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LOUŢNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo:
05. / 2009
pro týdny
11.2. - 18. 2. 2009
pravidelně nepravidelný týdeník
z Louţnice a okolí

Z DOMOVA

Loužnice- Kostřavec

O ŠTÍT KOSTŘAVCE
VII. R O Č N Í K V

B Ě H U N A L Y Ž Í CH

Kategorie :
muţi
ţeny
ţactvo
Datum : 14. 2. 2009
Prezentace : 9 – 9.30 hod místního času
Start :10.00 hod místního času
Místo konání : Louţnické pláně na Kostřavci
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Tratě, počasí, i nějaké to
občerstvení zajištěno.
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HASIČSKÝ PLES
SDH Louţnice uspořádal v sobotu 7. 2. 2009 jiţ tradiční Hasičský ples. Návštěvníků přišlo velké
mnoţství, sál byl plně naplněn a všichni se výborně bavili a vládla skvělá atmosféra. K tanci hrála
skupina Rytma.
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JARNÍ
PRÁZDNINY –
16. 2. 2009
aţ 22. 2.
2009 - pondělí
aţ neděle jarní
prázdniny ve
školách
v Jabloneckém okrese.
ZIMA ZNOVU UDEŘILA V NAŠÍ OBCI
Úterní prudká
změna počasí,
zaskočila celou naši
republiku. Ale ne
nás na horách!!!
Všichni víme, ţe
ještě v květnu
můţe u nás
napadnout sníh.
Sníh po delším půstu konečně zasypal místa,
která jiţ byla zcela holá. Napadlo zatím aţ
patnáct centimetrů, chumelenice ale
pokračuje. A tak údrţba našich cest zase
pokračuje v plném proudu
OŮ LOUŢNICE – SVOZ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Od března 2009 bude
obnoven svoz tříděného
odpadu. Svoz bude kaţdý
lichý měsíc, první středu
v měsíci. První svoz vychází
na středu 4. Března 2009. Pytle budou
k dispozici na OÚ.
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MĚSÍC V ÚNORU - náš nejbliţší kosmický
soused je v únoru dobře pozorovatelný 27. a
28. února. Tato doba je vhodná zejména pro
pozorování povrchových útvarů na Měsíci,
neboť na rozhraní mezi světlem a stínem (na
tzv. terminátoru) útvary vrhají zřetelné stíny.
Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 9. února),
vynikne plastičnost měsíčního
povrchu.Dominantním objektem na únorové
večerní obloze bude planeta Venuše, která
dosahuje 9. 2. výšky 33° nad obzorem, 15. 2.
zapadá nejdéle, 2 hodiny po astronomickém
soumraku a 19. 2. dosahuje nejvyšší jasnosti –
4,6 magnitudy.
Z objektů hvězdného vesmíru nám únorová
obloha nabízí dvojhvězdy, hvězdokupy,
mlhoviny i galaxie. Z dvojhvězd je to např.
Castor ze souhvězdí Blíţenců. Známou
hvězdokupu Plejády můţeme najít v souhvězdí
Býka. Ozdobou únorové oblohy je Velká
mlhovina v souhvězdí Orionu. Této mlhovině
můţe na únorové obloze konkurovat snad jen
galaxie M31 v souhvězdí Andromedy.
Na denní obloze lze sledovat Slunce, naši
nejbliţší hvězdu. Díky dalekohledu, který
odcloňuje větší část slunečního světla, jsou na
povrchu Slunce viditelné sluneční skvrny.
Speciálním chromosférickým dalekohledem lze
pozorovat sluneční protuberance.
Předpokladem k pozorování je vţdy jasné
počasí. Ke kaţdému objektu je podán odborný
výklad, v případě nepříznivého počasí se výklad
soustřeďuje na přístrojové vybavení kopulí.

OTEVÍRACÍ DOBA
V HOSPŮDCE NA ZÁDUŠÍ
PO – ZAVŘENO
ÚT – ZAVŘENO
ST – 18.00 – 22.00
ČT – 18.00 – 22.00
PÁ – 18.00 – 24.00
SO – 18.00 – 24.00
NE – 18.00 – 22.00

3

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 05/2009

11. února
2009

ZE SVĚTA
ŢELEZNÝ BROD - 9. MĚSTSKÝ PLES
9. městský ples v Ţelezném Brodě, plánovaný
na sobotu 14. února 2009, JE ZRUŠEN
z důvodu malého zájmu občanů.
Omlouváme se těm, kteří si zakoupili
vstupenky, peníze si mohou vyzvednout
kdykoliv v Informačním středisku.
ŢELEZNÝ BROD - Ve čtvrtek 5. února 2009 se
ve střední
uměleckoprůmyslové
škole sklářské,
uskutečnilo natáčení
pořadu ČT "Toulavá
kamera". Tento díl
bude sledovat příběh
vývoje od skleněné
perle k ţeleznobrodským figurkám. Na natáčení se
podíleli rovněţ studenti oddělení skleněných figurek,
biţuterie a hutního zpracování skla. Více se dozvíte
na http://toulavakamera.ct24.cz/

TANVALD- Do Tanvaldu by se měli v příštím roce

přestěhovat profesionální hasiči z Velkých Hamrů.
Zároveň by jim za sousedy měli být dobrovolní
kolegové. Jiţ letos by měly začít práce na souběţné
výstavbě obou objektů. Na stavbu zbrojnice město
podalo ţádost o dotace do evropských fondů. Do
Tanvaldu by se měli v příštím roce přestěhovat
profesionální hasiči z Velkých Hamrů. Zároveň by
jim za sousedy měl být Sbor dobrovolných hasičů
Tanvald Šumburk.
Jiţ letos by totiţ měly začít práce na souběţné
výstavbě jak stanice Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje, tak zbrojnice SDH. Město podalo
ţádost o dotace do evropských fondů na stavbu
zbrojnice.
Současně město Tanvald nabídlo Zdravotnické
záchranné sluţbě pozemek pro výstavbu nové
stanice. I tato by měla být realizována jiţ tento rok.
Stavbu platí ZZS a bude se nacházet na pozemku v
České ulici. „Pozemek jsme vykoupili od
pozemkového fondu jen za tímto účelem,“ vysvětlil
Petr Polák.

LIBERECKO -LEPŠÍ ORIENTACE PRO

NÁVŠTĚVNÍKY MS 2009. Na průtahu přes Liberec se
jiţ v minulých dnech začaly ukazovat cedule, které
odkloní návštěvníky Mistrovství světa v klasickém
lyţování 2009 na odstavná parkoviště. Ta budou v
Liberci celkem tři. Vzhledem k dopravním uzavírkám
v centru města, ve Vesci a pod Ještědem doporučují
odborníci vozy odstavovat právě na záchytných
parkovištích a k přiblíţení se k centru dění vyuţívat
městskou hromadnou dopravu, která bude v době
konání MS bezplatná.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD - 8. ROČNÍK

24. února 2008 - Sraz 14 – 14.30 hod.před
tanvaldskou radnicí, Průvod Krkonošskou ulicí k
vlakovému nádraţí. Bez zubačky ani ránu! Vlakem
vstříc sousedům do Desné.
Odjezd v 15.33 hod. Tanvald, ţel. st. V Desné jde
průvod od vlaku k radnici
a poté ke starokatolickému kostelu. Ozvučte průvod
trumpetkami, bubínky, pokličkami, kastrůlky,
řehtačkami a jinými rámusidly. Těšíme se na setkání
s vámi! Občerstvení tradiční koblihou či jitrnicí
bude připraveno. Za všechny pořadatele zvou S.O.S.
Zvony Tanvaldsko a Infocentrum Tanvald

