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pravidelně nepravidelný týdeník
z Louţnice a okolí

Z DOMOVA
S bolestí v srdci oznamujeme
všem spoluobčanům, přátelům a známým, že dne 30. 1.
2008 nás navždy opustil
pan
JAN TOMÍČEK st.
Poslední rozloučení proběhne v sobotu 7. 2. 2009 na
Loužnickém hřbitově

KRÁDEŢ v naší klidné obci!!!!
Ve středu 28. 1. 2009
před
23
hodinou,
nějaký
pobuda
a
nenechavec
ukradl
auto škoda Octavia
přímo před Hospůdkou na Záduší.
Zloději aut dále řádí. V noci zmizely dva vozy. Zatím
neznámí pachatelé v noci ze středy na čtvrtek
ukradli dva vozy. První se ztratila mezi 17. a 23.
hodinou Škoda Octavia v hodnotě 240 000 korun,
zaparkovaná u restaurace v Louţnici. Přes noc
zmizel i VW Golf páté řady od domu na sídlišti v
Tanvaldu. I u tohoto vozu vypočítali hodnotu ve výši
240 000 korun. 45-letý muţ z Českého Dubu přijel v
pondělí v 17,00 hodin do Jablonce n. N. Své vozidlo
značky Š Octávia combi zaparkoval v ulici Řetízková.
Kdyţ ve 22,00 hodin chtěl odjet zpět domů, zjistil,
ţe nemá vozidlo. Neznámý pachatel mu vozidlo v
hodnotě 300 000 Kč odcizil. Motorové vozidlo značky
VW Passat odcizil z parkoviště u hotelu v
Harrachově pachatel, který se svým jednáním
dopustil trestného činu neoprávněného uţívání cizí
věci. K uvedenému došlo v době od 2.2. do
3.2.2009. Škoda, která vznikla 38 letému majiteli z
Německa je ve výši kolem 200000 Kč.

JARNÍ PRÁZDNINY –
16. 2. 2009 aţ 22. 2. 2009 - pondělí aţ
neděle jarní prázdniny ve školách
Největší událostí letošního února, v našem
kraji, bude MS Liberec 2009. Bude se
odehrávat hlavně u sousedů v Liberci, ale
jelikoţ to je hned vedle, dolehne i k nám. Naši
školáci se ale dvou týdnů jarních prázdnin,
jako ti liberečtí, nedočkají. Avšak jejich začátek
byl v Libereckém kraji posunut o dva týdny
právě s ohledem na MS Liberec 2009. Také
Jablonec nad Nisou a okolí se stane ubytovací
základnou pro sportovce, doprovod a další
návštěvníky. Lze tedy předpokládat, ţe to
pocítíme v dopravě.
HASIČSKÝ PLES
SDH
Louţnice
pořádá
v sobotu 7. 2. 2009 jiţ
tradiční Hasičský ples. Přij´dte se
pobavit a zatančit si.
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PROSBA150. VÝROČÍ DIVADELNÍHO SOUBORU "TYL"

V roce 2010 oslaví ochotnický divadelní soubor
„Tyl“
Ţelezný
Brod 150. výročí
svého
vzniku.
K tomuto výročí
plánujeme
uspořádání
výstavy
v
Městské galerii Vlastimila Rady, která by
zachycovala všechna časová období působení
tohoto divadelního spolku. Obracíme se proto
s prosbou na všechny občany, jeţ mají
dochovány jakékoliv materiály (fotografie,
plakáty, vstupenky, kostýmy, scénáře, atd.) a
jsou ochotni propůjčit je na výstavu, aby je
přinesli nejpozději do 30. června 2009 do
Informačního střediska Ţelezný Brod. Všem,
kteří takto pomohou při pořádání výstavy
k tomuto
významnému
výročí
předem
děkujeme. Zapůjčené materiály po skončení
výstavy vrátíme zpět majitelům.
NOVÉ PŘEDPISY NA REGISTRECH
VOZIDEL
PLATNOST
OD
1.
LEDNA
2009
(informace oddělení dopravně správních
agend MěÚ Jablonec n. N. pro motoristy)
Novela zákona č.
168/1999 Sb., o
pojištění
odpovědnosti
z
provozu
vozidla,
zavádí od 1. ledna
2009
povinné
příspěvky do garančního fondu a zvyšuje
vymahatelnost zákona. Od 1. ledna 2009
budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří
nemají sjednáno povinné ručení, hradit za
kaţdý den, kdy nemají vozidlo pojištěno,
příspěvek do garančního fondu České
kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se
bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do
300 Kč denně. Zároveň připomínáme, ţe od
ledna 2009 je jediným platným dokladem o
povinném ručení zelená karta. Ta musí být
pojistníkem (tím, kdo povinné ručení uzavřel,)
podepsána,
jinak
je
neplatná.
Poplatky na podporu sběru, zpracování,
vyuţití a odstranění vybraných autovraků

4. února
2009

- ţadatel o registraci pouţitého vybraného
vozidla (motorové vozidlo kategorie M1 nebo
N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s
výjimkou motorové tříkolky) do registru
silničních vozidel, kromě správního poplatku za
registraci vozidla v dosavadní výši, je nově
povinen zaplatit také poplatek na podporu
sběru, zpracování, vyuţití a odstranění
vybraných autovraků. Poplatek se platí při
první registraci pouţitého vybraného vozidla v
České republice. Pokud je jiţ vozidlo v České
republice registrováno, platí se poplatek při
první
přeregistraci
vozidla.
Poplatek je stanoven podle plnění mezních
hodnot
emisí
ve
výfukových
plynech
v souladu s právními předpisy Evropských
společenství ve výši:
a. 3 000 Kč v případě splnění mezních
hodnot emisí EURO 2,
b. 5 000 Kč v případě splnění mezních
hodnot emisí EURO 1,
c. 10 000 Kč v případě nesplnění mezních
hodnot emisí podle písmene a) nebo
b).
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují
minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.
Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních
vozidel. Nově obecní úřad obce s rozšířenou
působností rozhodne o trvalém vyřazení
motorového vozidla a přípojného vozidla z
registru i v případě, ţe zanikl účel jejich vyuţití.
DRŢKOV- Burza auto-moto-hobby, na které
lze koupit a prodat téměř cokoliv, po roce
úspěšného trvání zapustila v Drţkově své
kořeny. Tento rok vstupuje pořádání tohoto
druhu obchodování do druhého ročníku. „Chtěli
bychom začít na konci března,“ sdělil jeden z
hlavních pořadatelů Martin Tomeš. Motto
tohoto podniku zní: Co můţeš prodat,
nezahazuj, co jsi zahodil, u nás koupíš. V
areálu, kde vládne čilý obchodní ruch, mohou
prodejci i kupující své inzeráty vyhlašovat
rozhlasem, lidé, kteří si pořídí elektrotechniku,
mají moţnost ji hned na místě vyzkoušet.
Dostaví-li se hlad, k dispozici je občerstvení.
Parkoviště pro návštěvníky se nachází pár
metrů od trţiště.
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ZE SVĚTA
Manţelům Jůnovým (z
Radčic) se narodil 25. 1.
2009
v Jičínské
porodnici, syn Dominik
Jůna, váţil 3080 g a
měřil 50 cm.
Šťastným
rodičům
gratulujeme
malého Dominika vítáme na světě !
NOVÁ

