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pravidelně nepravidelný týdeník
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 SCHŮZE
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.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se bude konat
dne 2. února 2009 od
19.00 hod v budově
OÚ.
PROGRAM:
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
2) Rozpočet obce na rok 2009
3) Sběr tříděného odpadu
4) Informace starosty, místostarosty a členů
zastupitelstva
5) Závěr
Kazda Jindřich - starosta obce
ZÁPIS PRVŃÁČKŮ
V úterý 27. 1. 2009 se konal v Masarykově
Základní škole v Zásadě, zápis žáků do 1.
třídy. I z naší obce půjdou v září poprvé do
školy dva žáčci.
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CHŘIPKA V NAŠEM KRAJI
Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační
viry (ww.szu.cz)
Situace v ČR a v Evropě:
Situace v Evropě - je dále v předznamenání plošné epidemie. Některé státy
jsou jiţ za epidemickým vrcholem – Portugalsko i Španělsko, částečně téţ
jiţní a střední Anglie. Irsko stále hlásí vzestup nemocnosti, Skotsko naopak je
na úrovni sporadického výskytu chřipky. Prakticky ve všech
západoevropských státech je evidován vzestup počtu pacientů s ARI i s ILI,
někde doslova raketový – příkladem je Norsko s nárůstem nemocnosti o
několik set procent, především ve věkové skupině dospělých. Úhrnně lze
konstatovat, ţe v podstatě celá západní Evropa je ve fázi plošné epidemie. U našich bezprostředních sousedů je
situace různorodá – Německo situaci hodnotí jako regionální výskyt s velkým nárůstem počtu kmenů, v Rakousku
je vývoj obdobný. Oproti tomu na Slovensku i v Polsku je stále výskyt sporadický. Ze států Pobaltí je vyšší
nemocnost pouze v Estonsku.
Situace v ČR -jednoznačně nastupuje chřipková epidemie, jak vyplývá především z virologických vyšetření.
Během 2. a 3. KT NRL evidovala jak nárůst počtu výtěrů, tak i počet prokázaných případů chřipky typu A. Celkem
máme izolováno 5 chřipkových kmenů, z toho 4x byl určen subtyp A/H3, 1x není kmen ještě subtypově doručen.
Během 3. KT jsme v NRL vyšetřili 31 výtěrů, ve 12 případech (38%) byla detekcí antigenu a/nebo PCR etiologicky
prokázána chřipka typu A.
JABLONEC n/N - Jablonecká nemocnice hlásí mírný nárůst pacientů s chřipkou. Nárůst je znát na pohotovosti
pro dospělé, za sobotní den zde bylo ošetřeno třiadvacet pacientů, během několika hodin v neděli jiţ třináct. Z
devadesáti procent se jedná o chřipku (teploty, kašel, bolesti celého těla). „Na dětské pohotovosti během víkendu
tolik chřipek zaznamenáno zatím nebylo. Nárůst se očekává v následných dnech,“ upřesnila Petra Krajinová,
tisková mluvčí jablonecké nemocnice.
A JAK SE S CHŘIPKOU POPRAT????

Pokud vaše problémy do tří dnů nepřejdou nebo máte teplotu vyšší neţ 37,5 stupně,
zajděte k lékaři.
1. Alespoň 2 dny skončit pod peřinou, hodně spánku
2. Uţijte volně prodejnými léky určenými na potlačování příznaků viróz například paralen plus, nurofen stopgrip,
modafen (V jedné tabletě nebo sáčku, jehoţ obsah se rozpouští ve vodě, bývají obsaţeny zároveň lék proti
bolesti, vitamín C a někdy také látky tlumící kašel či sniţující otok nosu postiţeného rýmou), popřípadě na sníţení
teplot.
3. Odstraňte příznaky ucpaného nosu – kapky do nosu, spíše nové generace – ne sanorinového typu, které
mohou vyvolat tzv. sanorinismus = tj. návyk na sanorin + oploštění sliznic.
4. Dopřejte tělu dostatek tekutin – nejméně 2 litry šípkového, ovocného či zeleného čaje s vitaminem C, na
škrábání v krku přidejte med. "voňavé mléko", které zaručeně funguje.
Voňavé mléko se pije při příznacích chřipky nebo nachlazení. V jednom hrnku mléka se rozmíchá jeden ţloutek
spolu s jedním aţ dvěma rozmačkanými strouţky česneku. Posype se majoránkou, mléko se přihřeje tak, aby
nevzkypělo. Aţ se ochladí na třicet stupňů, přidáme lţíci medu podle chuti a podáváme. V předjarním a jarním
období organismus nejlépe reaguje na očistné kúry. Nejvhodnější směs bylin pro jarní kúru je bříza, kopřiva,
lopuch, pampeliška (list i kořen). Doporučujeme pití této směsi dvakrát denně. Bylinky nesmějí přejít varem,
pouze se zalijí vroucí vodou a nechají se louhovat asi 15 minut. Vhodné je doplnit jarní kúru přípravky z echinacey
(třapatky nachové), buď ve formě tinktury, nebo v tabletách. Jsou výborné na posílení imunity pro děti, dospělé a
starší osoby. Pokud chcete obnovit síly po prodělané chřipce, můţete vyzkoušet čaje pro rekonvalescenci.
Výborný je čaj s dobromyslí, třezalkou, řebříčkem, truskavcem, šalvějí, echinaceou, maliníkem a yzopem. Opatrné
na bylinky by měly být těhotné ţeny, ne všechny jsou pro ně vhodné.
5. Přísunem vitaminů – hlavně C v přírodní formě, také
probiotiky, mastné kyseliny Omega-3
6. Tělo mobilizujte k boji potnou kůrou - pobyt pod duchnou
po vypití horkého čaje, nebo teplou koupel s tymiánovým nebo
šalvějovým výtaţkem.
Zahleněné průdušky uvolníte obličejovou napářkou s
heřmánkem nebo tymiánem

Pokud tato doporučení rýmu či virózu nevyţenou
z vašeho těla během 5 dní, nastoupila na
oslabený organismus infekce bakteriemi či jinými
viry – nestyďte se proto navštívit lékaře
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INFO „ČERNÉ ÚDOLÍ“

V sobotu 24. 1. 2009 došlo v pravotočivé zatáčce na výjezdu ze
Ţelezného Brodu k dopravní nehodě. 39-letá ţena z Prahy zde jela s
vozidlem Š Felicia combi ve směru od Ţelezného Brodu na Tanvald.
Vlivem nepřizpůsobení rychlosti mokré vozovce dostala v pravotočivé
zatáčce smyk, vyjela do protisměru a narazila do boku protijedoucího
autobusu Mercedes Benz. Ţádná z osob ani v osobním voze ani v
autobuse neutrpěla zranění. Provinilé řidičce byla na místě uloţena
bloková pokuta ve výši 2 000 Kč. Celkově způsobená škoda činí 80 000
Kč.