SEMILY- Šok čeká na návštěvníky slavné Riegrovy
stezky v Semilech. V průběhu ledna byla totiţ
začínající část stezky v
oblasti Bítouchova zcela
vykácena. Z místa bylo
odvezeno na 250 kubických
metrů dřevní hmoty.
Holoseč je přibliţně na
jednom hektaru. Podle
katastrálních map je začátek
stezky veden jako les bez
zvláštního významu. Porost
tedy není nijak chráněn.
Díky tomu s ním mohl soukromý majitel naloţit
podle svého uváţení. „Těţbu povolily Lesy ČR i
odbor ţivotního prostředí. Les je totiţ přestárlý a
kořeny smrků byly napadeny hnilobou. Odtěţit se to
muselo,“ vysvětlila Naďa Pašková ze společnosti
Profiles, která kácení provedla. Podle jejích slov
měly smrky jiţ 140 let. Na strom tohoto druhu je to
dost. Navíc mají smrky mělkou kořenovou soustavu,
takţe podléhají vývratům a polomům. Naposledy se
to potvrdilo v roce 2007, kdy se přes Riegrovku
přehnal orkán Kyrill, který zde smetl desítky
vysokých smrků. Takové prostředí je pak vhodné
pro přemnoţení kůrovce. Zásah na Riegrovce byl
tedy spíše zdravotním. Na Riegrově stezce navíc
roste jako na jednom z mála míst v ČR vzácný a
zákonem chráněný lomikámen trsnatý, který je
ohroţeným druhem. Právě smrkové porosty jeho
výskytu škodí. Rostlina totiţ potřebuje dostatek
světla, coţ smrkový les neposkytoval.
Riegrova turistická stezka v kaňonu Jizery byla
zbudována v roce 1909. V délce asi tří kilometrů
prochází hluboce zaříznutým údolím Jizery ze Semil
aţ k soutoku s Kamenicí u Podspálova. Celé údolí
Jizery bylo v roce 1951 vyhlášeno přírodní rezervací
a od roku 1983 je naučnou stezkou s třinácti
tabulemi, které nám prozradí mnoho zajímavého o
zdejší flóře a fauně. Velkým lákadlem je i
hydroelektrárna v Podspálově, která byla postavena
v letech 1922 – 1926 a je dodnes funkční.
Pozemky Riegrovy stezky patří z části Lesům ČR,
městu Semily a soukromému vlastníkovi.
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LETOŠNÍ LYŢAŘSKÁ SEZONA LÁKÁ
ZLODĚJE

Zimní počasí do hor neláká jen davy lyţařů. Během
sezony si na své přijdou i zloději. Nemilé překvapení
čekalo třeba turistu z Berouna, kdyţ si chtěl po
obědě v restauraci v Horním Tanvaldě vyzvednout
lyţe, které zanechal před podnikem. Jeho sjezdová
výbava se totiţ mezitím stala kořistí neznámého
zloděje. Podobného rozčarování se dočkali i
hosté penzionu v Albrechticích. Z neuzamčených
prostor lyţárny přes noc zmizely tři páry sjezdových
lyţí. Způsobená škoda v obou případech činí
podle odhadu policie dohromady více neţ dvacet tři
tisíce korun. Další stotisícovou škodu rekreantům
způsobili zloději v Kořenově. Neznámí pachatelé zde
odcizili klíče od úschovny lyţí a ukradli dvoje
sjezdové lyţe a pět snowboardů. Policie lyţaře
nabádá k opatrnosti. „Doporučujeme všem
vyznavačům zimních sportů, aby své lyţe
nenechávali bez dozoru před restauracemi,
obchody či půjčovnami. Raději se s někým domluvte
a při obědě se v hlídání lyţí střídejte. Ani
v uzavřených prostorách penzionů či hotelů
nezapomínejte kontrolovat řádné zabezpečení.
JABLONECKO- Mezi městy soutěţí o titul Zlatý erb
věnovaný nejlepším internetovým stránkám města a
obcí Jablonec a Ţelezný Brod, mezi obcemi se o
hlasy poperou i webové stránky Frýdštejna, Líšného,
Rádla a Skuhrova. Návštěvníci webových stránek
měst a obcí mohou hlasovat o ceně veřejnosti na
webových stránkách http://mesta.obce.cz/. Hlasovat
mohou všichni uţivatelé internetu, kteří disponují
platnou e-mailovou schránkou, na niţ bude poslána
ověřovací zpráva. Hlasovat můţete jen pro jedno
město či obec. Do čtvrtka 19. února do šestnácti
hodin budou hlasy započítány do krajské ceny
veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka
26. března také do šestnácti hodin do celostátní
ceny veřejnosti. V uplynulých ročnících v anketě
uspěly například stránky obce Jiřetín pod Bukovou,
či právě Jablonce.

JIZERSKÉ HORY - U kiosku na Promenádní
cestě zemřel v pondělí běţkař. Nečinnost
přihlíţejících pomohla k vítězství smrti. Ve tři hodiny
odpoledne v pondělí 9. února obdrţeli horští
záchranáři v Jizerských horách ţádost o pomoc
šedesátiletému lyţaři. Ten byl v bezvědomí nalezen
mezi Smědavou a Jizerkou v bezvědomí. Záchranáři
dorazili na místo během šesti minut. Lidé, kteří na
ně na místě čekali, neuměli podat první pomoc,
která je v těchto případech nejdůleţitější. „Běţkař
pravděpodobně dostal infarkt. Prvních pět minut po
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srdečním kolapsu je pro záchranu člověka
nejdůleţitějších. Kolemjdoucí turisté ale běţkařovi
nedali ani masáţ srdce a ani umělé dýchání,“
prohlásil René Mašín, náčelník Horské sluţby
Jizerské hory. Záchranáři bezprostředně po příjezdu
začali s resuscitací, ve které pokračovali aţ do
příletu vrtulníku Letecké záchranné sluţby. Ten
nemohl v místě přistát, proto zdravotníci k
postiţenému seskočili. Přes veškerou snahu
záchranářů i lékaře se muţe po čtyřiceti minutovém
boji nepodařilo zachránit.
PASEKY NAD JIZEROU, VYSOKÉ NAD
JIZEROU- Léta podporovaný návrh na rozšíření
lyţařských moţností částečně v katastru Pasek nad
Jizerou a částečně v katastru Vysokého nad Jizerou
zkomplikovalo poslední rozhodnutí vysockých
zastupitelů. Ti chtěli vyhovět majitelům dotčených
pozemků, kteří si nepřejí novou sjezdovku, a to kvůli
moţné zástavbě rodinnými domy. Jedná se o
lokalitu od Perličku dolů po svahu k místu zvaném V
Koutě. Deníku to potvrdila starostka Pasek Hana
Růţičková. „Chtěli bychom rozšířit lyţařský areál o
plochu luk, která na něj navazují. Ty jsou v katastru
Vysokého nad Jizerou, ale zastupitelé náš záměr po
letech nepodpořili,“ sdělila Růţičková s tím, ţe
předchozí léta neměli Vysočtí proti stavbě vleku
ţádné námitky. Podle starosty Vysokého nad Jizerou
Jindřicha Matury zastupitelé neschválili záměr
sjezdovky kvůli protestům lidí. „Zastupitelstvo se
rozhodlo, ţe vyhoví obyvatelům, kteří zde chtějí
postavit například rodinné domy,“ vysvětlil Matura.
Deník se snaţil kontaktovat majitele dotčených
pozemků, u všech se ale setkával s kladným
přístupem k nové sjezdovce. Jedním z nich je i Petr
Patočka. „Já stavbu maximálně podporuji, jednak to
přispěje k rozvoji Pasek nad Jizerou, přitáhne to
turisty a já bych zde rád postavil zázemí,“ sdělil
Patočka s tím, ţe by Pasekám na svých pozemcích
zajistil občerstvení, ubytování, půjčovnu i servis.
„Nám by sjezdovka rozhodně nevadila,“ řekl jeden z
majitelů František Ječný. „My bychom zde rádi
postavili rodinný dům, ale vţdy se dá nějakým
způsobem dohodnout, určitě nejsme zásadně proti
sjezdovce,“ uvedl Petr Kniha.
Redakci se tedy nepodařilo zjistit, kdo vlastně proti
stavbě protestuje. Všichni dotázaní majitelé
pozemků se ale shodli v jedné věci: „Jak můţeme
protestovat proti něčemu, co ani nevíme, kudy
povede? Nikdo s námi o této věci ještě nemluvil,
nemáme ţádné informace,“ stěţovali si téměř
stejnou větou. Záměr stavby podpořilo jak
ministerstvo ţivotního prostředí, tak i Správa
KRNAP.