KNIHA

a

O KRAKONOŠOVI Krakonoš: Z očí se lidem
ztratil v roce 1668, dosud ho
nikdo nespatřil. Přesto po
staletí mocně kraluje ve
svém revíru – Krkonoších.
Monumentální
kníţku
Krakonoš
z
pera
významného
českého
folkloristy a Jaromíra Jecha
vydalo nyní nakladatelství
Plot. Vyprávění o vládci Krkonošských hor od
nejstarších časů aţ po dnešek. Tak zní podtitul
nové
knihy
Krakonoš
z
pozůstalosti
významného folkloristy Jaromíra Jecha, který
se po svém předčasném odchodu do penze
usadil v Pasekách nad Jizerou a pokračoval zde
ve sbírání pověstí o Krakonošovi. Knihu, která
má 440 stran a je doplněna řadou obrázků,
nyní vydalo nakladatelství Plot. „Kniha je
komentovaným literárním průvodcem, ale
současně
také
čítankou,
obsahující
pozoruhodné literární a významné folklorní
texty
o
jedné
z
nejznámějších
a
nejpopulárnějších domácích mytických postav,“
uvedl nakladatel Matěj Barták. Krakonošskou
encyklopedii sestavil Jaromír Jech, který ţil v
letech 1918 aţ 1992. Detailně v ní popisuje
krakonošovský mýtus od jeho archaických
prvopočátků aţ po nejrůznější umělecká
zpracování konce 20. století. Kniha se na
základě komentovaných ukázek jednotlivých
textů o Krakonošovi, napsaných či zachycených
v průběhu pěti staletí, zabývá původem,
proměnami a vzájemným ovlivňováním příběhů
na dané téma v českém, německém, polském
a latinském jazykovém prostředí. „Jechův
Krakonoš
představuje
totiţ
dosud
nejpodrobnější monografii, věnovanou této
ojedinělé postavě a zároveň jednu z našich
nejrozsáhlejších
domácích
folklorních

monografií vůbec,“ zdůraznil Matěj Barták.
Jaromír Jech podrobně rozebírá také různá
pojmenování této démonické postavy, a to v
několika jazycích, a mapuje i vývoj
pojmenování Krakonoše. Zkoumá původní
slovní základ jména tajemného a mocného
vládce hor. V jedné kapitole najdou čtenáři
soubor čtrnácti autentických českojazyčných
lidových
vyprávění
o
Krakonošovi
z
nejrůznějších
folkloristických
pramenů,
některých dosud nepublikovaných. Výpravná
kniha je doplněna velkým mnoţstvím ilustrací a
fotografií, zachycujících nejrůznější proměny
Krakonoše v průběhu staletí a
barevnými
obrazovými
přílohami.
Je
doplněna
stručnou bibliografií, bohatým
poznámkovým
aparátem,
medailonkem
autora
a
českým,
anglickým,
německým
a
polským
abstraktem. Autor Jaromír
Jech pracoval řadu let jako vědecký pracovník
Ústavu
pro
etnografii
a
folkloristiku
Československé akademie věd, a stal se brzy
jeho ředitelem. Kdyţ byl v roce 1972 z vedení
ústavu z politických důvodů odvolán, usadil se
v Pasekách nad Jizerou, kde koupil chalupu
Raisova
„zapadlého
vlastence“,
kantora
Věnceslava Metelky.
Vědecké práci se věnoval dál, vydal řadu
folkloristických
studií
a
nadále
spolupracoval
se
zahraničními
vědeckými
společnostmi.
MĚSTYS ZÁSADA - Draţba secesní vily po
generální opravě - Draţba secesní vily
Draţba se koná ve středu 25. února
2008 od 14:00.
OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Před vernisáţí výstavy DARUJEŠ, která
se konala 1. října 2008 v kapli jablonecké
nemocnice převzali dárci krve své stříbrné
medaile Prof. MUDr. Jana Jánského, které se
udělují za 20 bezplatných odběrů darování
krve. Mezi oceněnými byli i manţelé Marta
a Petr Růţičkovi ze Zásady.

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 04/2009

4. února
2009

ŢÁCI PŘIVEDLI UČITELE K SEBEVRAŢDĚ!!!!
ŢELEZNÝ BROD, TĚPEŘE - Bývalý ředitel Základní školy Pelechovská Jiří Pacholík spáchal v neděli 1. února

sebevraţdu. Jiţ osm měsíců čelil tlaku po zveřejnění videa na stránkách
YouTube.com, kdy ve třídě uštědřil ţákovi facku. Příčina sebevraţdy však mohla
být i jiná. Jednou z verzí zprávy je, ţe bývalý ředitel neunesl psychický tlak po
aféře, která se kolem jeho osoby strhla v červnu loňského roku. Tehdy ţáci
natočili na mobilní telefon scénu, kdy Jiří Pacholík, zřejmě vyprovokovaný ţákem,
do něho strčil a poté dal facku. Video ţáci umístili na internetové stránky
YouTube. Bylo jen otázkou času, kdy si videa zachycující zkrat vyučujícího
povšimnou média. Zdravotnická záchranná sluţba do místa bydliště dorazila v
neděli krátce před devatenáctou hodinou. „Zdravotníci provedli jen ohledání těla,
při příjezdu jiţ nemohli poskytnout první pomoc,“ uvedla Kristýna Fejfarová,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné sluţby Libereckého kraje. Muţ podle
informací Deníku spáchal sebevraţdu oběšením. Policie k případům sebevraţd neposkytuje informace. „Zvláště,
pokud se jedná o osobu známou,“ doplnila Ludmila Knopová, tisková mluvčí jablonecké policie. Lidé ve městě a
okolí jsou zprávou o smrti bývalého ředitele zaskočeni. „Myslím si, ţe většina lidí stála při té honbě za panem
ředitelem. Dnešní děti jsou prostě grázlové, alespoň někteří. Ten chlapec na videu ho zřetelně provokoval a
ředitel se neudrţel. Bohuţel, pak ho to semlelo. Ale smrt není ani v tomto případě řešením,“ říká muţ, který
bývalého ředitele osobně znal. Podle ředitele liberecké pedagogicko psychologické poradny Vladimíra Píši, jak
uvedl pro deník Právo, ale není radno tragickou událost připisovat jen medializovanému případu facky. Bývalý
ředitel mohl například trpět chorobou, jeţ těţce zvládal. Navíc starší lidé sáhnou ke krajnímu řešení právě kvůli
zdravotním důvodům. „Je to smutná tečka za dlouhým ţivotem člověka, který celý ţivot pracoval ve školství,“
uvedl Vladimír Píša. Případ natočeného videa vyvolal velkou společenskou debatu o vztazích mezi učiteli a ţáky a
nutno podotknout, ţe drtivá většina diskutujících se přikláněla na stranu školy. Případem nebyli v červnu šokováni
ani rodiče ţáků školy. „Některým dětem chybí tvrdá ruka, jsou nevychovaní, zlí, arogantní. S drobným tělesným
trestem souhlasím,“ uvedl tehdy jeden z rodičů. Ředitel po odhalení případu rezignoval na svou funkci.