BUDEME MÍT ZA HUMNY
DÁLNICI A TUNEL?
Rychlostní silnice R35
propojující Liberec s Hradcem
Králové nemusí vést napříč
Českým rájem. Podle
předvolebních slibů a
současného sloţení krajského
zastupitelstva se jako
nejpravděpodobnější varianta
jeví superseverní trasa. Ta je
ale ze všech
nejkomplikovanější a nejdraţší.
Původní návrh počítal s
vedením silnice pouze v
severní trase přímo mezi
Turnovem a Jičínem. Nový
návrh připouští i takzvanou superseverní variantu z Rádelského mlýna kolem Ţeleného Brodu, Semil a Lomnice
nad Popelkou, a také jiţní variantu z Mnichova Hradiště na Jičín kolem Sobotky. SUPERSEVERNÍ TRASA: Rádelský
Mlýn (křiţovatka na R35 mezi Turnovem Libercem - odbočka na Jablonec nad Nisou), Rychnov nad Nisou, kolem
Skuhrova, údolím Jizery, severně kolem Ţelezného Brodu, přes Proseč na Semily, Košťálov, Lomnici nad Popelkou
a Ţeleznici na Úlibici. Délka: 44 kilometrů, silnice by vedla velmi členitým a hustě osídleným územím. Tato
varianta je stavebně a finančně nejnáročnější. Vyhnula by se však Českému ráji, zlepšila dopravní pokrytí
Libereckého kraje a napojila hospodářsky zaostalé oblasti. Tunely, křiţovatky a mosty: 10 tunelů o celkové délce
8,91 kilometru: Dalešice, Splzov, Vršek, Hrubá Horka, Dolenec, Skalka, Pavlenka, Pavlenky I +II, Bradlecká Lhota.
39 mostů o celkové délce 6,8 kilometru. 8 mimoúrovňových křiţovatek: Rádelský Mlýn, Rychnov, Ţelezný Brod,
Proseč, Košťálov, Lomnice n/P, Ţeleznice, Úlibice.
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ZE SVĚTA
Dne 20. 1. 2009 se
manželům Janě a
Karlovi Dubským
ze Střevelné,
narodila dcera
Eliška. Měřila 49
cm a vážila 2,65
kg. Šťastným
rodičům
gratulujeme a
malou Elišku
vítáme na světě!
BOZKOV

-

Bozkovské dolomitové jeskyně získaly
státní dotaci ve výši 951 000 korun. Peníze účelově
poskytlo ministerstvo ţivotního prostředí v rámci
podprogramu „Péče o nezcizitelný státní majetek ve
zvláště chráněném území.“ Dotace výrazně zlepší
podobu celého venkovního návštěvnického areálu.
Nejvýznamnější novinkou, kterou ocení jak
návštěvníci, tak jeskyňáři, je vydláţdění 288 metrů
čtverečních přístupové cesty a plácku u hlavní
budovy. Venkovní úpravy obsahovaly také zpevnění
opěrné zdi u návštěvnického centra. „Byla nestabilní
a hrozila zřícením. Protoţe se nachází hned za
návštěvnickou halou, bylo neodkladné s ní něco
udělat,“ uvedl správce.
V roce 2008 byly cestičky v jeskyních opatřeny
obrubníky, které vodě nedovolí stéci jinam, neţ ke
sběrným nádobám. A jak se vůbec špína do jeskyní
dostane? „Návštěvníci do jeskyní nosí nečistoty.
Musíme je mýt, jinak by se nánosy usazovaly a celé
prostředí by se špinilo cizorodým materiálem. Dělají
to tak všechny jeskyně v republice,“ konstatoval
správce. Mytí jeskyní probíhá v sezoně minimálně
jedenkrát do měsíce.
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou v lednu otevřeny
od úterý do pátku vţdy od 8. do 15. hodin. V dubnu
se otevírací doba prodluţuje o hodinu a přibývají i
soboty a neděle. Vstupné činí 90 korun, coţ je o 10
korun více, neţ loni. Toto zdraţení má podle Milky
své opodstatnění, neboť na vstupném uţ si jeskyně
nevydělaly tolik, aby byly soběstačné. Hospodaří
totiţ, na rozdíl od jiných subjektů, bez příspěvků
kraje nebo státu.

Riegrova stezka-Riegrova stezka podél Jizery pod
semilským Bítouchovem nenabízí svoje krásy jen v
létě, ale i v dobách mrazu a sněhu, kdy na skalách
zamrzne voda, která po nich teče. Příkladem je
místo u jednoho z mnoha zastavení s názvem Tunel.
Ledový vodopád, který vede přes cestu dolů do
hloubky deseti metrů, láká horolezce nejen z
Pojizeří. Vybaveni cepíny, mačkami a lany se
vydávají pokořit vlastní silou ledovou skálu.
Kaţdému je jasné, ţe zabodávat cepíny i mačky do
tvrdého ledu, který se ulamuje, není ţádná legrace a
je to fyzicky náročnější neţ lezení po skalách. Je
třeba trpělivosti, důvěry k tomu, kdo lezce jistí… a
samozřejmě helmy. A také přesné rány, protoţe
opakovaná snaha o zabodnutí cepínu či nohy je
velice vysilující.

VYSOKÉ NAD JIZEROU - Dlouhé sukně,
historické lyţe, klasický krok telemarský, závody ţen
i muţů, závod ve skoku i krasojízda. To vše čeká
návštěvníky tradiční akce ve Vysokém nad Jizerou.
Seveřanské hry krkonošské PO STARU se konají v
sobotu 31. ledna, a to v běţeckém areálu u
Stanovské křiţovatky. Pro ty, kteří by se rádi
zúčastnili, mají organizátoři několik pravidel:
závodníci buďtéţ výzbrojí a výstrojí kolem roků 1920
– 1950 opatřeni, na závod v běhu i skoku dřevěné
lyţe a dobová obuv i ústroj podmínkou v závodě
dam nutno dlouhých sukní pouţití při běhu pouţívej
pouze klasický krok telemarský závodní komitét si
vyhrazuje právo kontroly výzbroje a výstroje před
startem. O občerstvení závodníků a diváků bude
postaráno v bufetu U Trati. Akce začne průvodem
historických oděvů a výzbroje, který se bude řadit
na vysockém náměstí v 12.00 – 12.45 hodin. Od
12.15 jim k tomu zahraje dechovka a v 12.45
průvod vyjde i s hudbou směr běţecký areál.
Přihlášky do závodů se budou podávat od 13.15
hodin. Samotné závody začne horská mládeţ do 12
let (13.30), pak přijdou na řadu muţi o rekord 100
metrový krokem telemarským (13.45), jízda dam na
1000 metrů (14.40), hlavní závod na dva kilometry k
uctění památky vysockých závodníků (15.00), závod
ve skoku muţů (15.45), krasojízda, ve které mohou
zájemci ukázat dobrovolnou lyţařskou
techniku odstartuje v 16.30 hodin.
Vyhlášení výsledků proběhne v 17.00 hodin.
Po závodech se v divadle Krakonoš koná
Skijácký bál, na kterém bude vítána dobová
ústroj. Tři účastníci závodu zde získají
zvláštní cenu závodů PO STARU.

