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pro týden
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pravidelně nepravidelný týdeník
z Loužnice a okolí

Z DOMOVA
.

POZOR!
Od pátku 13.3.2009
do úterý 24.3.2009
Je v Hospůdce Na Záduší

ZAVŘENO

PROŘEZ STROMOVÍ A KEŘŮ
Oznámení od ČEZu pro majitele pozemků o
pokácení nebo prořezání
stromoví a keřů v
blízkosti elektrických
rozvodných sítí. Doba
prořezu mezi 15.říjnem
2008 až 15.dubnem
2009.

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

ČETNOST
ODVOZŮ
1 X TÝDNĚ

CENA VČETNĚ DPH

2 420,-KČ
1 X ZA 14
DNŮ

1 650,- KČ

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad jsou v prodeji v místním obchodě potravin u pana
Pohla. Cenu za odvoz směného komunálního odpadu a jeho zneškodnění je třeba zaplatit
v souladu s platnými smlouvami o odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu do
30. 4. 2009.
POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2008:
Za jednoho psa 80,- Kč a za každého dalšího psa 120,-Kč.
OÚ LOUŽNICE
ZPRAVODAJ č.10 vyjde ve středu 25.3.2009
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SETKÁNÍ STAROSTŮ - Zástupci měst a obcí
Libereckého kraje se v pondělí sešli na pravidelném
krajském jednání svazu měst a obcí ČR. Starostové
a zástupci projednali vodohospodářské projekty a
jejich splnění termínů, chodníkovou novelu.
Starostové se především obávají rostoucích nákladů.
Dále na programu byla problematika převodů
státních pozemků na obce v LK nebo odběr
tříděných odpadů v regionu. Na pondělním jednání
byli přítomni téměř všichni zástupci z obcí a měst na
Jablonecku.
SBÍRKA ŠATSTVA PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY
13.3.2009 - 14.3.2009 - Český Červený kříž v
Železném Brodě pořádá Sbírku šatstva
pro humanitární účely. Sbírka se
uskuteční v budově internátu na Poříči
v 1. patře v těchto dnech: pátek dne
13.3.2009 od 15:00 - 17:00 hodin a v
sobotu dne 14.3.2009 od 9:00 - 11:00 hodin.
Oblečení noste pouze čisté a zabalené v igelitových
taškách či pytlích. Za projevenou pomoc Vám
předem děkujeme. Za Červený kříž MUDr. J.
Kotowská Klub-ko a klubíčko
NA ÚŘADU PRÁCE PADAJÍ REKORDY
Lidí bez práce přibývá nejvíce od začátku sledování

ukazatelů nezaměstnanosti. Na jedno volné místo
připadá dvacet uchazečů. Zřejmě nejvíce dramaticky
roste nezaměstnanost na Železnobrodsku. Ta od
konce minulého roku, tedy za dva měsíce, poskočila
o rovná dvě procenta. Jen o desetinu procentního
bodu méně pak na Tanvaldsku, jež je na tom
nejhůře z celého okresu již delší dobu, Jablonecko
poskočilo o 1,6 procenta.
Ještě před několika lety se mohl Železný Brod při
návštěvě prezidenta republiky Václava Klause pyšnit
mírou nezaměstnanosti kolem čtyř procent. Ve
městě a okolí za několik málo let výrazně vzrostla
míra nezaměstnanosti, i díky orientaci tamních firem
na výrobu skleněných výrobků. „Domnívám se, že
letošní rok u nás nebude lehký. Nejenom pro lidi od
skla, ale i pro majitele malých obchůdků, hospůdek
a malých provozoven. Nastane čas spořivosti,
skromnosti a opatrnosti,“ uvedl Václav Horáček,
starosta Železného Brodu. Podle jeho slov město
bude hledat alternativy, jak zaměstnat lidi i malé
firmy, byť na několik týdnů či měsíců. Se situací, na
niž nejsou obyvatelé města a okolí zvyklí, se snaží
bojovat společně podnikatelé, město, ale například i
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská.
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Subjekty se spojily v rámci akce Sklářské pátky. O
pátcích od 9. ledna do 15. března tak mohou
návštěvníci i obyvatelé města navštívit kromě
historického centra města s Poznávacím okruhem
Trávníky či rekonstruovanou zvonicí také jinak v
tuto dobu uzavřené Městské muzeum, dílny Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské, nově otevřenou
Galerii Na rynku, prodejnu firmy Detesk či firemní
prodejnu firmy Kortan – Sklo bižuterie, kde
zhlédnou i ukázky výroby vinutých perlí nebo
figurek. „Vymysleli jsme Sklářské pátky, abychom
nabídli něco pro turisty, jichž je v okolí spousta a
přilákali je do města,“ vysvětlila Alena Kortanová za
firmu Kortan, která stojí za projektem od prvotní
myšlenky.
CENTRUM KLUB-KO A KLUBICKO
Dům dětí a mládeže Železný Brod otevřel ve svých
prostorách nové centrum Klub-ko a Klubíčko.
Centrum je otevřeno každé úterý v těchto časech:
Klub-ko: klub pro rodiče s dětmi na
mateřské dovolené, prarodiče s
vnoučaty a pro všechny, kteří mají
čas a chtějí si se svými dětmi hrát je
otevřen od 9:00 - 11:00 hodin.
Klubíčko: pro děti předškolního věku
je otevřeno od 15:00 hodin Přijďte si
k nám pohrát - zatancovat a zazpívat - něco
hezkého nakreslit či vyrobit a ...... rozhodně se u
nás nebudete nudit. Více informací na tel.: 483 389
396 DDM.
LESŮM V KRAJI PROSPÍVÁ LETOŠNÍ ZIMA,
během níž udeřily silné mrazy a napadlo hodně
sněhu. Na jaře a v létě by se v porostech nemělo
objevit tolik
lýkožroutů
smrkových a dalších
škůdců jako v letech
2007 a 2008, kdy
byly zimy teplé. Na
horách leží ještě i
teď hodně sněhu.
Ochlazuje vzduch,
což lesům pomáhá. Při tání se navíc dostane do
země více vláhy než loni a předloni, kdy stromům
škodilo sucho.
V polovině února pokrývalo nejvýše položené cesty
v Jizerských horách až 200 centimetrů sněhu, ve
stejném období roku 2008 jen okolo 40 centimetrů.
V Libereckém kraji se loni odvezlo ze státních lesů
šestnáct tisíc metrů krychlových dřeva napadeného
lýkožroutem smrkovým a lesklým. Předloni se
vytěžilo dvanáct tisíc metrů krychlových
„kůrovcového“ dřeva. Lýkožroutům prospěly tehdy
jak teplé zimy, tak i nedostatek vláhy v lesích.
Stromy byly hodně oslabené. Kůrovcovým
kalamitám však lesníci zabránili. Studená zima
omezí letos pravděpodobně také výskyt klíšťat. Kvůli
mrazům a vysoké sněhové pokrývce však uhynulo
více jelení a srnčí zvěře než loni a předloni.
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ÚPLNĚK
Ve středu 11.3.2009 nastává úplněk. Je to
nejbouřlivější lunární
fáze. Mnoho lidí špatně
spí. Typičtí jsou
náměsíčníci. Probdělá
noc je sama o sobě
nepříjemná, ale když se
znovu vynoří
zapomenutá přání a úzkosti, když se objeví dosud
nepoznané myšlenky a nápady, je bdění často
důležitější a nakonec i zdravější a léčivější než
nerušený spánek, v němž se s takovými věcmi
nesetkáváme. Vedle všeho neklidu je úplněk
pokládán za pravý okamžik pro vnitřní obrat, pro
usmíření a odpuštění i pro nová přátelství. Také je
úplněk časem řešení a vysvobození. Mnohá zvířata
jsou neklidná. Psi polovinu noci proštěkají. Bylinky a
kořínky nasbírané v tento den jsou mimořádně
účinné. Vysoce vzrůstá počet postižených
alkoholem. Hlavním příznakem úplňku je velké
pohnutí a citelný neklid. Luna a slunce nyní stojí na
obloze přesně proti sobě. Možná se zde projeví
pocity opuštěnosti i jiné úzkostné stavy, které vůbec
nemusí pramenit z momentální životní fáze, nýbrž se
vynořují z minulosti. Možná se objeví to, co jsme
potlačovali, znovu se ke slovu hlásí i představy a
touhy, k jejichž uskutečnění jsme nenašli odvahu.
Úplněk je označován za fázi vegetativního neklidu, v
němž se mohou zpomalit procesy uzdravování.
Všichni lidé, kteří se narodili o úplňku a v průběhu
následujících tří a půl dne, se nejvíce zajímají o
témata vztahů. Může jim dlouho trvat, než si
uvědomí nejprve sami sebe, a proto mohou v životě
zažít vážné krize...
NOČNÍ OBLOHA V BŘEZNU
Měsíc lze na večerní obloze
pozorovat od 1. do 10.
března a od 28. března do
konce měsíce. Nejlepší
pozorovací podmínky jsou
kolem první čtvrti - 4. března, kdy na rozhraní mezi
světlem a stínem (na tzv. terminátoru) povrchové
útvary vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od
úplňku (nastává 11. března), vynikne plastičnost
měsíčního povrchu. Z planet můžeme na večerní
březnové obloze pozorovat Venuši a Saturn. V
březnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky pro
pozorování Saturnu, neboť se 8. 3. nachází v opozici
se Sluncem, je Zemi nejblíže (v 18 hodin) a na
obloze ho lze pozorovat po celou noc. Začátkem
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měsíce je na večerní obloze stále dobře
pozorovatelná Venuše, jejíž výška nad obzorem je
1.3. na začátku občanského soumraku ještě 27°. V
březnu je na večerní obloze mnoho zajímavých
objektů hvězdného vesmíru. Z dvojhvězd je to např.
gama ze souhvězdí Lva, Castor z Blíženců nebo
gama ze souhvězdí Andromedy. K nejzajímavějším
objektům patří hvězdokupa Plejády v souhvězdí
Býka a další hvězdokupy v souhvězdích Raka a
Blíženců, dále pak Velká mlhovina v Orionu a
nejznámější galaxie severní oblohy - M 31 v
Andromedě.
Na denní obloze lze pozorovat Slunce, naši nejbližší
hvězdu a v první polovině měsíce i planetu Venuši.
RYBY 18.2.-19.3.
Tento týden a část dalšího je ve
znamení Ryb.
Za vlády Ryb zvolna končí zimní
období a začíná jaro. Toto znamení
představuje idealismus, představivost, romantiku,
duchovnost, city, ale často také i pevný a rozhodný
přístup k životu a k řešení jeho problémů, pokud se
už Ryba jednou rozhodne. Ryby se často pohybují v
rovině snění a na své okolí mohou někdy působit
poněkud nepřítomným dojmem, jakoby z jiného
světa. Jsou také často romanticky založené a
zajímají se o mysticismus, astronomii a astrologii,
samozřejmě ale záleží, jak silně je energie Ryb v
horoskopu konkrétního jedince prosazena. Ryby
jsou snadno manipulovatelné a jejich největším
životním úkolem je udržet si spojení se svým
vnitřním vedením a přitom zůstat nohama pevně na
zemi. Pokud se nepřizpůsobí realitě, hrozí jim
značná nerozhodnost. Ryby nemají rády příliš
bouřlivé prostředí a pokud se do něj dostanou,
dávají zřetelně najevo svou nespokojenost. Milují
pohádky a podobně laděné příběhy, kde figurují
mystické síly a kde dobro nakonec zvítězí. Ryby se
poměrně dobře přizpůsobují změnám a novým
podmínkám, ale problém bývá v tom, že z nich mají
dopředu obavy a to zejména díky své rozvinuté
představivosti. Proto má li někdy projít Ryba
opravdu zásadní změnou ve svém životě, často se
stáhne do sebe a má pak tendenci propadat
depresím. Ryby jsou většinou značně nepraktické,
uvádí se, že nejvíce ze všech znamení, ale záleží to
pochopitelně na dalších aspektech, zejména pak na
Ascendentu. Vhodnou relaxační aktivitou pro Ryby
je zejména pobyt v přírodě u jezera, či moře.
Potápění, plavání, pěstování rybiček, fotografování,
to vše jsou záliby, pro toto znamení velmi vhodné.
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ZE SVĚTA