www.jablonecky.denik.cz
POJIZEŘÍ - Opilci vyráţejí na silnice po setmění, řidiče pod vlivem jiných drog
policisté zachytí v kteroukoli denní dobu. Policisté na Turnovsku zveřejnili
nepříjemnou statistiku. Silnice podle nich brázdí čím dál více opilých a
zdrogovaných motoristů. Od začátku roku zadrţeli 7 řidičů pod vlivem alkoholu a
6 řidičů pod vlivem drog. Novinářům to sdělil Vladimír Studnička, velitel
turnovského oddělení Policie ČR. Opilé řidiče podle Studničky obvykle hlídka
odhalí večer, psychotropní látky najdou u řidičů v kteroukoliv denní dobu. „Nejspíš
je to tím, ţe alkohol lidé konzumují večer po pracovní době, kdeţto lidé co berou
drogy, práci obvykle neznají,“ zdůvodňuje Studnička. Testy na zjištění drog v
organismu jsou vybaveny všechny silniční hlídky Policie ČR. Jeden však stojí okolo
500 korun, proto jeho pouţití musejí muţi zákona pečlivě zváţit. „Policisté uţ mají
své zkušenosti, jak zdrogovaného člověka poznat. Náklady na laboratorní testy, které prokáţou poţití omamných
a psychotropních látek, pak stojí aţ 10 000 korun,“ počítá Studnička. V opilosti málem zabil spolujezdce. Řidiči,
kteří si před jízdou dají pár piv nebo jointa se vystavují postihu za ohroţení pod vlivem návykové látky. Jak
dokládá čerstvý případ, který se stal ve Vysokém nad Jizerou, můţe to řidiče stát nejen pár tisíc a pár trestných
bodů, ale také svobodu. Přímo ukázkovým případem se zabýval Martin Fišer, soudce Okresního soudu Semily. K
ročnímu vězení odsoudil dvaadvacetiletého mladíka, který v červnu 2008 v opilosti přizabil kamaráda. Co se tehdy
v obci Tříč v katastru Vysokého nad Jizerou vlastně stalo? „Obţalovaný se 27. června 2008 zúčastnil ve Vysokém
nad Jizerou oslavy konce školního roku. Šlo sice o večírek čerstvých absolventů základní školy, to však
zúčastněným nebránilo v tom, aby se tam zřejmě ve větší míře popíjel alkohol. Ačkoliv obţalovaný jiţ má základní
školu nějaký ten pátek za sebou přijel na tento večírek také ve své Hondě. Asi dvě hodiny po půlnoci se rozhodl,
ţe z večírku tímto autem odjede a vzal s sebou i svého šestnáctiletého známého,“ předeslal Martin Fišer.
Alkohol sám o sobě by moţná tragédii nezpůsobil, mladý řidič ovšem řádně šlápl na plyn. Tachometr vozu
ukazoval 80 kilometrů v hodině v místech, kde byla padesátka. Posledním faktorem, který zpečetil osud osádky
vozu byly špatné gumy na mladíkově Hondě. „Automobil měl na přední nápravě sjeté pneumatiky. Jedna z nich
byla v podstatě hladká, bez jakéhokoliv vzorku,“ zdůraznil soudce. K neštěstí bylo zaděláno. Nedaleko Vysokého
nad Jizerou v obci Tříč obţalovaný muţ nezvládl řízení a ve velké rychlosti narazil do rodinného domku. Jeho
šestnáctiletý spolujezdec utrpěl zranění na různých částech těla, kvůli kterým byl hospitalizován aţ do listopadu
loňského roku a jeho léčba stále není ukončena, bude se muset podrobit ještě nejméně jedné reoperaci a
předpokládají se u něho trvalé následky. „V krvi obţalovaného více neţ dvě hodiny po nehodě bylo zjištěno 1,17
promile alkoholu. Sám byl jiţ v minulosti postiţen pro rychlou jízdu, v místě bydliště má pověst mladíka, který se
rád předvádí se svým silným autem,“ přiblíţil případ Fišer. Za trestný čin ohroţení pod vlivem návykové látky a
ublíţení na zdraví byl obţalovanému, ačkoliv nebyl dosud trestán, uloţen nepodmíněný trest odnětí svobody na
dobu jednoho roku a zákaz řízení motorových vozidel na dobu 5 let. Rozsudek dosud není pravomocný,
obţalovaný si ponechal lhůtu k podání odvolání.
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KULTURA

VIETNAM
4.2.2009 od 17:00
Přednáška cestovatelky Blanky Nedvědické. Ze
severu od Hanoje na jih po Saigon /Ho-Či
Minovo Město/ - pagody v Hanoji, Císařské
město Hue, historické město Hoi An, stavby
Chamské říše a přírodní scenérie - Dračí
zátoka, pobřeţí Jihočínského moře, krasová
jeskyně Phong Nha i smutné dědictví z
americko-vietnamského konfliktu. Tím vším
nás provede cestovatelka Blanka Nedvědická.
Kulturní centrum Golf Semily

české world music.
Jablonec nad Nisou

ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE
5.12.2008 - 31.3.2009
Výstava Za pověstmi Českého ráje je určena
nejen dětem, ale všem milovníkům Českého
ráje. Nachází se v Galerii Radka Pilaře a
Václava Čtvrtka v prostorách Městského
informačního centra. Vstup je zdarma. Jičín

LETECKÁ DOPRAVA SOUČASNOSTI
10. 2. 2009 od 20:00
Přednáška na téma létání a letecká technika v
nedávné minulosti, současnosti, ale i o tom, co
nás čeká v nejbliţší době. Přednáší radí
informuje Martin OK1ZOO. Klub Na Rampě
Jablonec nad Nisou

ŠAŠKOVSKÁ POHÁDKA
7. 2. 2009 od 10:00
Přijďte se podívat, co se stane, kdyţ dva šašci
začnou čarovat. Vyčarují princeznu a Honzu,
ale také čerta a ... www.zeleznybrod.cz Městské divadlo Ţelezný Brod

SKYLINE – 6. 2.2009. Skyline vţdy byli a
budou především koncertní kapelou, mající za
sebou stovky vystoupení a pověst divoké party,
která by „rozjela i mrtvého“. Pravidelně hrají
na většině tuzemských festivalů (Rock for
People, Planet Festival, atd.), předskakovali
britským Underworld a mají za sebou i
zahraniční zkušenosti. KC Střelnice – velký
sál od 20.00 hodin.

POSTEL PRO ANDĚLA
7. 2. 2009 od 17:30
Premiéra divadelní komedie v podání DS
Jizeran. Po skončení hry následuje přátelské
posezení s hudbou. Místo konání: sál obecního
úřadu. Rakousy
SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU
9. 2. 2009 od 10:00
Beseda o tom jak svými spotřebitelskými vzorci
ovlivňujeme stav ţivotního prostředí. Koná se v
SVČDM Semily
DVĚ BABY MEZI BAOBABY
5. 2. 2009 od 20:00
Zkušenosti a postřehy dvou ţen, které projely
na kole část jedinečného a přátelského ostrova
Madagaskar, přijde přednést šéfredaktorka
časopisu Cykloturistika Slávka Chrpová. Klub
Na Rampě Jablonec nad Nisou
ČANKIŠOU
6. 2. 2009 od 20:00
Smršť sedmičlenné kapely nabité energií a
strhujícími divokými rytmy. Etnobigbítová
dechovka s přehršlí exotických nástrojů, špička

Klub

Na

Rampě

NOBODY KNOWS
7. 2. 2009 od 20:00
Koncert. Divoký hard rock´n ´roll, hudba plná
energie, nasazení, melodií, vokálů. Lessy
(kytara, zpěv), Tommy Rock (bicí, zpěv),
Stanley G (basa, zpěv), Edward Bazzo (kytara).
Support: Stojí, ale neteče - Křest 1. CD
jablonecké kapely. Klub Na Rampě Jablonec
nad Nisou