V JILEMNICI JIŢ STOJÍ VLÁDCE
HOR – SNĚHOVÝ KRAKONOŠ. VÍCE
NA: http://www.mestojilemnice.cz/
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OD LISTINY KE
KNIZE
10.1.2009 - 19.3.2009
Výstava o historii
psaného a tištěného
slova. V rámci výstavy
proběhnou tématické
dílny. Muzeum
Mladoboleslavska

KULTURA

JIŘÍ PEŠÁN OBRAZY A KOLÁŢE
15.1.2009 - 15.2.2009
Výstava
mladoboleslavského
výtvarníka k ţivotnímu
jubileu. Městský palác
Templ, Mladá Boleslav
JIŘÍ HARCUBA –
SOCHAŘ, SKLÁŘ,
MEDAILÉR
23.1.2009 - 27.2.2009
od 8:00 Výstava k 80.
narozeninám
legendárního tvůrce
československých a
českých mincí a
vynikajícího rytce skla.
Výstavu zahájí v pátek
23. ledna v 17 hodin
Antonín Langhamer,
účinkuje mladý
kytarista Tomáš Honěk. Státní okresní archiv
Semily
POLOLETNÍ PÁRTY
29.1.2009 od 20:00 Klub Na Rampě
VOTCHI
30.1.2009 od 20:00
Praţská hard rocková kapela. Support:
SATANOVY MIMIKRY Klub Na Rampě
MĚSTSKÉ DIVADLO ŢELEZNÝ BROD
ŠAŠKOVSKÁ POHÁDKA - DIVADELNÍ
SPOLEČNOST TURNOV (07.02.2009)Zveme na
pohádkové představení, které se uskuteční v
sobotu dne 7.2.2009 od 10:00 v Městském
divadle.

29. ledna
2009

kterou sloven i obrazem provází pan
Jan Tomešek. Začátek: 18:15 hodin
AKCE V NOVÉM ROCE - Dům dětí a
mládeţe Ţelezný Brod. 17.01.2009 30.01.2009
Přijďte si v sobotu dne 17.01.2009 od
13:00 hodin protáhnout své tělo s
cvičitelkou Lenkou.
Dne 17.01.2009 od 13:00 hodin si
také můţete příjit vytvořit nějaký
zajímavý výrobek z keramiky či si
vyzkoušet techniku Tiffany - výroba
skleněných vitráţí.
V pátek dne 30.01.2009 se společně
vypravíme na tajný výlet. Zájemci o
bliţší informace volejte na DDM tel.:
483 389 396.
MONA LISA - muzikál
Divadlo Broadway Praha
26.03.2009
Město Ţelezný Brod pořádá ve čtvrtek
dne 26.3.2009 zájezd na muzikál
Mona Lisa.
Zájemci se mohou hlásit do konce
měsíce LEDEN 2009 v Informačním
středisku.
Cena vstupenky 499 Kč a 699 Kč +
cena dopravy 200 Kč.
PLESY, BÁLY, TANCOVAČKY ...
LEDEN
30.1. Vesec – Rybářský
31.1. Jesenný - Myslivecký
31.1. Koberovy – Sokolský
31.1. Smrţovka - všesportovní ples
31.1. Tanvald - Reprezentační ples města
ÚNOR
7.2. Louţnice – Hasičský
7.2. Vrát – Ples při svíčkách
14.2. Hrubá Horka – Volejbalový
14.2. Smrţovka - Lyţníci
14.2. Jilemnnice - Hasičský
14.2. Desná – Sklářský
21.2. Vesec – Maškarní pro dospělé
21.2. Jilemnice - Vavřineček
21.2. Smrţovka - Motorkářský

NEPÁLEM PO HORÁCH I DOLINÁCH - aula
SUPŠS (28.01.2009) Místní skupina ČKA ČESKÝ RÁJ Vás srdečnš zve na přednášku,
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SPORT
STOLNÍ TENIS
LOUŢNICE B – AUTOBRZDY 10:8
Toto střetnutí začalo rozhodně nečekaně. Autobrzdy
jako favorit utkání prohrávají obě čtyřhry. Zejména
dvojice Daníček – Blaţek P. lehce poráţí dvojici
Kouba – Bráza 3:0. Pak sice hosté vyrovnávají na
2:2, kdyţ Kouba nejlepší hráč hostí a v celém
střetnutí neporazitelný poráţí Blaţka P. a Braza
Daníčka, přesto béčkaři jdou opět do vedení
zásluhou Palaty, kdyţ poráţí Syrovátka 3:2 a Blaţek
T. slaboučkého Čejku. Svoji bojovnost předvedl
Petr Blaţek v zápase se Sirovátkem,kdyţ z 0:2
dokázal zvítězit 3:2 a připsat důleţitý bod.
Pak sice stejným výsledkem podlehl Brázovi a stav
byl 8: 8, poslední dvě dvouhry ale byly jednoznačně
v reţii našich hráčů Daníčka, který si poradil se
Sirovátkem a Pavlatadovršil desátý bod vítězstvím
nad Čejkou. Důleţité vítězství 10:8 proti těţkému
soupeři.
BODY: PAVLATA 3,5 DANÍČEK 2,5 BLAŢEK P. 2,5
BLAŢEK T. 1,5

BŘIZKY A - LOUŢNICE A 8:10

Na úvod odvetných střetnutí nás čekal velice kvalitní
soupeř. Domácí tým v sestavě s Pušovou
a Abrahamem nám chtěl rozhodně vrátit poráţku
z podzimu, kdyţ u nás prohrál 7:11. Jiţ čtyřhry
napověděly, ţe nemusíme být bez šancí na úspěch,
obě dvě totiţ vyhráváme v pětisetových bitvách a to
je kvalitní úvod. Sice Zdeněk Abrahám nestačí na
Pušovou 1:3 a Slavík J. také na domácího Abrahama
1:3, ale dvojice Paldus a Slavík M. své soupeře
poráţejí a stále si udrţujeme mírný náskok. Kdyţ

29. ledna
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v souboji jedniček obou muţstev Mirek nedává
Pušové šanci, vedeme jiţ 7:3 a utkání je velice
dobře rozehrané. Ţe jsme si nakonec domů odvezli
tři body za vítězství 10:8 rozhodli bratři Slavíci, kdyţ
Jarda udolal Krouského 3:2 a Mirek domácího
Abrahama, bráchu Zděnka taktéţ 3:2, kdyţ přitom
uţ prohrával 0:2 a jen svojí bojovností dotáhl
muţstvo k celkovému vítězství.
BODY: SLAVÍK M. 4,5 SLAVÍK J. 2,5 PALDUS 2,5
ABRAHAM 0,5