5

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 05/2009

KULTURA

DR. ZDENĚK MRKÁČEK: ZÁZRAKY
PŘÍRODY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ
OBLASTI ČESKÝ RÁJ
4.2.2009 - 3.3.2009 od 8:00 Výstava fotografií,
jejichţ autorem je zoolog – ornitolog Správy
CHKO Český ráj Dr. Zdeněk Mrkáček.
Vystavený soubor fotografií představuje
vybrané obyvatele skalních měst, lesů i luk v
podobě zástuců různých skupin ţivočichů.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY DO BÍRKY SKLA ZA
ROK 2008
7.2.2009 - 31.12.2009 od 9:00 do 16:00.
Výběr z kolekce produktů firmy Ţeleznobrodské
sklo, které dostalo muzeum darem od
společnosti Jablonex Group v roce 2008.
Městské muzeum Ţelezný Brod
NEPÁLEM PO HORÁCH I DOLINÁCH
7.2.2009 - 29.3.2009 - Výstava fotografií Jana
Tomeška Běliště, expozice městského muzea
Ţelezný Brod
EVA A BOHUSLAV LÉDLOVI
11.2.2009 od 19:30- Manţelé Lédlovi jsou
vidět a hlavně slyšet při mnoha různých
kulturních příleţitostech v Turnově, samostatný
koncert však tak často nepořádají. Moţná
budou mít i hosta z řady svých hudebních
přátel. Vstupné 80 Kč v předprodeji, na místě
+10 Kč. Městské divadlo Turnov
TURNAJ OSADNÍCI Z KATANU
14.2.2009 od 9:30- Deskové hry - Zaučíme i
neznalé. Hrajeme základní verzi na 3 kola
„švýcarským systémem“. Pro nejlepší máme
připraveny příjemné ceny. Místo konání:
Kulturní centrum Střelnice, Turnov
MASOPUST NA DLASKOVĚ STATKU
14.2.2009 - Tradiční masopustní veselice s
vystoupeními folklórních a loutkářských
souborů. Připraveny budou i tvořivé dílny a
stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením.
Dlaskův statek
RYBÁŘSKÝ PLES
14.2.2009 od 20:00 - Košťálov
NÁMOŘNICKEJ BÁL
14.2.2009 od 20:00 - Libštát
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Hlavním smyslem výstavy je připomenout stále
ještě nedoceněné hodnoty přírody našeho domova, důleţitost chráněných území, krásu a
význam ţivočichů. Výstava se koná ve
vestibulu nové budovy Městského úřadu
Semily. Výstavu můţete shlédnout ve všední
dny od 8 do 14.30 hodin, v pondělí a ve středu
do 17 hodin, v pátek do 14 hodin. Semily
ZTROSKOTAT A ZVÍTĚZIT
17.2.2009 od 18:00 - MUDr. Karin Pavlosková
pěšky, na kole, stopem, lodí či se psím
spřeţením procestovala Evropu, Aljašku,
Kanadu, Grónsko, Patagonii, Tibet i Himaláje,
přeplula Atlantský i Tichý oceán, ostrovy
severního Pacifiku, Indický oceán aţ do
Antarktidy. Vstupné 30 Kč. Kulturní centrum
Střelnice, Turnov
CESTA NA MĚSÍC 3D
12.2.2009 16:00 a 20:00, Prezentace nových
technologií v kinematografii. Jedinečná
příleţitost shlédnout 3D film v digitální kvalitě
dle standardů DCI! 84 min, česky. Vstupné:
120,- Kč. Kino Radnice 70
KADEŘNICKÉ PŘEDSTAVENÍ BLACK
13.2.2009 od 13:00, Kadeřnické představení za
účasti italského kadeřníka ANDREA MILICIHO a
technologa paní GABRIELY KONEČNÉ. Budou
předvedeny módní trendy jaro-léto 2009,
střihy, módní barvení, společenské a svatební
účesy, prodluţování vlasů. Městské divadlo
KOUZELNICKÉ SHOW
15.2.2009 od 14:30, Kouzelnické odpoledne
pro celé rodiny. Informace: P. Dostál. Dům
dětí a mládeţe Vikýř Podhorská 49
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
16.2.2009 od 18:00, Aktuální dění ve vesmíru,
pozorování noční oblohy. Informace, rady,
návody pro kaţdého. Klub Na Rampě
PRÁZDNINY V HALE
16.2.2009 - 18.2.2009 od 8:30, Proţitkové,
pohybové a hudební semináře. Přihlášky: do
13. 02. 2009. Informace: S. Příhonská,
Polanská. Dům dětí a mládeţe Vikýř Podhorská
49

6

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 05/2009

11. února
2009

SPORT
VRCHLAPÁK 2009
Tato dlouhodobá a celoroční soutěţ v cyklických sportech
vytrvalostního charakteru je zaměřená na závody v
odlišných disciplínách pořádaných ve 4 ročních obdobích.
Jedná se o 4 samostatné závody v běhu na lyţích, běhu v
terénu, jízdě na kole a jízdě na kolečkových lyţích nebo in-line
bruslích. Tyto disciplíny spojuje náročnost trati a značné výškové
převýšení, kdy tratě vedou převáţně do vrchu a z toho vyplývající název projektu a titul pro vítěze:
VRCHLAPÁK. Jednotlivé závody budou bodovány a závodník s nejvyšším počtem bodů získá titul Vrchlapák 2009, resp. Vrchlabačka 2009 Soutěţ je bodovaná a započítávají se do ní 3 disciplíny + 1 za
účast v turistické části. Cílem je motivovat dorost, mládeţ a dospělé k provozování pravidelných
pohybových aktivit a svoji připravenost a fyzickou a technickou vyspělost i porovnat s trénovanými
jednotlivci i běţnou populací. Soutěţ je určena pro širokou veřejnost od 14 let aţ po veterány a úzké
specialisty v různých disciplínách.
Harmonogram projektu:
28. 2. 2009 1. závod v běhu na lyţích Stráţný - Klínovy boudy - Bufet a zpět.
4. 4. 2009 Turistický přejezd Krkonoš "K 70": Benecko - turistickou zimní cestou na H. Mísečky (8 km),
Jilemnická bouda dál po silnici - Vrbatova bouda (5km) - Labská bouda - Martinovka - Petrovka Špindlerovka (7 km) - Luční b. (8 km) - Kaplička - Výrovka - Bufet na rozcestí (5 km) Klínovky - vrchní
cestou na Pláně (6 km) turistickou sjezdovkou do Skiareálu ve Špindlu (3,5 km) - Bedřichov turistickou cestou "vodovodem" na H. Mísečky (4,5 km) - po plynovodu na Rovinka - Benecko (8 km) buňky CÍL! Celkem asi 55 km.
20. 6. 2009 2. závod v běhu na 25 km v terénu při turistické akci Krakonošova 100.
12. 9. 2009 3. závod v jízdě na horských kolech na trati 25 km.
10. 10. 2009 4. závod na kolečkových lyţích, resp. in-line bruslích v rámci 2. ročníku Krkonošského
maratonu na 40,5 km
19. 12. 2009 závěrečné vyhlášení vítězů při Vánočním jarmarku ve Vrchlabí v rámci dobových
lyţařských závodů postaru.