Městské kino ŢELEZNÝ BROD
Datum

Název filmu

Druh
filmu

05. 02.
2009

Madagaskar 2

pro děti

10. 02.
2009

Ţeny

komedie

17. 02.
2009

Hlídač č. 47

24. 02.
2009

Kdopak by se vlka
bál

drama

Městské divadlo ŢELEZNÝ BROD
Datum Představení
Sbor/autor
07. 02.
2009

ŠAŠKOVSKÁ
POHÁDKA

DIVADELNÍ
SPOLEČNOST
TURNOV

14. 03.
2009

JEŢIBABY Z
BABÍNA

DS J.K.Tyl Josefův
Důl
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SPORT
TANVALD E: LOUŢNICE B 2:16
Do Tanvaldu jelo muţstvo v sestavě Pavlata, Šimánek a Blaţkové. Domácí tým je třetí od konce
tabulky a tak neměl být pro B problém odjet s třemi body. Ţe si udělají dva body domácí rozhodl jejich
hráč Berka, který porazil Blaţka T. 3:2 a potom ještě Šimánka. Bez problémů odehrál celé střetnutí
Pavlata a bez poráţky to zvládl i Petr Blaţek , i kdyţ s Berkou to bylo napínavé 3:2 na sety :
Body: Pavlata 4,5 Blaţek P . 4,5 Šimánek , Blaţek T. 3,5
ŢELEZNÝ BROD C: LOUŢNICE A 10:8
V Ţelezném Brodě nás čekal velice těţký zápas. Domácí mladíci nastoupili odhodláni nám oplatit
loňskou poráţku (u nás 6:12) a nastoupili v sestavě Benešové a Šonští. Paldus – Slavík J. 3:2 výhrou
nad Šonskými. Dvouhry se ze začátku nedaří trojici našich hráčů, kdyţ zejména Slavík J. ztratil
vyhraný zápas se Šonským Patrikem a ani Pladus nepřekvapil nic moc. A tak jsme jiţ prohrávali 3:8. A
kdyţ k tomu ještě dva zápasy prohráváme 2:3, Paldus se Šonským P. a Slavík J. s Benešem K., jiţ
poráţku 3:10 nemůţeme ovlivnit. To, ţe jsme nakonec uhráli nakonec lichotivý výsledek 8:10 byl
neskutečný závěr celého střetnutí, kdyţ všichni dokázali porazit své soupeře 3:1 na sety. Stoprocentní
výkon kapitána Slavíka Mirka přesto nestačil. Velice zbytečná poráţka.
Body: Slavík M. 4 Paldus 1,5 Slavík J. 1,5 Jehlička 1
LYŢNÍCI 2009
14. 2. 2009 od 13.15 hodin, Ski areál Kedr, Smrţovka
(závodníci od 12.30 do 13 hodin prezentace). Disciplíny: Paraslalom, Sjezd na dojezd, Hup-skok-let,
Taneček a vyhlášení výsledků v Parkhotelu – POZOR: začátek veselení jiţ v 19 hodin, hraje statečné
krkonošské NABOSO. Restaurace v Parkhotelu otevřena od 12 hodin.
POKUD NEBUDE DOSTATEK SNĚHU, PŘIJĎTE AŢ DO PARKHOTELU V 19 HODIN NA VEČERNÍ
TANEČEK. ZDE PROBĚHNE SOUTĚŢNÍ KLÁNÍ V NÁHRADNÍCH LYŢNICKÝCH DISCIPLÍNÁCH.
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.SMRZOVKA.CZ – KRÁTKÉ ZPRÁVY, PŘÍPADNĚ SE
INFORMUJTE TELEFONICKY – 483 369 325.

INFO Z KOUPALIŠTĚ
VODA: jelikoţ se mírně oteplilo, není led jiţ pevný a
a déšť jej ještě více oslabil. Jiţ nejsou vhodné podmínky
na bruslení.

VZDUCH: +2°C

INFO Z BÍLÉ STOPY
stopy jsou stále upravené, ale kvalita sněhu, díky
oblevě, která je během těchto dnů, prudce klesá.
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ČERNÁ KRONIKA
V průběhu noci z pondělí na úterý došlo v Janově
n.N. ke krádeţi sněhové frézy. Majitel měl sněhovou
frézu značky TORO 6 000 uskladněnou v
samostatné kůlně u rodinného domku. Neznámý
pachatel vnikl dovnitř a frézu v hodnotě 42 000 Kč
odcizil.
Ţelezný Brod - V noci ze soboty na neděli se stal
terčem útoku neznámého pachatele černý VW
Passat z roku 2005. Pachatel nejprve odmontoval
přední nárazník i s reflektory, aby poté vnikl i do
vnitřku, kde demontoval klimatizaci a další technické
prvky. Událost se stala v ulici Vlastimila Rady mezi
jedenáctou hodinou noční a ránem. Majiteli vznikla
škoda za sedmdesát tisíc korun.
Rychnov - Sportovní vyţití se tentokráte ţenám
nevyplatilo. V průběhu volejbalu neznámý pachatel
navštívil šatnu v Besedě a z odloţených věcí odcizil
peněţenku s doklady. Sportovkyni způsobil pachatel
škodu ve výši čtyř tisíc korun a obral ji i o mnoţství
času, které promrhá zařizováním dokladů. Ke
krádeţi došlo v pátek večer v době mezi osmou a
půl desátou.
Ţelezný Brod - Vydělávat si jde různými způsoby.
Podvodně uzavírala pojistné smlouvy ţena, která
působila zvláště na území Ţelezného Brodu. Policie
prosí všechny poškozené, kteří si sjednali jakékoli
pojištění u pojišťovny Generali a. s. u paní Leony
Štorkové, aby se obrátili na Policii ČR v Jablonci,
telefonní číslo 974 474 353. Případu se bude
jablonecký Deník dále věnovat.
V neděli před půl třetí v noci byl na Horním náměstí
hlídkou Městské policie Jablonec zastaven vůz řízený
jedenačtyřicetiletým muţem z Jablonce. Jevil
známky opilosti, proto se podrobil dechové zkoušce,
která ukázala, ţe muţ má v dechu 2,34 promile
alkoholu. Na Obvodním oddělení Policie ČR bylo s
muţem zahájeno řízení. Hrozí mu aţ rok za mříţemi.
Poslední případ vloupání do domu se stal v noci ze
soboty na neděli v ulici Pod Skalkou.
V době mezi dvacátou třetí a čtvrtou hodinou vytrhl
neznámý pachatel násilím hlavní vchodové dveře.
„Poté prošel schodištěm do prvního patra a
nezjištěným způsobem si otevřel dveře do bytu.
Tam odcizil peněţenku i s doklady a mobilní telefon
značky Nokia,“ upřesnila Ludmila Knopová, tisková
mluvčí
jablonecké
policie.
Majiteli,
osmašedesátiletému muţi, způsobil škodu ve výši