JESENNÝ

-

Autoskijerink jako tradiční závod
lyţařů taţených osobním automobilem je velmi
oblíbený sport. Sněhové podmínky bohuţel v
posledních letech nebyly moc příznivé a o to víc se
závodníci i diváci těšili do Jesenného, kde se konal
první letošní podnik nově zaloţeného Krkonošského
poháru. Výsledky tohoto závodu se započítávaly do
Krkonošského poháru. Jedná se o seriál pěti
podniků, které budou v případě dobrých sněhových
podmínek uskutečněny v následujících týdnech.
Výsledky: První uvedený řidič, druhý lyţař:
Kategorie 1 – dvoukolky: 1. Kudrnáč Tomáš, Fuksa
Radek (Chuchelna) 3:35,05, 2. Chlum Pavel, Kvintus
Martin (Jesenný) 3:42,47, 3. Štylec Roman, Maixner
Petr (Jesenný) 3:47,30, 4. Hádek Jiří, Hušek Jan
(Bozkov) 3:49,45, 5. Berka Miroslav, Kvintus Martin
(Jesenný) 3:49,82.
Kategorie 2 – čtyřkolky: 1. Plichta Aleš, Buriánek Jiří
(Tuhaň) 3:23,40, 2. Plichta Radek, Machačný Jiří
(Tuhaň) 3:27,65, 3. Boháček Vlastimil, Pěnička
Miroslav 3:45,38, 4. Valčiš Petr, Zemánek Pavel
4:01,81, 5. Dolenský Martin, Lichta Martin (Jesenný)
finále nedokončil.

INFO Z KOUPALIŠTĚ
VODA: jelikoţ se mírně oteplilo, není led jiţ tak
pevný a sníh s deštěm v minulém týdnu na něm
udělal drsný povrch.

VZDUCH: - 1°C

INFO Z BÍLÉ STOPY
stopy jsou stále upravené, ale kvalita sněhu jiţ není
to, co bývala, během tohoto týdne by mělo sněţit, tak
budou doopravovány.
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ČERNÁ KRONIKA
Krádeţ carvingových lyţí v Harrachově - Jeden pár
carvingových lyţí odcizil z lyţárny v hotelu v
Harrachově pachatel, který se svým jednáním
dopustil trestného činu krádeţe. Jednalo se lyţe
značky Blizzard, modré barvy v kombinaci s černou,
160 cm dlouhé s vázáním. Škoda, která vznikla
jednáním pachatele, je ve výši kolem 12 000 Kč a
vznikla 40 leté majitelce z Prahy. K uvedenému
došlo v době od 17. 1. 2009 do 18. 1. 2009. Dne
17. 1. 2009 v tomtéţ hotelu došlo ke krádeţi 2 párů
carvingových lyţí v hodnotě 20 000 Kč. V tomto
případě je poškozeným majitel z Olomouce.
V neděli 18. ledna v době od 1 do 4 hodin v
restauraci Výšina v Tanvaldě dosud neznámý
pachatel odcizil ţeně kabelku, kterou měla v té době
volně poloţenou pod stolem. V kabelce měla
poškozená ţena uloţené osobní doklady, peněţenku
s hotovostí a platebními kartami, mobilní telefon a
další drobné věci - vše v celkové hodnotě 6.900,Kč. Pachatel se tímto skutkem dopustil trestných
činů krádeţe a neoprávněného drţení platební karty,
za které mu hrozí trest odnětí svobody aţ na dva
roky.
V pondělí 19. ledna ve 4 hodiny v Jablonci nad
Nisou na Náměstí Dr. Farského vedle kostela
policisté kontrolovali ţenu, která řídila motorové
vozidlo zn. Škoda Favorit. Provedenou kontrolou
bylo na místě zjištěno, ţe ţena není drţitelkou
příslušného řidičského oprávnění. Ve věci policisté
zahájili zkrácené přípravné řízení, ve kterém jí sdělili
podezření ze spáchání trestného činu řízení vozidla
bez řidičského oprávnění. Za spáchání tohoto
trestného činu jí hrozí trest odnětí svobody aţ na
jeden rok.
Ve středu 21. 1. 2009 v 9,05 hodin se na silnici v
katastru obce Rychnov u Jablonce n. N. stala
dopravní nehoda. S vozidlem Volvo jel ve směru na
Kokoním 40-letý muţ z Jablonce n.N. Při projíţdění
levotočivé zatáčky narazil levým bokem do
protijedoucího vozidla Opel Corsa. Vozidlo Opel po
nárazu vyjelo vpravo mimo vozovku, kde ještě
mírně narazilo do stromu. Důvodem celé nehody
byla skutečnost, ţe ani jeden z řidičů nejel při svém
okraji vozovky. Při nehodě vznikla škoda ve výši 130
000 Kč. Nehoda dále zůstává v šetření Skupiny
dopravních nehod.
V nákupním centru v Poštovní ulici v Jablonci n.N.
byl ve středu 21.1.2009 v 18,30 hodin přistiţen 38letý muţ z Jablonce n.N. při krádeţi zboří z
prodejny. Muţ v prodejně odcizil 11 kusů čokolády
Me to You v hodnotě 640 Kč. Tuto krádeţ muţ
spáchal, i kdyţ věděl, ţe v posledních třech letech
byl za obdobný trestný čin pravomocně odsouzen

Okresním soudem v Jablonci n.N. Nyní tak spáchal
trestný čin Krádeţe, za coţ můţe být potrestán
odnětím svobody v trvání aţ dva roky.
Odstavený autobus v Tanvaldě v Údolí Kamenice
přilákal v průběhu noci z pondělí na úterý zloděje.
Zloděj rozbil skleněnou výplň okna, vnikl dovnitř a
odcizil autorádio Pioneer. Společnosti ČSAD vznikla
škoda ve výši 13 000 Kč.
K čelní sráţce osobních vozů značek Dacia a Opel
Astra došlo na zledovatělé komunikaci druhé třídy v
Bozkově ve čtvrtek 22. 1. kolem 10. hodiny
dopoledne. Nehoda se obešla bez zranění. Pomoc
hasičů při likvidaci dopravní nehody si vyţádali
policisté. Profesionální hasiči ze Semil zabezpečili
vozy proti vzniku poţáru a zasypali vyteklou chladící
kapalinu sorbentem
V neděli 25.1.2009 v 2,00 hodin ráno došlo na silnici
ve Zlaté Olešnici k dopravní nehodě. 40-letý muţ z
Tanvaldu jedoucí s vozidlem Š 120 nezvládl průjezd
levotočivé zatáčky. Na zledovatělé vozovce vyjel
vpravo mimo komunikaci a čelně narazil do domu.
Ihned po nehodě vozidlo opustil. Policisté jej záhy
vypátrali a zjistili, ţe muţ si v důsledku nehody
způsobil zranění s dobou léčení do 7 dnů. Provedená
dechová zkouška poodhalila nestandardní postup po
nehodě. Muţ měl v těle 2,81 promile. Nehoda dále
zůstává v šetření Skupiny dopravních nehod.
K váţné dopravní nehodě došlo v pátek ráno v ulici
Liberecká. Silnice byla necelé dvě hodiny uzavřena.
Na místě nehody zasahovali kromě policistů a
zdravotníků i profesionální hasiči z Jablonce. „Podle
výpovědi svědků se řidič nedostatečně věnoval
řízení a vjel do protisměru,“ popsala Iva
Michalíčková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru kraje. „V místě u komínu u
parkoviště mu v kabině spadly převáţené desky.
Řidič se sehnul, aby je narovnal a tím vyjel do
protisměru, kde se srazil s vozidlem Ford Fusion,“
potvrdila Ludmila Knopová, tisková mluvčí
jablonecké policie. Hasiči našli ve voze Ford Fusion
nezraněného jezevčíka, kterého stráţníci MP
Jablonec převezli do útulku Dášenka v Lučanech.
„Pes byl v šoku, naštěstí nezraněn. Majitel ho
převáţel v kufru vozidla,“ potvrdila Dagmar
Kubištová z útulku Dášenka. Hůře dopadl jeho
páníček. Zdravotničtí záchranáři jej převezli do
jablonecké nemocnice v bezvědomí s váţnými
zraněními, kterým podlehl. Profesionální hasiči
museli zasypat sorbentem unikající olej a další
provozní náplně. Vzniklá škoda zcela jistě přesáhne
částku dvou set tisíc korun.
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POČASÍ
STŘEDA 28.1.