INFO Z KOUPALIŠTĚ
VODA: jelikoţ se mírně oteplilo, není led jiţ pevný a
a sníh jej zasypal. Jiţ nejsou vhodné podmínky na
bruslení.

VZDUCH: -1,2 °C

INFO Z BÍLÉ STOPY
stopy jsou stále upravené, a kvalita sněhu, se díky
čerstvému sněhu velice zlepšila.
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ČERNÁ KRONIKA

Kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích poctil svou
návštěvou o víkendu člověk, který sem přišel krást. Přímo
v době otevření kostela vypáčil neznámý pachatel na svaté
půdě dvě kovové kasičky a odcizil z nich finanční hotovost
500 korun. Případem se zabývají policisté z Obvodního
oddělení Policie ČR Hejnice, kteří po pachateli intenzivně
pátrají.
V průběhu středečního dne 4.2.2009 došlo v Jablonci n.N.
v ulici ČSA k vloupání do herny. Neznámý pachatel
překonal mříţe chránící vstup do herny a zevnitř odcizil
alkohol, cigarety a finanční hotovost. Majiteli herny vznikla
škoda ve výši 40 000 Kč.
Neznámý pachatel odcizil v Desné III. zaparkované vozidlo
Š Superb. 52-letý majitel z Německa vozidlo zaparkoval ve
20,00 hodin v úterý večer a ve vozidle zanechal i 3 páry
lyţí včetně hůlek, 3 dětské boby a dvoje sněhové řetězy.
Kdyţ druhý den ráno chtěl s vozidlem odjet, vozidlo na
svém místě jiţ nestálo. Celkově způsobená škoda dosáhla
částky 500 000 Kč.

Ve čtvrtek 5.2.2009 v době mezi 8,30 a 14,30 hodin řádil
,,bytový“ zloděj v panelovém domě v Pobřeţní ulici v
Jablonci n.N. Ke svému činu si vybral dva byty ve 4.patře
domu. Dveře obou bytů vyrazil nezjištěným způsobem.
Zatímco z prvního bytu odcizil peníze, zlaté šperky a
platební kartu, tak z druhého bytu nic neodcizil. Na dveřích
a zárubních zůstaly po jeho řádění stopy po páčidle.
Poškozeným způsobil zloděj škodu ve výši 50 000 Kč.
Na verdikt soudce Okresního soudu v Jablonci n.N. v
policejní cele současné době vyčkává 29-letý muţ z
Vrchlabí. Jablonecká policie jiţ druhý měsíc provádí
rozsáhlé bezpečnostní akce, jejichţ záměrem je sníţit
mnoţství odcizených motorových vozidel. Nejenţe se díky
akcím daří výrazně sniţovat čísla odcizených vozidel, ale
nyní se podařilo i dopadnout pachatele, který kradl vozidla
na různých místech republiky. Zlodějská série povedeného
29-letého muţe se začala 25.1.2009 ve Vrchlabí. Muţ zde
násilně vnikl do domu, kde z kanceláře odcizil klíče od
vozidla VW Passat, které bylo zaparkováno před domem. S
vozidlem odjel do Prahy, kde byl policisty kontrolován a
následně obviněn z trestného činu Krádeţe. Muţ se ale
nijak nepoučil. O tři dny později, tedy 28.1.2009 odcizil
okolo 20,00 hodin z parkoviště u tenisové haly v Jablonci
n.N. další vozidlo. Tentokrát odcizil vozidlo Ford Focus, kdy
klíče odcizil majiteli z bundy, která se nacházela v šatně
tenisové haly. S vozidlem muţ odjel do okresu Liberec, kde
okolo 21,00 hodin v katastru obce Bílý Kostel havaroval a
vozidlo značně poškodil. Při odstraňování následků nehody
se muţ dopustil ještě i trestných činů Ublíţení na zdraví a
Vydírání, neboť se k muţi, který mu chtěl nabídnout svoji
pomoc, nechoval nejlépe a způsobil mu bodná zranění
nezjištěným předmětem. Z důvodu výše popsaných skutků
podala PČR, po předchozím souhlasu Okresního státního
zástupce, návrh Okresnímu soudu na vzetí do vazby.
V sobotu mezi 14.35 aţ 14.45 hodin zmizel z obce Noviny
pod Ralskem osobní vůz značky Škoda Octavia v šedé
metalíze, zaparkovaný na veřejném prostranství. Majitel
si ho cení na 200 tisíc korun. Po odcizeném vozidle i jeho
novém uţivateli policisté nyní pátrají. V letošním roce
evidují policisté na Českolipsku 15 odcizených vozidel,
přičemţ je 7 z nich opatřeno výrobní značkou Škoda a 3 z

nich jsou pak z řady Škoda Octavia. Jak je vidět, tak je o
škodovky mezi motoristy stále vysoký zájem.
Lyţárnu v penzionu na Benecku si za cíl svých nekalých
zájmů vybral pachatel, který následně odcizil 4 páry
carvingových lyţí a 8 párů sjezdových bot. Lyţařské
vybavení bylo odcizeno z místnosti lyţárny a z uzamčených
skříněk. Škoda, kterou pachatel svým jednáním způsobil je
ve výši kolem 73400 Kč. Poškozenými jsou majitelé z
Německa.
Motorové vozidlo Škoda Octávia odcizil v Harrachově u
penzionu pachatel, který si k tomu vybral datum 8.2.2009
a čas mezi 14.00 hodinou a 16.00 hodinou. Jedná se o
vozidlo zelené metalízy, stáří 3 roky. Poškozeným je
majitel z Německa, kterému jednáním pachatele vznikla
škoda ve výši kolem 413 300 Kč.
V době od 6. do 9. 2. neznámý pachatel betonovým
obrubníkem rozbil výlohu objektu prodejny s pekařským
zboţím v ulici Krkonošská v Desné. Následně vzniklým
otvorem protáhl ruku do obchodu, kde tímto způsobem
odcizil vánočku, dvě balení buchet, jedno balení
dukátových buchtiček a dvacet balení ţvýkaček - vše v
hodnotě 346,- Kč. Na rozbité výloze vznikla škoda ve výši
5.000,- Kč. Pachatel se tímto skutkem dopustil trestných
činů krádeţe a poškozování cizí věci, za které mu hrozí
trest odnětí svobody aţ na dva roky.
V pondělí 9. února krátce po devatenácté hodině neznámý
pachatel v lyţařském areálu Malinovka v Bedřichově vyuţil
okamţiku, kdy šestnáctiletá dívka čekala ve frontě na vlek
a z bundy kapsy zapnuté na zip jí odcizil mobilní telefon v
hodnotě 10.000,- Kč. Dívka toto zjistila v okamţiku, kdy
vyjela vlekem nahoru. Případnou ztrátu mobilu vyloučila.
Pachatel se tímto skutkem dopustil trestného činu krádeţe,
za který mu hrozí trest odnětí svobody aţ na dva roky.
V úterý 10. února v 17.45 hodin byl v prodejně Albert v
ulici Na Vršku v Jablonci nad Nisou přistiţen při krádeţi
čokolád Milka šestadvacetiletý muţ z Jablonce nad Nisou.
Muţ si šest čokolád v hodnotě 420,- Kč ukryl pod bundu a
pronesl je bez zaplacení přes pokladu, kde jej zachytili
pracovníci ostrahy prodejny. Jelikoţ byl muţ jiţ v
uplynulých třech letech za obdobný trestný čin
pravomocně odsouzen, zahájili ve věci policisté zkrácené
přípravné řízení a sdělili mi podezření ze spáchání
trestného činu krádeţe, za který mu hrozí trest odnětí
svobody aţ na dva roky.
Krátce před devátou hodinou ranní došlo u obce Splzov na
Ţeleznobrodsku k dopravní nehodě kaminónu, který zůstal
po nehodě na příč silnicí. Silnice 1/10 se stala v obou
směrech neprůjezdnou. Po půl desáté jiţ byla doprava plně
obnovena. Autobus MHD Jablonec. linka č. 17, který v
poledne zajíţdí na Novou Ves, uvízl na silnici napříč.
Nikomu z cestujících se nic nestalo. "Čeká tam na
posypový vůz," informoval krátce po té dispečer ČSAD.
Silnice je pro dopravu zatím neprůjezdná. "Pro takové
situace máme připraven autobus s řetězy na linku z Lučan
na Horní Maxov. V případě potřeby jej nasadíme. V letošní
zimě jiţ na tuto trasu vyjel při prvním spadu sněhu,"
doplnil k aktuálnímu stavu hromadné dopravy Luboš
Wejnar, ředitel hospodářského střediska ČSAD Jablonec s
tím, ţe všechny autobusy mají kvalitní zimní pneumatiky.
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POČASÍ
STŘEDA 11.2.