HORNÍ MAXOV, NORSKO - Trať
závodu vede po opuštěných
norských pláních a zamrzlých
jezerech, kde často několik hodin
závodníci nenarazí na živou duši.
Kolem se rozprostírá jen ledová pláň. To je
Finnmarksløpet. Start 7. března 2009. Na ten
se postaví i Jana Henychová z Horního Maxova
v Jizerských horách. Do startu
tisícikilometrového závodu zbývá již jen několik
hodin. Jana Henychová se svými pomocníky a
s dvanáctičlennou smečkou psů finišuje s
přípravami. V Norsku až dosud strávili necelé
dva měsíce. Během té doby naběhala se psy
přes tisíc kilometrů v příjemných i drsných
podmínkách, nabrala spoustu zkušeností.
TURNOV - Bývalý a současný hejtman
Středočeského kraje se hádají o repliku
císařské koruny z
dílny turnovského
šperkaře Jiřího
Urbana. Patří
koruna římských
císařů na
Karlštejn, nebo do
centra metropole?
Na tom se nyní
nemohou shodnout bývalý hejtman
Středočeského kraje Petr Bendl (ODS) a jeho
nástupce David Rath (ČSSD). Turnovský
šperkař Jiří Urban má mít za dva měsíce
hotovou kopii císařské koruny, kterou Bendl
před rokem nechal vyrobit nákladem 800 tisíc
korun. S tím, že replika šperkařského skvostu z
10. století bude využita jako rekvizita v rámci
letošního ročníku Královského průvodu z Prahy
na Karlštejn – a poté se stane jednou z perel
expozice tohoto hradu. Tak to stanoví i dohoda

se správcem Karlštejna – Národním
památkovým ústavem
Současný hejtman David Rath ale tyhle plány
odmítá. Královský průvod by nejraději
nepořádal vůbec, i když je jeho organizování
již smluvně zajištěno, a unikátní repliku
císařské koruny by chtěl umístit ve sklepních
prostorách středočeského infocentra s muzeem
a prodejnou výrobků ze středních Čech, jež má
vzniknout v prostorách nynějšího Českého
muzea výtvarných umění v Husově ulici v
centru Prahy.
Karlštejn je podle Ratha sám o sobě takovým
skvostem, že už dalšími turistickými lákadly
doplňovat nepotřebuje. K velkému zklamání
kastelána hradu Jaromíra kubů i starosty
městyse Karlštejna Miroslava Ureše. Naopak
podle Bendla by replika koruny, jejíž originál se
nachází ve vídeňském Hofburgu, představovala
takový magnet pro návštěvníky, že by bylo
možno očekávat výrazné zvýšení návštěvnosti.
Hrad Karlštejn nechal císař a král Karel IV.
vybudovat jako pokladnici, kde bude císařská
koruna spolu s dalšími říšskými korunovačními
klenoty bezpečně uložena. V tamější Kapli
svatého Kříže pak spočívala po většinu roku
nejen za doby panování Otce vlasti, ale také za
vlády jeho syna Václava. Na počátku
husitských válek nechal Zikmund Lucemburský,
další z Karlových synů, odvézt klenoty do
bezpečí. Do té doby koruna opouštěla Karlštejn
pouze jednou ročně.
Vždy v čase Velikonoc ji císař nechal převézt
do Prahy, kde byla v kapli stojící tehdy na
nynějším Karlově náměstí ukazována zbožným
poutníkům z celé Evropy. Ti se jí přijížděli
poklonit jako symbolu světské i církevní moci
panovníka, symbolu jeho panování „z boží
milosti“. Právě připomínkou těchto transportů
koruny má být Královský průvod, jehož tradice
byla založena v éře Bendlova hejtmanství.
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ŽELEZNÝ BROD - Pokud půjdou přípravy podle