+0 °C/-3 °C

NEDĚLE 1.2.

1 °C/-4 °C

ČTVRTEK 29.1.

+0 °C/-4 °C

PONDĚLÍ 2.2.

1 °C/-4 °C

PÁTEK 30.1.

-1 °C/-6 °C

ÚTERÝ 3.2.

0 °C/-4 °C

SOBOTA 31.1.

1 °C/-5 °C

STŘEDA 4.2.

1 °C/-4 °C

Podle nejnovějšího měsíčního výhledu ČHMÚ bude období od 21. ledna do 20. února sráţkově
nadprůměrné a teplotně průměrné. Průměrný úhrn sráţek pro dané období činí 39,7 mm, podle
předpovědi naměříme s 60% pravděpodobností sráţky nad normálem. Interval průměrných teplot je
od -2,2 st. do +0,3 st.C. Začátek příštího týdne čekáme převáţně s velkou oblačností a občasným
slabým sněţením. Teploty se budou přes celý týden pohybovat kolem bodu mrazu.
Celý tento týden čekejme ve znamení velké oblačnosti. Teploty se budou přes den
pohybovat kolem nuly.
První polovinu tohoto týdne bude počasí v České republice částečně ovlivňovat tlaková níţe, která se
přes jiţní Evropu zvolna přesouvá k východu. Na počasí se bude konkrétně projevovat sráţkami na
jihu území a zvětšenou oblačností na celém území. Od čtvrtka, tedy na druhou polovinu týdne
očekáváme od severu vliv tlakové výše. Ta se bude projevovat inverzním charakterem počasí, v
níţinách tedy opět zataţenou oblohou, jen na horách bude jasno. V závěru týdne v souvislosti s
posunem zmíněné tlakové výše k východu bude po její zadní straně nad naše území proudit teplejší
vzduch od jihu, na víkend tedy čekejme mírné oteplení na denní maxima kolem aţ 2 st.C.
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PRANOSTIKA
29.1.

2.2.

Na Saleského Františka meluzína si často
zapíská.
Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
Na Hromnice zimy polovice.
Hromnice - půl krajíc, půl píce a bůhví, co
ještě více.
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá,
tak dlouho po nich zmrzá.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy
jaro.
Na Hromnice má sedlák raději vlka ve
chlévě i ţenu na marách neţ slunce.
Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom
zima dodrţívá;
jestli ale bouřlivo a sněţení, jistě ţe jaro
daleko není.
Hromnice jasné a čisté, potrvá déle zima
jistě.
Pakli sněţí nebo hřímá, jaro jistě vblízku
dlívá.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o
šest neděl více.
Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh
bude ještě větší neţ prve.
Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej,
sedláče, slámu z hnoje ven!
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů
moc.
Je-li na Hromnice světlý den, bude konopě
i len.
Panenka Maria hromničná čistá - úroda
jistá.

3.2.

Kdyţ o Hromnicích svítí slunce, bude prý
úrodný rok.
Potřebuje svítit jen tak dlouho, neţli bys se
čtyřmi páry koňů otočil.
Kdyţ na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost ţita i
pšenice.
Tmavé Hromnice - sedláka radost;
jasno-li ale, sněţí ještě dost.

Pošmourný Hromnice - sedlákům milý
velice.
O Hromnicích zamračeno - sedlákovi
spomoţeno.
Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima
více.
Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou;
jestli pak jasný den, očekávej druhou.
Kdyţ na Hromnice ze střech teče, zima
dlouho se povleče.
Kdyţ o Hromnicích sněţí, jaro není daleko.
Kdyby o Hromnicích napadlo jen tolik
sněhu
co je na černé krávě znát, bude úrodný
rok.
Jestli na Hromnice mrzne a sněţí, úrodný
rok na to běţí.
Na Hromnice - sněţenice, medvěd otevírá
boudu;
není-li vánice, zavírá ji.
Metelice na Hromnice cesty umetá a píci
podmetá.
Přejdou Hromnice - konec sanice.
O Hromnicích déšť - na jaře sníh
o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce
po ledě.
Na Hromnice kaluţky - ukázka na jablka a
hrušky.
Na Hromnice kopalinky - uschovávejte
obědinky.
Na Hromnice o hodinu více.
Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři
neděle zpátky zas pílí.
O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá
zima bývá;
odkudţ mnozí chtějí, ţe jest toho času
polovice zimy.
Na svatého Blaţeje slunce ještě nehřeje.
Na svatého Blaţeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blaţeje pije skřivan z koleje.
Prší-li na svatého Blaţeje tak, ţe teče voda
kolejem
povede se len.
Na svatého Blaţeje teče-li voda kolejí jen
tolik,
co by vozka střapec od biče smočil, čekají
dlouhý len.
Je-li pěkné počasí na svatého Blaţeje,
zvedou se brambory.

4.2.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME

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





31.1. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
2.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
4.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Pavel Udatný
Olga Daníčková
Simona Fortelná

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
29.1. 1860 – Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovatel († 15. července
1904)
30.1. 1882 – Franklin Delano Roosevelt, americký prezident († 12.
dubna 1945)
31.1. 1785 – Magdalena Dobromila Rettigová, česká spisovatelka († 5.
srpna 1845)
1.2. 1931 – Boris Jelcin, první prezident ruské federace († 23. dubna
2007)
2.2. 1989 – V Československu byla vykonána poslední poprava.
2.2. 1929 – Věra Chytilová, česká filmová reţisérka
3.2. 1945 – Letectvo USA provedlo nálet na Berlín. Zahynulo 22 000
lidí.
3.2. 1966 – Na Měsíci přistála Luna 9.
3.2. 1677 – Jan Blaţej Santini-Aichel, český architekt († 7. prosince
1723)
4.2. 1994 – Začala vysílat televize Nova.