1 °C/-1 °C

NEDĚLE 15.2.

-2 °C/-6 °C

ČTVRTEK 12.2.

-2 °C/-4 °C

PONDĚLÍ 16.2.

-2 °C/-7 °C

PÁTEK 13.2.

-2 °C/-4 °C

ÚTERÝ 17.2.

SOBOTA 14.2.

-1 °C/-6 °C

STŘEDA 18.2.

-1 °C/-7 °C

-1 °C/-6 °C

BEAUFORTOVA STUPNICE SÍLY VĚTRU

Většinou bude zataţeno se
sněţením nebo sněhovými
přeháňkami. Nejvyšší teploty 0
bezvětří
0-2
1 aţ +3 st., v 1000 m na
horách kolem -3 st.C. Čerstvý
1
vánek
2-6
západní aţ severozápadní vítr
6 aţ 10 m/s, v nárazech 15 aţ
2
slabý vítr
7-11
20 m/s, na hřebenech hor 25
aţ 30 m/s. UPOZORNĚNÍ: V
3
mírný vítr
12-19
noci a zítra se budou tvořit
4
dosti čerstvý vítr
20-29
sněhové jazyky, na horách
závěje. Nárazy větru budou
5
čerstvý vítr
30-39
dosahovat 55 aţ 75 km/h. Na
hřebenech hor, zejména v
6
silný vítr
40-49
Čechách, se nárazy větru
budou pohybovat od 90 do
7
prudký vítr
50-61
110 km/h. V niţších polohách
připadne od 3 do 10 cm, na
8
bouřlivý vítr
62-74
horách od 20 do 50 cm nového
sněhu za 24 hodin. Tlaková
9
vichřice
75-87
tendence: slabý aţ mírný
10
silná vichřice
88-101
vzestup. Rozptylové podmínky:
dobré.
11
mohutná vichřice
102-120
HLUBOKÁ TLAKOVÁ NÍŢE
QUINTEN
12
orkán
+120
Meteorologové v úterý rozšířili
předchozí výstraţnou informaci
o silném větru, který zasáhne většinu krajů ČR a v horských polohách můţe dosahovat aţ rychlosti vichřice.
Nynější varování je doplněno o moţnou tvorbu sněhových jazyků a závějí a platí aţ do čtvrtečního rána. Výstrahu
vydal v úterý Český hydrometeorologický ústav
Přes území Německa bude směrem k východu postupovat hluboká tlaková níţe nazvaná Quinten. Během úterka
začne jihovýchod našeho území ovlivňovat frontální vlna postupující z Rakouska přes Moravu a Slezsko k
severovýchodu. Odpoledne proto meteorologové očekávají na jihovýchodě území místy intenzivnější déšť se
sněhem nebo i sněţení. Napadnout by mohlo aţ 10 centimetrů nového sněhu během šesti hodin.
Během úterního odpoledne navíc začne zesilovat vítr, který bude v západní polovině Čech dosahovat rychlosti aţ
90 kilometrů za hodinu, v nárazech na hřebenech hor aţ 110 kilometrů za hodinu.
Vítr se během noci na středu a ve středu bude stáčet na západní aţ severozápadní a k večeru začne jen pozvolna
od západu slábnout. Přesto meteorologové varují na moţnou tvorbu sněhových jazyků a závějí.
Ty se budou tvořit i ve středu, zejména na Českomoravské vrchovině a v horských oblastech.
Beaufortův stupeň:

Popis:

Rychlost (km/h):
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PRANOSTIKA
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
otvírá 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.
Kdyţ na Hromnice ze střech teče, zima
dlouho se povleče.
Bouří-li a sněţí na Hromnice, bývá jaro
blízko velice.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
Na Hromnice husa po vodě - na
velikonoce po ledě.
Na Hromnice kaluţky - ukazuje na
jabka a hrušky.
O Hromnicích teplo - medvěd staví
boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd
bourá boudu.
Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za
čtyři neděle zpátky zas pílí.

Na Hromnice kopalinky - uchovávej
obědinky.
Na Hromnice o hodinu více.
Co do Hromnic, to do Hromnic, spíše o
lopatu víc.
Hromnice půl krajíce, půl píce.
13.2.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a
vše moří.
14.2.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo
mlýna.
Svatý Valentínek - jara tatínek.
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Na svatého Valentina nemá hospodyně
nasazovat husy na vejce; nebudou prý
dobrá housata.
15.2.
Obětování Páně – Setkání Pána a Boha
a Spasitele našeho Jeţíše Krista se
Simeonem Bohopříjemce; veliký svátek
(z dvanáctera)
16.2.
O svaté Juliáně
připrav vůz a schovej
sáně.
O svaté Juliáně
schovej sáně.
Kdyţ slunce na
svatou Juliánu stromy
osvítí, bude mnoho
jablek.
18.2.
O svatém Šimoně schází
sníh ze stráně.

Poznáte, kde stávaly tyto chaloupky?
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KALENDÁRIUM

GRATULUJEME

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







Tomáš Matěásko st.
12.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Vendula Daníčková
13.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Miloslava Hrubá
17.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Ivo Němeček
18.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY Jan Šourek
11.2. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
12.2. 1905 – Eduard Ingriš, český hudební skladatel, dirigent
a fotograf († 12. ledna 1991)
13.2. 1542 – Kateřina Howardová, pátá manţelka Jindřicha
VIII., byla popravena za cizoloţství.
14.2. 1919 – Miroslav Zikmund, český cestovatel
15.2. 1848 – Karel Klostermann, český spisovatel († 16.
července 1923)
15.2. 1973 – Kateřina Neumannová, česká lyţařka
16.2. 1335 – Uskutečnil se politický sňatek Anny, dcery Jana
Lucemburského, s rakouským vévodou Otou Habsburským.
17.2. 1853 – Jaroslav Vrchlický, český spisovatel († 9. září
1912)
17.2.1931 – Jiřina Jirásková, česká herečka
17.2. 1963 – Bára Basiková, česká zpěvačka
18.2. 1932 – Miloš Forman, česko-americký filmový reţisér a
scénárista

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
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MASOPUST
Třídenní svátek, který předcházel popeleční
středě, jíţ začínal čtyřicetidenní půst končící o
velikonocích. Tento svátek byl stejně pohyblivý
jako velikonoce (můţe být 1. února aţ 7.
března). Přípravě na masopust tzv. "tučný
čtvrtek", mnohdy předcházela zabijačka.
Tradičním jídlem byla vepřová pečeně se zelím.
Tento den měl člověk co nejvíce jíst a pít, aby
byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava
začínala o masopustní neděli - bohatý oběd.
Následovala zábava s tancem, která pokračovala
aţ do rána. Masopustní pondělí pokračovalo v
zábavě a tanci. V mnohých vsích se konal tzv.
"muţovský bál" pouze pro ţenaté a vdané.
Mnohde lidé věřili, ţe jak vysoko bude selka při
tanci vyskakovat, tak vysoké obilí příští rok
naroste. Vyvrcholení bylo o masopustním úterý
kdy se konaly průvody maškar a divadelní
představení.

