŧ. Návštěvnost byla veliká. Na
velikonoční pondělí se konala Okrsková akademie, byla hojná
účast a všem se moc líbila. V srpnu se opět konaly doţínky,
bohuţel prŧvod, který šel od sokolovny na připravené místo na
Kodejšové pozemku u Plchova se kvŧli, špatnému počasí musely
vrátit do sokolovny.
Podle příkladu měst se i v naší osadě začínají tančit moderní
tance. Aby Louţnice nebyla v ničem pozadu, byly v sokolovně
pořádány taneční hodiny, kde moderní tance ( fox-trot, schimi,
tango, charleston a jiné) učil pozvaný taneční mistr. Ten ale
neučil jen moderní tance, ale také staré jako valčík, polku,
obkročák a třasák. 19. června 1926 se konal na hřišti – zahrada
u Liškova háje, slet okrsku Drţkov. Kromě plesŧ a jiných zábav se konají i divadelní přestavení.
Divadla však bývají málo navštěvována, protoţe lidé chodí do biografŧ. Nejčastěji do Drţkova. 28.
října 1931 se konala slavnost na památku 100 let od narození zakladatele sokolstva dr. Tyrše.
Slavnost se konala na Kodejšově louce. Bylo provedeno cvičení ţákŧ, dorostu i členŧ. 28. října byla
pořádána slavnostní akademie s divadelním představením a Mikulášský večírek. Roku 1930 dal
Sokol postavit nad „turbínou“ dřevěný lyţařský mŧstek. Sokolská jednota sehrála několik
divadelních představení a byl uspořádán společný ples s hasičským sborem. Dlouholetá sokolnice
Marie Pirochtová dostala výpověď a na její místo nastupuje Petr Šourek. Jako kaţdoročně pořádá
Sokol i hasiči své plesy. Sokolský se koná 21. ledna za malé účasti a hasičský 12. února také za malé
účasti.
Roku 1934 byl v sokolovně uspořádán sokolský i hasičský ples najednou 21. ledna. Haluškový večer
byl pořádán 10. února a Jarní vínek o huťské pouti. Pouťová zábava byla 8. července.
Ten rok se sehrálo několik divadelních představení: 18. března – Sladké milování, 1.dubna –V tom
domečku pod Emauzy, 14. října – Matka Kráčmerka, 1.listopadu - Mlynář a jeho dítě, 9. prosince –
Zámecké strašidlo a na Vánoce opereta Veselá vojna.
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Vzorková prodejna
Ţelezný Brod
Zdeněk Jelínek, Zásada č. p. 188,

zjelen@seznam.cz,
w.w.w.jelinek.euroregin.cz,
mob.605 811 761,
PRODÁVÁME !
BARVY A LAKY – MÍCHÁME BARVY DLE VAŠEHO VÝBĚRU
PLOVOUCÍ PODLAHY dřevěné i laminátové
OBKLADY A DLAŽBY RAKO mnoho vzorků na prodejně
KOUPELNOVÉ ZAŘÍZENÍ dle katalogů
DVEŘE vzorky na prodejně
KOBERCE A PVC mnoho vzorků na prodejně
PODHLEDOVÉ STROPNICE zn, OWA
PRACOVNÍ DROGERIE
OBJEDNANÉ ZBOŽÍ S DOVOZEM AŽ DOMŮ DLE DOMLUVY

Těšíme se na Vaší návštěvu přímo v prodejně Železný Brod,
u čerpací stanice Benzina

17