PSÍ KALENDÁŘ:
únor 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Car
2
CésarFlíček

3
Black

4
BonaLajka

5
Ţeryk

6
Peggy

7
Lord

8
Nora

10
BetovenŠaryk

11
Nero

12
BondArleta

13
Kazan

14
Dan

15
Dona- Pišta

16
Lilly

17
Azor

18
Argo

19
DastyVelur

20
Fin- Baf

21
DitaAtom

22
Elsa

23
Kikina

24
Pajda

25
Dášenka

26
Líza

27
FlekFina

28
BobinaCindy

9
Brona Fergie

10

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2009

29. ledna
2009

LOUŢNICKÉ TRADICE

HROMNICE

Hromnice je tradiční
lidové označení
katolického svátku
Uvedení Páně do
chrámu, dříve téţ
Očišťování Panny
Marie, který se slaví 2.
února.
Svátek připomíná
událost z evangelií (Lk
2,22-38), kdy Jeţíšova
matka Maria přinesla
podle ţidovského obyčeje svého syna 40. dne po
narození do jeruzalémského chrámu, aby jej
zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s
prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který
Jeţíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Jeţíši-světle
pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11.
století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které
se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly
spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto
dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se
betlémy z chrámů, často i z domácností.
Protoţe je tradičně svátek spojován také s ochotou
zasvětit svůj ţivot poslání, které člověk dostává, je
dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako
Den zasvěceného ţivota (tj. řeholníků a řeholnic).
Toho dne se v kostele světily před mší svíce, kterým
se také říkalo hromničky. Poboţní lidé takto
vysvěcené „hromničky“ zapalovali při bouřích,
modlíce se přitom k Bohu za odvrácení moţné
pohromy. Také bývalo zvykem dávat hromničku do
ruky umírajícímu člověku. Světlo hromničky mělo
jeho dušičce svítit na cestu do nebe.
Na Chodsku věřili, ţe kdo by na Hromnice tancoval,
ten by zemřel bez světla. Na Chrudimsku zas
obcházel hospodář s posvěcenou hromničkou třikrát
za sebou úly a přitom se modlil, coţ mu mělo zajistit
zdravé včely a hojnost medu. V den Hromnic se
nesmělo šít ani nic přišívat. Mělo se za to, ţe jehla
přitahuje „boţí posly“ blesky.
SABAT IMBOLC A DNEŠNÍ HROMNICE
Kalendář vycházející z tradic keltských druidů
obsahuje čtyři velké svátky nazvané Samhain,
Oimelc, Beltane a Lughnasadh. Imbolc, Hromnice,
Brigita. Svátek Oimelc (čte se ímelk) je v současném
irském světě znám spíše pod jménem Imbolc či Lá
na Féile Bríde (coţ je svátek svaté Bridget neboli po
našem Brigity). V angličtině se mu říká Bridget's Day
(Brigitin den) nebo Candlemas (hromnice). Název
svátku Candlemas (coţ v doslovném překladu
odpovídá našim Hromnicím) je spjatý se 2. únorem,
svátkem zavedeným římskokatolickou církví jako
Očištění poţehnané panny Marie. Podobně jako o
Vánocích i zde se jedná o další umělé překrytí staré