POPELEČNÍ STŘEDA
Popeleční středa zahajuje období
předvelikonočního půstu. Následuje po
masopustním úterý, kdy veškeré masopustní
rozpustilosti vrcholily. Její název pochází od
svěceného popelu, kterým kněz dělá věřícím kříţ
na čele a říká: "Pomni, člověče, ţe prach jsi a v
prach se navrátíš". Tím připomíná pomíjivost
pozemského ţivota a nutnost pokání. Popel,
který je k tomuto úkonu pouţíván, se získává
spálením ratolestí kvetoucí jívy (kočiček), které
kněz před téměř celým rokem na květnou neděli
posvětil. Popeleční středa se jiţ nesla v přísně
postním duchu. Oběd tvořila většinou čočka s
vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo
pečené brambory. Její termín připadá na 40. den
před Velikonocemi; do těchto 40 dnů se
nepočítávají neděle, proto v praxi připadá
popeleční středa na 46. den před Velikonoční
nedělí. Kvůli nepravidelnému výpočtu data
Velikonoc se její termín kaţdý rok mění.
Na které dny připadá Popeleční středa: 25.
února 2009 – středa. Popeleční středou, která
ukončuje masopustní veselí, začíná pro
křesťanský svět doba půstu, trvající 40 dní, na
jejímţ konci je oslava zmrtvýchvstání Jeţíše
Krista. V tento den dělá kněz věřícím kříţek na
čele z posvěcenného popela z ratolestí (kočiček),
posvěcených minulého roku na Květnou neděli,
říkajíc při tom slova: "Pomni člověče, ţe prach jsi
a v prach se navrátíš." Tímto se věřícím
připomíná pomíjivost ţivota a nutnost pokání.
Popeleční středě se také říkalo středa černá,

škaredá, smetná (pozor ale na záměnu se
sazometnou středou). Na Přeloučsku chodívaly
ráno na Popeleční středu ţeny s hrncem, v
kterém bylo
rozpuštěné
mýdlo a
štětičkou
natíraly
tváře muţů,
kteří se
dosud
neprospali z
Masopustu.
Kdo z nich nechtěl být na obličeji pomazán,
musel se vykoupit nějakým penízem. Tomuto
záludnému přepadávání nic netušících muţů se
říkalo "praní zástěr". Peníze, které takto získaly,
slouţily k nákupu „rosolky“, kterou potom ţeny
společně popíjely. Rosolka byl podle
dochovaných materiálů jemný a sladký likér,
oblíbený zejména u ţen. K jeho výrobě se
pouţívalo ovoce a lesní plody. Na Ledečsku
místy chodíval o Popeleční středě po vsi směšně
oblečený člověk a v ruce nosíval rozeţhnutou
lucernu. Chodil od stavení ke stavení a všem
vysvětloval, ţe hledá ztracený Masopust a prosil
domácí, aby mu dovolili Masopust vyhledat a
vynést ven. Kdyţ dovolení dostal, prohledával za
všeobecného smíchu všech přítomných kaţdý
kout domácnosti. Po skončení hledání býval
obdarován nějakými zbytky právě z Masopustu.
Na Bydţovsku se na Popeleční středu nemělo
prát prádlo. V tento den by praní nic nepomohlo
a prádlo by zůstalo po celý rok špinavé. Kdo by
se byl býval o Popeleční středě napil svěcené
vody, byl by podle lidové víry po celý
nadcházející rok ochráněn před komáry. Ze
stejného důvodu však pili muţi o Popeleční
středě i kořalku.
DATUM VELIKONOC 2009
Moţností, jak vypočítat přesné datum velikonoc
je více. Nejzákladnější pravidlo říká, ţe
Velikonoční neděle (Boţí hod velikonoční) je
první neděle následující po prvním úplňku po
začátku jara.
V roce 2009 jaro začíná 20. března, první
úplněk nastane 9. dubna, z toho nám
vychází, ţe letos budeme slavit velikonoce
12. dubna.
20. března - Jaro
9. dubna - první jarní úplněk
12. dubna - datum velikonoc 2009
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
PSÍ KREV
víno červené 20 cl, rum tuzemský 4 cl, skořice celá 1 ks, hřebíček 2 ks
Víno s rumem a kořením zahřejeme na bod varu, ale nevaříme. Slijeme do sklenky, podle
chuti dosladíme a ozdobíme plátkem citronu.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
KORIANDR SETÝ - CORIANDRUM SATIVUM L.
Lidové názvy :Anýz štěničný, koliandr, koliandr římský,
kyšinec, kyšnec
Tuhá, silně vonící letnička s výrazným hlavním kořenem a
štíhlými, aţ 60cm dlouhými stonky. Členěné, lichozpeřené
listy, u báze oblé, připomínající petrţelové a okolíky
drobných bílých nebo růţových květů, později oblé,
červenohnědé dvounaţky zralých aromatických semen.
Je to jedno z nejstarších koření, o němţ existují záznamy
ve starých sanskrtských textech a v Exodu(Starý zákon).
Listy a výhonky se přidávají do salátů, polévek a
dušených pokrmů, zvláště v Indii, Jiţní Americe a
Číně(listům se někdy říká čínská petrţel). Semena mají
stimulující účinek a podporují trávení, často se melou do
směsí kari a regionálních masitých pokrmů.Pouţívají se k
ochucení chleba a poskytují éterický olej do mýdel a
parfémů.Někdy se přidával do potpourri a k dalším
bylinám, aby zamaskovala jejich nepříjemnou chuť.Kořen
je zdrojem koření;v jihovýchodní Asii se často vaří jako
zelenina. Dobře vyzrálé plody jsou příjemně aromatické, mají nasládlou a palčivou chuť. Jako koření
se v mírné dávce uţívá v gruzínské a latinskoamerické kuchyni, pro svoji specifickou aromatickou vůni.
Pouţívá se hodně v kuchyni indické, anglické i německé, ale i ve středozemní. Je vhodný při nakládání
hub, červené řepy, zelí, do směsí koření, do pečiva, při uzení masa a výrobě uzenin, do omáček, při
dušení masa, do likérů, při výrobě cukrovinek. Svoji typickou sladce aromatickou vůni získává aţ
procesem sušení. Lístky koriandru se nejvíce pouţívají v thajské, indické ale hlavně v mexické kuchyni.
Tam se pouţívá do ostrých i jemných omáček i dresinků. V mexických kuchařkách můţeme nať
koriandru najít pod označením cilantro.
Koriandr setý upravuje trávící trubici, mírní nadýmání a pocit plného ţaludku, podporuje vykašlávání,
mírní ţaludeční křeče a podporuje chuť k jídlu. Zevně se koriandr pouţívá k ošetřování vředů nebo
jako mazání při onemocněních kloubů
Čaj z koriandru setého - 2 čajové lţíce koriandru setého zalijeme 250 mililitry vroucí vody. Necháme
vyluhovat a poté pijeme 2x aţ 3x denně.
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LOUŢNICKÁ POCHOUTKA
MASOPUSTNÍ KUBA
300 g větších krupek, 40 g vepřového nebo husího sádla + trocha na vymaštění
pekáče a na pokropení před pečením, hrst jemných škvarků, 2–3 větší cibule, sůl a
bílý mletý pepř, 1 kostka houbového bujonu, 250 g hub (ţampiony, hlívy či sušené,
namočené), 1 lţička drceného kmínu, 5 strouţků česneku, utřených, 1–2 lţičky
nasekané majoránky, kolečka červené cibulky a čerstvá petrţelka na ozdobení
Krupky operte ve studené vodě. V kastrolu na zhruba polovině rozehřátého sádla a
škvarcích osmahněte nakrájenou cibuli. Pak přidávejte krupky; opraţte je, osolte,
zalijte vodou (můţete do ní rozdrobit houbový bujon), přiklopte a uvařte doměkka.
Houby nakrájejte na plátky, přisypte kmín a na zbylém sádle poduste asi čtvrt hodiny. Opatrně
vmíchejte do uvařených krupek, okořeňte česnekem, majoránkou, případně i pepřem a promíchejte.
Dejte kubu do vymaštěného pekáče, pokropte rozpuštěným sádlem a při 180 ºC zapékejte asi 25
minut.
MASOPUSTNÍ LEPENICE – k jitrničkám či jiné zabijačkové pochoutce
600 g brambor, sůl, 250 g kysaného zelí, propláchnutého, špetka cukru, 1 cibule,
najemno krájená a osmahnutá na másle
Brambory nakrájejte na kostky a uvařte doměkka ve slané vodě. Zelí krátce povařte
v osolené vodě, propláchněte a přisypte ke slitým bramborám. Zpracujte
šťouchadlem a na závěr do lepenice zamíchejte osmahnutou cibulku.
MRKVOVÁ POLÉVKA plná vitamínů pro předjaří
½ kg mrkve, pokrájené, 2–3 brambory, oloupané a pokrájené, 250 ml smetany
do kávy (12%), trocha kari koření, sůl a pepř, 1 lţíce másla na zjemnění, 1 lţička
vegety.
Mrkev a brambory povařte v osolené vodě doměkka, asi čtvrt hodiny. Kousek
mrkve si nechte stranou na ozdobu a zbytek rozmixujte se smetanou na hrubší
nebo jemnější krém. Prohřejte, okořeňte a rozpusťte v něm kousek másla.
Rozdělte do talířů a podávejte ozdobené plátky mrkve.
Základ polévky můţete pomocí koření voňavě obměňovat: místo kari koření
pouţijte aromatické bylinky, především tymián; v létě zkuste kouzlit i s mateřídouškou. Úplně jiný
voňavý tón zařídí skořice, té ale přidejte jen špetku.
ČERTÍ ROHY