jednoho tisíce korun. „Apelujeme na majitele bytů a
domů, aby důsledně zamykali své příbytky.
Doporučujeme provést i kontrolu pevnosti dveří v
rámech.
Malá Skála - Policisté řešili případ domácího násilí.
Chování vykázaného muţe bylo nebezpečné pro
ţenu a dílem i pro děti. Házel po ţeně popelník,
nádobí i zavařeninu. Na svobodě je stíhán
šestatřicetiletý muţ z Malé Skály části Vranové III,
kterého policisté obvinili z trestného činu domácího
násilí. Můţe být potrestán odnětím svobody v trvání
od dvou do osmi let. Muţ od roku 2007 fyzicky a
psychicky týral svou ţenu. „Házel po ní nejrůznější
předměty, například nádobí nebo popelník a jiné.
Ţenu poniţoval, komandoval a vulgárně jí nadával i
v přítomnosti dětí,“ popsala Ludmila Knopová,
tisková mluvčí jablonecké policie. Nedávno dokonce
neváhal poškodit ţenino vozidlo zapálením víčka
nádrţe. V pondělí se spor mezi manţely vyhrotil a
hrozilo, ţe ţena utrpí újmu na zdraví. „Muţ ţenu
nejprve slovně a poté i fyzicky napadl. Hodil po ní
sklenici se zavařeninou a roztrhal jí oblečení,“
dodala tisková mluvčí. Přivolaní policisté ze
Ţelezného Brodu muţe vykázali z domova i díky
faktu, ţe jeho chování jevilo znaky stupňující se
tendence.
V průběhu noci z pondělí na úterý došlo v Jablonci
n. N. k vloupání do dvou prodejen Ovoce-zelenina.
Pachatel vnikl do prodejen v ulicích Liberecká a
Soukenná. U prodejen poškodil skleněnou výplň
vstupních dveří a zevnitř si odnesl pokladnu (
bohuţel nevěděl, ţe je prázdná ), fotoaparát a
cigarety. Škoda způsobená odcizením činí 6 000 Kč.
Další a daleko vyšší škoda však vznikla majitelům
prodejen poškozením skel a zde se jedná o částku
27 000 Kč.
Z trestných činů Krádeţe a neoprávněného drţení
platební karty byli včera obviněni dva muţi z
Jablonce n. N. 25letý a 18letý muţ odcizil z kůlny u
rekreačního objektu v Rychnově u Jablonce nad
Nisou motorovou kosu poté, co vypáčili petlici
chránící vstup do kůlny. Muţi mají na svém kontě
ještě neoprávněné uţití platební karty, kterou
převzali od další osoby a vědomi si toho, ţe není
jejich, ji pouţili. Do třetice muţi překonali zámek
dveří zaparkovaného vozidla Š Felicia v ulici Na Roli
v Jablonci n. N. A zevnitř odcizili autorádio.
Za své počínání mohou být potrestáni odnětím
svobody
v
trvání
aţ
dva
roky.
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POČASÍ
STŘEDA 4.2.

3 °C/-0 °C

NEDĚLE 8.2.

0 °C/-4 °C

ČTVRTEK 5.2.

5 °C/-1 °C

PONDĚLÍ 9.2.

0 °C/-4 °C

PÁTEK 6.2.

5 °C/-0 °C

ÚTERÝ 10.2.

SOBOTA 7.2.

3 °C/-1 °C

STŘEDA 11.2.

1 °C/-3 °C

1 °C/-3 °C

Podle francouzských vědců, kteří zkoumali záznamy měření v Evropě za posledních 30 let,
ubývá dní s mlhami. Vyjasňování oblohy podle nich vede ke zrychlení klimatických změn.
Od roku 1970 teploty v Evropě stoupaly rychlostí cca 0,5 st. C za deset let. Průměrná teplota nad
pevninou přitom za stejné období globálně vzrostla o 0,27 stupně.
S menším výskytem mlh se zvětšuje mnoţství sluneční energie, která dopadne na Zem, coţ vede ke
zvýšení teplot, říká studie. Podle ní můţe mít čistší vzduch vliv na změny klimatu v evropském měřítku
asi z 15%. Ve východních zemích však můţe být podíl daleko větší - někde aţ kolem 50%.
Ze studie vyplývá, ţe zlepšení v kvalitě ovzduší, a tedy i viditelnosti, dosáhlo vrcholu a v dalších letech
se bude zpomalovat, coţ pravděpodobně povede ke zpomalování lokálního oteplování.
Teplota v lednu se pohybovala více neţ 2°C pod normálem.
Průměrná teplota během ledna byla -3,9°C. Průměrné maxima dosahovala -1,3°C a průměrné minima
-6,2°C. Únor nezačne jako letošní leden velmi nízkými teplotami, kdy teplota na začátku ledna
dosahovala v noci k -20°C, ale denními teplotami lehce nad nulou a nočními teplotami kolem nuly.
Podobné teploty nás budou provázet několik dní. Obloha bude převáţně zataţená s občasnými
sněhovými přeháňkami.
Silný vítr na horách - Vítr dosahoval rychlosti i 133 km/h.
Rychlost jihovýchodního větru začala narůstat jiţ v neděli ve
večerních hodinách. V nočních hodinách uţ začal v horských
polohách vát silný vítr s nárazy do 90 km/h. Na Sněţce dosahovala
průměrná rychlost větru 33 m/s, coţ je 120 km/h.
V dopoledních hodinách byly zaznamenány tyto nárazy. Svratouch
na Českomoravské vrchovině 29 m/s (104 km/h), Fichtelberg v
Krušných horách 21 m/s (75 km/h), Lysá hora v Beskydech 24 m/s
(86 km/h). Sněţka hlásila v průměru nejsilnější vítr 37 m/s (133
km/h).
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PRANOSTIKA
Kdyţ skřivánek v únoru zpívá, velká zima
potom bývá.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu
jistě umlkne.
V únoru-li slavík zpívá, v dubnu zavřená
ústa mívá.
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu
se to musí přec jenom státi.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy
kácí.
Kdyţ půlnoční větrové v tomto měsíci silné
jsou, bývá dobrá čáka úrody nebo ovoce;
pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu,
máji a škodí vínu a stromům.
4.2.

5.2.

Únor bílý - pole sílí.
Sněhový únor - sílí úhor.
Únorová voda - pro pole škoda.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal
by v krávě zmrznout tele.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v
krávě tele a v kobyle hříbě.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Kdyţ v únoru mráz ostro drţí, to dlouho jiţ
nepodrţí.
Kdyţ záhy taje, dlouho neroztaje.
Kdyţ únor vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s
mrazem březen i v noci.
Kdyţ tě v únoru zašimrá komár za ušima,
poběhneš jistě v březnu ke kamnům s
ušima.
Komáři-li v únoru si bzučí, v březnu pak
mrazivý vítr skučí.
Leţí-li kočka v únoru na slunci, jistě v
březnu poleze za kamna.
Kdyţ v únoru mušky lítajů, to v marcu
robky v ruce chuchajú.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej
hned pící, která ti zůstává, neb s námi zima
po Veliké noci zahrává.

6.2.

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

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Svatá Háta bývá na sníh bohatá.
Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.

Svatá Dorota také na sníh bohatá.
Svatá Dorota stromy sněhem vometá.
Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
Na svatou Dorotu rádo teče do botů.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
Po Dorotě uschne košile na plotě.
Svatá Dorota - sněhu forota.
Dorothea v rychlém běhu přinášívá nejvíc
sněhu.
Kdyţ na Dorotu svítí slunce, ponesou
hodně slepice.
7.2.

Svatý Radko - na poli hladko.

9.2.

10.2.

Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena

O svaté Školastice navleč si rukavice.
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME

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






Simona Fortelná
6.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Petra Kopalová
8.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Marta Linková
11.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Tomáš Matěásko st.
4.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
4.2. 1808 – Josef Kajetán Tyl, český dramatik a spisovatel († 11.
července 1856)
4.2.1820 – Boţena Němcová, česká spisovatelka († 21. ledna 1862)
4.2.1941 – Jiří Raška, český skokan na lyţích
6.2. 1895 – Ferdinand Peroutka, český publicista († 20. dubna 1978).
6.2. 1905 – Jan Werich, český herec († 31. října 1980).
6.2. 1965 – Jan Svěrák, český reţisér a scénárista.
7.2. 1311 – Jan Lucemburský byl korunován českým králem.
7.2. 1900 – V Jablonci nad Nisou byl zahájen provoz elektrické
tramvaje.
8.2. 1828 – Jules Verne, francouzský spisovatel († 24. března 1905)
8.2. 1834 – Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský chemik († 2. února
1907)
11.2. 1905 – Zdeněk Burian, český malíř († 1. července 1981)
11.2. 1847 – Thomas Alva Edison, americký vynálezce († 18. října
1931)

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 04/2009

MASOPUST

4. února
2009

LOUŢNICKÉ TRADICE

Zvyky
v
průběhu
kalendářního
roku
se
nesou v rozdílném duchu.
Masopust neboli fašank je
rozverný
a
nevázaný,
provoněný
koblihami,
slaninou
a
pálenkou,
nutnou pro zahřátí při
celodenním obchůzce v
mrazivém vzduchu. Je to
čas zabíjaček a lidového
veselí. Masopust začíná
6.ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním
pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními.
Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod
masek, který končí masopustní zábavou. Posledním
dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční
středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají aţ
do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba
hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu.
Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti,
tzv. saturnálie, coţ je jeden z nejvýznamnějších a
nejradostnějších svátků římského náboţenství slavený
na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy
souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy
přírody na začátku jara.
Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a
Masopustu?
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé
po prvním jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom
ten rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním
jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte
takto: od pondělka toho týdne, ve kterém jsou
Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční
středy. Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří
králů - tj. 6.ledna - aţ do úterý, které předchází
Popeleční středě.
Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce".
Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd,
posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Slovo karneval pochází z románských jazyků a vzniklo
- dle jedné moţnosti - spojením slov carne (maso) a
vale (odejít), takţe po spojení dostaneme pěkný
slovní útvar vystihující situaci, kdy bylo snědeno maso
z poraţeného prasete – masonení. Jiné vysvětlení
najdeme v latinském "carrus navalis" coţ znamená
Loď bláznů. Zdálo by se, ţe s karnevalem nemá nic
společného, ale to se jen zdá.
Lze se domnívat, ţe tradice fašanků a masopustu
vznikla právě na německém území někdy kolem roku
1133. V Německu (je myšleno dřívější BRD) je totiţ
tato tradice dodnes velmi silně zakořeněna a průvod
masek je jednou z největších událostí roku. Dříve se o

masopustě slavívaly i jiné dny. Na svatého Blaţeje
(3.2.) se světíval chléb a chlapci sbírali po vsi dárky,
na svatého Hatě se světívala voda a na svatou Dorotu
(6.2.) se připomíná hra, ve které se této světici stínala
zlatá korunka. I na svatého Řehoře (12.3.) obcházela
především mládeţ a děti školou povinné stavení, aby
si drobnými scénkami a zpěvem vykoledovala nějaké
to přilepšení. Obyčejů a zvyků váţících se na poslední
masopustní dny bylo mnoho, kaţdá vesnice, kaţdý
kraj byl něčím odlišný a měl svá specifika. Všude se
ale toto období uzavíralo taneční zábavou, spojenou s
„pochováváním basy“. Jedná se o parodii na pohřeb
zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo
na prostřený stůl či máry se poloţila basa pokrytá
plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s
upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase
masopustních zábav a za tklivého nářku byla
slavnostně vynesena ven ze sálu a „pohřbena“. Po
tomto aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a
nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na
rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli se domů.
Pranostiky radí - Na konci masopustu o "bláznivých
dnech" (poslední 3 dny) se nemá nikdo ţenit, jinak
prý budou bláznit oba manţelé. Závěr zimy tedy
proţívali naši předkové často ve znamení zábav a
bujarého veselí, neboť byla pověra, která říkala: Kdo
v masopustě moc dělá, v létě to odleţí. A tak se
pouze dokončovaly drobné práce z předešlého roku
(draní peří, spřádání lnu, mlácení obilí), a všichni se
uţ připravovali na
blíţící
se
jaro.
Pranostiky
Masopustní
úterý:
Masopust na slunci pomlázka u kamen.
Masopust na slunci pomlázka v senci.
Svítí-li
slunce
o
masopustě,bude
pěkná pšenice a ţito
podzimní.
Svítí-li
slunce na bláznivé
masopustní dni bude pěkná pšenice i ţito. Konec
masopustu jasný - len krásný. Krátký masopust dlouhá zima. Na ostatky luţky - budou jabka, hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý),
bude dosti hrachu. Teče-li v úterý masopustní voda
kolejem,bude úrodný rok na len. Bude-li v úterý
masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb
vichr,tehdy celý půst větrný bude. Popeleční středa Jaké je počasí o Popeleční středě,takové se drţí celý
rok. Suchý půst - úrodný rok.
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
GIN GROG
gin 6 cl, voda na dolití, citronová šťáva z 1/2 citronu, cukr 2 lţičky, hřebíček 2 ks, skořice.
Do ohnivzdorné nádoby nalijeme gin a vodu, přidáme citronovou šťávu, cukr, dva
hřebíčky a kousek skořice. Ohřejeme k varu a přecedíme do poháru. Ozdobíme plátkem
citronu.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN

VAVŘÍN UŠLECHTILÝ (LAURUS NOBILIS L.),
Tato
rostlina
má v historii
naší civilizace
dlouhou
a
známou historii
- bobkové listy
byly např. v
době
klasického
Řecka
povaţovány za
posvátné
(kněţky před
věštbou ţvýkali
listy, které jsou
mírně
narkotické), vítězové starořeckých olympijských her
byli vyznamenáváni věncem z vavřínu, keř byl
zasvěcen i řeckému bohu lékařství - Aeskulapovi.
Vavřín je symbolem antiky. V dobách starého Říma
byli vítězové a učenci zdobeni věncem z tohoto
stálezeleného keře. Koţovité lesklé listy se suší a
pouţívají jako kuchyňské koření. Vavřín miluje
sluníčko, ale prospívá i ve stínu. Zahradníci ho jiţ na
dvoře Rudolfa II. tvarovali do nejrůznějších
geometrických forem. Pochází z Přední Asie, odkud
se rozšířil do celého Středomoří, kde byl dříve
součastí přirozených středomořských lesů. Daří se
mu v lehkých propustných půdách. Nesnáší ani
dlouhodobé sucho, ani přemíru vlhkosti v půdě.
Potřebuje relativně hodně slunečního svitu, snáší
přímé slunce nebo slabý polostín. Jde o teplomilou
rostlinu, která v našich podmínkách musí být na
zimu chráněna ve sklenících nebo zimních
zahradách. Plody vavřínu jsou bohaté na silice,
tvořené částečně tuky, částečně terpenickými
látkami. Listy obsahují aţ 1,3 % eterického oleje, v
němţ převládají terpenické látky. Silice, obsaţené v
čerstvých listech a dřevu, při poţití mohou způsobit
alergické reakce. Kromě toho silice, zejména při
vdechování,
mohou
způsobovat
halucinace,
případně i ztrátu vědomí. V současnosti se pěstuje
po celém světě hlavně pro okrasu a to i v
květináčích jako zakrslý stromek.
Sušené listy vavřínu se pouţívají jako koření pod
jménem bobkový list, resp. bobek.