"pohanské" slavnosti novou tradicí. V tento den
kněz při mši ţehná svíce (ano, jsou to ony známé
hromničky); ty se pak druhý den pouţívají při rituálu
ohně k poţehnání hrdla, na počest svatého Blaise.
Přestoţe se světí svíce, není zde ţádná logická
spojitost s původní "pohanskou" bohyní Brighid a
jejím kultem ohně. Bohyně Brighid vládla v
předkřesťanských dobách Slunci a ohni - ti, kdo ji
uctívali, na její počest udrţovali věčný oheň. Byla
také bohyní básnictví, věštění, léčení i kovářství.
Postava Brighid byla jednou ze tří podob jediné
bohyně. V končící zimě vystupovala v podobě
stařeny (cailleach), obávané bohyně spojované se
smrtí i se znovuzrozením. Začátkem února se však
mění - přichází v panenské a čisté podobě
vyjadřující příchod jara. Jejím symbolem je
asymetrický kříţ, který se vyrábí v předvečer svátku
a staví se v domě po očistném rituálu na vnitřní
stranu dveří tak, aby byl chráněn před ohněm,
bleskem a bouří. Kříţ je opatřen magickým znakem,
jímţ je pětiramenný prut, znázorňující vztyčenou
ruku s roztaţenými prsty. Křesťané bohyni Brighid
přejali a změnili ve svatou Brigitu; čímţ bylo moţné
zachovat její uctívání a sladit jej s oficiální věroukou.
Ochranné ohně a první orba
Součástí svátku Oimelc byla slavnost ochranných
ohňů. Před vchodem do domu se zapalovaly malé
ohníčky. Věřilo se, ţe mají moc ochránit dům nejen
před úderem blesku, ale i před krupobitím. V tento
den se také zhášely ohně v kovárnách. Po vyčištění
ohniště je znovu směly zapálit jen mladé dívky,
panny symbolizující bohyni Brighid. Přenesen zůstal
zvyk ochranných ohňů vtělen ve hromničkách,
svíčkách posvěcených na Hromnice, které mnozí z
nás pamatují ještě u svých babiček. V předvečer
svátku bylo zvykem uspořádat bohatou hostinu.
Nesmělo se zapomenout nechat něco z jídla jako
oběť bohům. V tomto období bývalo také zvykem
vyorat první jarní brázdu. Orba proběhla
slavnostním
způsobem s
ozdobenými
pluhy
pokřtěnými
pálenkou, za
doprovodu
mladých
dívek. Do
brázd byly
bohům
obětovány kousky chleba a sýra.
Vraťme se ale k 1. únoru, kdy wiccané slaví Imbolc.
Nadchází Slavnost svící, která oslavuje první
záchvěvy jara, klíčení neviditelných semen pod
zemí. Wiccané v tento den zapalují všechny druhy
ohňů - od bílých svící aţ po velké hranice.
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
BAČOVO MLÉKO
slivovice 5 cl, mléko 15 cl, med 30 g, černý čaj - 1 pytlík.
Ve svařeném mléce s medem necháme vyluhovat čaj, přidáme slivovici a
nalijeme do předehřátého hrnečku. Nápoj velmi dobře účinkuje proti
nachlazení.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
BADYÁN CELÝ (Illicium verum)
Do Evropy se dostal aţ na počátku 17. století. Daleko dříve byl znám v Rusku. V Číně bylo toto
koření pěstováno a pouţíváni i jako léčivo jiţ před 3000 lety. Badyán má vůni podobnou anýzu,
příjemnou kořenně nasládlou a jemnější chuť neţ skutečný
anýz. Pouţívá se zejména v asijských kuchyních. U nás se
většinou přidává do pečiva, perníků, do hruškových a
jablečných kompotů a povidel. Do svařeného vína se dávají
celé hvězdičky které vypadají nádherně. Jsou to sušená
souplodí s lesklými semeny pocházející ze stromu
Hvězdicová souplodí se sklízejí těsně před plnou zralostí od
března do května, příbuzného magnóliím s názvem badyáník
pravý, (Illicium verum). Pochází z jihozápadní Číny. Dnes je
rozšířen v celé jihovýchodní Asii a tichomoří. Do Evropy se
dostal teprve na počátku 17. století. V obchodě se vyskytuje
většinou jako osmicípé hvězdice – odtud název hvědicový
anýz nebo také čínský anýz podle země původu. Někdy je
drcen na jednotlivé měchýřky – cípky. Má jemnou vůni
podobnou anýzu, kořenitě nasládlou chuť. Obsahuje aţ 5 %
velmi ceněné silice anetol. Hvězdicový anýz je součástí tradičního čínského koření pěti vůní, ale
pouţívá se i v Indonézii. Ve Vietnamu je hlavním kořením vietnamské nudlové polévky pho. U nás se
pouţívá se v likérnictví, voňavkářství i v potravinářském průmyslu. V tradiční české kuchyni se uţívá
jako levnější náhrada anýzu do perníku, speciálních sušenek, švestkových povidel, hruškového
kompotu i k aromatizaci čajů.
V lidovém lékařství bývá uţíván jak čaj příznivě působící při kolikách a reumatizmu. V některých
zemích se i ţvýká po jídle jako digestiv. Badyán podporuje trávení a celkově zklidňuje. V poslední
době získal velkou popularitu díky tomu, ţe se stal přírodní surovinou pro výrobu známého léku proti
virovým onemocněním Tamiflu. Účinnou látkou je oseltamivir - ester derivátu cyklické karboxylové
diaminokyseliny - ve formě fosforečné soli. V roce 2005 došlo dokonce z tohoto důvodu k
přechodnému nedostatku hvězdicového anýzu na trhu. Dnes se však jiţ většinou surovina pro
přípravu léku Tamiflu vyrábí synteticky. Japonský hvězdicový anýz (Illicium anisatum) je podobný
strom pocházející, jak název napovídá z Japonska. Tento druh je však pro člověka značně jedovatý.
Zdravotní potíţe, které se občas vyskytují po vypití anýzového čaje, mohou pocházet ze záměny
druhu. Japonský anýz totiţ obsahuje látku anisatin, která vyvolává záněty ledvin, močových cest a
zaţívacího traktu.
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LOUŢNICKÁ POCHOUTKA
RÝŢOVÝ NÁKYP PRO NIKOLKU
tvaroh měkký 500g,sůl, cukr moučka 60g, rýţe 250g, máslo 50g, cukr
vanilkový 2ks, citron 1 ks, vejce 5ks, švestkový kompot 2ks, mléko 750
ml, 1 hrnek cukru krupice.
Z propláchnuté rýţe, mléka, nastrouhané kůry z citronu, špetky soli a
cukru krupice uvaříme kaši. Do téměř vychladlé kaše vmícháme 3
ţloutky. Do máslem vymazané formy rozloţíme polovinu hmoty a
zakryjeme vypeckovanými švestkami a tvarohovou náplní (vanilkový
cukr, 2 ţloutky, tvaroh). Překryjeme druhou polovinou rýţové hmoty a
pokapeme zbylým máslem. Nákyp vloţíme do předehřáté trouby a zvolna zapékáme. Aţ povrch zezlátne, potřeme
jej sněhem z 5 bílků ušlehaným s moučkovým cukrem a lehce poprášený vanilkovým cukrem. Zapečeme při
nejniţší teplotě, aţ sníh zezlátne.

BRAMBORY NA PLECHU
500 g pevných brambor, 3 cibule, nejlépe červené, rozdělené na klínky, sůl a pepř na
dochucení, olivový olej na zakapání, snítku rozmarýnu
Brambory nakrájejte na co nejtenčí plátky a rozloţte je na plech, vyloţený pečicím
papírem. Troubu předehřejte na 250 °C, horkovzdušnou na 230 °C. Mezi brambory
rozloţte kousky cibule. Všechno osolte a opepřete, zakapejte olejem a deset minut pečte.
Pak můţete troubu ještě přepnout na gril a plátky brambor ‚oţehnout‘, aby byly co
nejkřupavější. Ozdobte snítkou rozmarýnu.

DOMÁCÍ PLNĚNÉ BRAMBOROVÉ PLACKY
750 g brambor, 175 polohrubé mouky, 1 vejce, sůl
Brambory ve slupce dáme ve studené vodě vařit (všechny potopené) doměkka. Vodu slijeme, brambory necháme
částečně vychladnout a pak je oloupeme. Kdyţ vystydnou, najemno je
nastrouháme. K nim přidáme prosátou mouku, vejce, osolíme a
vypracujeme vláčné těsto. Vál pomoučníme hladkou moukou a z těsta
vyválíme 3 mm silnou placku. Pak z ní vykrajujeme kolečka o průměru
asi 10 cm. Teflonovou pánev potřeme sádlem a placky pomalu
opékáme z obou stran dozlatova (můţeme i na sucho).
Náplň špenátová:
Můţe být jen samotný špenát, klasicky uvařený, nebo pouţijte zbytky
od minulého oběda.
Výborné je s kuřetem a vajíčkem a po naplnění je ještě zapečte se sýrem (skvělý je korbačik, nebo uzený sýr).
Náplň zelná:
Naloţené zelí, uvařte a ochuťte jako klasicky a naplňte placky, pokud Vám zbude od neděle knedlo vepřo, zelo,
ale bez knedlíků, můţete pouţít i tuto směs zelí a vepřového masa.
Náplň sladká:
Pouţijte jakoukoliv náplň, skvělá jsou povidla nebo višňová domácí marmeláda. Také výborná je maková náplň
(Mletý mák za stálého míchání svaříme s mlékem, moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem, rumem a medem.
Nakonec okořeníme tlučeným hřebíčkem.) Nebo tvarohová (čerstvý tvaroh 300 g, cukr 2 lţíce, smetana 2 lţíce, 2
ţloutky nebo 1 vejce). Navrch je báječná zakysaná smetana.

JANKOVA CITRONÁDA
2 polévkové lţíce sušené meduňky, 2 polévkové lţíce sušené citronové trávy - (Citronová
tráva, známá také pod názvem "voňatka citronová", "citronella" nebo pod anglickým "lemon
grass", pochází z jihovýchodní Asie, ale hojně se pěstuje i v Africe, Americe a Austrálii. Úzké
šedozelené listy mají silně citronovou vůni a dorůstají aţ do výšky 150cm.).
1 hrnek cukru krupice, 4 citrony, vymačkané, 2 limetky vymačkané, 3 litry horké vody
Špetka mletého zázvoru. Vše smícháme, necháme vystydnout, pak přelijeme do sklenic a
skladujeme v lednici.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Víte, co znamená, kdyţ 4 nesou rakev? Bylo nás
pět.