plánu organizátorů,
pojede se v Železném
Brodě a okolí na
podzim, předběžně 3.
října, velký závod na
horských kolech. „To se
nám zdá jako
nejpříznivější termín,
nekoná se žádný větší
závod,“ popsal Jaroslav
Dlab, duchovní otec
myšlenky, pro kterou
získal i společnost
SunDisk, jež má s
pořádáním podobných podniků zkušenosti.
Organizátoři již informovali vedení města, které je s
konáním závodů svolné. Počítají s tím, že by byl
závod rozdělen na tři trasy podle obtížnosti terénu a
délky. „Počítáme se závodem pro širokou veřejnost,
ne jen pro závodníky,“ upozornil Jaroslav Dlab. S
největšími starostmi se organizátoři setkají zřejmě s
finančním pokrytím podniku. Nejedná se totiž jen o
organizaci závodu, ale i o reklamu, jež má na závod
právě veřejnost přitáhnout. „Oslovíme spousty
firem, hlavně ty, o nichž se dá předpokládat, že jsou
na tom v dnešní době finančně dobře. A to možná
bude problém,“ vysvětlil Dlab. I tak se ale chtějí
organizátoři obrátit například i na Jablonex Group,
zda by společnost neposkytla pro závod parkoviště
před svým železnobrodským podnikem. Další
problematická jednání čekají organizátory na CHKO
Český ráj, protože na dvou místech chtějí vést trasu
po jejím území. „Jednalo by se o Hamštejnský
hřeben a Klokočské skály. Chceme vést trasu
atraktivními místy,“ upřesnil Jaroslav Dlab.
Doprovodný program bude připraven i pro děti. Na
ty má čekat velké zázemí v Panské zahradě. Start i
cíl má být situován na náměstí před radnicí.
Závodníci získají za vítězství putovní pohár, z čehož
je patrné, že organizátoři chtějí ze závodu na kolech
vytvořit tradici. Na prvním ročníku chtějí organizátoři
přivítat na pět set závodníků. „Nyní hlavně záleží na
tom, sehnat peníze. I když jsme možné náklady
osekali na minimum, stále se pohybujeme někde
kolem částky tří set tisíc korun,“ doplnil Jaroslav
Dlab. Organizátoři počítají, že by závod mohl zdravě
konkurovat. Zajímavě chtějí organizátoři řešit i
prezenty pro závodníky. Každý z nich by například
získal tričko s originálním vzorem. Postupně
vzniknou i webové stránky závodu, na nichž se
zájemci dozví další informace, závod bude mít i své
logo. Navíc organizátoři doufají, že se jim do
Železného Brodu podaří dovézt i některá velká
jména bikrosu.
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Předpokládáme,že ho vyneseme symbolicky i z těch
obcí a míst zúčastněných návštěvníků průvodu.
Zveme všechny bez rozdílu věku, národnosti a barvy
kostýmů.Nezapomeňte si vzít sebou rozličné
hudební nástroje,které vydávají patřičně silný zvuk.
SRAZ V NEDĚLI 29.BŘEZNA 2009 V 10 HODIN U
BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TATOBITECH. Smrt
spálíme opět u Malířovy zahrady při tanci a zpěvu
našich dětí.
TJ SOKOL BZÍ vás srdečně zve na country bál se
skupinou ZELENÁČI. V sobotu 25.4.2009 vystoupí v
sokolovně ve Bzí skupina ZELENÁČI. Začátek:
20:00, Vstupné: 120 / 150,- Kč, Předprodej
vstupenek: Infocentrum Železný Brod, Eurocentrum
Jablonec nad Nisou od 16.3.2009, Bližší informace
na tel.: 606 407 220
JABLONEC N. N. - Nový vylepšený radar, který
nedávno zakoupila jablonecká Městská policie,
umístili u školy v Kokoníně. „Nasbíraná data ukazují,
že se rychlost automobilů v tomto úseku snižuje,“
informoval ředitel Městské policie v Jablonci Jiří Rulc
s tím, že nejprve nechal radar měřící rychlost
kolovat po celém městě. Strážníci mají k dispozici
ještě jeden starší radar k měření rychlosti. Zatím jej
však mají na služebně. „Během týdne jej osadíme,“
zmínil Rulc s tím, že na dalším zasedání
zastupitelstva prozradí, kde se bude radar nacházet.
ŽELEZNÝ BROD - 19. zasedání Zastupitelstva
města Železný Brod se koná 18. 3. 2009 od 15:00
hodin v zasedací místnosti budovy „B“ Městského
úřadu Železný Brod. Programem jednání bude:
1) Zahájení - Zasedání zahájí starosta města
2) Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání
zastupitelstva města - Kontrolu provede
tajemnice Městského úřadu paní Jarmila
Fidlerová
3) Terminál
4) Základní škola se speciálními třídami
5) Studie silnice R35
6) Byty – internát
7) Doplnění jednacího řádu
8) Organizační záležitosti
9) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
města
10) Návrh usnesení
11) Závěr
Písemné dotazy a připomínky občanů lze předložit
minimálně 7 dnů předem na podatelnu MěÚ nebo
jednotlivým členům zastupitelstva města.
Zveme občany města na toto zasedání
Starosta města
Mgr. Václav Horáček v.r.

TATOBITY - OS Dědina a Základní škola
v Tatobitech vás opět zvou na velké otevírání bran
jara a vynášení zimního strašáka z obce Tatobity.
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KULTURA

VLADIMÍR KOMÁREK
6.3.2009 - 3.4.2009 - Výstava výtvarného
umění. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 7.
března v 16 hodin, kdy zároveň bude nová
galerie slavnostně otevřena. Výstavu můžete
shlédnou denně mimo pondělí od 10 do 18
hodin. Galerie XY. Semily

TURNOVSKÝ DRAHOKAM
13.3.2009 - 15.3.2009 - 19. ročník regionální
loutkářské přehlídky pro Liberecký kraj a Český
ráj. Akce je určena nejen loutkářům, ale i
široké veřejnosti, především dětem. Městské
divadlo Turnov
JARNÍ KÚRY VE FYTOTERAPII
13.3.2009 od 17:30 - Přednáška
fytoterapeutky a aromaterapeutky Mgr. Pavly
Kurkové. Dozvíte se, jak pročistit játra, ledviny,
krev, které potraviny zařadit do jídelníčku a jak
se zbavit přebytečných kil nashromážděných
během zimy. Košťálov – ZŠ od 17.30 hod.
JEŽIBABY Z BABÍNA
14.3.2009 od 10:00- Místo konání: Městské
divadlo Železný Brod
3.ŽABÍ BĚH
15.3.2009 - 15.3.2009 od 11:00
3.Žabí běh - netradiční závod, Prachovské
skály ve fotografiích Ing.V.Tekverka, vyhlášení
soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku
2009 - Muzeum přírody Českého Ráje Turnov
Karel Čapek: O PEJSKOVI A KOČIČCE
20.3.2009 - Představení Divadla Drak pro děti
z MŠ a ZŠ. Sál KC Golf od 8.40 hodin a 10.30
hod.
TRAVESTI SHOW SKUPINY SCANDAL
LADIES
17.3.2009 od 19:30- Travesti show skupiny
Scandal ladies Vás zaujme jedinečným
profesionálním programem v němž se
představí přední interpretky pop-music, ale
také hvězdy filmového nebe a muzikálů.
Nebude chybět ani humor a parodie.
Kulturní centrum Golf Semily

JARNÍ BAZÁREK
23.3.2009 - Nákup a prodej nejen dětského
oblečení a potřeb pro děti. Místo konání:
Centrum pro rodinu Náruč, tel.: 775 964 314.
Turnov
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
16.3.2009 od 18:00 - Aktuální dění ve vesmíru,
pozorování noční oblohy. Informace, rady, návody
pro každého. Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou
CHINASKI
18.3.2009 od 19:30 -AUTOPOHÁDKY TOUR ´09
Akustický koncert, v němž zazní pohádky a písničky
o autech a řidičích z CD "Autopohádky" a řada
největších hitů skupiny. Městské divadlo Jablonec
nad Nisou
NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK
20.3.2009 od 20:00 Osmičlenná kapela a balkánská
dechovka, moravské lidovky, hospodský šraml,
folklórní melodie, rockové nasazení a ska punkové
tempo. Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou
Městské kino ŽELEZNÝ BROD
10.03.2009 AUSTRÁLIE drama
17.03.2009 LÍBÁŠ JAKO BŮH komedie
26.03.2009 PEKLO S PRINCEZNOU pro děti
31.03.2009 OCAS JEŠTĚRKY drama
14. a 15. 3. Desná – O DESENSKÉHO MEDVĚDA.
V KD Sklář. Oblastní kolo přehlídky
dětských divadelních, loutkářských a recitačních
souborů. Účinkují: Strčprstskrzkrk
21. 3. Harrachov – 63. SETKÁNÍ S
KRAKONOŠEM, Harrachov
21. 3. Zlatá Olešnice – MAŠKARNÍ PLES,
sokolovna, od 20 hod.
28. 3. Desná – NĚKDO TO RÁD HORKÉ. V KD
Sklář Desná od 19.00 hod. Hudební
28. 3. Smržovka – POTÁPĚČSKÝ PLES, v
Parkhotelu od 20 hodin
31. 3. Smržovka – PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH a
včelaření v našich podmínkách. V Hospůdce U Bobše
od 16 hodin přednáší odborný učitel včelařství
Jaroslav Jáč.