Kromě toho jsou sušené listy pouţívány v léčitelství
jako prostředek proti artritidě a pro posílení ţaludku.
Plody byly v minulosti uţívány jako prostředek proti
střevním parazitům, dnes vzhledem ke zjištěným
moţným negativním vedlejším účinkům se jiţ
neuţívají. Obsahové látky jsou účinné jako
prostředek
proti
křečím
(zejména
jako
antiepileptikum), proti bolestem a zánětům a maji
antioxidační účinky. Odvar listů těch uţívá se proti
bolení zubů; z ovoce připravuje se v Polsku a Rusku
kořalka. Působí lehce sedativně, podporuje trávení,
má i antiseptický (protizánětlivý) účinek. Mimo jiné
má velmi zajímavý účinek na sniţování krevního
cukru. Jako doplněk léčby diabetiků. Pije se „čaj“,
který uděláme ze dvou bobkových listů. Zalejeme je
vroucí vodou a necháme 5 minut louhovat (1/4 l
hrníček). Pijeme třikrát denně. Jako koření se
pouţívá sušený list, který by měl správně mít
světlezelenou barvu (čím zelenější je barva, tím
větší je kvalita koření, na listech se nesmí objevit
různobarevné skvrny). Listy mají velmi specifické
aroma a nahořklou chuť – obsahují silice, glykosidy
a hořčiny, které podporují trávení a chuť k jídlu. Z
toho důvodu se bobkový list pouţívá v kuchyních
mnoha národů při konzervaci masa a ryb, nakládání
okurek, hub, zeleniny, jeho aroma se skvěle
doplňuje s chutí octa.
V kuchyni bychom s bobkovým listem měli zacházet
opatrně – pokud pouţíváme celé listy , tak vţdy
raději v menším mnoţství, do jídel dáváme aţ před
jeho dokončením (příliš dlouhým vařením hořkne).
Mletý bobkový list pak přidáváme aţ do hotového
pokrmu. V porovnání s většinou koření, ze kterého
se pouţívají listy, můţe být bobkový list několikrát
vařen aniţ by ztratil většinu aromatických látek.
Bobkový list se pouţívá i v lidovém léčitelství – čaj z
listů odstraňuje odpadní látky z těla, pomáhá při
diabetu
a
revmatismu.
Pokud pouţíváte toto výrazné koření ve své kuchyni,
neskladujte je déle neţ jeden rok - přestárlé listy
ztrácejí svoji vůni, zbarvují se dohněda a chutnají
hořce.
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LOUŢNICKÁ POCHOUTKA
BLESKURYCHLÉ ŠUNKOFLEKY
2 cibule, 400g uzeného, 1 plechovka červených fazolí, 1 balení těstovin pene
3 minuty,4 vajíčka, sůl, pepř, petrţelka na ozdobení, nastrouhaný sýr.
Na pánvi (hodně hluboké) opečte cibuli, přidejte uzené maso a po chvilce
opékání přidejte fazole (propláchnuté), mezi tím si uvařte těstoviny,
smíchejte s masem a zalijte vajíčky rozkvedlanými se solí a pepřem, rychle
vlijte do směsi masa a těstovin, zamíchejte a podávejte posypané sýrem a
s okurkou či jinou nakládanou zeleninou.
TOMÍNOVA POLÉVKA PROTI CHŘIPCE
3 strouţky česneku, 2 středně velké cibule nakrájené na nudličky, olej na
osmahnutí cibule, 1 balíček „francouzské zeleniny“ (na nudličky nakrájená
mrkev, celer, petrţel, bambusové výhonky, potek), 1 kostku zeleninového
vývaru, balíček čínských nudlí, špetka zázvoru, petrţelka.
Osmaţte cibuli, přidejte česnek, zeleninu, bujon, zalijte vodou, povařte a
přidejte nudle, ty povařte cca 4 minutky a pak dochuťte zázvorem a
petrţelkou.
MASOPUSTNÍ KOBLIHY
500 g hladké nebo polohrubé mouky + trocha na poprášení pracovní plochy, 40 g krupicového
cukru, 40 g másla, 4 ţloutky, 30 g droţdí, 3 lţíce rumu, 250 ml vlaţného mléka, špetka soli,
nastrouhaná kůra z jednoho citronu, 250 ml oleje na smaţení, asi 200 g zavařeniny na plnění,
nejlépe domácí, moučkový cukr (s vanilkou) na poprášení.
V misce nebo hrnku rozetřete droţdí se lţící cukru a mouky. Zřeďte čtyřmi
lţícemi vlaţného mléka. Kašičku dejte na teplé místo asi na čtvrt hodiny
kynout; směs začne pěnit.
V míse utřete máslo se zbylým cukrem do pěny a postupně zatírejte jeden
po druhém ţloutky. Pak vlijte vzešlé droţdí, rum, přidejte sůl,
nastrouhanou citronovou kůru, mouku a s mlékem zpracujte na hladké
a vláčné těsto. Mísu přikryjte a nechte na teplém místě asi tři čtvrtě
hodiny kynout. Na lehce pomoučněné pracovní ploše těsto rozválejte na
asi centimetr silnou placku. Sklenkou naznačte kolečka – těsně vedle
sebe, aby vám nezbylo moc odkrojků. Na polovinu koleček naklaďte lţičkou trochu zavařeniny
(nedávejte jí moc, koblihy by při smaţení šly ke dnu), zbylá kolečka dokrojte. Poloţte na
zavařeninu, okraje důkladně přitlačte a ještě jednou vykrojte skleničkou. Okraje budou hladké
a pevně spojené. Pak koblihy lehce poprašte moukou a nechte na utěrce ještě asi čtvrt hodiny
kynout. Tuk rozehřejte v menším hlubším kastrolu. Vhoďte do něj drobek pečiva; pokud tuk začne
prskat, je uţ dost horký. Opatrně vkládejte koblihy, smaţte je dozlatova (asi pět minut)
a vyjímejte drátěnou naběračkou. Nechte na vrstvě ubrousků okapat přebytečný tuk a podávejte
pocukrované.
MASOPUSTNÍ LEHCE PIKANTNÍ SALÁT
1 balení rýţových nudlí, 1 plechovku propláchnutých bílých fazolí, 1
salátová okurka, svazek jarních cibulek, petrţelka. Na zálivku: 1 lţíci
medu, 1/2 lţíce octa, 1 lţíci rostliného oleje, 1 lţíci sójové omáčky, ½
lţičky najemno nastrouhaného zázvoru.
V misce smíchejte všechny suroviny na zálivku. Rýţové nudle uvařte podle
návodu na obalu, aby zůstaly pevné na skus – někdy stačí zalít je horkou
vodou a nechat několik minut stát. Potom nudle propláchněte studenou
vodou a slijte. Fazole propláchněte studenou vodou, okurku nakrájejte na
prouţky co nejpodobnější nudlím. 3. V míse promíchejte nudle, fazolky
a cuketu. Podávejte se zálivkou, případně s najemno pokrájenou jarní cibulkou.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
"Miláčku, proč jsi celá nahá?" "To jsou přece šaty
lásky, drahý!" "Hm, no mohla sis je alespoň trochu
přeţehlit!"
Ţena: "Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi
uvolnili místo." Muţ: "A vešla ses?"
Situace: Oni leţí příjemně unaveni v posteli. Co
kdybych přišel zítra k vám a přede všemi tě
poţádal o ruku?"
Ona: "No já nevím, manţel by asi zuřil a děti by se
smály..
Horský průvodce říká: "Kdyby dámy na chvilku
zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů."

Pozval si psychiatr paní Novákovou. "Váš manţel mě
poţádal, abych Vás vyšetřil. Prý chodíte večer po
bytě se zdviţenýma rukama a roztaţenými prsty.
Můţete mi k tomu něco říct?" "Ale jistě. Čekám, aţ
mi zaschne lak na nehty."
"Já mám chřipku pane doktore." "Tak co sem lezete
chlape, ještě ji od vás chytnu."
Chlap u lékaře: "Pane doktore, já uţ asi týden
nemůţu čůrat." Doktor na to: "Tak si sundejte
kalhoty.... Vţdyť ho máte zauzlovaného." A ten
borec: "Jeţíši já zapomněl koupit chleba!"