4 uzené vepřové jazyky, 2 PL celozrnné pšeničné jemné mouky (hladké), 2 PL sušené
pomerančové kůry, 1 KL chilli, 1 KL jedlé sody, 1 KL soli, 2 velká vejce
1 PL másla, 1 cibule, 1 PL worcesteru, 1 PL tekutého "Maggi", 1/8 l červeného vína,
tuk na smaţení
Jazyky uvaříme do měkka a ještě teplé oloupeme. Podélně rozřízneme - získáme tak
dva kousky na porci. V misce smícháme mouku, pomerančovou kůru, chilli, sůl a
sodu. Jazyky obalujeme v moučné směsi, pak namáčíme do rozšlehaných vajec a
rychle smaţíme v rozpáleném omastku. Osmaţené rohy necháme okapat na
ubrousku. V čisté pánvi necháme na másle zesklovatět oloupanou, na plátky nakrájenou cibuli,
vloţíme zpátky jazyky, zakápneme worcesterem a maggi. Zalijeme vínem, párkrát rohy otočíme,
mezitím se nám vínko odpaří a my můţeme servírovat.
BABE ŘEZY PRO ANIČKU
2 balíčky BeBe sušenek - kakaových (nebo jiných), 1,5 l mléka, 3 vanilkové pudinky,
7 lţic cukru, marmeláda, šlehačka na ozdobu
Bebe sušenky slepíme marmeládou a poklademe na plech. Vedle si uděláme pudink
a ještě horký vylijeme na BeBe sušenky. Necháme vychladit a pak dáme ztuhnout
do lednice asi tak na 2 hod. Na studený pudink nastříkáme šlehačku a můţeme
podávat. Lze jen posypat Grankem.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Vzdát se vína? Šla jsem jednou ulicí, kdyţ mě
oslovila obzvláště špinavá a zanedbaná
bezdomovkyně, která mě poţádala o pár dolarů na
večeři. Vyndala jsem svou peněţenku, vytáhla deset
dolarů a zeptala se: "Kdyţ Vám dám ty peníze,
nekoupíte si za ně víno místo večeře?" "Ne, přestala
jsem pít jiţ před lety", řekla mi bezdomovkyně.
"Nepouţijete je na nákupy, místo abyste si opatřila
jídlo?" zeptala jsem se. "Ne, neztrácím čas
nakupováním", odpověděla bezdomovkyně.
"Potřebuji veškerý svůj čas na to, abych zůstala
naţivu." "Nepouţijete je v kadeřnictví, místo
zakoupení potravin?" zeptala jsem se. "Jste
BLÁZEN!" odpověděla bezdomovkyně. Moje vlasy
nejsou upraveny jiţ 20let." "Dobře", řekla jsem.
"Nedám Vám ty peníze. Místo toho Vás s manţelem
vezmeme dnes na večeři." Bezdomovkyně byla v
šoku. "Nebude se Váš manţel na Vás za to zlobit? Já
vím, ţe jsem špinavá a asi pěkně odporně
zapáchám." Řekla jsem: "To je v pořádku. Je
důleţité, aby viděl, jak vypadá ţena poté, co se vzdá
nakupování, kadeřníka a vína."

prostrčí svého ... hm ehm ... přes díru v plotě,
chytím ho a zavolám - TISÍCOVKU, NEBO TI HO
USTŘIHNU!" Policajt se usmívá: "Hm, to zní fér ...
Tak hodně zdaru! Jo a mimochodem co máte v té
druhé igelitce?" Babka: "No ... ne všichni jsou
ochotni zaplatit, synáčku.."

Manţelé spolu byli uţ 20 let, a vţdy, kdyţ měli sex,
manţel navrhoval,aby zhasli světlo. Po 20 letech se
to uţ manţelce zdálo hloupé. Tak vymyslela, ţe
tento zvyk překazí. Přichystala si lampu a jednou v
noci, kdyţ uţ byli uprostřed akce rozsvítila. Podívala
se ..... a viděla, ţe manţel drţí v ruce vibrátor. Křičí
na něho: Ty impotentní parchante! Jak jsi mě mohl
celé roky takhle klamat? Doufám, ţe mi to
vysvětlíš!" Manţel se jí podívá do očí a říká: "Dobře.
Já vysvětlím vibrátor a ty vysvětlíš děti.....

Přijde paní s dcerou k lékaři: "Pane doktore,
koukněte, moje dcera má stále vykulené oči." "To
nic není, jen ji povolte tu gumičku ve vlasech."

Cigání jedou na zájezd do Polska. V Polsku se jim
pokazí autobus a řidič celý nešťastný jde do nejbliţší
dědiny pro pomoc. Vleze do první chalupy a říká :
"Mam bardzo wielki problem, jade do Oświncimja
s cygunami i autobus sie mi popsul. Moţe mi pan
pomóc ?" Chlap chvíli přemýšlí, pokrčí rameny a říká
: "Moge, ale mum kurwa maly piecek...!!!"
Babka táhne po ulici za sebou dvě igelitové tašky. Z
jedné jí občas vypadne tisícikoruna. Všimne si toho
policajt a zastaví ji : "Matko, padají vám peníze z
tašky ... mimochodem, odkud je máte, neukradla
jste je?" praví ţertovně. Babka: "No, víš synáčku, já
mám zahradu, která sousedí přímo s parkovištěm u
stadionu. Tam chodí chlapi a čůrají mi přes plot na
moje květiny. Já jen tak stojím a čekám za keřem se
zahradnickýma nůţkama a vţdycky kdyţ některý

Franta se přistěhuje do paneláku. Dívá se na zvonky
a všichni tam mají napsané tituly, jako Mudr. nebo
Judr. Tak si tam Franta napíše Pudr. Judr. Novák se
ho ptá:"Co to je za titul?" Franta odpoví:
"Posunovač u drah."
Děda pláče nad hrobem své ţeny: "Co já si tady bez
tebe počnu? Kéţ by ses tak mohla vrátit!"
V tom se z hrobu hrabe krtek a děda na to: "No tak
Boţka, nerozumíš legraci?"
"Tak jsem slyšel, ţe váš manţel odjel na dovolenou.
Kdepak je?" "Ale prý někde v lesích okolo Plzně."
"To je tedy dost neurčité. A to vám neřekl, kam mu
máte psát?" "Vţdyť vám to povídám, Bory u Plzně."