POSLEDNÍ MAZÁNÍ
21.3.2009- Rozloučení s lyžařskou sezónou.
Pořadatel: TJ Benešov u Semil (tel.: 481 622
464 p. Lukeš) - Benešov u Semil
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SPORT
LOUŽNICE B : BRATŘÍKOV D 9:9
Hosté jako druhý tým tabulky přijeli v sestavě Hujer M., Ottis, Jareis st. a Gregor a ještě Kulhánek. Po nemoci,
nastoupil Daníček a byl skvělý. Čtyřhry skončily 1:1. Dvojice Blažek P
– Pavlata lehce 3:0 zvládli Jareise s Gregorem. Daníček – Blažek T.
podlehli 1:3 Hujerovi s Ottisem. Hned v první dvouhře se předvedl
Blažek P. v zápase s Jareisem, když po skvělém výkonu vyhrál 3:1.
Stejný výsledek byl i v zápase Pavlaty proti Hujerovi a do třetice
Daníček s Ottisem a B mužstvo vedlo hned 4:1. Jediný slabší článek
mužstva je kapitán Blažek Tomáš, kterému se nedaří bodovat a tím
hosté korigují stav střetnutí. Když poráží Blažek P. Gregora 3:0 a
Daníček Jareise vedeme již 7:4. Když si Pavlata poradil s Gregorem,
bylo to před posledními zápasy 8:6 pro domácí. A to přitom měl
Daníček s Hujerem mečbol v pátém setu. A dva prohrané zápasy
2:3 Blažek P. s Hujerem a Pavlaty s Kulhánkem (ten promarnil dva
mečboly) nám berou vítězství. Daníček výhrou 3:1 nad Gregorem
upravuje alespoň na konečnou remízu. Úspěch s druhým týmem.
Body:Pavlata 3,5 Daníček 3 Blažek P. 2,5
LOUŽNICE A : RYCHNOV B 10:8
K prestižnímu utkaní k nám ve 22. kole okresního přeboru přijel Rychnov B. Hosté jsou na čtvrtém místě tabulky a
tak do utkání nastoupili jako mírný favorit. V kompletní sestavě i se Šerákem, ale hned ve čtyřhrách narážejí, když
v obou je porážíme. A to se nečekalo. Do dvouher jako první nastoupil Abraham a v zápase neměl proti
Čermákovi šanci. Laboruje se zraněním lokte a jeto na jeho hře znát. Do dalších zápasů už nenastoupil a hrál za
něho z B mužstva Blažek Petr. A rozhodně nabral hodně zkušeností. Hned první
zápas kapitána mužstva Slavíka M. mu dalo zabrat v pěti setech, když
prohrával 1:2 na sety s Velem a musel bojovat, aby zápas otočil a nebyl to
poslední jeho pětisetový zápas, to rozhodně nečekal. Se Šerákem již prohrával
0:2 a i do třetice s Čermákem musel nepříznivý stav 1:2 otáčet na celkové
vítězství 3:2. A přitom ten den měl svátek a tak hosté mu dali zabrat.
Překvapením skončil zápas Palduse s Honsem, které nezvládl náš hráč 1:3.
Hosté se spoléhají na Šeráka a Čermáka a stav střetnutí je stále otevřený.
Rychnov vedl 7:6 když s přehledem Slavík J. poráží Honse a v infarktovém
zápase s Čermákem Martin Pladus odvrátil čtyři mečboly soupeře a zvítězil
13:11 v pátém setu. Hosté jasně vyrovnali na 8:8 zásluhou Šeráka proti
Blažkovi, i když Petr dokázal na něho udělat dva sety. Rozhodující poslední dva
zápasy a to bratři S proti svým soupeřům musejí uspět. Jarda měl Veleho a
v nekonečném dramatu vypinkal bod za výhru 3:2. A na jeho bráchovi Mirkovi
bylo v zápase s Honsem rozhodnutí o našem vítězství. Stalo se a těžkého
soupeře z Rychnova jsme udolali 10:8 perfektní.
Body:Slavík M . 4,5 Slavík J. 2,5 Paldus 2,5 Abraham 0,5

INFO Z KOUPALIŠTĚ
VODA: jelikož je velká obleva, déšť. Nejsou
vhodné podmínky na bruslení.

VZDUCH: +2 °C

INFO Z BÍLÉ STOPY
Stopy jsou stále průjezdné, ale velká obleva nedovoluje
jejich úpravu, jelikož se propadají.
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ČERNÁ KRONIKA
Ve středu 4. března 2009 kolem 11.00 hodin došlo k
loupežnému přepadení prodavačky
v prodejně tabáku v ulici
Krkonošská v Tanvaldě u odbočky
k nákupnímu centru LIDL a PENNY.
Policie hledá svědky loupežného
přepadení. Pachatelem je muž
české národnosti ve věku kolem 30
až 40 lety, výšky 180cm, štíhlý,
světlé pleti, z poodhalené kukly byl
vidět knír. Oblečen v tmavě hnědé
šusťákové bundě s černými náplety. Pod touto měl černou
mikinu s kapucí, kterou měl přes hlavu. Při loupežném
přepadení byl ozbrojen krátkou střelnou zbraní. Po činu
utekl směrem na parkoviště k nákupnímu centru PENNY a
dále pak po plechovém schodišti nad budovu Městského
úřadu v Tanvaldě. "Žádáme tímto možné svědky události,
aby se přihlásili na nejbližší služebně Policie České
republiky a nebo svoje informace sdělili na telefonní číslo
974 474 101 případně na linku tísňového volání 158.
Informace vedoucí k dopadení pachatele mohou občané na
uvedené telefonní linky sdělit i anonymně," uvedla
preventistka jabloneckého policejního ředitelství Dagmar
Sochorová.
Ve středu 4. března ve 14.10 hodin jel řidič s vozidlem zn.
Mitsubishi Carisma po silnici č. I/65 ve směru na Jablonec
nad Nisou. Poblíž sjezdu do Rychnova na chvíli za
volantem usnul, sjel vpravo z vozovky a následně čelně
narazil do stromu. Řidič policistům při šetření této havárie
uvedl, že se cítil celý den unavený. Alkohol byl u řidiče,
který utrpěl lehké zranění, na místě vyloučen provedenou
dechovou zkouškou. Předběžná způsobená škoda činí
částku 70.000,- Kč. Věc nadále šetří Skupina dopravních
nehod v Jablonci nad Nisou.
Dne 19. ledna 2009 v 18.30 hodin v Tanvaldě na parkovišti
před nákupním domem LIDL po předchozí slovní rozepři
ohledně předjíždění s nákupními vozíky v uvedené
prodejně sedmadvacetiletý muž nejprve druhého muže
strčil do jeho vozidla a následně jej chytil rukama kolem
krku a strčil na zem. Poškozenému muži tímto jednáním
způsobil zranění s dobou léčení v trvání 22 dnů. Po tuto
dobu byl poškozený omezen v běžném způsobu života.
Vzhledem k délce doby léčení policisté ve věci zahájili dne
4. března zkrácené přípravné řízení, ve kterém pachateli
sdělili podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a
ublížení na zdraví. Za spáchání těchto skutků hrozí
pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.
Ve středu 4. března 2009 od časný ranních hodin
zasahovaly jednotky požární ochrany Libereckého kraje u 4
dopravních nehod, při nichž byly zraněny 2 osoby.
16 minut po půlnoci byla na operační středisko HZS
Libereckého kraje ohlášena dopravní nehoda osobního
vozu zn. Audi na silnici č. I/14 v části Dolní Dušnice obce
Jablonec nad Jizerou. Na místo byli na žádost Policie ČR
vysláni profesionální hasiči z Jilemnice, kteří nalezli vozidlo
převrácené na střechu. Hasiči po vyšetření nehody
dopravní policií převrátili vozidlo zpět na kola a zasypali
uniklé provozní náplně sorbentem.
Krátce před 7. hodinou nalezla jednotka profesionálních
hasičů z Turnova vedle silnice č. I/35 před odbočkou na
Turnov v katastrálním území obce Paceřice havarovaný