"No já jsem si v obchodě koupila to… jak se to
jmenuje… no puzzle." "Dobře a co je s nimi?"
"Nejde mi to sloţit." "Prosím tě, jakto, ţe ti nejde
sloţit puzzle? Na krabici je nějaký obrázek, ţe?"
"Ano to je." "A co je na tom obrázku?" "Jsou tam
nějaká písmenka, medvídek, mistička je tam a
mlíčko, lţička…“ "Aha miláčku, to asi nesloţíš, to
jsou Cornflakes."

V hospodě si podnapilý muţ upřeně prohlíţí dva
chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z
nich povídá: "Ţádný strach, nejste opilý. My jsme
dvojčata." "Coţe? Všichni čtyři?"
Od té doby, co jsem ztratil klíče od sklepa, nepadlo
mezi mnou a mojí manţelkou jediné slovo. To se tak
zlobí kvůli klíčům? Ne, zůstala ve sklepě.
Můj přítel má velký problém. Je ze smíšeného
manţelství. Jeho matka byla Svědkyně Jehovova a
jeho otec ateista. A on chudák, kaţdé ráno cestou
do práce obchází domy v sousedství, ťuká lidem na
dveře, a kdyţ otevřou, nemá, co by jim řekl.
Novinář telefonuje slavnému reţisérovi a ptá se: "Co
právě natáčíte?" Odpověď: "Vodu do vany." "Od
začátku našeho společného ţití ještě nikdy nepadlo
mezi námi hlasité slovo. Ţijeme stoprocentně
ideálně!" "Jste asi šťastný člověk." "Věřím, ţe i
druhý týden našeho společného manţelství uplyne
klidně v podobné harmonii!"
Breţněv se chlubí: "Mám nového koníčka, sbírám
politické vtipy o sobě." "A kolik jich uţ máte?"
"Zatím jen dva a půl lágru."
Blondýnka si koupí ferrari a za týden přijde k
mechanikovi ţe má v prdeli převodovku.za týden
příjde znova s tím stejným problémem ta se jí
mechanik ptá co s tím pořád dělá? No to víte jedu
po dálnici a řadím 1 2 3 4 5 6 a R jako raketa!!!!
Proč nejí blondýnky okurky? Protoţe by se jim
nevešla hlava do sklenice.
Víš, proč mají blondýny okolo vany ostnatý drát?
Aby neplavaly daleko…
Blondýnka se prohlíţí v zrcadle a kroutí hlavou.
Najednou se z kuchyně ozve: "Moniko, oběd!"
Blondýnka se plácne do čela a řekne: "Ahaaaa,
MONIKA."
Volá blondýnka manţelovi na mobil: "Miláčku já
bych s tebou potřebovala mluvit." "No tak co je?"

Potkají se dvě báby a ta jedna řiká: Tak uţ jsem
potřetí vdova. Jeee a co? No, dva měli otravu
houbami a ten třetí prasklou spodinu lebeční. Co se
mu stalo?? Nechtěl ţrát houby.
Nerad sem chodil na svatby, protoţe mě babky stále
tahali za líce a říkali: "Ty budeš další, ty budeš
další". Přestali s tím, aţ kdyţ sem já jim začal dělat
totéţ na pohřbech.
Metro. Starší paní, nad ní stojí mladík, drţí se tyče a
zívá, aţ mu lupe v čelistech, aniţ by před ústa dal
ruku. Babka na něj: "No, no, abyste mě nespolkl!"
Mladík klidným hlasem odvětí: "Hovězí neţeru."
Skleróza na druhou: Takhle babka pošle dědka do
sklepa, aby přinesl česnek a cibuli. "Nezapomeň!
Dvě věci!" říká babka. Dědek jde do sklepa a za
chvíli přinese lopatku na smetí. "Cos to zase přines?
Říkala jsem jasně: dvě věci! Kde máš smeták?"
A víš, jak naučíš kočku štěkat? Poliješ ji celou
benzínem, přiloţíš sirku, a hle, kočka udělá WUAF.
Víte, jaký je rozdíl mezi pokusem a experimentem?
Pokus by byl, kdyby se řeklo, ţe se od zítra bude
jezdit nalevo a experiment pokud by se to řeklo jen
někomu.
Co je zjevení a co zázrak? ZJEVENÍ - kdyby se ve
vládě zjevil Duch svatý a řekl jim, ţe to dělají
špatně. ZÁZRAK - kdyby na to přišli sami.
Temny středověk. Slabě po půlnoci se na bránu
Karlštejna ozývá veliké tlučení. Stráţný s
halapartnou otevře a před branou stojí opilý rolník.
"Co chceš, rolníku?" "Ja jdu přát Karlu IV. k svátku."
"Co blázníš, dnes není Karla!" "Já vím, ale je
čtvrtého…“

MOUDRÁ VĚTA

V ţivotě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a drţet
hubu.
Marcel Pagnol
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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
1932 také sokol
zakoupil pozemek
od Františka
Malého, kde chce
zřídit koupaliště a
hřiště. Byl
urovnán terén,
ale u toho dlouho
zůstalo, protoţe
nebyly finanční
prostředky a
pozemek Na
Záduší stále
spadal pod katastr Drţkova. V roce 1935 dala obec
Drţkov souhlas, aby byl pozemek koupen naším
sokolem a byl připojen k louţnickému katastru.
V zimě pořádal Sokol dne 28. ledna 1934 „lyţařské
závody“. Skok se prováděl na můstku u Turbíny.
Po celý rok 1935 se u nás naříká na přemnoţení
krys, ale nic to neubírá na chuti pořádat všelijaké
zábavy.
V masopustním čase se u nás pořádaly tyto plesy:
sokolský, hasičský, maškarní, sportovní a
haluškový. Potom ještě následovaly
zábavy jarní a pouťové. Bylo také několik
divadelních představení, ale účast byla
velmi slabá.
V roce 1938 veškerá činnost v Sokole byla
směrována na sokolský slet v Praze, který
byl pořádán 3. - 6. července. Z naší obce
se zúčastnilo velké mnoţství občanů. X.
všesokolský slet 1938 patří mezi slety, na které
se dodnes vzpomíná. Konal se v době fašistické
hrozby. Na Srtahově vystoupilo přes 29 000
muţů ve slavné skladbě "Přísaha republice".
Poprvé pod cvičební plochou byly reproduktory.
Průvody Prahou a celý
slet byly demonstrací
odhodlání čelit zlu. Byl
zařazen Den brannosti
na Strahově. Prezident
E. Beneš daroval ČOS
prapor. Sletu se
zúčastnilo 348 00
cvičících a přes 2,3
milionů diváků.
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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
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