Pepa potká kolegu s hezkou slečnou: "Můţeš mi ji
představit?" "Pochopitelně. To je Jana moje druhá
ţena.""A co se stalo s tou první?""Doma vaří oběd."
Říká Pepa Kalianků k manţelce: "Miláčku, dnes jsem
objevil něco úţasného. Ale řeknu ti to aţ ráno, teď
spi."Ráno se ptá manţelka: "Co jsi objevil?" "Novou
hospodu!"
Pan učitel se ptá Pepíčka: "Pepíčku, řekni mě co je
to málo a co je to moc?" "Pane učiteli, málo je jedna
cihla na barák. Moc je jednou cihlou dostat po
hlavě."
Na celosvětovém sjezdu feministek v San Franciscu
vystoupila jedna Američanka s příspěvkem: "Na
muţe se musí tvrdě, já jsem třeba přestala uklízet.
Týden nevidím nic a po týdnu, ejhle, muţ začal sám
uklízet".Přidala se Němka: "To já jsem přestala
uklízet a prát prádlo. Týden nevidím nic a po týdnu,
ejhle, muţ začal uklízet a dokonce i prát"Potom
vystoupila Češka: "Já jsem přestala uklízet, prát i
vařit. První týden nevidím nic, druhý týden nevidím
nic, třetí týden trošku na levé oko!"

MOUDRÁ VĚTA

Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít.
VÁCLAV DUŠEK
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Z LOUŢNICKÉ HISTORIE: 30. DÍL

BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŢ JSI BYLA MALÁ…………Aneb jak
se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války
HASIČSKÝ SBOR

Dne 2. srpna 1886 se uskutečněna první schůze hasičského sboru v naší obci,
kterou zahájil první přihlášený člen Jáchym Linka st. Dne 1. listopadu se konala I.
Řádná valná hromada za účasti 35 členů. Činovníci: předseda – Rudolf Beran,
velitel – Jan Šída, podvelitel – Jáchym Soldát, pokladník – František Tomeš,
jednatel – Ladislav Pavlata, hospodářský správce – Josef Krupka.
V roce 1886 se ke sboru přihlásilo celkem 50
členů a darem dostal hasičský sbor v Louţnici od
císaře Františka Josefa I. 50 zlatých, od J. Číly a i
mezi občany proběhla sbírka na hasičské nářadí
a vybralo se 145 zlatých a 10 krejcarů. Obec
poskytla po několik let 10% přiráţku placenou
občany louţnickými (v roce 1886 činil příspěvek
46 zlatých a 4 krejcary). Při zaloţení sboru kaţdý
člen splatil vklad 5 zlatých. Baron Liebik za
hájení Haratiny zaplatil 15 zlatých. Sbor měl
dvoukolovou stříkačku, která byla zakoupena
v roce 1886 od firmy A. Smejkal v Praze na
Smíchově za 514 zlatých a 50 krejcarů.
Postupně byl zakoupen vozík na hadice, ţebříky,
hadice, berlovka (=malá pístová stříkačka), lékárnička a jiné potřeby.
Stříkačka a ostatní náčiní bylo nejprve uloţeno ve stodole Františka
Havla ( mlynář „Na Vobci“), pak ve stodole Josefa Číly, Jáchyma Linky a
Antonína Hnyka. V roce 1894 bylo postaveno zděné skladiště nedaleko
potoka na parcele č. 873, která byla zakoupena od Liškova statku za 9
zlatých. Advokátní výlohy a jiné poplatky byly 20 zlatých a 99 krejcarů.
Rozpočet na stavbu skladiště byl na 448 zlatých. Při sniţovací draţbě
pronajal stavbu Jáchym Hnídek za 348 zlatých. Později mu bylo 85
zlatých přidáno. Dne 20.dubna 1889 zemřel František Havel, který byl aţ
do posledního dne svého ţivota, pokladníkem místního sboru
dobrovolných hasičů. Hasičský sbor vyvíjel velkou činnost obzvláště
v prvních letech po svém zaloţení, jak v ohledu technickém, tak i
vzdělávacím a správním. Kaţdý rok bylo pořádáno cvičení vţdy za plné
účasti členů. Ke vzdělávání členů přispívalo i odebírání časopisů „ Český hasič“ a později „Hasičské
rozhledy“. Při kaţdém poţáru, jenţ v obci vypukl, byl hasičský sbor vţdy na svém místě a chránil
majetek svého bliţního. V roce 1913 byl pořádán v Louţnici ţupní sjezd hasičský, který byl celkem
zdařilý. Počasí bylo příznivé a i finančně úspěšný. Slavnost byla pořádána na Kodejšově louce nad
domem čp. 79 (majitel byl Ladislav Kočí – řezník). Hasičský sbor na oslavu svého 40 letého zaloţení,
uspořádal 13. června 1926 sjezd hasičstva. Dopoledne bylo pod mrakem, odpoledne však uţ hezky a
návštěvnost byla veliká. 23. srpna 1931 pořádal hasičský sbor okrskové cvičení. Po slavnostním
proslovu řídícího učitele z Velkých Hamrů začalo cvičení dorostu, členů a také ţen. Den byl pěkný,
ale návštěvnost slabší. 31. června se uskutečnila oslava 50 letého výročí zaloţení hasičského sboru.
Hasičský sbor v naší obci za války doznal velké změny, byl to jediný spolek, který nebyl rozpuštěn,
ale musel se podřídit diktátu. V roce 1941 bylo obcím nařízeno převzít veškerý majetek hasičského
sboru do vlastnictví obce. Také obce museli veškeré finanční závazky plnit. Funkce starosty spolku
byla zrušena a veškerá odpovědnost přešla na velitele. Jeho pravomoc byla značná. Od roku 1942
byl velitelem Josef Číla čp. 41. V roce 1939 byla koupena nová motorová stříkačka od firmy Stratílek
z Vysokého Mýta za 22.000 Kč. Největší zásluhou o splnění tohoto dlouholetého přání všech členů
má jednatel a obětavý pracovník František Tom, truhlář čp. 71.
Bohuţel s dodanou stříkačkou bylo dodáno jen 60 metrů hadic a přes veškeré urgence se nepodařilo
jich sehnat více…….

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ © Jana Matěásková
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POZDRAV OD NAŠICH KAMARÁDŮ
Z MEZOUNĚ:
Pokud budete mít cestu kolem, určitě se zastavte na Zeliádu či jen tak na dobré pivko a pozdravujte
„Mezouńáky“

Klub U Mezka Mezouň společně s regionálními zelináři
Vás srdečně zvou na 2. ročník soutěže
o nejchutnější klasické české kysané zelí

ZELIÁDA
2009
která se koná v sobotu 21.02.2009 v Klubu U Mezka Mezouň od 17:00
Vzorky do soutěže je třeba donést v sobotu 21.02.2009 mezi 16:00 – 17:00
na místo konání. Další informace na telefonu: Josef Vlasák, 739 411 718

Klub (decentní restaurace) „U Mezka" dostal jméno podle svého majitele, pana Josefa
Mezuliana. Mezek, Mezouň, Mezulian - ta všechna slova k sobě patří. Je to klub vskutku
decentní, žádná televize, hrací automaty či další rušivé vlivy tu nejsou a nebudou. Ideální
prostředí pro milence, kráčející ke Třem habrům nebo od nich.

více na:
http://trihabry.sweb.cz/mezoun2.html
http://www.mezoun.cz/
http://obec.mezoun.sweb.cz/
http://trihabry.sweb.cz/
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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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