osobní vůz, který se nacházel v poli asi 30 metrů od
komunikace. Zraněného řidiče již při příjezdu hasičů
ošetřovali záchranáři zdravotnické služby. Hasiči
zabezpečili vozidlo proti vzniku požáru a místo nehody
předali policistům.
Další osoba utrpěla zranění při dopravní nehodě osobního
vozu zn. Opel Corsa, který havaroval krátce před půl
devátou v Pertolticích pod Ralskem. Na místě zasahovali
profesionální hasiči z Jablonného v Podještědí spolu
s dobrovolnými kolegy z Mimoně. Hasiči odpojili
akumulátor vozu a zkontrolovali únik provozních kapalin,
který se nepotvrdil.
Krátce před půl desátou byla vyslána jednotka HZS SŽDC,
s.o. Liberec k železniční dopravní nehodě do Jeřmanic. Zde
došlo ke střetu projíždějícího osobního vlaku se stádem
hovězího dobytka. Jeden kus byl při střetu usmrcen.
Nehoda se obešla bez zranění osob i větších škod na
lokomotivě vlakové soupravy. Hasiči se postarali o úklid
tratě.
V neděli 8.3.2009 v 7,00 hodin ráno došlo na silnici
vedoucí ze Železného Brodu směrem na Mukařov k
dopravní nehodě. S vozidlem Š Felicia nezvládla projetí
levotočivé zatáčky za obcí Splzov 42-letá žena z Huntířova.
Vlivem rychlosti dostala na namrzlé vozovce smyk, čelně
narazila do skály přiléhající k pravému okraji vozovky a
následně bylo její vozidlo odhozeno až do křovinatého
porostu mimo vozovku. Vlivem nehody vznikla na vozidle
škoda ve výši 20 000 Kč. Žena utrpěla lehké zranění.
Řidička osobního vozu zn. Škoda Felicia utrpěla zranění při
dopravní nehodě, ke které došlo v neděli 8. března 2009
v obci Líšný. Vůz narazil do skály a zraněná řidička v šoku
zůstala uvnitř vozu. Profesionální hasiči ze stanice Turnov
ženě poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu
zdravotnické záchranné služby ji předali do péče lékaře.
Poté zabezpečili havarovaný vůz proti vzniku požáru. Po
příjezdu Policie ČR předali místo nehody k vyšetření.
Do zaparkovaného vozidla Mazda 323 se v ulici Lužická v
Jablonci n.N. vloupal neznámý pachatel. Vozidlo bylo
zaparkováno před vchodem do panelového domu.
Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří vozidla a
zevnitř odcizil autorádio Sencor. Majiteli vozidla vznikla
škoda ve výši 5 000 Kč.
V pondělí 9.3.2009 bylo 21-letému muži z Rychnova u
Jablonce n.N. sděleno podezření ze spáchání trestného
činu Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Muže kontrolovala policejní hlídka v Rychnově u Jablonce
n.N. a zjistila, že muž nemá na motocyklu připevněnou
registrační značku a nemá doklad o povinném ručení.
Kontrolou v evidencích policisté dále zjistili, že muž vlastní
řidičský průkaz, ale na menší motocykl, nikoliv na motocykl
Husaberg, který má obsah 450 ccm. Za své počínání může
být potrestán odnětím svobody v trvání až jeden rok.

8

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 09/2009

11. března
2009

POČASÍ

TÝDEN – 11.3. 18.3.2009

STŘEDA 11.3.

4 °C/+0 °C

NEDĚLE 15.3.

7 °C/2 °C

ČTVRTEK 12.3.

5 °C/2 °C

PONDĚLÍ 16.3.

6 °C/1 °C

PÁTEK

6 °C/2 °C

ÚTERÝ 17.3.

5 °C/+0 °C

SOBOTA 14.3.

7 °C/1 °C

STŘEDA 18.3.

4 °C/-1 °C

ČTVRTEK 19.3.

5 °C/-1 °C

NEDĚLE 22.3.

7 °C/1 °C

PÁTEK

6 °C/1 °C

PONDĚLÍ 23.3.

6 °C/-1 °C

7 °C/1 °C

ÚTERÝ 24.3.

13.3.

TÝDEN – 19.3. 24.3.2009

20.3.

SOBOTA 21.3.

cesta na Loužnický hřbitov na jaře v roce 1953

5 °C/-1 °C

.... a v březnu 2009

Nová dlouhodobá předpověď ČHMÚ, která byla dnes vydána, dává tušit, jaký lze očekávat začátek
dubna. Teplotně mírně podprůměrný, srážkově naopak nadprůměrný. Dne 10.3.2009 byla vydána
měsíční předpověď v ČHMÚ, která obsahuje období od 11. března až do 10. dubna. Jako celek bude toto období
jak srážkově, tak teplotně průměrné. Průměrný interval srážky se budou pohybovat mezi 36,6 a 49,1 mm - se
střední hodnotou v 43,9 mm. Lišit se ale budou jednotlivé dekády: 1. dekáda, tedy období od 11.3. do 20.3.bude
srážkově průměrná, 2. dekáda (21.3. - 31.3.) bude srážkově podprůměrná a naopak 3. dekáda, tj. 1. - 10.4. bude
srážkově nadpůrměrná. Začátek dubna tedy lze očekávat srážkově vydatný. Průměrné teploty se budou
pohybovat od 4,1 do 5,4 °C se střední hodnotou v 4,8 °C. 1. a 2. dekáda budou teplotně průměrné, ovšem 3.
dekáda bude teplotně podrpůměrná. Na teplý duben tedy bude nutné ještě chvíli počkat.
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PRANOSTIKA
19.3.
•
•
•
•
•
12.3.
• Zahoř vytlúká ledy z lesa.
• Přilétají k nám zase čápi, divoké husi,
kačice, laštovice okolo svatého Řehoře.
• Na svatého Řehoře líný sedlák, který
neoře.
• Na svatého Řehoře každý sedlák
lenoch, který neoře.
• Žežule, která v březnu velmi křičí, čáp,
který mnoho hřeská,divoké husy, které
se ukazují, oznamují teplé jaro
• Na svatého Řehoře přeletěly
vlaštovičky přes moře.
• Na svatého Řehoře šelma sedlák, který
neoře.
• Na svatého Řehoře plove led do moře.
• Na svatého Řehoře žába hubu otevře.
• Na svatého Řehoře plove led do moře
a čáp letí od moře.
• Na svatého Řehoře všecko na dvoře
krákoře.
• Na svatého Řehoře čáp letí od moře,
žába hubu otevře, líný sedlák, který
neoře.
• Na svatého Řehoře ledy plují do moře,
vlaštovičky od moře.
• Na svatého Řehoře čáp letí přes moře,
žába hubu otevře,
ledy plují do moře, líný sedlák, který
neoře.
• Na svatého Řehoře den s nocí v jedné
míře.
15.3.
• Na svatého Longina práce v poli
začíná.
17.3.
• Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude
mrznout ještě celý měsíc.
• Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě
mrzne 40 dní.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
20.3.
•
21.3.
•
•
•
•
22.3.
•
•

Nenajde-li led Matějova pila, najde
Josefova širočina.
Josefa širočina ničí poslední ledy.
Svatý Josef přichází na led s
pantokem.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria
zatopí.
Svatý Josef sklání bradu, pluje zima
dolů s vodou.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu
plnou.
Mráz po svatém Josefu neuškodí
květu.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá
čtvrt roku.
Na svatého Josefa sníh - urodí se
hojně bílého jetele.
Svatého Josefa vítr z Moravy - bude
hodně trávy;
a když z polské strany - bude zrní i
slámy.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje
dobrý rok.
Na svatého Josefa den když jasný,
hospodář čeká rok krásný.
Na svatého Josefa když jest krásný
čas, bude úrodný rok;
prší-li nebo padá sníh, bude mokro a
neúroda.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se
málo obilí.
Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.
Na svatého Jáchyma skončila se už
zima.
Na svatého Benedikta má se ječmen a
cibule síti.
Svatý Benedikt - má se ječmen a
cibule sít.
Byť byl jarní den jak na zakázku,
nechoď ještě na procházku,
ať tvé zdraví neztratí svou sázku!
Za rovnodenní větry nelení.
Na Kazimíra pohoda - na kobzole
úroda.
Na Kazimíra pohoda - na brambory
úroda.
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KALENDÁRIUM
GRATULUJEME
a pevné zdraví přejeme našim spoluobčanům a přátelům, kteří tento týden slaví narozeniny.
11.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9
9

13.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9

15.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

9
9
9

18.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

13.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

21.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY
21.3. 2009 OSLAVÍ NAROZENINY

Marie Šikolová
František Blažek
Šimon Rajtr
Beatka Hendrychová - Halamová
Veronika Hrušková – Rajtrová
Šárka Kracíková
Dagmar Rajtrová

A JEŠTĚ JINÁ VÝROČÍ:
9 14.3. 1681 – Georg Philipp Telemann, německý hudební
skladatel a varhaník († 25. června 1767)
9 17.3. 1896 – Josef Sudek, český fotograf († 15. září 1976)
9 21.3. 1685 – Johann Sebastian Bach, německý hudební
skladatel († 28. července 1750)
• 22.3. 1892 – Karel Poláček, spisovatel († 19. října 1944)
• 23.3. 1897 – Bylo povoleno studium žen na Filozofické fakultě
UK.