Podezřívavá ţena se táţe: "Můţeš mi vysvětlit, jak
se ti na límec dostala rtěnka?" "Nemůţu, nevím.
Docela jasně si pamatuji, ţe košili jsem si sundal."

"Pane doktore, můj muţ má nějakou divnou nemoc,
mohl byste ho vyšetřit?" Doktor manţela vyšetří a
povídá: "Máte pravdu, paní, má kvadratickou
nemoc." "A jaká to je?" "Má chuť na druhou."

"Venku je tak krásně," povídá muţ manţelce, "a ty
se dřeš s parketami! Měla bys jít raději na vzduch a
umýt mi auto."

Psychiatr se ptá alkoholika: Co pijete? Ale pane
doktore, já nejsem vybíravý. Nalejte klidně, co
máte!

Arabská teroristická komanda oznámila, ţe ţádný
útok na ČR nechystají. Jejich analytická skupina
totiţ zjistila, ţe po likvidaci vlády, parlamentu a
senátu by se naše ţivotní úroveň zvedla na
trojnásobek.

Ve škole povídá paní učitelka: "Čím je tvůj tatínek,
Jirko?"On je pekař." Odvětí Jirka. "Hmm, to je
hezké", na to paní učitelka "a peče nám co ? A děti
odpoví "...chléb!" "A tvoje maminka je čím,
Maruško?" ptá se znova. "Sím, ona je zdravotní
sestra." "Aha, vidíte děti - stará se o nemocné. To je
krásné povolání!" "A co ty Honzíku?" ptá se dále.
"Můj tatínek tancuje nahatej v gayklubu." Odpoví
Honzík. "Hmmmm...", povídá paní učitelka a
pokračuje "... no, i taková zaměstnání jsou..."
O přestávce přijde za Honzíkem a povídá: "Honzíku!
Opravdu tvůj otec tancuje v tom klubu???" A Honzík
odvětí: "Neee, on pracuje v ČEZu, ale my se za to
všichni stydíme..."

Lísteček za stěračem zaparkovaného auta: "Zpráva
pro zloděje: Nádrţ je prázdná, rádio nemám a
motor je vylágrovaný." Druhý den přibude další
lísteček: "Pro majitele auta: Takţe kola jsou ti
vlastně taky na hovno.
Nové názvy pro slipy: do 30 let ... klec na tygra,
30-50 let ... taška na šaška, nad 50 let ... chýše
pro měkýše!!!
50% teenagerů vidí svojí budoucnost pozitivně.
Zbylých 50% na drogy nemá peníze.
Kdyţ jsem byl dítě celé noci jsem se modlil, aby mi
Bůh seslal nové kolo. Pak jsem pochopil, ţe takhle
Bůh nepracuje. Tak jsem kolo ukradl a poţádal ho o
odpuštění.
Mladý adept právnického doktorátu dostane u
zkoušek otázku: "Co je to podvod?" Podvod je,
jestliţe mě teď necháte propadnout." "Jak to?", ptá
se profesor. "Protoţe paragraf 265 trestního
zákoníku zní: Kdo zneuţije nevědomosti něčí aby jej
poškodil, dopustí se podvodu..."

Muţ se ţenou leţí v posteli. Muţ dostane strašnou
ţízeň, a protoţe leţí u stěny,opatrně překračuje
ţenu a chce se jít napít. Ta si myslí, ţe se chce
milovat a potichu říká "Počkej, malý ještě nespí."Po
3 minutách muţ znovu zkouší přelézt přes
ţenu,protoţe ţízeň se stupňuje. Ţena :"Říkala jsem
ti počkej, neţ malý usne!" Muţ ještě chvíli čeká, ale
potom se rezolutně zvedne a jde rovnou do
kuchyně. Chce se napít minerálky, ale ţádnou
nenajde a tak vytáhne z ledničky šampaňský.....
Ţena slyší bouchnout špunt a křičí:"Co tam proboha
děláš?" A na to se z dětského pokoje ozve pětiletý
syn:"Vidíš, nechtěla jsi mu dát, tak se zastřelil....

MOUDRÁ VĚTA

Muţ musí - zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Ţena musí - strom zalévat,
dům uklízet a celou dobu vařit pro ty dva pitomce.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Z LOUŢNICKÉ HISTORIE: 29. DÍL

BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŢ JSI BYLA MALÁ…………Aneb jak
se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války
Sport - SK LOUŢNICE
Roku 1930 začíná oţivovat i v naší obci sportovní ruch.
Jsou to především mladí hoši, kteří se nadchli pro
kopanou. Zakoupili si merunu (míč) a pilně trénují na
pastvině u Liškova háje. 1931 byl v Louţnici zaloţen
sportovní klub – SK LOUŢNICE- na začátku své sídlo měli
v hostinci u Studničků, později se přestěhovaly do hospody
k Linkovem. Ze sportů byl pěstován jen fotbal. Hřiště si
pronajali od řídícího učitele Ludvíka na „Vrších“. Kaţdou
neděli se pořádali
přátelské
zápasy
s okolními
kluby.
Většinou
naši
prohráli, protoţe jim
chyběl
trénink.
Fotbalisté
v roce
1932
přesunuli
hřiště k Liškovu háji
a
celkově
jejich
činnost slábla. Bylo
méně
zájezdů
i
zápasů.
Kopaná
pozbývá
přitaţlivosti i zájmu
a sportovní spolek
neprojevuje ţádnou
činnost a veškerý
sport
se
zase
soustřeďoval v Sokole. Sportovní spolek se po
dvouletém spánku opět probudil k nové činnosti. Byl to
opět fotbal, který se stal jedinou činností. Stále se
hrálo na pozemku u Liškova háje
Tentokrát bývají naši fotbalisti v utkáních s okolními
kluby úspěšnější. Narůstá i počet fanoušků.
28. října se odehrálo utkání s klubem SK Jesenný,
které mělo slavnostní ráz, hrála kapela, průvod
sportovců. Sportovní spolek pořádá i své zábavy, a to
taneční v Haratině a silvestrovský v sokolovně. Počet
členů sportovního klubu značně stoupl, a to díky dobré
agitaci. Na konci roku 1934 má přes 60 členů).
Sportovní klub v roce 1935 se má čile k světu. Hráči
jsou zaregistrováni u ţupy a tak má klub moţnost hrát mistrovské zápasy. Poměry mezi Sokolem a
sportovním klubem nejsou zrovna nejlepší, snad je příčinou ţárlivost a osobní zaujatost některých
členů. Prozatím Louţnice všechny zápasy prohrála. Při jednom zápase na zdejším hřišti u Lišků byla
sehrána pěkná scéna. Nájemce pozemku od A. Ludvíka, pan Čepelák, přijel na hřiště s potahem krav
a chtěl začít na hřišti orat. Z toho byl veliký rámus, a kdyţ pak meruna při zápase zalétla na jeho
pole pod hřištěm, Čepelák se jí zmocnil, noţem rozřezal a hodil zpět hráčům. Tím byl konec zápasu a
následovaly potom soudy a různá komisní řízení a z toho všeho vyšlo, ţe nájemce měl zaplatit
poškozenou merunu, ale na podzim se odstěhoval ze vsi, a tak zůstal stále dluţen. 26. července
1935 pořádal sportovní klub svoji slavnost, ale déšť vše pokazil.
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4. února
2009

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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