PSÍ KALENDÁŘ:
BŘEZEN 2009
Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

1
Perry Cesmína
2
Missi Madame

3
Puňťa

4
Akim

5
Sally - Žofka

6
Bea

7
Teddy Bobík

8
Sára

9
Aida

10
Alík

11
Sisi - Hugo

12
Babeta

13
Roxy - Fox

14
Gina

15
Rol - Horác

16
Besi - Besina

17
Raf

18
Dixi - Ágnes

19
Ben

20
Oskar

21
Nelly

22
Abík Majka

23
Filip - Celeste

24
Falco Barnabáš

25
Baryk Viktor

26
Cid - Fuchsia

27
Dino

28
Asman Rusty

29
Dina - Angie

30
Bob

31
Kvido - Endy

11

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 09/2009

11. března
2009

LOUŽNICKÉ TRADICE

Dny v období dnešních Velikonoc byly od
nepaměti
součástí oslav
jarní
rovnodennosti ústupu zimy a
vítání jara,
probouzející se
přírody, víry v
obnovení sil a zdraví člověka i domácích zvířat.
Dnes slavíme Velikonoce především v pojetí
křesťanském, jako svátky umučení a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ale i tak je tu již
spousta pojmů, jejichž význam se z povědomí
pomalu vytrácí a které neuškodí si připomenout.
Škaredá středa - sazometná
Škaredá je nazývána proto, že tento den Jidáš
zradil Krista. Sazometná zase podle vymetání
komínů, které se ten den obzvlášť doporučuje.
Není dobře se ten den mračit, aby se dotyčný
nemračil po všechny středy v roce.
K jaru patří zeleň, zrození a pohyb. Zažeňte tedy
myšlenky na těžká zimní jídla a začněte a
začněte myslet na lehké jarní polévky, omáčky a
saláty. O těchto dnech dodržovaly naše babičky
přísná pravidla, co se týče jídelníčku. Ty byly
samozřejmě rozdílné v závislosti na kraji a na
místní sociální situaci. Ač bylo jídlo skvělé a
hospodyni se na Škaredou středu neobvykle
dařilo, bylo nutné, aby jídlo právě v tento den na
talíři vypadalo ošklivě a na první pohled
nepovedeně. Jestliže se hospodyně rozhodla
usmažit bramboráky nebo placky, vždy je při
obracení trochu potrhala nebo přeložila. Tak
vznikly trhance.
Zelený čtvrtek
Na tento den se v chalupách vařilo z jarní zeleně
a luštěnin. Pekly se preclíky, pletence nebo
škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním
polévkám. Kromě petrželky se vařilo hlavně z
mladých kopřiv, špenátu a další zeleniny.
Název Zelený čtvrtek je v Německu doložen již
ve 12. století, odvozen snad od zeleného
mešního roucha, jež se toho dne užívalo. Toho
dne se měla jíst zelená strava (špenát, různé
druhy zelí, někde i "špenát" z kopřiv), aby byl
člověk celý rok zdráv. Jedná se o zkomoleně
převzatý zvyk z židovské pesachové slavnostní
večeře seder - připomínající vyvedení Židů z
Egypta. Kostelní zvony zní toho dne při mši
naposledy, pak umlknou až do Bílé soboty,
"odlétají do Říma". Mnohde existovala pověra,
že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon,
má člověk cinkat penězi, aby se ho držely. Jinde

zvonili paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil
hmyz a myši. Hlas zvonů nahrazovaly o
Velikonocích nejrůznější klapačky,
řehtačky - nejen malé do ruky, ale
především na jihovýchodní Moravě i velké
klapačky na trakařích. Jejich hluk se
rozléhal po celé vesnici, na mnoha místech
se říkalo, že děti honí proradného Jidáše.
Tento zvyk se již po staletí dodržuje i
v Loužnici, na Zelený čtvrtek chodí
všechny děti na koledu a rachotí a na
velikonoční pondělí již chodí pouze
chlapci. Je zvláštní, že tato tradice se
zachovala pouze v naší obci a ne
v okolních.
Lidé toho dne často vstávali časně ráno, rodina
se společně pomodlila, potom se všichni omyli
rosou, jenž měla zabránit onemocnění lišeji a
dalšími neduhy. Na zelený čtvrtek vstávaly
hospodyně časně, aby zametly dům ještě před
východem slunce. Smetí se odnášelo za humna
či na křižovatku cest, aby se v domě nedržely
blechy. Kdo prý snědl před východem slunce
pečivo nebo chléb pomazané medem, bude
bezpečný před uštknutím hadů a žihadly vos a
sršňů. Med měl ve velikonočních pověrách vůbec
zvláštní místo. V podhůří Orlických hor házeli lidé
do studní chléb namazaný medem, aby se v nich
celý rok držela voda. Odpoledne bylo zakázáno
pracovat. V okolí Hořic bylo zvykem, že se
proutkem svěceným na Květnou neděli doma
šlehalo po podlaze a peřinách, přitom se volalo:
"Ven hosti - bez kosti." Tak se zaháněly blechy.
Po západu slunce vykropil hospodář svěcenou
vodou z nového dosud nepoužívaného hrnečku
dům i jeho okolí. Obvykle nesměl kropit rukou,
ale věchýtkem slámy: tak chránil obydlí před
čarodějnicemi. Nemá se o Zeleném čtvrtku nic
půjčovat a s nikým se nehádat, aby se Vám
všechny hádky vyhýbaly a naopak peníze si k
Vám cestu našly.
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NĚCO NA ZAHŘÁTÍ PRO TENTO TÝDEN
ZAPÉKANÝ RUMOVÝ OVOCNÝ ČAJ
4 l ovoce (jablka, meruňky, maliny, rybíz...), 1 lžička mleté skořice, 4 hřebíčky, 2 kg cukru (lze i
méně), 250 ml rumu, 1 citrón
Očištěné ovoce nakrájíme na kostičky a promícháme s cukrem a kořením. Pečeme v pekáči asi 30
minut při 150 °C. Občas promícháme. Poté přidáme rum a šťávu z citrónu. Hotový čaj dáváme do
malých skleniček a sterilizujeme při 80 °C asi 20 minut.

LÉČIVÁ BYLINKA PRO TENTO TÝDEN
KERBLÍK LESNÍ
Anthriscus sylvestris - Trebuľka lesná
Stanoviště:
Vlhčí louky, křoviny, okraje lesů, lužní lesy,
meze, příkopy, břehy, rumiště, podél plotů,
náspy, sady, pustá místa, preferuje umístění
vlhké, polostinné až mírně slunné a půdy
čerstvé, humózní, bohaté na živiny, dusíkaté.
Velmi často na čerstvě pohnojených loukách.
Rozšíření:
V ČR velmi hojný od nížin do nižších horských
oblastí, ve vyšších polohách roztroušeně.
Celkově roste téměř v celé Evropě, ve
Skandinávii až po 71° severní šířky, chybí na
jihu Pyrenejského poloostrova, na Sardinii a
Sicílii, ve větší části Řecka, na Islandu pouze
zavlečen, v jižní Evropě roste převážně v
horách a stejně tak na severu a východě Afriky
(pohoří Atlas a hory v Etiopii). V Asii roste
zřejmě jen v Zakavkazí, zavlečen byl do
Severní Ameriky.
Je bohatý na vitamíny, snižuje krevní tlak.
Použití v kuchyni: snáší se dobře s petrželkou,
pažitkou, bazalkou a estragonem, intenzivnější
byliny jako tymián, rozmarýn a majoránka ho
však chutově přehluší. Je součástí sedmi bylin
pro frankfurtskou omáčku a francouzské směsi
koření fines herbes. Protože dlouhé zahřívání
ničí aroma, přidáváme sekanou bylinu do
zeleninových pokrmů a omáček těsně před
podáváním. Kerblík je vyhledávanou bylinkou
díky svým léčivým vlastnostem. Zmírňuje
zažívací potíže (například z nadbytku
konzumace kvasnic), podporuje trávení, je
lehce močopudný a mírní nadýmání. Obsahuje
aromatickou silici, poměrně velké množství
vitamínu C, vitamín A a další minerální látky.
Kerblík obsahuje glykosidy a hořčiny, proto má
kladný vliv na látkovou výměnu. Nálev z
kerblíku napomáhá zažívání a podporuje

dýchání. Do pokrmů se přidává až
na poslední chvíli, aby nedošlo ke
ztrátě vůně. Většinou se používá čerstvá nať,
lze ji však i zmrazit a sušit.
Je ideální pro jarní bylinkové kúry, podporuje
chuť k jídlu, příznivě působí na látkovou
výměnu, je mírně močopudný. Pleťová maska
z kerblíku čistí a zvláčňuje pleť a zabraňuje
tvorbě vrásek.
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LOUŽNICKÁ POCHOUTKA
MARFUŠINY JÁTÝRKA
500 g drůbežích jater, 500 g cibule, i červené, olej na opékání, 100 ml
masového bujonu, sůl, pepř.
Játra spařte vroucí vodou a nechte okapat. Odstraňte všechny nevzhledné
kousky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na větší plátky. Na oleji zprudka
orestujte játra, pak je vyjměte a ve stejném kastrole osmahněte cibuli.
Osolte, opepřete. Vraťte játra a ihned podávejte nejlépe s pečivem nebo
rýží.
DOMÁCÍ JABLEČNÝ KOMPOT
9 jablek, oloupaných a na čtvrtky nakrájených, 1 citron, omytý a na
čtvrtky nakrájený, 1 lžička perníkového koření (badyan, skořice, hřebíček,
zázvor, muškátový oříšek, nové koření, kardamom, fenykl), cukr, ½
hrnku studené vody
Vše smícháme a dáme do mikrovlnky na 12 minut uvařit.

ČOKOLÁDOVÉ BÁBOVKY
1 lžíce kakaa, 100 g hladké mouky, špetka prášku do pečiva, ½ lžičky
mleté sody bikarbony, 50 g přírodního krupicového cukru, 100 ml
nízkotučného mléka, 1 vejce, 2 lžíce slunečnicového oleje + na vymazání
formy. Na čokoládovou omáčku: 250 ml hotové vanilkové omáčky
(Šodó, Mlékárna Kunín), 25 g tmavé čokolády, nalámané
Troubu předehřejte na 170/150 °C a vymažte šest důlků formy na
muffiny. Kakao prosejte do velké mísy, přidejte zbylé suché přísady,
promíchejte a uprostřed vytvořte důlek. Mléko, vejce a olej prošlehejte ve džbánku, vlijte do důlku
a rychle promíchejte. Těsto rozdělte do formy a pečte čtvrt hodiny. V prohřátém šodó rozpusťte
čokoládu, promíchejte dohladka a podávejte k bábovičkám na přelití. NĚCO NAVÍC: Zkuste i
báječnou citronovou variantu! Stačí jednoduchá úprava: kakao nahraďte lžící mouky
a nastrouhanou kůrou z 1 citronu. Šťávu promíchejte s 1 lžící moučkového cukru a polevou
potřete horké bábovičky.
SÝROVO-ŠUNKOVÝ TOUST
4 plátky chleba, máslo a hořčici na potření chleba, 4 silné plátky šunky, 1 lžičku
sekané pažitky, 200 g ostřejšího tvrdého sýra, například ovčího (kaškaval,
orava), nastrouhaného.
Chléb opečte z jedné strany nasucho na pánvi. Neopečenou stranu potřete
máslem a hořčicí. Nahoru položte plátek šunky a posypte ho polovinou pažitky.
Rozehřejte gril v troubě. Posypte chléb sýrem, vložte pod gril a zapékejte, až se
sýr roztaví. Ozdobte zbylou pažitkou.rozkrájené na řezy.
ŘEDKVIČKOVÝ SALÁT
2–3 svazky ředkviček (asi 20 větších), 100 g mladé cibule s natí, 50 g
klíčků (mungo, ředkvičky nebo směs), Na zálivku: 3 lžíce olivového oleje, sůl,
čerstvě mletý pepř, 1 lžíci vinného (bylinkového) bílého octa, 1 lžíci citronové
šťávy
Ředkvičky a cibuli očistěte, omyjte, nakrájejte na plátky a vložte do mísy.
V misce smíchejte suroviny na zálivku. Těsně před podáváním salát
promíchejte s dresinkem a posypte klíčky.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Trochu jízlivosti pro potěšení
1. Víte, proč se Romové sjednotili?
Protože v Jednotě je alkohol, cigarety i cukrovinky!
2. Přijde Cikán do řeznictví a povídá: "Kilo masa, ale
hodně!"
3. Motto romské olympiády:
Není důležité zvítězit, ale vrátit sportovní náčiní".
4. Víte, kdo má největší úctu k práci?
Romové. Ani se jí nedotknou!
5. Na Úřad práce přijde muž ve středních letech:
"Hledám nějakou práci.Mám deset dětí!"
"A co ještě umíte?!"
6. Na silnici po autonehodě leží běloch a
cikán.Přijede sanitka, okamžitě spěchá k bílýmu.
Cikán začne hulákat:"No co to je, zasem
rasismus!" Saniťák se k němu otočí a říká: "Jakou
barvu má ta sanita?" "Bílou." "Takže ty si počkej na
tu svoji."
7. Víte, jak dlouho zůstane cikánka pannou?
Dokud je silnější než mladší brácha, rychlejší než
starší brácha a dokud fotr sedí v kriminále.
8. Víte, proč jsou Cikáni menšina? Protože většina
jich sedí ve vězení.
9. Gejza vidí Deža,jak utíká s kufrem a volá na něj:
"Dežko,čo máš v tom kufri?""Eště neviem..."
10. Co to je - jeden Cikán na Měsíci? Nápad. A
všichni Cikáni na Měsící? Řešení...
11. Víte, proč Cikáni nemohou být vegetariáni?
Protože neexistují sójoví psi.
12. Jak se řekne romsky "daleko"? Toronto.
13. Víte,co vznikne, když cikána přejede parní
válec? No přece CD-ROM,
14. Přijdou cikáni do recepce hotelu a recepční na
ně: "Pánové, máte rezervaci?" Cikáni na to:
"Vypadáme snad jako indiáni, debile?!"
15. Jak se říká cikánovi v obleku? "Obžalovaný,
vstaňte!"
16. Znáte nejkratší vtip? Cikán pracuje.
17. "Cikáne, kde děláš?"? "Nikde." "A ty?" "Já mu
pomáhám."
18. Říká jedna cikánka druhé: "Eržika, to nekraď, to
je naše!"
19. Víte co udělá cikán, když dodělá filozofickou
fakultu? Sundá lešení a jde na právnickou.
1. "Zhasni tu svíčku!" "To je žárovka!" "To nevadí,
Karle." "Ale já jsem Petr!" "Je to možný? Přišel ses
milovat nebo se hádat?"
2. Novomanželé se hned po svatbě pohádají a
vůbec spolu nemluví. Když jde o nějakou důležitou
zprávu, napíšou si ji na kus papíru. Jednoho dne
manžel napíše manželce zprávu: Zítra jedu na
služební cestu, vzbuď mne v 6.00. Manželka jen

přikývne. Manžel se ráno vzbudí v 10.00 a na
nočním stolku najde papírek: "Vstávej, je 6.00!
3. Povídají si dva informatici: Představ si, včera
jsem se seznámil s nádhernou blondýnou... No
nekecej... Pozval jsem ji k sobě, trochu jsme pili,
objal jsem ji... A co dál?! Najednou mi říká:
Svlíkni mě! Téééda...Svlíknul jsem ji teda sukni,
kalhotky, pak jsem ji posadil
na stůl vedle notebooku...Nekecej, ty sis koupil
notebook?! Co má za procesor....?
4. Baví se Sněhurka a Ježibaba, kam na vejšku.
Tak Sněhurka: "Já půjdu na ekonomku. Tam
nebudu nejhezčí, ale budu nejchytřejší!" "To já
půjdu na matfyz", na to Ježibaba, "tam sice nebudu
nejchytřejší, ale budu nejhezčí!"
5. Milenci v noci po milování: Ona: "Máš mě rád?"
On: "Ano mám." Ona: "Uděláš něco pro mě?"
On: "Všechno na světě." Ona: "Nevyvolávej mě zítra
z vlastivědy."
6. Budí asistent prezidenta: Pane prezidente, pane
prezidente, vstávejte! Byl spáchán atentát na
Paroubka..." "Cože? To už je půl osmé?"
7. Děda sedí doma a kouká na TV. Najednou někdo
zabuší na dveře: Kdo je? Jean-Claude van Damme!
Neznám, jděte do p***le všichni čtyři!!!
8. Někdo ťuká na dveře: Kdo je? Dobrý den, my
jsme svědci Jehovovi. A co chcete? My si chceme
povídat. A kolik vás je? Dva. Tak si povídejte!
9. Starej děda hledící z balkonu: "Ty studenti jsou
dneska tak chudý, kouřej jednu cigaretu v pěti lidech
a ješte se tomu smějou..."
10. Žena si nechává věštit u kartářky: "Zítra vám
zemře muž". "To vím, ale podívejte se, jestli mě
zavřou?!"
11. Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat
taxikáře na nějaké tipy, kam ve městě zajít.
Nakloní se a poklepe řidiče na rameno. Ten hrozivě
vykřikne, strhne volant, odrazí se od autobusu na
chodník a zastaví těsně před
obrovskou prosklenou výlohou. Turista, hodně
vystrašený, se začne okamžitě omlouvat: "Pardon,
pardon, netušil jsem, že jedno malé poklepání vás
může takhle vyděsit..." Taxikář se na něj otočí a
zařve: "NIKDY! Už nikdy mi to nedělejte!!" Pak se
rozdýchá a povídá: "Není to úplně vaše vina. Víte,
jsem dnes první den v nové práci a před tím jsem
léta jezdil s pohřebákem."
12. Tatínku, jsme lední medvědi? Jasně, jsme lední
medvědi. Za chvíli: Tatínku, nejsem koala? Ne,
jsme lední medvědi! Jdou dál a zas: tatínku, a
nejsem medvěd brtník? Ne, jsme lední medvědi!
A proč se ptáš? Protože je mi zima jak sviňa!
13. Mami, koupíš mi zmrzlinu? Zlato, jen proto, že
spím s tvým otcem mi ještě nemusíš říkat mami.
A jak ti teda mám říkat? Normálně. Miloši

MOUDRÁ VĚTA

Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 31. DÍL
BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŽ JSI BYLA MALÁ…………Aneb jak se žilo
v Loužnici od počátku osady do II. světové války
Břidličné lomy
Zdejší kraj je nepříliš úrodný, podloží tvoří
převážně břidličnaté fylity sedimentárního
původu. Je to hedvábně lesklá hornina,
pocházející z předkambrického období. Půda na
břidličném podloží je málo úrodná. Rodí sotva
něco víc než nízké žito, oves, luštěniny, červené
zelí, brambory a krmnou řepu. Od 19. století
byly tyto horniny využívány ke stavebním
účelům, zejména jsou známé jako
železnobrodská pokrývačská břidlice. Kolem
roku 1840 si jako první otevřel lom na
Janečkově statku u Jirkova pan Buchar.
Nejvýnosnější byl, ale lom Jáchyma Klokočky za
Vrchy, při cestě do Jílového. Lepší šífr, ale byl nalezen na jílovských
pozemcích Františka a Víta Kopalových. Vůbec nejlepší lokalita,
nacházející se při levém břehu potoka Žernovník mezi Bratříkovým,
Radčicemi, Loužnicí a Jirkovem, byla vytěžena libereckou firmou
Johan Liebieg a spol. Majitelé malých jam a lomů, kteří si
přivlastňovali titul „mistři pokrývači“, neměli tolik geologických
vědomostí jako Liebiegovi profesionálové u tzv. Červeného domu při
potoku Žernovníku. Lomy nebyly zakládány dost účelně, těžba často
uvolňovala horní zvětralé vrstvy, docházelo k sesuvům, provázeným
ztrátami na nářadí a někdy i na životech dělníků. Varovným
signálem byl mohutný zával Pirochova lomu v Bratříkově, v němž
byla pohřbena veškerá technika. K úspěšným českým
podnikatelům, kteří těžili a prodávali pokrývačskou břidlici, patřil
František Hnídek z Bratříkova, bratři Sochorové, rodina Radova ze
Železného Brodu. Najímali lamače, dráče, sekáče a střihače, kteří
se postupně vypracovali v dokonalé odborníky. Výsledky jejich
práce se ztrojnásobily po roce 1860, kdy se u Huška Na Stráni
začalo stříhat nůžkami. Hotové šablony rovnali mladí pomocní
dělníci, zvaní práškové, do kop, které oddělovali většími kameny,
kterým se říkalo kopáky. Zprvu se pracovalo v lomech jen v létě, při
velkých zakázkách však i v noci. Dělníci si svítili petrolejovými
lampami, což na náhodné chodce působilo pohádkově strašidelně.
Když pak lomař František Novotný přišel na to, že jeden druh břidlice, považovaný dosud za bezcenný, se dá
výborně štípat za mrazů, docházeli dělníci do lomů i v zimě. Tehdy silně vzrostla konzumace pálenky, kterou se
lomařští dělníci zahřívali. Zboží odváželi volskými potahy do meziskladu v Maršovicích a odtud dál do
průmyslového pohraničí a do Německa. První krize šifrařství začala v osmdesátých letech 19. století, kdy bylo na
tuzemskou břidlici uvaleno vysoké clo a zároveň na trh přišly umělé krytiny. Břidličné lomy nemohly ani v době
největšího rozkvětu uživit početné rodiny v zemědělsky chudých vsích Železnobrodska. Poskytovaly trvalejší
pracovní příležitost pouze silným a zdravým mužům. Ženy a mladí hoši v nich bývali zaměstnáváni jen
sporadicky. Masovým zaměstnáním obyvatelstva zdejších vesnic se od šedesátých let 19. století stala práce ve
skle. V roce 1879 si pokryl svůj vlastní domek pokrývač a dělník v břidličných lomech Jáchym Šilhán. Tento dům
stával v Radčicích místech nazývaných „Na Obci“, na křižovatce k Jílovému a Tlukačce, dnes je zde dům čp. 103
Vyprávění paní Hujerové z Radčic: Můj praděd Fratišek Dubský si postavil dům U Zámečníků na Bratříkově,
byl hodně vzdělaný, měl spoustu knih a obchodoval a jezdil s koňmi až do Uher. V obchodě se mu dařilo a tak
koupil tři sochy svatých (dnes už tam jsou jen dvě), které stojí u domu u „Zámečníků“. Byl též považován za
čarodějníka, často se stýkal s pověstným Kitlem ze Šumburku. Pro svůj obchod vyráběl doma „budaš“ (potaš).
Výroba se mu stala osudnou. Jednou v noci, když prababička nebyla doma, pálil také s dcerou budaš, když přišla
prababička domů, bylo v místnosti mnoho kouře a oba byli u kotle omdlelí. Dceru vzkřísili, ale praděd byl již
mrtev. V lidu se rozšířila pověst, že Dubského odnesli čerti a dlouhou dobu se jeho dětem vytýkalo, že jim tátu
vzal čert. Babička moje byla od „Janů“ ze Zásady z hostince od Šourků. Já jsem se provdala do Radčic. Můj muž
měl břidličné lomy. Středisko lomů bylo v Radčicích a byla v nich zajímavá práce. Jak bylo v zimě veselo, když při
mrazu klepaly paličky dráčů v boudách. Dynamit na trhání skály jsme klidně mívali ve světnici ve „sklerníku“. Pro
dynamit si chodili lomaři a v zimě si jej dávali za košili na nahé tělo, aby prý nevychladl. V lomech při těžké práci
byly zaměstnány i ženy. Výdělky lomařů nebyly veliké, a kdo popíjel kořalku, která v lomě chybět nesměla, přinesl
velice málo výplaty domů. A tak chudoby bylo všude dost.
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Vzorková prodejna
Železný 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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